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O EMPREGO DA ARTILHARIA DE CAMPANHA DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM
OPERAÇÕES DE PAZ SOB A ÓTICA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO

INTERNACIONAL DOS CONFLITOS ARMADOS

Daniel Vital de Sousa1

Resumo
O Exército Brasileiro  tem nos últimos anos aumentado sua participação em missões  de paz, em
busca de crescente prestígio no concerto das nações. Após o término da missão para estabilização
do Haiti (MINUSTAH), o país está apto e tem interesse em assumir outra missão ao mesmo molde.
Contudo, é possível que tal missão ocorra em um país em que haja uma beligerância maior entre as
partes conflitantes do que no Haiti.  Ao mesmo tempo,  na República Democrática do Congo,  pela
primeira vez na história da ONU, o Conselho de Segurança das Nações Unidas autorizou que uma
missão de paz se utilizasse prioritariamente dos mecanismos de imposição da paz do capítulo VII da
Carta  das Nações  Unidas.  Um dos  mecanismos  que pode ser  utilizado  quando  de uma missão
baseada no capítulo VII é a Artilharia de Campanha. Sendo assim, é possível que em uma próxima
missão de paz, a qual o Brasil assuma, haja a necessidade de emprego da Artilharia de Campanha
do  Exército  Brasileiro.  O  emprego  da  Artilharia  de  Campanha  quando  autorizado  nesse  tipo  de
missão,  está  condicionado,  além  dos  requisitos  do  mandato  da  missão,  ao  cumprimento  dos
princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados. Tendo em vista esse condicionamento, o
objetivo  desse  estudo  foi  levantar,  em  livros,  artigos  científicos  e  publicações  especializadas
nacionais e internacionais, os princípios fundamentais do Direito Internacional dos Conflitos Armados
e determinar as adaptações do emprego da Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro em face
desses princípios.

PALAVRAS-CHAVE: Artilharia de Campanha, Operações de Paz e Direito Internacional dos Conflitos
Armados.

Resumen

El EjércitoBrasileñotieneenlos últimos años aumentado suparticipaciónenmisiones de paz, en busca
de  uncreciente  prestigio  enelconcierto  de  lasnaciones.  Despuésdel  término  de  lamisión  para
estabilización  de Haití  (MINUSTAH),  el  país  está apto  y tieneinterésenasumirotramisión  al  mismo
molde.  Sin  embargo,  es  posible  que  tal  misión  se  produzcaenun  país  enel  que  haya  una
mayorbeligerancia  entre  las  partes  conflictivas  que  enHaití.  Al  mismotiempo,  enla  República
Democrática  del  Congo,  por  primera  vez  enlahistoria  de  la  ONU,  elConsejo  de  Seguridad  de
lasNaciones Unidas autorizó que una misión de paz se utilizara prioritariamente de los mecanismos
de imposición de la paz del capítulo VII de la Carta de lasNaciones Unidas. Uno de los mecanismos
que puede ser utilizado cuando de una misiónbasadaenel capítulo VII es laArtillería de Campaña.
Siendoasí, es posible que en una próxima misión de paz, a la que Brasil asuma, hayalanecesidad de
empleo de laArtillería de CampañadelEjércitoBrasileño. El empleo de laArtillería de Campañacuando
está autorizado en este tipo de misión, está condicionado, además de los requisitos del mandato de
lamisión,  al  cumplimiento  de  losprincipiosdelDerecho  Internacional  de  losConflictos  Armados.  El
objetivo  de  este  estudiofue  levantar,  enlibros,  artículos  científicos  y  publicaciones  especializadas
nacionales  e  internacionales,  losprincipiosfundamentalesdelDerecho  Internacional  de  losConflictos
Armados  y  determinar  lasadaptacionesdelempleo  de  laArtillería  de  CampañadelEjércitoBrasileño
frente a estoslosprincipios.

PALABRAS  CLAVE:  Artillería  de  Campaña,  Operaciones  de Paz  y  Derecho  Internacional  de  los
Conflictos Armados.

1Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2007.
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1INTRODUÇÃO

Segundo  o  Manual  de  Fundamentos  Operações,  EB20-MF-10.103,

Operações  de  Pacificação  compreendem a  defesa  dos  interesses  nacionais,  em

locais restritos e determinados, por meio de uma combinação de atitudes coercitivas

limitadas para restaurar ou manter a ordem pública ou a paz social ameaçadas por

grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes

proporções, provocadas pela natureza ou não, e de ações construtivas, para apoiar

esforços de estabilização, de reconstrução, de restauração e/ou de consolidação da

paz. (BRASIL, 2014).

As  Operações  de  Pacificação  (OpPac)  podem  ocorrer  em  uma  nação

estrangeira, sob a égide de organismos internacionais. Quando isso ocorre elas são

chamadas  de  Operações  de  Paz  (Op  Paz).  As  Op  Paz  visam  a  favorecer

reconciliação  entre  adversários  locais  ou  regionais  e  ajudam  a  restabelecer

instituições políticas, jurídicas, sociais e econômicas(BRASIL, 2014).

As  OpPac  no  exterior  caracterizam-se  pela  atuação  de  Forças  Armadas

(FFAA)  em  locais  previamente  estabelecidos  por  diplomas  dos  organismos  de

segurança internacionais, os quais sustentam o emprego das Forças Armadas em

ações  julgadas  necessárias  para  manter  e  reestabelecer  a  paz  e  a  segurança

daquela localidade(BRASIL, 2014).

As Op Paz normalmente ocorrem por intermédio de decisões do Conselho de

Segurança da ONU que, por meio de seus mecanismos, conclui que as facções

beligerantes de uma região ou país entram em um estágio de agressão capaz de

colocar  em  risco  a  paz  e,  principalmente,  a  segurança  de  determinada

população(BRASIL, 2014).

Tradicionalmente,  as  OpPac,  conduzidas  em  Op  Paz  estabelecidas  pela

ONU, têm sido estabelecidas de modo que cumpram o capítulo VI da Carta das

Nações Unidas.  Uma vez que o ambiente da região conflagrada está  devastado

pelos conflitos e o Estado Nacional que abarca aquele território torna-se incapaz de

unicamente com seus meios manter  a  segurança,  a  ordem e  de estabelecer  as

condicionantes de uma paz sustentável, pode-se decidir pela evocação do Capítulo

VII da Carta, que autoriza sanções e a utilização da força para levar a efeito, por

meio  de  forças  aéreas,  navais  ou  terrestres,  a  ação  que  julgar  necessária  para

manter  ou  restabelecer  a  paz  e  a  segurança  internacionais.  Tal  ação  poderá
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compreender demonstrações, bloqueios e outras operações, por parte das forças

aéreas,  navais  ou terrestres dos  Membros  das  Nações Unidas  (ORGANIZAÇÃO

DAS NAÇÕES UNIDAS, 1957).

No  contexto  das  OpPac,  destacam-se,  como  fatores  para  o  sucesso  da

missão, a legitimidade e a credibilidade. A legitimidade internacional é alcançada por

um mandato  de  um Organismo  de  Segurança  Internacional  (OSI)  que  define  a

adequabilidade  de  uma norma e  atesta  a  sua  fundamentação  nos  princípios  da

legalidade,  justiça  e  razão.  A  credibilidade  se  obtém  em  função  da  eficácia  e

capacidade de gerenciamento e atendimento das expectativas.  Para alcançá-los,

devem ser implantadas previamente as normas dos diplomas legais que amparam a

operação, e haver empenho para manter um ambiente confiável e adequado para

alcançar a paz permanente e duradoura(BRASIL, 2014).

Os diplomas legais que amparam a operação devem ser considerados em

stricto  sensu  e  lato  sensu.  Em  stricto  sensu  encontram-se  os  diplomas  legais

estabelecidos pela própria ONU, os quais definem de modo mais pormenorizado a

amplitude das operações e restringirão o uso da força. Já em lato sensu os diplomas

legais podem ser entendidos como o conjunto de normas do direito internacional que

regulamentam os conflitos armados. Esse conjunto de normas recebe o nome de

Direito  Internacional  Humanitário  (DIH)  ou  Direito  Internacional  dos  Conflitos

Armados (DICA) (CINELLI, 2008).

O  DICA  pode  ser  definido  como  um direito  excepcional  que  intervém na

realidade em casos de ruptura da ordem jurídica internacional. O objetivo principal

do  DICA  é  restringir  de  meios  e  métodos  de  combate,  proibindo  até  o  uso  de

determinadas  armas,  e  proteger  quem não  participa  das  hostilidades  (CINELLI,

2008).

O DICA é o ramo do Direito Internacional que abarca o conjunto de normas

internacionais,  de  origem  convencional  ou  consuetudinária,  especificamente

destinado  a  ser  aplicado  nos  conflitos  amados,  internacionais  e  que  limita,  por

razões  humanitárias,  o  direito  das  partes  em conflito  de  escolher  livremente  os

métodos e os meios utilizados na guerra, ou se protege as pessoas ou que ou que

possam ser afetados pelo conflito (SWINARSKY, 1996).

A aplicação do DICA em Operações de Paz ocorre na medida em que se

concretizem  situações  nas  quais  estas  se  configurem  como  Conflitos  Armados

Internacionais  ou  Não  Internacionais.  Nessas  situações  as  forças  da  ONU
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encontram-se ativamente engajadas como forças de combate, permanecendo dessa

forma, enquanto durarem as hostilidades (BRASIL, 2014).

Sendo  assim,  em que  pese  o  entendimento  de  que,  havendo  a  Op  Paz

desenvolvido a configuração de Conflito Armado Internacional, e por esse motivo as

ações na Op Paz estariam sob a égide do DICA, é bem verdade que, mesmo na

situação em que não se configura um conflito armado entre a Força de Pacificação e

as forças insurgentes,  a Op Paz deverá observar  as regras e normas do Direito

Internacional Humanitário(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014).

Para  a  configuração  de  uso  da  força  multinacional,  e  consequente

atendimento da premissa que o DICA na Op Paz deve ser aplicado em casos de

Conflitos  Armados Internacionais,  é  necessário  que esse  uso  seja  decidido  pelo

conselho de segurança da ONU em casos de agressões, ameaças ou ruptura da

paz  de  acordo  com  o  que  preceitua  o  Capítulo  VII  da  Carta  das  Nações

Unidas(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014).

De  maneira  bem  simples  a  ONU  proíbe  que  seus  países  membros

solucionem seus  conflitos  por  intermédio  do  emprego  de  suas  Forças  Armadas.

Quatro situações afiguram-se como admissíveis ao emprego da força,  mas duas

merecem o nosso destaque por serem nelas em que há o emprego da força em uma

Op Paz(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014).

A  primeira  seria  por  ineficácia  de  medidas  adotadas  anteriormente  que

visavam a evitar o uso da força e a segunda por motivo de violações graves do

Direito Internacional Humanitário, também conhecido como Direito Internacional dos

Conflitos Armados (FACCIOLLI, 2015).

No caso da primeira situação supracitada o uso da força para ser colocada

em prática  deve  atender  duas  premissas  básicas.  A  primeira  premissa  trata  do

esgotamento do uso dos meios e recursos colocados à disposição, como sanções

econômicas, interrupção parcial dos meios de comunicações ferroviárias, marítimas,

aéreas e outros,  chegando-se ao final  no rompimento das relações diplomáticas,

sendo  estas  chamadas  de  medidas  persuasórias,  intimidativas  ou  preparatórias

(FACCIOLLI, 2015). 

A segunda premissa traduz-se na formalização da ordem. Deve ser publicada

Resolução  específica  autorizando  o  uso  da  força  coletiva  pelo  Conselho  de

Segurança da ONU, delimitando a natureza da ação militar a ser empregada, os
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países participantes, duração, tipo de operações ou exercícios bélicos dentre outros

(FACCIOLLI, 2015).

Já  a  segunda situação  é  empreendida  com o  objetivo  de  prevenir  graves

abusos contra os direitos humanos ou violações do direito internacional humanitário

tais  como  genocídio,  expulsões  em  massa,  estupros  coletivos,  entre  outros

(FACIOLLI, 2015). 

Nesses casos a legitimidade está vinculada no estabelecimento de vínculos

que determinem os meios de uso da força com objetivo deproteção humana contra a

ameaça (ou agressão) e o seguimento das normas do DICA pela tropa que visa a

impor a paz(FACCIOLLI, 2015).

Dentre os meios de uso da força que podem ser empregados para impor a

paz, destacam-se os mesmos que estariam à disposição de beligerantes em caso de

guerra declarada. Elementos de manobra, elementos de apoio de fogo, elementos

de engenharia, comando e controle e logísticos atuam em Op Paz que tem a missão

precípua de manter ou impor a paz (CINELLI, 2016).

O Brasil nos últimos treze anos participou da Operação das Nações Unidas

para Estabilização do Haiti (MINUSTAH). Ela foi criada por Resolução do Conselho

de  Segurança  da  ONU,  em  fevereiro  2004,  para  restabelecer  a  segurança  e

normalidade institucional do país após episódios de turbulência política e violência,

que culminaram com a partida do então presidente, Jean Bertrand Aristide, para o

exílio (HOLCSIK, 2010).

A missão das forças além do componente militar  buscou reforçar o apoio,

principalmente a cooperação técnica e humanitária com o Haiti. A principal missão

das tropas brasileiras estabelecida na Resolução da ONU nº 1542 era a manutenção

da paz. Não havia nos seus termos a permissão para o uso meios coercitivos bélicos

tradicionais para além da autodefesa (HOLCSIK, 2010).

Visualizando-se  uma situação  prevista  no  Capítulo  VII  em que  uma tropa

brasileira tenha um mandato da ONU para impor a paz, ela deve estar em condições

de usar todos os meios bélicos disponíveis, desde que autorizados pelo mandato da

ONU.

Dentre  esses  meios  bélicos  que  devem estar  disponíveis  destacam-se  os

meios de Apoio de Fogo (Ap F).  No Exército Brasileiro  (EB) eles são prestados

precipuamente pela ArtCmp. A ArtCmp é o elemento de um exército que tem como

missão primordial apoiar os elementos de manobra, por meio do uso coordenado de
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sua  capacidade  de  fogos,  busca  e  aquisição  de  alvos  com o intuito  de  destruir

neutralizar e suprimir elementos inimigos (BRASIL, 2014).

Apesar  da  evolução  pela  qual  a  Artilharia  de  Campanha  dos  diversos

exércitos  vem  passando  para  adaptar-se  às  novas  ameaças  e  obter  melhor

eficiência em seu emprego no combate moderno, a realidade do combate intenso e

complexo  que  se  desenvolve  em  um  ambiente  urbanizado,  que  enseja  uma

observância ainda maior das regras de proteção à população civil, vem restringindo

o emprego da Artilharia de Campanha neste ambiente operacional (CASTRO, 2016).

As diversas mudanças no campo de batalha como uma propensão cada vez

maior ao conflito  em ambiente urbano ou edificado, em detrimento do campo de

batalha  tradicional  e  a  crescente  conscientização  do  direito  humanitário  para  os

conflitos, que balizam o comportamento da tropa atuante na Op Paz e que torna a

expectativa da posição para efeitos colaterais mínimos, com “zero baixas” de não

beligerantes,  impedem  certas  possibilidades  e  características  do  emprego  da

ArtCmp (CASTRO, 2016).

Quando o objetivo das operações militares não é a destruição, neutralização

ou submissão de uma força oponente,  mas sim a  manutenção da paz  em uma

cidade, área ou país, a Artilharia de Campanha tende a não ser empregada, uma

vez que seu emprego não se coaduna com os objetivos primordiais desse tipo de

operação (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1957).

Contudo,  conforme  citado  anteriormente,  as  Op  Paz  não  se  restringem

somente àquelas que objetivam a manutenção da paz. Em situações em que se

invoca as regras do Capítulo VII da Carta da ONU é possível que uma Op de Paz

faça uso da força segundo critérios específicos. Nesse contexto é possível que haja

a permissão para o uso dos meios de Ap F para ajudar a cumprir objetivos militares

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1957)

O emprego da ArtCmp, desse modo, deve, além de cumprir esses critérios

estabelecidos  pelo  Conselho  de  Segurança  da  ONU para  a  imposição  da  paz,

cumprir também as disposições do Direito Internacional dos Conflitos Armados.

1.1 PROBLEMA

O  Brasil  tem,  nesse  século  XXI,  demandado  por  um  crescente  prestígio

político internacional. Isso deveu-se, em grande medida, por seu papel exercido no
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cenário internacional como“potência emergente”. O aumento crescente do Produto

Interno Bruto na primeira década do século XXI, aliado com a melhora do poder

aquisitivo da população e a necessidade de se fazer mais presente na decisões

político-estratégico  e  militares  mundiais,  caracterizada  pelo  pleito  de  integrar

permanentemente o Conselho de Segurança da ONU, órgão máximo de segurança

das  Nações  Unidas,  que  possui  dentre  outras  atribuições  decidir  por  embargos

econômicos e sanções no âmbito da ONU, estabelecimento de coalizões militares,

permitir  ou não a  solução bélica  de um conflito,  dentre  outras,  evidenciam essa

demanda por prestígio(HOLCSIK, 2010).

Dessa forma, percebeu-se a necessidade do Brasil tornar-se um colaborador

mais presente nas ações militares das Nações Unidas. Como cumprimento dessa

estratégia  o  Brasil  mostrou-se  disponível  para,  dentre  outras  coisas,  liderar

operações de manutenção de paz em países com graves perturbações da ordem

pública, violência, estado de beligerância interna, isto é, em estado de caos político

e social(HOLCSIK, 2010).

Em  2004,  com  a  deposição  do  presidente  Bertrand  Aristide  no  Haiti,  o

Conselho de Segurança da ONU determinou que fosse enviada para aquele país

uma força para estabilização da situação político-militar. O Brasil foi escolhido para

ser o líder do processo de manutenção da paz,  com o envio de tropas (o maior

contingente da missão seria brasileiro) e a escolha do Force Comander, comandante

militar da missão(HOLCSIK, 2010).

Com o término da missão  no Haiti  em 2017,  após  treze anos,  o Brasil  é

cotado  para  assumir  missões  de  Op  Paz  em  outros  países  em  estado  de

beligerância  interna.  Sabe-se  também  que,  após  muitos  anos,  o  Conselho  de

Segurança da ONU, utilizando-se das disposições estabelecidas pelo Capítulo VII de

sua Carta regente, determinou por meio de resolução, o emprego do uso da força

com o objetivo de prevenir graves abusos contra os direitos humanos e violações do

direito  internacional  humanitário,  também  conhecido  como  DICA,  no  Congo

(SOUZA, 2015).

Na operação de imposição da paz realizada no Congo, houve o emprego o do

meio de apoio de fogo, ArtCmp, contra os grupos violadores das normas do direito

internacional  dos  conflitos  armados.  Houve  muitas  críticas  da  Comunidade

Internacional,  não  acostumada  a  ver  tropas  das  Nações  Unidas  utilizando-se
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prioritariamente  da  força,  como  opção,  contra  grupos  desestabilizadores  da

paz(SOUZA, 2015).

A  medida  mais  controversa  durante  a  MONUSCO,  missão  da  ONU para

estabilização do Congo, foi sem dúvida o emprego de meios de apoio de fogo de

Artilharia  de  Campanha.  Coube  a  um brasileiro,  o  General  Santos  Cruz,  Force

Comander da missão, a responsabilidade por esse emprego(SOUZA, 2015).

Sabe-se que a credibilidade e, principalmente a legitimidade das ações das

tropas de imposição/manutenção da paz são fatores primordiais para o sucesso das

operações.  Sendo  assim,  há  um problema  que  merece  ser  alvo  de  um estudo

pormenorizado,  com  o  intuito  de  fornecer  aos  tomadores  de  decisão  e  seus

assessores imediatos regras e princípios para o emprego da ArtCmp em uma Op

Paz, qual seja: como realizar o emprego dos meios disponíveis de apoio de fogo

proporcionados pela  ArtCmp em uma Op Paz baseada diretrizes  do Cap VII  da

Carta da ONU, de acordo com os preceitos do Direito Internacional dos Conflitos

Armados(SOUZA, 2015)?

1.2 OBJETIVOS

O  trabalho  em  questão  terá  como  objetivo  geral  analisar  quais  seriam,

cumprindo  os  preceitos  do  Direito  Internacional  dos  Conflitos  Armado,  as

características, restrições e possibilidades do emprego da artilharia de campanha

como elemento de apoio de fogo aos elementos de manobra em Op Paz baseada

nas diretrizes do capítulo VII da Carta da ONU. 

Para que se possa alcançar o objetivo geral  do trabalho, foram elencados

alguns objetivos específicos, de modo que se pudesse formar um desencadeamento

lógico de ideias para se conduzir a consecução do objetivo geral, quais sejam: 

a.  Apresentar  os  princípios,  regras  e  fundamentos,  mais  importantes,

estabelecidos pelo DICA atualmente.

b. Explicitar as principais características de uma Op Paz baseada no Cap VII

da Carta das Nações Unidas.

c.  Identificar as especificidades do emprego da Artilharia de Campanha nos

diversos  ambientes  operacionais  nos  quais  se  podem  desenvolver  Op  Paz,

abordando as principais técnicas, táticas e procedimentos a serem obedecidos.

d. Determinar o grau de utilização permitidos,  pelas normas do DICA, dos

potenciais da ArtCmp em uma Op Paz baseada no Capítuo VII da Carta das Nações



18

Unidas.

A Artilharia de Campanha permanece como um elemento de apoio à manobra

essencial  para que o  comandante da Força  possa intervir  no combate de forma

decisiva. Em uma Op Paz em que seja autorizado o uso da força para impor a paz

deve-se analisar a viabilidade do emprego da ArtCmp para a promoção da Paz, uma

vez que  o  objetivo  da  ArtCmp não  é  outro  senão  a destruição/neutralização  do

inimigo (BRASIL, 1997). 

Os efeitos colaterais do emprego da ArtCmp podem ser maiores do que o

emprego  dos  elementos  de  manobra  emcombate.  Saber  as  restrições  impostas

pelos preceitos do DICA ao emprego da ArtCmp pode ser um conhecimento decisivo

para o êxito da missão, uma vez que a perda da credibilidade e legitimidade que

pode advir de seu uso de modo contrário às normas do DICA, podem inviabilizar o

cumprimento da missão.

Sendo assim,  de  forma  a  melhor  desencadear  as  ideias  que  justificam o

presente trabalho, estas serão apresentadas por meio de tópicos, quais sejam:

a. A evolução dos Conflitos Armados;

b. Princípios do DICA;

c. A Artilharia de Campanha como meio de apoio ao combate decisivo, sendo

indispensável ao comandante de uma operação;

d. As possibilidades de emprego da Artilharia de Campanha já existentes que

atendam as condicionantes do apoio de fogo em uma Op Paz;

e. Necessidade de controle dos efeitos colaterais da Artilharia em uma Op

Paz para a manutenção da legitimidade da operação.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Para a confecção deste trabalho, foram elencadas algumas justificativas que

delimitam  sua  necessidade  e  também  foram  levantadas  algumas  possíveis

contribuições que ele pode vir a fornecer.

1.3.1 Justificativas

- Decisão do Conselho de Segurança da ONU em realizar a primeira Op Paz

com mandato para a imposição da Paz, na MONUSCO, o que acarretou no uso da

ArtCmp em uma Op Paz da ONU;
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 - Término da missão de paz da ONU para estabilização do Haiti, da qual o

Brasil foi participante, o que abre a possibilidade de o país enviar tropas para outra

Op Paz no mundo;

-  A  Artilharia  de  Campanha  sempre  foi  um  meio  de  apoio  ao  combate

decisivo,  sendo  indispensável  ao  comandante  de  uma  operação.  Sendo  assim,

importante  determinar  quais  seriam  as  restrições  que  o  Direito  Internacional

Humanitário faria ao seu emprego em uma Op Paz;

1.3.2 Contribuições

 - Suprir lacunas do conhecimento acerca de Operação de Pacificação;

 - Implicações do Direito Internacional dos Conflitos Armados no emprego da

ArtCmp em uma Op Paz;

- Obtenção dados e argumentos relevantes para o suporte ao emprego da

ArtCmp nas Op Paz.
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2 METODOLOGIA 

Para colher as ideias que permitissem formular uma solução para o problema

ora imposto, realizou-se uma leitura analítica em publicações especializadas como

manuais  doutrinários,  instruções  provisórias,  livros,  artigos  científicos,  teses,

dissertações  e  monografias,  nacionais  e  internacionais  quecontribuíssem para  o

processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos.

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória e quanto

aos procedimentos técnicos foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e a pesquisa

documental, pois notou-se uma indisponibilidade de conhecimento prático acerca do

assunto por tratar-se de uma operação de guerra. 

2.1 FONTES DE BUSCA

- Manuais  e  Instruções Provisórias do Exército  Brasileiro,  do Exército  dos

Estados Unidos da América.

- Monografias da Escola de Comando e Estado Maior do Exército e da Escola

de Aperfeiçoamento de Oficiais; e

- Revistas e Cursos especializados que tratam das Operações de Paz

2.2 ESTRATÉGIAS DE BUSCA PARA AS BASES DE DADOS ELETRÔNICAS

Foram utilizados os seguintes termos descritores:  "Direito Internacional dos

Conflitos Armados, Operações de Pacificação,  Operações de Paz, Manutenção e

Imposição da Paz e Artilharia de Campanha", com suas respectivas correlações na

língua inglesa e espanhola e respeitando as peculiaridades de cada base de dados.

Após  a  pesquisa  eletrônica,  as  referências  bibliográficas  dos  estudos

considerados  relevantes  foram  revisadas,  no  intuito  de  encontrar  artigos  não

localizados na referida pesquisa.

2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
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- Manuais doutrinários de todos os níveis, manuais de campanha e instruções

provisórias, com aprovação do Estado-Maior do Exército.

- Manuais de campanha com aprovação do Departamento do Exército dos

Estados Unidos da América.

- Monografias aprovadas pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército

e pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; e

- Revistas reconhecidas internacionalmente que descrevem as Operações de

Paz.

- Artigos com valor científico que sejam relacionados ao tema.

2.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

-Textos diversos que não tenham aprovação oficial de seus países, reputação

acadêmica ou reconhecimento do valor militar.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1O DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS ARMADOS

3.1.1A Guerra

A palavra guerra é de origem germânica. Tem sua raiz na palavra warra, que

quer  dizer  peleja,  revolta.  A  palavra  Warra  teria  sido  criada  pelos  soldados

germânicos durante as guerras românicas nas quais se envolveram. Foi incorporada

ao latim e assim influenciou a gama de línguas dele derivadas (FACIOLLI, 2016). 

Dentre as várias definições possíveis, destacou-se, no decorrer dos séculos,

a que entende a guerra como a luta armada entre dois ou mais Estados para a

solução de conflito entre eles, em conformidade com seus interesses, que não pôde

ser resolvida de outra forma (FACCIOLI, 2016). 

É nítido que, ao analisar-se os diversos conflitos armados ocorridos durante a

história  da  humanidade,  para  além  das  causas,  motivos  e  argumentos,  as

consequências e manifestações dos conflitos bélicos projetam-se sobre os diversos

campos da vida humana: economia, política, educação etc (FACCIOLLI, 2016). 

Sendo assim,  cumpre  realizar  uma  análise  pormenorizada  desse  instituto,

contemplando a sua evolução, focando principalmente na evolução das normas que

o regulavam, suas diversas classificações, causas, suas formas, dimensões.

3.1.1.1A Guerra e o progresso 

Ao contrário do que se pode supor pelo senso comum a guerra e os conflitos

foramelementos importantes para o avanço da humanidade em diversos segmentos.

Observa-se  seus  reflexos  nos  mais  variados  campos  da  atuação  humana

(FACCIOLLI,2016). 

Incontáveis  produtos,  tecnologias,  serviços  e  procedimentos  foram

desenvolvidosde  modo  a  atender  as  necessidades  militares.  Verificada  a

possibilidade de utilização dessas descobertas no uso civil, elas foram vetores de

transformação de uma realidade. A essa situação, uso civil de tecnologia militar, dá-

se o nome de spin off(FACCIOLLI, 2016).
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Da internet ao GPS, diversas são as tecnologias que tem emprego dual e

foram descobertas ou criadas para solucionar problemas eminentemente militares. E

como esquecer-se de estudos médicos realizados para melhorar a performance no

combate.  Esterilização,  transfusão  de  órgãos,  estudos sobre  a  hipotermia,  sobre

estresse pós-traumático e  sobre glaucoma são alguns dos avanços obtidos pela

necessidade militar em combate (FACCIOLLI, 2016).

Pode-se  elencar,  dentre  os  procedimentos  que  evoluíram  ligados  às

necessidades  das  guerras  e  dos  militares,  o  Direito  Internacional  Público,  mais

precisamente  o  Direito  Internacional  Humanitário  (DIH,  também conhecido  como

DICA) (FACCIOLI, 2016). Com o objetivo de regular os conflitos, o DICA pode ser

considerado o clímax da evolução do direito da guerra na história da humanidade.

3.1.1.2Evolução das normas sobre a guerra

Entre 8.000 e 5.000 a.C, com a sedentarização da espécie humana, a partir

do domínio de técnicas de agricultura, pecuária e moradia, iniciou-se a formação dos

primeiros agrupamentos humanos. Por não precisarem mais realizar deslocamentos

para instalarem-se e proverem sua subsistência, iniciou-se, consequentemente, as

primeiras  necessidades  de  estabelecimento  de  regras  para  estabilização  dos

conflitos (CINELLI, 2016).

Sem a necessidade de constante  deslocamento anteriormente descrita,  os

integrantes dos primeiros ajuntamentos eram obrigados a interagir cada vez mais

entre si, aumentando a incidência de conflitos e ensejando ainda mais normas de

direito, ainda que incipientes para a solução deles (CINELLI,2016).

As  primeiras  comunidades  humanas  que  surgiam  isoladamente  eram,

normalmente,  a  reunião  de  pessoas  que  compartilhavam  da  mesma  língua,

tradições, instituições. Com o tempo essas comunidades passaram a estabelecer

ligações  com  vários  outros  povoados.  Muitas  vezes  nutriam  contra  os  outros

sentimentos de desprezo e superioridade,  o que fazia  com que as ligações que

estabeleciam entre si fossem eivadas de hostilidades com o emprego de violência

física  por  meio  de  conflitos  armados,  motivados  dentre  outros  por  interesses

contraditórios, desejo de agressão e busca por dominação e outros (CINELLI, 2016).
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Este trecho do historiador Amiano Marcelino citado na obra de Clausewitz

indica  como  eram  os  sentimentos  que  a  guerra  trazia  nos  primeiros  períodos

civilizacionais:

assim como para os homens amáveis e pacíficos o repouso é agradável,
assim eles (os homens belicosos) encontram prazer no perigo e na guerra.
É considerado feliz  aquele  que sacrificou sua vida na batalha,  enquanto
aqueles  que  envelheceram  e  deixaram  o  mundo  por  um  acidente  são
censurados como se fossem degenerados e covardes;  e não existe algo
que mais se orgulhem do que matar  um homem,  qualquer  que seja ele:
como glorioso despojo do assassinato, cortam-lhe a cabeça, arrancam-lhe a
pele  e  colocam-na  sobre  os  seus  cavalos  de  guerra  como  enfeite
(CLAUSEWITZ, 2003, p. 77).

Diante  da  brutalidade  em  que  as  campanhas  eram  empreendidas  não

demorou  muito  para  que  houvesse  uma  limitação  à  atuação  indiscriminada  dos

combatentes durante  as batalhas.  Os primeiros esforços que se tem notícia  são

datados de aproximadamente 6.000 a.C. O código de Hamurabi limitava a atuação

dos mais fortes sobre os mais vulneráveis e ordenava a libertação de prisioneiros de

guerra mediante pagamento de resgates. Merece destaque também o Código de

Manu que, dentre outras prescrições, proibia o ataque ao homem desarmado em

combate e o uso de armas insidiosas (CINELLI, 2016).

Foi na Grécia Antiga que o instituto da Guerra passou a proporcionar a seus

contendedores a posse de direitos iguais. Ao vencido cabia a morte no combate ou a

escravidão. Diferentemente do que se pode supor a escravidão na Grécia Antiga era

vista como um ato de misericórdia, uma vez que justificava não executar os vencidos

e também era muito mais lucrativa, já que toda a sociedade era baseada no trabalho

escravo (CINELLI, 2016).

Nessa  mesma  direção  surgem  alguns  institutos  embriões  dos  que

conhecemos hoje, tais como a arbitragem na resolução dos conflitos, a restrição de

conduzir o conflito a algumas localidades, a troca de prisioneiros de guerra, entre

outros (CINELLI, 2016).

Herdeiros  das  tradições  grego-macedônicas,  os  romanosnão  deram muita

contribuição junto para a evolução do direito da guerra como temos hoje em dia. Isso

ocorreu  por  alguns  motivos,  principalmente  porque  o  império  romano  tido  como

universal  não compreendia um direito internacional.  Para os cidadãos romanos o

direito  natural.  Para  os  bárbaros  a  barbárie.  Os  que  não  eram  mortos  nas
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campanhas após o desfile da vitória eram estrangulados ou decapitados. Os que

sobreviviam eram vendidos como escravos (CINELLI, 2016).

Pode-se dizer que a única contribuição mais perene dos romanos reside na

instituição do  jus fetiale, que previa a necessidade de uma declaração formal de

guerra  para  início  dos  conflitos  e  alguns  requisitos  também formais  para  o  seu

término. Essas regras foram absorvidas e utilizadas em quase todos os conflitos nos

últimos  dois  milênios.  Somente  no  século  XX  da  era  Cristã  que  houve  uma

minimização da utilização desse instituto principalmente no que tange a declaração

formal de guerra para início das hostilidades (CINELLI, 2016)

No início da Idade Média, com a derrocada do império romano do ocidente, a

partir das invasões bárbaras, surgiu, pelas mãos de Santo Agostinho, o conceito de

guerra justa que delineou as guerras ocidentais do período subsequente ao império

universal romano(CINELLI, 2016).

 Basicamente “os atos de guerra cometidos pelo soberano, legítimo detentor

da  ordem  divina  e  responsável  pela  sua  manutenção,  perdem  todo  caráter  de

pecado e essa é considerada uma guerra justa”(CINELLI, 2016, p. 35).

Essas  condutas  supracitadas  foram  criadas  para  reger  os  conflitos  entre

príncipes  cristãos  contra  príncipes  não-cristãos.  Surge  então  a  necessidade  de

serem  criadas  normas  para  estabelecer  a  guerra  entre  príncipes  cristãos.

Desenvolvem-se os códigos de cavalaria. Criados inicialmente para normatizar as

guerras  entre  cavaleiros,  essas  regras  transcenderam e  irradiaram  para  todo  o

ambiente  de conflito,  sendo  importante  para  diminuir  as  barbaridades  cometidas

(CINELLI,2016).

Contudo,  o  conceito  de  guerra  justa  não  trazia  mais  humanidade  para  o

campo  de  batalha.  Elas  apenas  legitimavam  as  atrocidades  que  nele  eram

cometidas, retirando o peso da condenação dos atos (não os tornando pecado), pois

eram realizados sob o manto da justiça divina (CINELLI, 2016).

Essa forma de tratar as guerras e o direito da guerra durou praticamente toda

a Idade Média. Já quase no fim desse período São Tomás de Aquino reforçou os

princípios da guerra justa aduzindo que havendo uma justa causa, uma intenção

legítima e uma autoridade legal esta era idônea (CINELLI,2016). 

O fim da Idade Média e o advento da Idade Moderna trouxeram o declínio das

ordens dos cavaleiros, a invenção das armas de fogo e a criação de exércitos de
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mercenários. Nesse contexto houve um decréscimo da ética no campo de batalha. A

guerra tornou-se um negócio e o seu objetivo tornou-se o lucro. (CINELLI,2016).

Foi  na Idade  Moderna que houve o  primeiro  grande avanço  do direito  da

guerra  de  uma  forma  sistematizada.  O  século  XVII  iniciou-se  com  um  conflito

religioso de grandes proporções que arrastou a Europa Central para três décadas de

conflitos.  Católicos  e  protestantes  guerreavam,  sobretudo,  devido  aos

acontecimentos  que se  seguiram à  Reforma Protestante.  Os horrores  da  guerra

trouxeram à  baila  tratados  de  direto  produzidos  por  juristas  que  os  vivenciaram

(CINELLI,2016). 

A  principal  contribuição  do  período  foi  feita  pelo  jurista  Hugo  Grotius,

considerado por muitos o fundador do Direito Internacional Público. Ele notabilizou-

se por buscar uma solução jurídica para as questões da guerra, “sistematizando o

direito  preventivo  da  guerra  e  a  regulação  jurídica  do  estado  de  guerra”

(COMPARATO, 2006,  p.  612).  Seus argumentos jurídicos foram a base para os

tratados de paz estabelecidos após a Guerra dos Trinta Anos conhecidos como a

Paz de Westphália(CINELLI,2016).

Durante o século XVII e XVIII a guerra passou a ser travada por exércitos de

profissionais,  sem  que  essa  alcançasse,  em  regra,  os  civis.  Medidas  como  a

conscrição foram criadas para aumentar os efetivos dos Exércitos nacionais. Apesar

dos  métodos  cruéis  terem  oficialmente  sido  abolidos,  durante  esses  conflitos  a

mortandade cresceu exponencialmente tendo em vista que ao aumento dos efetivos

não se seguiu a melhoria dos armamentos. As lutas continuavam sendo combatidas

quase que no corpo a corpo e o número de mortos e feridos era cada vez maior

(CINELLI,2016).

Tal  estado  de  coisas  continuou  no  século  XIX  e  ajudou  a  fomentar  a

necessidade de realizar tratados internacionais que codificariam regras costumeiras

já adotadas de forma incipiente e informal entre contendedores(CINELLI,2016).

Destaca-se a criação do Código Lieber, lei na forma de manual que traduzia a

lei  dos  conflitos  a  partir  do  ponto  de  vista  dos  combatentes.  Consistia  numa

declaração de direitos e deveres de um militar em conflito, que viria a ser a base do

que comumente se denomina Direito de Haia (CINELLI,2016).

Outro  momento  importante  na  evolução  das  regras  dos  conflitos  armados

ocorreu com a criação pelo empresário suíço Henry Dunant do Comitê Internacional

da Cruz Vermelha (CICV). Foi o nascimento do Direito Internacional dos Conflitos
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Armados pois, na esteira da criação do CICV, foram estipuladas as Convenções de

Genebra, normas pactuadas entre Estados com validade definida (CINELLI,2016).

Às  Convenções  de  Genebra  seguiram-se  outros  tratados/convenções  que

moldaram a construção do DICA como se conhece hoje e condicionam as ações

militares  até  os  dias  atuais.  Os  principais  são  eles:  a  Declaração  de  São

Petesburgo(1968);  Convenções  de  Haia  (1899,1907);  Declaração  de  Haia(1907);

Protocolo  de  Genebra  (1925);  Convenção  de  Genebra(1929);  Pacto  de

Washington(1935);  Convenção  de  Haia(1954);  Convenções  de  Genebra(1949);

Protocolos  Adicionais  à  Convenção  de  Genebra  de  1949(1977,  1979  e  2005);

Convenção de Genebra de 1980 e seus Protocolos Adicionais(1980); Convenção de

Paris (1993); Convenção de Ottawa (1997); e Estatuto de Roma do Tribunal Penal

Internacional (1998) (CINELLI,2016).

3.1.2 DICA: Regras e Princípios

3.1.2.1 Definições

O DICA é o conjunto de normas internacionais, de origem convencional ou

consuetudinária destinado a ser aplicado nos conflitos armados internacionais ou

não-internacionais.  O  DICA  limita,  principalmente,  por  questões  humanitárias,  o

direito dos beligerantes escolher os métodos e os meios usados no seu conflito,

protegendo as pessoas e os bens afetados ou que possam ser afetados na guerra

(SWINARSKI, 1996).

A finalidade primordial do Direito Internacional Humanitário é tentar fazer ouvir

a voz da razão em situações em que os homens pegam em as armas, tentando

lembra-lo de que um ser humano, inclusive inimigo,  continua sendo uma pessoa

com dignidade e direitos(CINELLI,2016).

Como fontes do DICA pode-se  enumerar:a)  as  convenções internacionais,

quer gerais, quer especiais, quer estabeleçam regras expressamente reconhecidas

pelos Estados litigantes;  b) o costume internacional,  como prova de uma prática

geral aceita como sendo de direito; c) os princípios gerais de direito, reconhecidos

pelas nações civilizadas; e d) excepcionalmente, as decisões judiciárias e a doutrina

dos publicistas mais qualificados (CINELLI,2016).

As convenções internacionais, normalmente veiculadas por meio de tratados,

são as fontes principais do DICA. Elas só perdem a sua eficácia se forem mudadas
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pela entrada em vigor de outro tratado que trate do mesmo assunto. Os tratados

proíbem  a  sua  rejeição  em  tempo  de  conflito  armado  por  uma  das  partes

(CINELLI,2016).

Apesar da importância dos tratados como fonte do DICA mesmo não havendo

hierarquia entre as fontes, devendo apenas se adotar uma ordem de precedência

entre  elas,  é  notório  que  cabe“o  lugar  de  primazia  aos  princípios  fundamentais,

porque estes são a base do direito humanitário positivo, cujas regras são apenas a

cristalização e a concretização dos ditos princípios” (ACCIOLY, 1982, p. 5).

Os  princípios  surgem  para  contemplar  de  modo  eficaz  aquilo  que  a

objetividade  das  regras  não  consegue  atingir.  Eles  são  normas  abstratas  que

contrapõem-seàs regras, cujo conteúdo é mais concreto. Os princípios, apesar de

aceitos em diversas sociedades, tem interpretação e aplicação bem diferentes em

cada uma delas. Eles têm a capacidade muito maior do que as regras de integrar os

preceitos de moral, direito e religião. As regras apenas interpretam e realizam os

princípios  de  acordo  com  os  ideiais  de  cada  época,  nas  diversas  sociedades

históricas (CINELLI, 2016).

No campo do DICA os princípios e regras retiram seu peso na dignidade da

pessoa humana. O ser humano para a religião, a filosofia e as ciências é o principal

objeto de estudo,

a  excelência  do  homem  no  mundo  foi  justificada  a  partir  de  três
perspectivas, complementares e não excludentes: a religiosa, a filosófica e a
científica. Na religiosa, o monoteísmo foi o que mais realçou a dignidade da
pessoa humana. Na antropologia filosófica, a dignidade humana está ligada
à sua condição de animal racional, nas diferentes manifestações da razão –
especulativa,  técnica,  artística  e  ética  -,  e  à  consciência  dessa  sua
singularidade  no  mundo.  Na  perspectiva  científica,  a  espécie  humana
representa, sem contestação, o ápice do processo evolutivo. A dignidade da
pessoa  humana  representa,  sem  contestação,  o  ápice  do  processo
evolutivo.  A dignidade da pessoa humana é o fundamento da vida ética.
Dela decorrem normas universais de comportamento, as quais representam
a expressão dessa dignidade em todos  os tempos e lugares,  e têm por
objetivo preservá-la. Elas atuam como espírito que vivifica o corpo social e
dá legitimidade a  todas  as estruturas  de poder  (COMPARATO,  2006,  p.
481).

Um princípio ainda pode ser definido como “toda proposição geral,  mesmo

que extraída da experiência por indução, que possa servir de premissa maior num

raciocínio lógico”(ABBAGNANO, 1980, p. 929). 

3.1.2.2Princípios Fundamentais do DICA
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Os princípios fundamentais, como visto,são o que se deve supor verdadeiro

para sustentar a validade lógica de um argumento qualquer (ABBAGNANO, 1980).

Dessa  forma,  antes  de  concluirmos  como  deve  ser  o  emprego  da  Artilharia  de

Campanha em uma Operação de Paz sob a ótica do DICA, deve-se pormenorizar os

princípios sobre os quais essas conclusões devem se basear.

3.1.2.2.1 Princípio da Humanidade

A  finalidade  do  princípio  da  humanidade  é  evitar,  aliviar,  com  todos  os

esforços possíveis, e em qualquer condição, o sofrimento humano (CINELLI, 2016).

“Nem mesmo o princípio do  nullumcrimensine lege  (não há crime sem lei anterior

que o defina) pode ser invocado contra o cerne da dignidade humana” (CINELLI,

2016, p. 71).

Nesse sentido, destaca-se uma proposição criada na IV Convenção de Haia,

a chamada Cláusula de Martens que aduz que:

nos  casos  não  previstos  pelo  presente  protocolo  ou  por  outros  acordos
internacionais,  os  civis  e  os  combatentes  ficarão  sob  a  proteção  e  a
autoridade  dos  princípios  de  direito  internacional,  tal  como  resulta  do
costume  estabelecido,  dos  princípios  humanitários  e  das  exigências  da
consciência pública (CINELLI, 2016, p. 71).

Como  pode-se  ver  esse  princípio  deriva  diretamente  do  fundamento  da

dignidade  humana.  O  DICA  retira  deste  princípio  a  sua  eficácia,  eficiência  e

efetividade (CINELLI, 2016).

3.1.2.2.2 Princípio da Necessidade Militar

O código Lieber foi o primeiro estatuto regulador da guerra a trazer em seu

bojo  uma  definição  desse  princípio.  Pode-se  dizer,  resumidamente,  que  é  a

necessidade de medidas sem as quais é impossível alcançar os objetivos de guerra

e  que  se  pressupõem válidas  segundo as  leis  e  costumes da  guerra  (CINELLI,

2016).

Esse princípio permite o uso da força durante um conflito armado para agir

sobre o inimigo de modo que ele se desista do combate. No entanto, o uso da força

deve ter um limite, já que não podem servir de pretexto para contrariar o fundamento

da dignidade humana (CINELLI, 2016).
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Esse princípio não é absoluto como prescreve o Art 54 do Protocolo Adicional

n. 1/1977 à Convenção de Genebra de 1949 transcrito abaixo:

é  proibido  utilizar  a  fome  dos  civis  como método  de guerra.  É  proibido
atacar,  destruir,  retirar  ou  por  fora  de  uso  bens  indispensáveis  à
sobrevivência da população civil,  tais como os gêneros alimentícios e as
zonas agrícolas que os produzem, colheitas, gado, instalações e reservas
de água potável e obras de irrigação, com o objetivo específico de privar a
população civil ou a Parte adversa de seu valor de subsistência, qualquer
que seja o motivo que inspire aqueles atos. São permitidas a uma parte em
conflito,  em  território  sob  seu  controle,  derrogações  das  proibições  se
necessidades militares imperiosas assim o exigirem (CINELLI, 2016, p. 73).

O  princípio  da  necessidade  militar  age  sobre  a  vontade  de  vitória  dos

contendedores lembrando-lhes que a Comunidade Internacional não aceitará dos

Estados todas atitudes que eles empreenderem no sentido de alcançá-la (CINELLI,

2016).  Esse  princípio  “proíbe  o  Estado  de  empregar  a  força  além  do  que  é

necessária  para o  atingimento dos seus  objetivos,  qualquer  que  seja  o  nível  de

decisão” (CINELLI, 2016, p. 74). 

Dessa forma, deve-se ter um entendimento do que pode ser abarcado pelo

manto da necessidade militar, uma vez que:

contrabalançar  a necessidade militar  com a proteção de civis  é bastante
difícil,  seja na escolha das armas, seja na escolha dos alvos. A diferença
entre alvos aceitáveis e inaceitáveis dependerá da situação específica. Por
exemplo, a torre de uma igreja é geralmente considerada inviolável – pois
os locais de culto e os bens culturais desfrutam de proteção especial -, mas
pode vir a tornar-se um alvo legítimo se for utilizada por um atirador (sniper).
Na maior parte dos casos, a pergunta a ser feita é: esta ação é realmente
necessária para auferir uma contribuição significativa ao esforço de guerra?
Haverá uma vantagem militar precisa? (CINELLI, 2016, p. 74).

3.1.2.2.3 Princípio da Proporcionalidade

Quando uma ação militar não causa vítimas nem danos civis excessivos em

relação  ao  resultado  esperado  evidencia-se  o  princípio  da  proporcionalidade.

Portanto, a utilização dos meios, técnicas, métodos e procedimentos de guerra não

deve ser excessiva em relação à vantagem militar que ela proporciona (CINELLI,

2016).

Sendo  assim,  ele  influencia  duas  dimensões  mais  diretamente:  o  uso  de

certas armas e o emprego de certos métodos de combate. Usar a proporcionalidade

seria:
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abster-se  de  lançar  um  ataque  do  qual  se  possa  esperar  que  venha  a
causar  acidentalmente  perdas  de  vidas  humanas  na  população  civil  ou
combinação dessas perdas e danos que seriam excessivos relativamente à
vantagem militar concreta e direta esperada. Quando for possível a escolha
entre  vários  objetivos  militares  que  proporcionem  vantagem  militar
equivalente,  a escolha deverá recair  sobre o objetivo cujo ataque parece
apresentar  menor  perigo  para  os  civis  ou  para  os  bens  de  caráter  civil
(CINELLI, 2016, p. 77).

3.1.2.2.4 Princípio da Limitação

Em qualquer conflito armado, o direito de as partes beligerantes escolherem

os meios ou métodos de guerra não é ilimitado. Os danos supérfluos, o sofrimento

desnecessário  e  as  agressões  ao  meio  ambiente  devem ser  evitados,  ou  seja,

qualquer meio utilizado que, além do objetivo da guerra de derrotar o oponente,

cause  danos  desnecessários  não  pode  ser  aceito  internacionalmente

(CINELLI,2016).

Há três âmbitos de aplicação desse princípio:

ratione loci, ratione personae e rationeconditionis.  O princípio da limitação
ratione loci restringe os ataques aos alvos considerados lícitos, ou seja, aos
objetivos  militares.  Exclui  dessa  categoria,  por  exemplo,  aqueles  bens
indispensáveis à sobrevivência da população. Além disso, busca proteger
as construções dedicadas às obras de arte, à História, aos cultos religiosos
e demais locais considerados patrimônio cultural das diferentes civilizações,
cujo principal diploma legal protetivo é a Convenção de Haia para os bens
culturais.  A  limitação  ratione  personae  é  oriunda  das  fontes
consuetudinárias do direito internacional. Essa limitação admite que os atos
de  hostilidade  devem  ser  praticados  por  e  contra  forças  militares
beligerantes.  A população civil  goza de proteção geral  contra os perigos
gerados  pela  guerra,  exceto  se  ela  não  se  abster  e  participar  dos  atos
hostis,  nos  casos  de levantamentos  em massa,  quando  essa população
pega em armas para combater as tropas invasoras. Por fim, o princípio da
ratione conditionisatua sobre os métodos e meios empregados no conflito,
condicionando-os a um cumprimento de missão que não ultrapasse o limite
tolerável  ou  razoável  de  sofrimento,  vedando-se,  portanto,  os  ataques
indiscriminados, isto é, aqueles que, não dirigidos contra um objetivo militar,
não  podem  ser  dirigidos  contra  um  objetivo  militar  ou  ter  seus  efeitos
limitados (CINELLI, 2016, p. 84).

Dessa  forma,  conclui-se  que  o  princípio  da  limitação  visa  a  proibição  de

alguns métodos nos conflitos armados de modo que se evite o vale-tudo nos atos de

beligerância (CINELLI, 2016).

3.1.2.2.5 Princípio da Inviolabilidade Pessoal ou da Proteção Integral
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Esse princípio afirma que as pessoas protegidas têm direito,  em todas as

circunstâncias, “ao respeito da sua família, das convicções e práticas religiosas, dos

seus  hábitos  e  costumes,  especialmente  contra  os  atos  de  violência  ou  de

intimidação” (FACCIOLLI, 2016, p. 127).

As pessoas protegidas devem ser tratadas pelas partes do conflito, em poder

de quem quer se encontre, “com a mesma consideração, sem qualquer distinção de

raça, sexo, idade ou opiniões políticas” (FACCIOLLI, 2016, p. 127).

3.1.2.2.6 Princípio da Distinção Protetiva de Pessoas e Áreas em Conflito

Esse princípio,  no que tange  à  proteção  de pessoas,  cria  um sistema de

barreiras  específicas  ou  gerais.  As  barreiras  específicas  são  disposições  que

proporcionam  tratamento  humanitário,  direitos  ou  garantias,  aos  combatentes  e

prisioneiros de guerra. Como exemplo tem-se a proibição de atacar cidades, aldeias,

habitações ou edifícios que não estejam sendo defendidos ou usados na contenda

(FACCIOLL, 2016).

Já  as  gerais  abrangem  a  proteçãojurídica  genérica  e  abrangente,

independente  da  categoria  a  que  a  pessoa  se  enquadre,  como  por  exemplo,

tratamento  digno,  atendimento  médico,  liberdade  de  religião  entre  outros.

(FACCIOLLI, 2016).

Quanto à proteção a áreas em conflito elas são consideradas garantias gerais

e limitam as ações bélicas de ocorrerem em locais onde se concentram populações

pacíficas,  como  templos  religiosos,  localidades  não  defendidas,  centros  voltados

para atividades esportivas e culturais entre outros.(FACCIOLLI, 2016).

3.1.3 Síntese Parcial

Descritos os princípios de forma objetiva e sucinta, cabe realizar um estudo

mais aproximado das Operação de Paz de modo a encontrar nela as situações em

que é possível o emprego de Artilharia de Campanha para determinar como este

emprego deve ser realizado de modo a cumprir os preceitos fundamentais do DICA

acima elencados.

3.2 OPERAÇÕES DEPAZ

3.2.1 Operação de Pacificação no Contexto de Operação de Paz
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A  complexidade  das  operações  na  atualidade,  marcadas  por  novas

exigências  legais  e  morais  que  alcançam  os  comandantes  em todos  os  níveis,

indicam  que  os  êxitos  das  operações  terrestres  não  atingidos  apenas  pelas

Operações Ofensivas ou Defensivas (BRASIL, 2014).

 Dessa forma, é necessário utilizar-se de outros mecanismos que associados

a essas operações básicas tragam resultados mais  concretos.  As Operações de

Pacificação,  no  contexto  das  Operações  no  Amplo  Espectro  tem  sido  uma

alternativa para cumprir essas expectativas (BRASIL, 2014).

Pode-se definir Operações de Pacificação (OpPac) como sendo o:

emprego dos Poderes Nacionais na defesa dos interesses nacionais,  em
locais  restritos  e  determinados,  por  meio  da  combinação  de  atitudes
coercitivas  limitadas para restaurar  ou  manter  a ordem pública  ou a paz
social,  ameaçadas  por  grave  e  iminente  instabilidade  institucional  ou
atingidas por calamidades de graves proporções, provocadas pela natureza
ou não, e de ações construtivas, para apoiar esforços de estabilização, de
reconstrução, de restauração e/ou de consolidação da paz (BRASIL, 2014,
p. 4-19).

O  objetivo  de  tais  operações  é  a  reconciliação  entre  oponentes  e  o

reestabelecimento das instituições. Quando a OpPac ocorre em nação estrangeira,

sob a égide de organismos internacionais, ou em situações “ emergência nacional,

como  agressão  por  forças  estrangeiras,  grave  ameaça  à  ordem  constitucional

democrática  ou  calamidade  pública,  apoiando  a  transição  para  uma  governança

legítima”(BRASIL, 2014, p. 4-19)ela normalmente ocorre no contexto da Operação

de Paz (Op Paz) (BRASIL, 2014).

As OpPacpodem, portanto, ser desencadeadas no exterior com a atuação da

Força  Terrestre  (F  Ter)  em  áreas  previamente  definidas  fundamentadas  por

diplomas  de  organismos  de  seguranças  internacionais,  dos  quais  o  Brasil  é

integrante  e  que  respaldam o  emprego  das  Forças  Armadas  (FFAA),  em ações

necessárias  para  manter  ou  reestabelecer  a  paz  e  a  segurança

internacionais(BRASIL, 2014).

Atualmente, as Op Paz são empregadas quando a Organização das Nações

Unidas  (ONU),  por  meio  de  seu  Conselho  de  Segurança,  conclui  que  frações

adversas de um determinado país ou região atingiram certo estágio belicoso que

possa colocar em risco a paz e a segurança do país e de toda a região (BRASIL,

2014). 
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Nessas  Operações,  podem  ser  conduzidas  as  quatro  operações  básicas:

ofensiva,  defensiva,  de pacificação e de apoio  a  órgãos  governamentais.  Nesse

sentido tem-se constatado que:

as  OpPac  conduzidas  em  Op  Paz  no  contexto  da  ONU  têm  sido
tradicionalmente associadas ao Capítulo VI da Carta das Nações Unidas.
Pode-se  também  decidir  pela  invocação  do  Capítulo  VII  da  Carta  para
autorizar a implantação de Op Paz das Nações Unidas em um ambiente
devastado por conflitos, onde o Estado é incapaz de manter a segurança e
a ordem pública e de criar as condições para o restabelecer as bases para
uma paz sustentável (BRASIL, 2014, p. 4-20).

Nessas operações, a tropa poderá realizar as seguintes tarefas operativas:

conduzir  operações  tipo  polícia,  evacuar  áreas,  participar  da  desmobilização,

desarmamento e reintegração de ex-combatentes das facções litigantes, contribuir

para  a  assistência  humanitária,  auxiliar  no  monitoramento  do  cumprimento  dos

direitos humanos, executar atividades de desminagem, respaldar a ação diplomática

pela presença, atuar no espectro eletromagnético, realizar escolta de comboios e

autoridades, realizar a destruição de material bélico capturado, dirigir negociações

locais entre as facções envolvidas, dentre outras (BRASIL, 2014).

3.2.2 Operações de Paz: Definições e Histórico

Conforme constatado anteriormente as OpPacem outro país, assim como as

própriasOp Paz tem sido associadas ao Capítulo VI  e Capítulo VII  da Carta das

Nações  Unidas.  Esses  capítulos  foram cunhados  para  funcionarem do  seguinte

modo: no surgimento de uma disputa entre dois governos, as partes são obrigadas,

pelo  capítulo  VI,  a  buscar  uma  solução  por  meios  não-hostis,  principalmente

negociação,  conciliação,  mediação  e  arbitragem.  Se  esses  meios  não  forem

suficientes e a controvérsia levar a um estado de beligerância, então quem irá reger

as questões pertinentes a esse conflito  será o Capítulo VII  da Carta (BOUVIER,

2000).

O Capítulo  VII  é  o  capítulo  da segurança coletiva  da ONU, uma vez que

prescreve  as  medidas  necessárias  para  a  restauração  da paz,  a  qual  pode  ser

prescrita pelo Conselho de Segurança da ONU quando há ameaças à paz, ruptura

da paz ou atos de agressão. As medidas de caráter não-militar, como embargos,
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sanções devem ser implementadas de forma preferencial. Somente quando todas as

tentativas de alcançar a paz forem tentadas pode-se usar a força (BOUVIER, 2000).

Na  verdade,  as  operações  de  manutenção  da  paz  lato  sensunão  foram

mencionadas explicitamente em nenhum artigo da Carta da ONU. Como não houve

essa previsão inicial,  foram desenvolvidos,  pela  ONU, mecanismos práticos para

ajudar  na  contenção  de  conflitos  armados  e  sua  gestão  por  métodos  pacíficos

(BOUVIER, 2000).

O  uso  legítimo  da  força  deve  acontecer  somente  quando  planejados  e

contarem  com  o  consentimento  e  cooperação  pelos  membros  permanentes  do

Conselho de Segurança.Contudo, as prescrições sobre o uso coletivo da força não

eram aplicáveis a todos os casos (BOUVIER, 2000).

Obviamente nem todas as disputas internacionais podem ser resolvidas por
métodos  pacíficos.  Alguns  foram necessários  para  interromper  ou  conter
disputas que escalaram e se transformaram em conflitos armados e que,
com isso, ameaçaram a paz e a segurança internacionais. Com isso, foram
criadas  as  operações  de  manutenção  da  paz  tradicionais,  como  depois
ficaram conhecidas. Tais operações foram então desenvolvidas de maneira
progressiva e pragmática, graças à visão e aos esforços do Secretário-Geral
da ONU Dag Hammarskjöld e dos Secretários-Gerais subsequentes, como
o  Primeiro  Ministro  do  Canadá  Lester  B.  Pearson,  além  de  outros
proeminentes internacionalistas (BOUVIER, 2000, p. 122).

A primeira operação de manutenção de paz foi enviada em 1949. Era uma

missão de observadores militares para a Palestina. Importante ressaltar que o fato

do início das missões de paz estarem tão perto do fim da Segunda Guerra Mundial

está  muito  atrelado  ao  início  da  Guerra  Fria,  uma  vez  que  o  aumento  da

desconfiança  entre  as  grandes  potências  fez  com que  o  sistema  de  segurança

coletiva da ONU se tornasse impraticável (BOUVIER, 2000).

Nesse sentido,  a grande rivalidade entre as duas superpotências,  Estados

Unidos  da  América  (EUA)  e  União  das  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas

(URSS),superlativizada pela ameaça nuclear, trouxe muita instabilidade ao mundo

na segunda metade do século XX. Essas duas potências usavam prepostos em sua

rivalidade. Os países do terceiro mundo foram usados por elas nas suas intenções

de  expandir  a  sua  esfera  de  influência.  Quando  o  conflito  regional,  que  elas

estimulavam, chegava a um tal ponto que o próximo passo seria uma confrontação

direta, buscava-se a contenção do mesmo (RAM, 2008).
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Mesmo  que  com  alcance  limitado,  as  operações  de  manutenção  da  paz

tiveram um papel  importante  na  manutenção  da  paz  e  segurança  internacional,

proporcionando um instrumento crucial de estabilização em locais onde a falta de

poder poderia levar a um confronto entre as duas superpotências. No período entre

1948 e 1978 foram treze operações desse tipo (RAM, 2008).

Esses meios coercitivos, como visto, não foram usados com frequência.

A implementação do Capítulo VII  da Carta das Nações Unidas tem sido
muito  pouco efetiva.  Na realidade,  apesar  de  o Conselho  de Segurança
poder, em tese, “engajar-se em uma guerra para impor o fim da guerra”, na
prática  isso  dificilmente  acontece.  Quando  os  revólveres  precisam  ser
empunhados para restaurar a paz, o Conselho de Segurança quase sempre
delega esta tarefa a outros – geralmente  coalizões  como na Coréia,  em
1950, ou no Golfo Pérsico, em 1990-1991(BOUVIER, 2000, p. 122).

Contudo,  ao  término  do  estado  de  beligerância  escamoteado,  que  foi  a

Guerra Fria, há um incremento no número desse tipo de operação:

o fim da Guerra Fria, porém, traz consigo um potencial para a mudança de
tal situação. Na realidade, desde 1990, várias operações de “Capítulo VII”
foram autorizadas (Guerra no Golfo, Somália, Ruanda, Haiti, ex-Iugoslávia
etc.) e este progresso é importante para as discussões sobre qual seria o
direito aplicável(BOUVIER, 2000, p. 123).

Após  esse  breve  resumo  do  histórico  das  Operações  de  Manutenção  da

Pazcabe definir o que seria o conceito de Operação de Paz:

um  termo  abrangente  que  engloba  do  apoio  militar  à  diplomacia,
observadores e monitores, manutenção da paz tradicional, desdobramento
preventivo,  assistência  militar  a  autoridades  civis,  proteção  e  entrega  de
ajuda humanitária,  imposição de sanções e imposição da paz(BOUVIER,
2000, p. 123).

Em suma, as Operações de Paz podem ser ilustradas da seguinte maneira,

quer  dizer,  por  meio  das  seguintes  atividades:  diplomacia  preventiva

“preventivediplomacy”,  promoção  da  paz,  “peace-making”,  consolidação  da  paz,

“peace-building”, manutenção da paz, “peace-keeping”, imposição da paz, “peace-

enforcement”(BOUVIER, 2000).

Dentre essas atividades duas devem ser destacadas a manutenção da paz e

a imposição da paz. As operações de paz abarcam um ampliado espectro de ações

militares.
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Enquanto  que  as  tradicionais  operações  de  manutenção  da  paz  são,
normalmente,  caracterizadas pelo uso mínimo da força, as operações de
imposição da paz pressupõem ações de combate. Mesmo nas operações
de imposição da paz, quando se fizer necessário o desencadeamento de
ações  de  combate,  o  desenvolvimento  de  atividades  de  assistência
humanitária a todos os partidos envolvidos, contribuirá sobremaneira para
projetar o adequado grau de imparcialidade (BRASIL, 1998b).

VARIÁVEIS APOIO À DIPLOMACIA MANUTENÇÃO DA

PAZ

IMPOSIÇÃO DA PAZ

CONSENTIMENTO ALTO ALTO BAIXO
EMPREGO  DA

FORÇA BAIXO BAIXO ALTO
IMPARCIALIDADE ALTO ALTO BAIXO

QUADRO 1 – Quadro comparativo das variáveis das operações de paz
Fonte: BRASIL, 1998b

3.2.3Manutenção da Paz

A manutenção da paz envolve operações militares que não as de combate e

que são implementadas por forças externas com o acordo das partes conflitantes.

Nessas operações as armas são utilizadas somente para a autodefesa das tropas

em combate (BOUVIER, 2000).

A manutenção da paz foi criada para facilitar a implementação de um acordo

de  paz  já  existente  e  apoiar  os  esforços  diplomáticos  de  alcançar  uma solução

política para a disputa. A carta da ONU não faz referência específica à operação de

manutenção da paz tradicional. Ela é muitas vezes chamada de capítulo “6 e ½” já

que seu mandato encaixa entre o capítulo VI e do capítulo VII (BOUVIER, 2000).

Na operação de manutenção de paz mais tradicional as partes conflitantes

concordavam com a presença das Nações Unidas,  não havia  sérias ameaças à

segurança  dos  peacekeepers  da  ONU.  Quando  haviam  problemas,  eles  eram

geralmente isolados e localizados. Os peacekeepers das operações de manutenção

da paz estavam geralmente desarmados ou com armamento leves e não utilizavam

veículos blindados. O uso desses armamentos só estava autorizado a ser realizado

em  autodefesa  ou  para  protegerem  os  componentes  civis  da  operação  de

manutenção da paz (BOUVIER, 2000).

Essas  operações  foram projetadas  originalmente  para  serem intervenções

temporárias a fim de apoiar acordos de cessar-fogo, para que os atores diplomáticos

pudessem tratar as questões políticas (BOUVIER, 2000).
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Há certos fatores críticos para o sucesso de uma operação de manutenção da

paz. O primeiro fator é a realização de uma avaliação correta do problema antes do

envio de peacekeepings. Outro fator deve ser a vontade das partes em parar os

conflitos, isto é, deve haver uma paz a ser mantida. Além disso, todas as partes

envolvidas devem consentir  com as atividades das Nações Unidas para ajudar a

resolver  as  disputas.  Ademais,  membros  do  Conselho  de  Segurança  devem

concordar com o estado final desejado da operação e sobre um mandato possível

(FORD, 2008).

No entanto, somente o componente militar não é suficiente para a resolução

total  do  problema.  A  manutenção  da  paz  requer  uma  estratégia  maior  para  a

resolução  do  conflito.  Esforços  nos  campos  políticos,  econômicos,  de

desenvolvimento social e de direitos humanos devem ocorrer ao mesmo tempo que

as ações militares de manutenção da paz (FORD, 2008). 

O compromisso da comunidade internacional com a manutenção da paz vai

até que o mandato seja alcançado. Pelas experiências colhidas nos quase setenta

anos de atividades de manutenção da paz, alguns passos devem ser efetuados no

sentido  de  aumentar  a  probabilidade  de  sucesso,  uma  vez  que  a  paz  não  é

alcançada rapidamente. O desenvolvimento de capacidades nacionais, bem como o

estabelecimento da confiança entre as partes em conflito demanda tempo (FORD,

2008). 

A  sequência  das  ações  de  uma  operação  de  manutenção  da  paz  é

basicamente a mesma. Após viagens de reconhecimento na futura área, nas quais

os funcionários  envolvidos na confecção do plano específico  da missão  coletam

informações  úteis  relacionadas  com  o  terreno,  a  infraestrutura,  transporte  e

alojamento, o Conselho de Segurança da ONU, de posse do Relatório do Secretário

Geral da ONU, que contém o plano específico da missão, já citado, estabelece a

operação (FORD, 2008). 

Nesse estágio  o  Secretário-Geral  inicia  oficialmente  os  contatos junto  aos

países  a  fim  de  angariar  as  contribuições  em  forças  e  recursos.  Além  desses

contatos formais,  são realizados normalmente contatos informais de antemão em

discussões  preliminares  a  fim  de  subsidiar  outras  medidas  administrativas

essenciais para a consecução da missão (FORD, 2008).

Realizados  os  contatos,  o  Secretário-Geral  prepara  o  orçamento  para  a

operação de manutenção da paz com a cooperação do Conselho de Administração
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e Orçamento. Esse orçamento é submetido à Assembleia Geral que o vota (FORD,

2008).

Por último, a(s) nação(ões) anfitriã(s) é convocada para apoiar a missão com

seus diversos  elementos.  O documento  que orienta  o  apoio  é  chamado Acordo

sobre Status das Forças (Status of Forces Agreement – SOFA), assinado entre a

ONU e a(s) nação(ões) anfitriã(s) (FORD, 2008). 

Os SOFA são estabelecidos de acordo com o que prescreve as convenções

de  privilégios  e  imunidades,  conforme  os  princípios  e  as  práticas  e  costumes

aplicados  às  operações  de  manutenção  da  paz  da  ONU.  Eles  estabelecem  os

direitos  e  deveres  legais  das forças  de Op Paz e  do pessoal  da nação anfitriã.

Basicamente são costurados com foco nos artigos 104 e 105 da Carta das Nações

Unidas,  que  prescrevem  as  capacidades  legais,  privilégios  e  imunidades

necessários para a realização da missão (FORD, 2008).

Os  SOFA  referem-se  limitadamente  ao  status  da  organização,  aos

representantes dos Estados-Membros, aos funcionários das Nações Unidas e aos

especialistas  que  conduzem  missões  para  a  ONU.  Eles  não  incluem  nenhum

aspecto ao status dos membros dos contingentes nacionais (FORD, 2008).

Por  fim,  ao  SOFA  é  agregada  uma  fórmula  geral  dizendo  respeito  às

Convenções  de  Genebra  e  seus  protocolos  adicionais,  que  afirmam  que,  sem

prejuízo do mandato da operação de manutenção da paz das Nações Unidas ou de

seu status internacional:

a)  as  Nações  Unidas  asseguram  que  a  operação  será  conduzida  no
território  determinado com total  respeito pelos  princípios  e o espírito  das
convenções  gerais  com  relação  a  conduta  do  pessoal  militar;  b)  estas
convenções internacionais incluem as quatro Convenções de Genebra de
12 de agosto de 1949, assim como os seus Protocolos Adicionais de 8 de
junho de 1977 e a Convenção da UNESCO de 14 de maio de 1954, com
relação a proteção da herança cultural  em caso de conflito  armado;  c) o
governo tem a responsabilidade de tratar o pessoal militar da operação com
total  respeito aos princípios e ao espírito das convenções gerais,  no que
concerne ao tratamento de pessoal militar; estas convenções internacionais
incluem as quatro Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, assim
como os seus  protocolos  adicionais  de  8 de  junho  de 1977;  as  Nações
Unidas e o governo assegurarão, dessa forma, que os membros de seus
respectivos contingentes militares terão total conhecimento dos princípios e
do  espírito  dos  documentos  internacionais  acima  mencionados(FORD,
2008, p. 29).

O fator essencial para a concretização de operações de manutenção de paz

das Nações Unidas é o planejamento dos efetivos e recursos para apoiar a missão.
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Para tanto, a partir de arranjos pré-estabelecidos de prontidão de tropa e recursos,

que refletem potenciais contribuições particulares dos Estados-Membros para uma

operação específica, se for o caso, pode-se extrair estimativas iniciais dos recursos

e tropas disponíveis (FORD, 2008).

Realizado  planejamento,  busca-se  os  Estados-Membros  que  efetivamente

irão contribuir. Cada país contribuinte com uma força negocia um Memorando de

Entendimento  (MOU)  com  as  Nações  Unidas.  Os  MOU  determinam  as  bases

específicas da participação do país, abordando as condições sob as quais a nação

está providenciando forças para engajar-se na operação de paz (FORD, 2008).

Além do MOU, a fim de assegurar a ciência dos Estados-Membros no tocante

às informações relevantes sobre a missão e suas responsabilidades, são expedidas

diretrizes abrangentes para os países contribuintes com tropa (TCCs) (FORD, 2008).

Essas  diretrizes  fazem  uma  descrição  das  informações  que  impactam  a

missão tais como: 

a)  informação geral  sobre a situação anterior  a missão,  a topografia,  as
pessoas, a economia, as instalações de comunicações e a infraestrutura; b)
o mandato e os objetivos das NU; c)  o conceito das operações e as fases
previstas para a operação; d) a estrutura organizacional  da missão, seus
componentes  e  capacidades  das  unidades  militares  e  policiais;  e)  as
diretrizes  administrativas  e logísticas,  incluindo o conceito e a orientação
sobre  a  preparação  de  equipamento  e  tropas,  questões  de  auto-
sustentação, acordos sobre aspectos médicos e dentários e questões gerais
administrativas  e  financeiras;  f)  o  pessoal,  informação  geral  sobre
treinamento, conduta e disciplina;  g)  glossário; e h)   anexos, estruturas,
limites, necessidades administrativas e de pessoal (FORD, 2008, p. 30).

As  principais  informações que determinam a  missão  estão  compiladas  no

mandato que é parte integrante da resolução do Conselho de Segurança da ONU,o

qual  aprova  a  missão  de  manutenção  da  paz.  Sendo  assim,  como  forma  de

exemplificar  e  proporcionar  um modelo  do  que  é  relevante  em uma  missão  de

manutenção de paz, será feita a transcrição na íntegra o mandato da Resolução

1509, que aprovou a Missão das Nações Unidas para a Libéria:

3.  Decide que a UNMIL terá o seguinte mandato:  Apoio à aplicação do
acordo de cessar-fogo:  (a)  observar e vigiar  a aplicação de investigar  as
violações do acordo de cessar-fogo; (b) estabelecer e manter uma ligação
constante  com  os  quartéis-generais  de  todas  as  partes  no  terreno;  (c)
prestar assistência na determinação dos lugares de aquartelamento e velar
pela  segurança  desses  lugares;  (d)  observar  e  vigiar  a  separação  e  o
aquartelamento  das forças militares  das partes;  (e)  apoiar  o trabalho do
Comitê Conjunto de Vigilância; (f) elaborar, o quanto antes, preferentemente
em um prazo de 30 dias a partir da aprovação da presente resolução, em
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cooperação com o Comitê Conjunto de Vigilância, as instituições financeiras
internacionais  pertinentes,  as  organizações  internacionais  de
desenvolvimento e os países doadores, um plano de ação para a aplicação
geral  de um programa de desarmamento,  desmobilização, reintegração e
repatriação  de todas  as  partes  armadas,  prestando  especial  atenção  as
necessidades  específicas  das  crianças  soldados  e  das  mulheres,  e
considerando a inclusão de combatentes não liberianos; (g) levar a cabo um
desarme voluntário e recolher e destruir as armas e as munições, dentro de
um programa organizado de desarmamento, desmobilização, reintegração e
repatriação;  (h)  servir  de ligação com o Comitê Conjunto de Vigilância  e
assessorar  no  desempenho  das  funções  que  incumbem,  em  virtude  do
Acordo Geral de Paz e o acordo de cessar-fogo; (i) velar pela segurança
das instalações governamentais mais importantes, em particular os portos,
aeroportos e outras infraestruturas essenciais; Proteção do pessoal e das
instalações das Nações Unidas e da população civil: (j) proteger o pessoal,
os serviços, as instalações e o equipamento das Nações Unidas, velar pela
segurança  e  a  liberdade  de  circulação  de  todo  o  seu  pessoal  e,  sem
prejuízo dos esforços que leve a cabo o governo, proteger a população civil
que  está  sob  ameaça  iminente  de  violência  física,  dentro  de  suas
possibilidades;  Apoio  à  assistência  humanitária  e em matéria  de  direitos
humanos:  (k)  facilitar  a  prestação  de  assistência  humanitária,  inclusive
ajudando  a  estabelecer  as  condições  de  segurança  necessárias;  (l)
contribuir  para as iniciativas internacionais encaminhadas para proteger e
promover os direitos humanos na Libéria, com particular atenção aos grupos
vulneráveis,  incluindo  refugiados,  refugiados  e  deslocados  internos  que
regressam,  mulheres,  crianças  e  crianças  soldados  desmobilizados,
segundo  as  possibilidades  da  UNMIL  e  em  condições  aceitáveis  de
segurança, cooperando estreitamente com outras organizações das Nações
Unidas e com organizações conexas, organizações governamentais e não
governamentais;  (m)  velar  para  que  a  UNMIL  conte  com  o  pessoal,
capacidades e especialização suficientes em matéria de direitos humanos,
para levar a cabo atividades de promoção, proteção e vigilância do respeito
aos direitos humanos; Apoio à reforma dos corpos de segurança: (n) ajudar
o governo de transição da Libéria a supervisionar e reestruturar o corpo de
polícia da Libéria, de acordo com os princípios de uma polícia democrática,
a fim de preparar um programa de adestramento da polícia civil e contribuir
de outras maneiras com a capacitação da polícia civil, em cooperação com
a ECOWAS, as organizações internacionais e os Estados interessados;o)
Ajudar  o  governo  de  transição  a  constituir  um  novo  corpo  militar
reestruturado na Libéria, em cooperação com a  ECOWAS, as organizações
internacionais e os Estados interessados; Apoio à execução do processo de
paz:  p)  ajudar  o  governo  de  transição,  em conjunto  com a  ECOWAS e
outros associados internacionais, a restabelecer a autoridade nacional em
todo o país, em particular criando uma estrutura administrativa que funcione
tanto  a nível  nacional  como local;  q)  ajudar  o governo de transição,  em
conjunto com a ECOWAS e outros  associados internacionais,  a formular
uma  estratégia  que  permita  consolidar  as  instituições  governamentais,
incluídos um marco jurídico nacional e instituições judiciais e correcionais; r)
ajudar o governo de transição a restabelecer a administração adequada dos
recursos  naturais;  s)  ajudar  o governo  de transição,  em conjunto  com a
ECOWAS  e  outros  associados  internacionais,  a  preparar  as  eleições
nacionais, que estão previstas para serem celebradas antes que termine o
ano de 2005 (FORD, 2008, p. 31).

3.2.4 Imposição da Paz
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Entre  a  Manutenção  da  Paz  e  o  uso  da  força  baseadas  nas  tradicionais

doutrinas de combate, encontra-se a Imposição da Paz. O objetivo das operações

de Imposição da Paz é o restabelecimento da segurança de populações civis, em

condições de guerra civil ou de intensa violência, por meio da utilização de medidas

coercitivas previstas no Capítulo VII, sem se designar de modo formal um agressor

ou influenciar o resultado político do conflito em que se entremete. Essa constatação

se deu após a tragédia de Ruanda em 1994 (NAÇÃO E DEFESA, 1999).

A  Imposição  da  Paz  consiste  no  uso  ou  na  ameaça  do  uso  de  forças

armadas, com autorização pela comunidade internacional do uso coercitivo do poder

militar,  a  fim  de  obrigar  o  cumprimento  de  sanções,  acordos  ou  resoluções

internacionais (BOUVIER, 2000).

O contexto de uma operação de Imposição da paz é claramente hostil e as

Nações  Unidas,  que  não  se  podem  omitir,  entram  nesse  contexto.  O  primeiro

objetivo  da  Imposição  da  Paz  é  a  restauração  paz  da  forma  definida

internacionalmente (BOUVIER, 2000).

O contexto não é precisamente de guerra, mas não está longe disso. Espera-

se a ocorrência de certas ameaças, devendo as Nações Unidas projetarem uma

força necessária e suficiente para fazer face a essas ameaças à altura (BOUVIER,

2000).

Essas  operações  podem ser  criadas  a  convite  dos  países  envolvidos  ou

quando autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU, sob o manto do capítulo

VII da Carta das Nações Unidas. Diferem das operações de Manutenção da Paz na

medida das resistências enfrentadas (BOUVIER, 2000).

A entrada das Nações Unidas em um conflito interno tende a ser encarada,

pelas forças irregulares ou pelas forças em beligerância, como que para defender

um dos lados da guerra, o que pode conduzir a perda do status de neutralidade.

Logo,  sob essa perspectiva,  a ONU pode vir  a tornar-se adversário e  assim ser

tratada.  Sendo  assim,  espera-se  que  ataques  contra  o  pessoal  da  ONU sejam

organizados, planejados e até executados (BOUVIER, 2000).

De acordo com a experiência de anos de missão de paz, a distinção entre as

operações  de  manutenção  da  paz  e  as  de  imposição  da  paz  não  é  facilmente

perceptível  pelos  lados  do  conflito.  Além  disso,  os  próprios  conflitos  são  tão

complexos que eles, em uma escalada de acontecimentos, podem migrar do manto
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do  capítulo  VI  para  o  manto  do  capítulo  VII,  o  que  irá  forçar  o  emprego  dos

mecanismos típicos de uma operação de paz (BOUVIER, 2000). 

Um  exemplo  disso  foi  a  operação  na  Somália.  A  ONU  envolveu-se

inicialmente,  nos  termos  da  Resolução  do  Conselho  de  Segurança,  para  a

realização  de  ajuda  humanitária  à  população  civil  cercada  em meio  a  conflitos.

Contudo, como as operações de ajuda estavam sendo afetadas pelo conflito, isto é,

a guerra prejudicava o cumprimento do mandato sob o qual as tropas da ONU eram

empregadas, o Conselho de Segurança foi obrigado a autorizar o uso da força sob o

manto do capítulo VII, autorizando as forças que lá estavam a empregarem os meios

necessários  para  criarem  um  ambiente  adequado  para  a  realização  da  ajuda

humanitária (BOUVIER, 2000).

Outro exemplo em que as operações de Manutenção da Paz ampliaram-se

para  abarcarem  operações  de  Imposição  da  Paz  foi  o  emprego  da  United

NationsProtection  Force  (UNPROFOR).  Criada  inicialmente  como  operação  de

manutenção  da  paz  e  enquanto  ainda  funcionada  sob  manto  do  capítulo  VI,  o

Conselho  de  Segurança  incluiu  no mandato  outras  funções  para  a  UNPROFOR

(BOUVIER, 2000). 

O que  se  pode concluir  é  que,  dependendo da situação  “ontheground”,  é

possível e necessária a mudança de manutenção da paz para uma firme imposição

da paz. A introdução da força no contexto de manutenção pode trazer danos ao

status de neutralidade e atrapalhar os entendimentos entre as partes em conflito

(BOUVIER, 2000).

A  mudança  de  manutenção  para  imposição  não  é  complexa,  basta  o

incremento  dos  contingentes  e  principalmente  dos  meios  bélicos  de  coerção.

Contudo, a mudança inversa é praticamente impossível (BOUVIER, 2000). 

Outra situação difícil, mas não impossível, é a autorização e ocorrência de

operações de manutenção e de imposição da paz de modo concomitante na mesma

área. Isso ocorreu pela primeira vez em 1993, em Ruanda, com a criação inicial da

United NationAssistanceMission for Rwanda (UNAMIR), baseada no capítulo VI. Em

1994  enquanto  ainda  vigente  a  UNAMIR  foi  autorizada  a  Operação  Turquoise,

baseada no capítulo VII (BOUVIER, 2000).

A  força  pode  ser  usada  de  forma  imparcial,  mas  sem  preconceitos,  em

resposta a violações de acordos, mandatos do Conselho de Segurança ou outras

diretrizes. Em suma,
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não é equivalente a “guerra”, mas antes reporta-se a operações coercitivas
conduzidas de forma a restabelecer ou manter a paz em situações de caos,
ou  entre  partes  sem  que  todas  tenham  dado  consentimento  sobre  a
intervenção  e  se  encontrem  envolvidas  em  atividades  de  combate,  por
forma  a  ajudar  a  criar  as  condições  para  as  atividades  diplomáticas  e
humanitárias  de  apoio  a  objetivos  políticos.  É  a  natureza  imparcial  das
operações de imposição da paz que as distingue de outras operações de
imposição tradicionais (BOUVIER, 2000, p. 125).

É óbvio que a ideia de poder aplicar uma força de forma precisa para agir

sobre o comportamento das partes no terreno sem ter um “inimigo” como objetivo,

assumindo que essa ação não influenciaria o resultado do processo político no qual

se baseia conflito, é de uma ingenuidade grande e subestima o impacto de uma

ação  militar  externa  sobre  o  equilíbrio  militar  no  terreno,  bem  como  sobre  os

interesses presentes nas complexas situações em que o país sede da missão de

paz se encontra (NAÇÃO E DEFESA, 1999).

Acreditar que tais operações seriam desinteressadas e politicamente neutras

pode superestimar os bons motivos dos responsáveis pelas operações e subestimar

a variedades de motivos presentes que condicionam governos nas suas decisões no

envio de tropas e uso da força. Há uma linha muito tênue entre uma intervenção

humanitária  para  imposição  da  paz  e  uma  operação  de  estabilização  de

regime(NAÇÃO E DEFESA, 1999).

A lógica da imposição da paz deriva de fundamentos políticos e militares que

são muito diferentes da lógica da manutenção da paz. A  imposiçãoaparentemente é

incompatível com o processo político que a manutenção da paz busca ajudar. Não

quer dizer que as forças de manutenção da paz não podem usar a força, mas sim

que a principal tarefa de uma força de manutenção da paz é proporcionar apoio para

aumentar o consentimento que existe entre as partes(NAÇÃO E DEFESA, 1999).

Sobre  as  experiências  das  Nações  Unidas  acerca  das  operações  de

manutenção ou imposição da paz descobriu-se que elas não devem ser realizadas

ao mesmo tempo, uma vez que são operações cujos objetivos e métodos são muito

distintos, o que levaria a uma desestabilização do ambiente no qual as forças de

manutenção e imposição estariam atuando(NAÇÃO E DEFESA, 1999).

Aprendendo  ainda  com  as  operações  passadas,  destaca-se  que  a  força

militar a ser enviada com a missão de manter a paz deve ser criada de modo a

possuir um grau de flexibilidade grande, o qual seja possibilite uma transição para a

imposição, se for o caso (NAÇÃO E DEFESA, 1999).
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Sendo assim, como forma de exemplificar e proporcionar um modelo do que é

relevante em uma missão de imposição da paz, será feita a transcrição na íntegra o

mandato  da  Resolução  2098,  que  aprovou  a  Missão  de  Imposição  da  Paz das

Nações Unidas na República Democrática do Congo:

12. Autoriza a MONUSCO, através do seu componente militar,  em busca
dos  objetivos  descritos  no  parágrafo  11  acima,  tomar  todas  as  medidas
necessárias  para  realizar  as  seguintes  tarefas,  por  meio  de  suas  forças
regulares e sua Brigada de Intervenção, conforme apropriado;
(a) Proteção de civis:  (i)  Assegurar,  dentro da sua área de operações, a
proteção efetiva de civis sob ameaça iminente de violência física, incluindo
civis reunidos em campos de refugiados e refugiados, pessoal humanitário e
defensores  de  direitos  humanos,  no  contexto  de violência  emergente  de
qualquer  das partes envolvidas no conflito e mitigar o risco para os civis
antes, durante e após qualquer operação militar;ii) Assegurar a proteção do
pessoal,  instalações,  instalações  e  equipamentos  das  Nações  Unidas;
(iii)  Trabalhar  com o Governo da República  Democrática  do Congo para
identificar  ameaças  a  civis  e  implementar  planos  de  resposta  existentes
para  assegurar  a  proteção  de  civis  de  abusos  e  violações  de  direitos
humanos e violações do direito internacional humanitário, incluindo todas as
formas de violência sexual e de gênero e violações graves contra crianças e
solicita à MONUSCO que assegure que as preocupações com a proteção
da criança sejam integradas em todas as operações e aspectos estratégicos
do trabalho da MONUSCO e acelerem a implementação de mecanismos de
monitoramento, análise e relatórios  sobre violência sexual  relacionada ao
conflito como solicitado na resolução 1960 ( 2010), e empregar consultores
de proteção à mulher para se envolverem com as partes em conflito, a fim
de buscar compromissos em matéria de prevenção e resposta à violência
sexual relacionada a conflitos;
b) Neutralização de grupos armados através da Brigada de Intervenção: em
apoio às autoridades da RDC, com base na coleta e análise de informações,
e tendo plenamente em conta a necessidade de proteger os civis e mitigar
os  riscos  antes,  durante  e  após  qualquer  operação  militar,  realizar
operações  ofensivas  direcionadas  através  da  Brigada  de  Intervenção
referida  no parágrafo 9 e no parágrafo 10 acima,  unilateralmente  ou em
conjunto com as FARDC, de forma robusta, altamente móvel e versátil e em
estrita  conformidade  com  o  direito  internacional,  incluindo  o  direito
internacional humanitário e com a política de due diligence em matéria de
direitos  humanos  em apoio  da  ONU para  as  forças não-ONU (HRDDP),
para  evitar  a  expansão  de  todos  os  grupos  armados,  neutralizar  esses
grupos e desarmá-los para contribuir com o objetivo de reduzir a ameaça
representada  pelos  grupos  armados  sobre  a  autoridade  estatal  e  a
segurança  civil  no  leste  da  RDC  e  criar  espaço  para  atividades  de
estabilização;
c) Acompanhamento da implementação do embargo de armas: monitorar a
implementação do embargo de armas, conforme descrito no parágrafo 1 da
resolução  2078  (2012),  em  cooperação  com  o  Grupo  de  Peritos,
estabelecido  pela  resolução  1533  (2004),  e  em  particular  observar  e
informar  os  fluxos  de  pessoal  militar,  armas  ou  material  relacionado  a
fronteira a leste da RDC, inclusive usando, conforme especificado na carta
do Conselho a partir de 22 de janeiro de 2013 (S / 2013/44), capacidades de
vigilância fornecidas por sistemas aéreos não tripulados, aproveitar, coletar
e eliminar armas ou materiais relacionados cuja A presença na República
Democrática  do  Congo  viola  as  medidas  impostas  pelo  parágrafo  1  da
Resolução 2078 (2012) e compartilhe informações relevantes com o Grupo
de Peritos;
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d) Prestação de apoio aos processos judiciais nacionais e internacionais:
Apoiar e trabalhar com o Governo da RDC para prender e levar à justiça os
responsáveis  por crimes de guerra e crimes contra a humanidade no país,
inclusive  através  da  cooperação  com  os  Estados  da  região  e  o  TPI
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2013).

3.3A ARTILHARIA DE CAMPANHA

3.3.1Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro

A Artilharia  de Campanha tem muitas  possibilidades,  mas também muitas

limitações. Como forma de subsidiar a discussão do uso dessa ArtCmp em uma Op

Paz  sob  a  ótica  do  DICA,  cumpre  abordar  as  possibilidades  do  emprego,  os

principais subsistemas e as principiais medidas de coordenação de apoio de fogo.

3.3.1.1 Emprego

A Artilharia de Campanha tem por principal tarefa apoiar uma força pelo fogo,

destruindo ou neutralizando os alvos que ameacem o êxito da operação. Ela pode

realizar as seguintes ações: 

a) apoiar os elementos de manobra com fogos; b) realizar fogos de
contrabateria  dentro  do  alcance  de  suas  armas;  c)  dar  profundidade  ao
combate,  pela  aplicação  de  fogos  sobre  instalações  logísticas  e  de
comunicações, sobre reservas e outros alvos situados na zona de ação da
força (BRASIL, 1997, p.1-1).

A  Artilharia  deve ser,  portanto,  capaz de agir  contra  um inimigo a  grande

distância,  em  qualquer  instante,  sob  quaisquer  condições  meteorológicas,

proporcionando volume e potência de fogo nos locais decisivos ao êxito da manobra

da força (BRASIL, 1997).

O Manual de Campanha C 6-1, p. 1-2, afirma que a ArtCmp é construída sob

seus subsistemas, a partir deles obtém os efeitos que deseja sobre seus alvos. São

eles:a) Linha de fogo – compõe-se de meios de lançamentos (obuseiros, canhões,

lançadores e plataformas) e armas (granadas, foguetes e mísseis);b) Observação –

permite a condução de fogos sobre os alvos com a máxima efetividade;c) Busca de

alvos – localiza os alvos a serem engajados;d) Topografia – estabelece uma trama

única compartilhada possibilitando a execução de tiros precisos;e) Meteorologia –

fornece  dados  sobre  as  condições  atmosféricas,  de  modo  a  buscar  dirimir  sua

influência  nas  trajetórias  dos  tiros;f)  Comunicações  –  interliga  os  subsistemas;g)
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Logística – proporciona condições de manutenção do apoio de fogo atendendo às

necessidades logísticas;h) Direção e coordenação – órgãos de direção de tiro e de

coordenação do apoio de fogo.

A Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro pode ser classificada quanto

ao tipo e quanto ao transporte. Quanto ao tipo:

A  Artilharia  de  Campanha,  de  acordo  com  o  tipo,  classifica-se  em:  a)
Artilharia  de  tubo;  b)  Artilharia  de  mísseis  e  foguetes.Artilharia  de  tubo
compreende  canhões,  obuseiros  e  morteiros:  a)  Canhões  tem  tubo  de
comprimento relativamente longo e velocidade inicial  média,  operam com
pequenos graus de elevação; b) Obuseiros tem tubo de comprimento médio
e velocidade inicial média, podem operar com grandes ângulos de elevação;
c) Morteiros 120 mm, tem tubo de comprimento médio e velocidade inicial
reduzida, operam com grandes ângulos de elevação; d) Quanto ao calibre,
classificam-se  em:  i)  canhões  e  obuseiros,  leves  até  120mm,  inclusive,
médios acima de 120 até 160 mm, inclusive, pesados, acima de 160 até 210
mm, inclusive, muitos pesados. Acima de 210 mm; ii)  morteiros 120 mm,
que  são  considerados  pesados.A  Artilharia  de  mísseis  ou  de  foguetes:
compreende  os  lançadores  de  mísseis  e  os  lançadores  múltiplos  de
foguetes (BRASIL, 1997, p. 1-2).

Já quanto ao transporte:

de acordo com seu meio de transporte orgânico, a Artilharia de Campanha
classifica-se em autorrebocada, tracionada por viaturas, e autopropulsada,
montado permanentemente sobre reparo constituído pela própria viatura;A
artilharia  pode  ser  transportada  por  meios  não  orgânicos,  em  rodovias,
ferrovias  ou  aquavias.  Quando  transportada  pelo  ar,  classifica-se  em
helitransportada e aerotransportada: a) Helitransportada, aquela que pode
ser  transportada  por  helicópteros  e  colocada  no  terreno  suficientemente
montada para permitir  seu emprego imediato;  b)Aerotransportada,  aquela
que  pode  ser  transportada  por  aviões  até  seu  destino  ou  lançada  de
paraquedas (BRASIL, 1997, p. 1-3).

Essa Artilharia de Campanha, de acordo também com o manual C 6-1, possui

as seguintes possibilidades:

Deslocar rapidamente os tiros de suas armas em longitude e latitude sem
precisar  mudar  de  posição;Emassar  os  fogos  sobre  um  ou  mais
alvos;Deslocar-se com rapidez;Concentrar  unidades para que o poder  de
fogo possa ser direcionado em partes importantes da frente;Execução de
tiros  com  precisão  com  calibre  e  munições  adequados,  sob  as  mais
variadas condições de visibilidade, atmosféricas e de terreno;Realizar tiros
precisos  sem  ajustagem;Atirar  sobre  alvos  desenfiados;Destruir  alvos-
pontos;Executar  tiros  diretos  e  indireto;Buscar  alvos
autonomamente;Iluminar o campo de batalha;Saturar áreas (BRASIL, 1997,
p. 1-3).
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Além  de  expor  as  possibilidades,  há  que  se  realizar  uma  citação  das

limitações da Artilharia de Campanha de modo a proporcionar uma noção maior de

suas capacidades. São elas:

Vulnerabilidade  à  ação  aérea  do  inimigo,  principalmente  quando  em
movimento;Necessidade de grande quantidade de munição;Necessidade de
regulação  para  obter  a  precisão  máxima  o  que  poderá  sacrificar  a
surpresa;Apoio de fogo reduzido durante as mudanças de posição;Eficiência
diminuída,  quando  no  combate  aproximado;Vulnerabilidade  quanto  aos
meios de busca de alvos mais atuais, necessitando uma constante mudança
de posição (BRASIL, 1997, p. 1-3).

3.3.1.2Subsistema Linha de Fogo

É composto pelos diversos obuseiros que mobíliam os Grupos de Artilharia de

Campanha do Exército Brasileiro, dos LMF e  dos Morteiros 120 mm. Esses últimos

não serão abordados pela incipiente utilização nos GAC do EB.

3.3.1.2.1Obuseiro105mm M101 AR

FIGURA 1 – Obuseiro 105mm M101A1 AR
Fonte: sítio Wikipedia

Projetado na década de 1930, esse obuseiro de origem norte-americana foi

muito empregado na Segunda Guerra Mundial. Até 2012 era utilizado por 56 países.

É guarnecido por nove homens, tem alcance máximo de 11,1 Km, alcance útil de 9,5

Km e alcance de 14,6 Km, com munição especial assistida por foguetes (HERA)

(NASCIMENTO, 2012).

O campo de tiro horizontal é de 45º ou 800 milésimos, isso quer dizer que,

uma vez a pontaria realizada, o tubo só pode ser deslocado 400 milésimos para

esquerda ou para direita da pontaria inicial. Para um tiro preciso é necessário que

haja o enterramento das extremidades das flechas do obuseiro no solo e, uma vez
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sendo necessário realizar um tiro em um alvo cuja distância angular horizontal em

relação  à  pontaria  inicial  seja  maior  que  400 milésimos,  deve-se  desenterrar  as

flechas, refazendo a pontaria, ou seja o proceder o conteiramento (NASCIMENTO,

2012).

O obus M101 tem uma cadência de tiro normal de três tiros por minuto. Sua

cadência de tiro máxima é de 10 tiros por minutos, atingidos em situações extremas

e por  pouco  período  de  tempo.  Com um peso  de  2.030  Kg,  é  considerado  um

obuseiro leve, podendo ser transportado por helicópteros, como ocorreu na guerra

do Vietnã (NASCIMENTO, 2012).

Apesar de seu menor poder de destruição quando comparada com a munição

155  mm,  a  munição  105  mm,  aliada  a  maior  cadência  de  tiro  em relação  aos

materiais  155  mm,  ao  peso  relativamente  leve  do  material  que  possibilita  o

transporte por helicópteros e facilidade de operação, indica esse obuseiro para as

operações contraguerrilha (NASCIMENTO, 2012).

Mesmo com um baixo custo de fabricação das munições, cuja a fabricação é

nacional  realizada pela  IMBEL,  robustez,  praticidade,  verifica-se  que  o  obus  em

questão está obsoleto, já tendo sido “aposentado” por diversos países, o que aliado

com as limitações de alcance e sua pequena amplitude do setor de tiro, colocam-

noem  uma  situação  de  capacidade  operacional  esgotada,  não  atendendo  as

necessidade  da  Artilharia  de  Campanha  do  Exército  Brasileiro,  quais  sejam

letalidade elevada,  maior  alcance e mobilidade, exigências do combate moderno

(NASCIMENTO, 2012).

3.3.1.2.2Obuseiro 105 mm L 118 AR

FIGURA 2 – Obuseiro 105mm L118 AR
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Fonte: sítio WebNode

Armamento de origem inglesa, foi empregada na Guerra das Malvinas e nas

duas guerras do Golfo. Países como Inglaterra, Espanha, além do Brasil o adotam

como meio de Apoio de Fogo (NASCIMENTO, 2012).

Suas principais características são o baixo peso (1860 Kg), elevada cadência

de tiro (seis tiros por minuto), setor de tiro de 6400 milésimos, alcance de 17,2 Km,

podendo chegar a 20,2 Km com munição assistida (NASCIEMENTO, 2012).

Como limitações pontua-se a baixa rusticidade do material, que conta com um

mecanismo  de  disparo  elétrico  altamente  danificável  e  que  não  possibilita  um

disparo alternativo manual. Além disso, a munição não é fabricada no país, ou seja,

ela  deve  ser  importada,  o  que  coloca  o  Exército  Brasileiro  em  uma  condição

dependente para adquiri-la (NASCIMENTO, 2012).

A conclusão sobre o obus L 118 é que ele é um armamento moderno com um

elevado alcance, flexibilidade e mobilidade, uma vez que pode ser helitransportado

(NASCIMENTO, 2012).

3.3.1.2.3 Obuseiro 105 mm M 56 AR Oto Melara

FIGURA 3 – Obuseiro 105mm M56 AR Oto Melara
Fonte: sítio Geocities

Obus de origem italiana é o meio de apoio de fogo das brigadas paraquedista,

leve  e  de  selva  do  Exército  Brasileiro.  Conhecido  pela  sua  capacidade  de  ser

desmontado e transportado em fardos, esse obus pesa 1.480 Kg, tem o alcance de

10,2 Km e cadência de tiro de 3 tiros por minuto (NASCIMENTO, 2012).

Como vantagens destacam-se a simplicidade, a alta operabilidade, o uso de

munição  nacional,  a  fácil  desmontagem,  a  rusticidade  e  o  peso,  podendo  ser

helitransportado. Como desvantagens destaca-se o curto alcance e o calibre leve

(NASCIMENTO, 2012).
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3.3.1.2.4Obuseiro105mm M108 AP

FIGURA 4 – Obuseiro 105mm M 108 AP
Fonte: sítio DefesaNet

De origem norte-americana remonta aos anos de 1960. Não foi muito utilizado

pelos Estados Unidos nas guerras que se seguiram a sua fabricação, devido ao seu

grande peso, já que as guerras daquele período imprescindiam de uma artilharia

móvel  e  leve,  que  permitissem o  helitransporte.  Atualmente  somente  o  Brasil  o

mantém em uso na América do Sul (NASClMENTO, 2012).

Esse obuseiro tem alcance máximo de 11,5 Km com munição convencional, o

que  pode  ser  estendido  para  15  Km  com  munição  HERA.  Atira  em  todas  as

direções, o que possibilita flexibilidade e rapidez às entradas em posição e pontaria.

Tem cadência de tiro normal de três tiros por minuto e possui uma guarnição de seis

homens (NASCIMENTO, 2012).

Como  aspectos  positivos  do  obuseiro  tem-se  a  elevada  mobilidade

proporcionada pelo seu reparo autopropulsado, a simplicidade de seu sistema de

pontaria, bem como a sua proteção blindada. Já os principais aspectos negativos

são o elevado peso e baixo calibre, seu alcance limitado e o desgaste decorrente de

mais de trinta anos de operação no Brasil (NASCIMENTO, 2012).

3.3.1.2.5Obuseiro155mm M114 AR
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FIGURA 5 – Obuseiro 155mm M114 AR
Fonte: sítio ArtilhariadeCampanha

Obuseiro  norte-americano,  a  primeira  versão  é  da  década  de  1940,  já  a

segunda  versão,  que  é  da  década  de  1980,  pode  ser  encontrada  em exércitos

relevantes  até  os  dias  de  hoje.  Foi  empregado  largamente  na  Segunda  Guerra

Mundial, na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã (NASCIMENTO, 2012).

Como características técnicas principais tem-se a necessidade de enterrar as

extremidades das flechas no solo para a realização do tiro, limitando, assim, o seu

setor de tiro horizontal, que é de aproximadamente 800 milésimos. Pesa 5.700Kg,

por  isso  necessita  de  uma  guarnição  relativamente  grande,  de  onze  militares

(NASCIMENTO, 2012).

Conta ainda com o alcance máximo de 14,8 Km com munição autoexplosiva,

o que pode ser aumentado para 19,3 Km com munição HERA. Tem cadência de tiro

normal  de  um  tiro  por  minuto,  podendo  atingir  quatro  tiros  por  minuto

(NASCIMENTO, 2012).

É  um  obuseiro  rústico,  cujo  elevado  poder  de  fogo  proporcionado  pela

munição 155 mm, foi essencial na Guerra do Vietnã. É considerado um obuseiro

deficiente,  hoje,  porque  tem  um  baixo  alcance,  que  o  atrapalha  na  missão  de

aprofundar o combate e de realizar fogos de contrabateria,  setor de tiro limitado,

baixa cadência de tiro e mobilidade aquém da necessária ao combate moderno atual

(NASCIMENTO, 2012).

3.3.1.2.6 Obuseiro155mm M109 A3 AP
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FIGURA 6 – Obuseiro AP 155mm M109 A3
Fonte: sítio BrasilemDefesa

O obuseirode origem americana, começou a ser utilizado na década de 1960.

Logo no iníciofoi  empregado na Guerra  do Vietnã.  Sua versão mais  moderna,  o

obuseiro  M109A6  Paladin,  é  usada  até  hoje  nos  EUA.  Combina  flexibilidade,

mobilidade, elevado alcance e potência de fogo. O Brasil  emprega este obuseiro,

nas versões A3 e A2 (NASCIMENTO, 2012).

Oobuseiro  M109 possui  guarnição  de  seis  homens,  o  que  possibilita  uma

cadência de tiro normal de um tiro por minuto e uma cadência de tiro máxima de

quatro tiros por minuto.Tem alcance máximo de 18 Km com munição convencional,

atingindo até 23,3 Km com munição HERA. Seu setor de tiro é de 6400 milésimos e

seu peso é de 25.000 kg (NASCIMENTO, 2012).

Ressalta-se  como  aspectos  positivos  do  obuseiro  M109  a  sua  grande

mobilidade  e  seu  grande  poder  de  combate,  a  sua  proteção  blindada  e  a

possibilidade  de  modernização,  através  da  compra  de  componentes  mais

atualizados.  Como deficiências estão a limitada mobilidade estratégica,  o grande

consumo de combustíveis e a manutenção dispendiosa (NASCIMENTO, 2012).

3.3.1.2.7 Astros II
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FIGURA 7 – LMF ASTROS II
Fonte: sítio Wikipedia

Arma  de  origem  nacional,  foi  desenvolvida  em  1981.  Teve  seu  primeiro

emprego na Guerra Irã-Iraque em 1982. Possui alta mobilidade, proteção blindada,

possibilidade de concentrar um grande volume de fogo sobre o alvos e rapidez para

estar em pronto emprego (BENNETTI, 2008 a). 

É  empregado  para  bater  alvos  de  elevada  importância  estratégica,  em

operações  terrestre  e  de  defesa  litoral,  principalmente  em  operações  contra

desembarque anfíbio (BENNETTI, 2008 a).

Suas  principais  munições  são  os  foguetes  antipessoal  e  antiblindagem da

família SS, cujo alcance varia ente 9 e 90 Km (BENNETTI, 2008 a).

Uma bateria  de  mísseis  e  foguetes  ASTROS é integrada  pelos  seguintes

componentes 6 AV- LMU (viatura lançadora múltipla universal), 3 AV-RMD (viatura

remuniciadora),  AV-UCF  (viatura  controladora  de  fogo),  1  AV-PCC  (viatura  de

comando e controle) e 1 AV-MET (viatura de observação e análise meteorológica).

Um Grupo  de  mísseis  e  foguetes,  atualmente,  é  composto  por  três  baterias  de

mísseis e foguetes, além da bateria de comando e serviços (BENNETTI, 2008 a).

3.3.1.3 Subsistema Observação

Osubsistema observação funciona como os olhos da Artilharia de Campanha.

O observador obtém a localização do inimigo e conduz os fogos de artilharia sobre

ele.  A  precisão  na  identificação  e  na  localização  do  alvo  está  diretamente

relacionada a eficiência no emprego dos fogos da ArtCmp (LIMA JUNIOR, 2012).

Atualmente os observadores na Artilharia de Campanha brasileira empregam

basicamente binóculos sem ajuste de magnificação, bússolas e goniômetros-bússola
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para  realizar  a  condução  do  tiro.  Alguns  pouco  centros  de  excelência  ou  de

experimentação doutrinária  possuem GPS e telêmetros-laser  para  localizar  alvos

(LIMA JUNIOR, 2012).

O  ideal  seria  o  emprego  de  equipamentos  que  reúnem  em  uma  única

plataforma diversas funcionalidades. Para que o observador possa realizar a tarefa

de extrapolar rápida e eficientemente a direção e a distância do alvo para si ou para

um ponto nítido conhecido ou até mesmo as coordenadas do alvo, ele vai precisar

muito mais do que binóculos com função prismática (LIMA JUNIOR, 2012).

Binóculos com GPS, telêmetro laser, bússola digital,  equipamento de visão

noturna e diversas outras funcionalidades são os materiais que mais se coadunam

com uma ArtCmp moderna e que busca o mínimo dano colateral em suas ações

(LIMA JUNIOR, 2012).

3.3.1.4 Subsistema Topografia

O subsistema topografia provê dados precisos para o posicionamento das

baterias de tiro no terreno, para o direcionamento de tiro e para interligar os postos

de observação com as posições de bateria (LIMA JUNIOR, 2012).

Atualmente  essa  tarefa  é  realizada  por  meio  do  emprego  de  métodos

tradicionais  de  levantamento  topográfico,  com  teodolitos  e  trenas,  podendo  ser

utilizados,  em  concomitância  e  em  complemento,  equipamentos  GPS  portáteis

(LIMA JUNIOR, 2012).

Os métodos de levantamento tradicionais apesar de precisos são lentos e o

emprego do GPS é dependente, dentre outras coisas de satélites pertencentes a

outros  países. A  tendência  mundial  para  fugir  dessas  limitações  dos  métodos

tradicionais  é  o  emprego  de  sistemas  de  navegação  inercial  e  equipamentos

semelhantes a estações totais (LIMA JUNIOR, 2012).

Os sistemas de navegação inercial proporcionam uma precisão maior do que

a  do  GPS  quanto  a  determinação  de  coordenadas  partindo  de  um  ponto  com

coordenadas  conhecidas,  e  o  melhor,  sem  a  necessidade  do  uso  de  satélites

estrangeiros (LIMA JUNIOR, 2012).

Já  a  estação  total  nada  mais  é  que  um  teodolito  com  telêmetro  laser

acoplado,  transformando  o  trabalho  topográfico  tradicional  em  eletrônico.  Os

cálculos das coordenadas são feitos automaticamente. É o fim do uso das fichas
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topográfica, o que economiza tempo do responsável pelo levantamento topográfico

(LIMA JUNIOR, 2012).

3.3.1.5 Subsistema Direção e Coordenação 

O subsistema é o responsável por coordenar e calcular os fogos a serem

executados. Para calcular os dados de tiro, atualmente, emprega-se a prancheta de

tiro  conjuntamente  com  tabelas  de  tiro.  Para  auxiliar  no  cálculo  são  utilizadas

calculadoras digitais, o que tornam os cálculos mais rapidamente executados (LIMA

JUNIOR, 2012).

 Esse método é eficaz,  mas não é  o  que traz a  maior  agilidade possível.

Otrabalho  com  a  carta  e  papel  na  direção  e  coordenação  de  fogos  e  a

transmissãodas informações por meio rádio/mensageiro são meios muito arcaicos,

considerando que vivemos na era da informação (LIMA JUNIOR, 2012).

Atualmente, como forma de ser mais eficiente na coordenação e direção dos

fogos,  já  são  utilizados,  inclusive  de  modo  experimental  no  país,  softwares  de

cálculo  de  dados  de  tiro  em  computadores  robustecidos,  o  que  permite  maior

rapidez e precisão nos tiros a serem executados (LIMA JUNIOR, 2012).

3.3.1.6 Subsistema Comunicação

O subsistema comunicações é  vital  na Artilharia  de Campanha.  Todos os

subsistemas dependem dele. Ele é essencial para que haja ligação entre os diversos

subsistemas. As informações procedem do observador e atingem a central de tiro

por meio dele. Uma vez processadas e tratadas, as informações saem da central de

tiro e seguem para a linha de fogo também por seu intermédio. Após o cumprimento

da missão de tiro pela linha de fogo,  novas informações são emitidas,  agora no

sentido contrário, de modo a permitir consciência situacional a todos os subsistemas

(LIMA JUNIOR, 2012).

Atualmente,  na  ArtCmp,  utiliza-se  o  meio  rádio  e  fio  para  a  transmissão

dessas informações por voz. Em outras armas do EB, são largamente empregados

softwares de comando e controle que permitem que o fluxo de dados digitais em

tempo  real.  Um  exemplo  desse  sistema  é  o  programa  C2 em  combate  (LIMA

JUNIOR, 2012).
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Há na ArtCmp, desde a década de 90, um sistema que permite o comando e

controle  voltado  para  as  necessidades  da  ArtCmp,  o  Sistema  Gênesis.  Esse

sistema, que estava obsoleto, passou nos cinco últimos anos por atualizações em

software e hardware, o que possibilita que hoje atenda às necessidades da ArtCmp

em matéria de comando e controle (LIMA JUNIOR, 2012).

Esse sistema de comando e controle e transmissão digital  de informações

possui também um software balístico e de coordenação de fogos, o que possibilita a

unificaçãodeste  subsistema  ao  de  direção  e  coordenação.  Para  tanto  há  a

necessidade  de  rádios  modernos  com  capacidade  de  transmissão  de  dados  e

medidas  de  proteção  eletrônica  (MPE),  diferentemente  do  que  possuímos

atualmente, além de terminais de informática conectados a cada equipamento rádio

(LIMA JUNIOR, 2012).

Cumpre ressaltar que o sistema Genesis não se encontra disseminado em

todas as unidades de ArtCmp do EB, o que faz com que elas ainda utilizem apenas

a transmissão de dados por voz. Ainda nesse sentido, a tropa de ArtCmp deverá

passar por uma qualificação e um adestramento para a utilização do sistema, caso

haja a necessidade do seu emprego em uma missão de combate (LIMA JUNIOR,

2012).

3.3.1.7 Subsistema Busca de Alvos

A busca de alvos na Artilharia de Campanha pode ser executada empregando

várias  formas  e  por  intermédio  de  diversos  equipamentos,  dentre  as  quais  se

destacam os radares de trajetória e o sistema de aeronaves remotamente tripuladas

(SARP). O subsistema Busca de Alvos é um subsistema que, apesar de possuir

doutrina  em  desenvolvimento  avançado,ainda  é  incipiente  no  Brasil.  Não  há

nenhuma subunidade  ou  unidade  de  busca  de  alvos  em funcionamento  no  EB,

apesar de sua previsão nos Grandes  Comandos de Artilharia  Divisionária  (LIMA

JUNIOR, 2012).

Há uma dependência grande do subsistema observação e das informações

obtidas  pela  inteligência  em  combate  para  apreensão  de  alvos.  O  subsistema,

atualmente,não está desenvolvido de forma adequada, pois falta equipamentos para

mobiliá-lo.  Dessa  forma,  deve-se  priorizar  inicialmente  a  aquisição  de  material
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juntamente  com  desenvolvimento  de  sua  doutrina  de  emprego  (LIMA  JUNIOR,

2012).

O uso de SARP já está consagrado no cenário contemporâneo dos conflitos

bélicos. Atualmente é utilizado na inteligência em combate e para atacar alvos em

que seja muito arriscado o emprego de meios de apoio de fogo tradicionais.  O uso

no subsistema busca de alvos integrado à função de combate inteligência, traria

uma maior precisão na localização do inimigo em todo o campo de batalha.  Um

exemplo desse material é o SARP Hermes, já utilizado no Brasil para vigilância de

fronteiras pela Força Aérea Brasileira (LIMA JUNIOR, 2012).

Quanto  aos  radares  de  trajetória,  ele  é  basicamente  um  radar  de

contrabateria,  sendo capazes de obter  as coordenadas das baterias da artilharia

inimiga quando esta é empregada, podendo ainda, balizar a condução do tiro de

artilharia. No mercado internacional há um grande número de tipos de radares de

trajetória.  Um  exemplo  é  o  radar  sueco  ARTHUR  C,  que  detecta  granadas  de

artilharia a mais de 30 km de distância com um erro de apenas 0,2% do alcance

(LIMA JUNIOR, 2012).

3.3.1.8 Medidas de Coordenação de Apoio de Fogo

A função  de  combate  fogos,  por  meio  da  ArtCmp,  é  umas das  principais

funções que o comandante tem para intervir no combate. O apoio de fogo é melhor

empregado  quando  é  bem  planejado,  coordenado  e  sincronizado  com  outras

funções de combate (BRASIL, 2002). 

Em uma Operação de Paz requer-se do apoio de fogo a precisão adequada

de modo a evitar-se o fratricídio e principalmente os efeitos colaterais indesejáveis

junto à população civil, cujas vidas e infraestrutura básica de subsistência devem ser

preservadas a todo custo (BRASIL, 2002).

Para  evitar  esses  danos  colaterais  a  ArtCmp  conta  com  medidas  de

coordenação de apoio de fogo (MCAF) e outras medidas de coordenação, a fim de

proporcionar segurança tanto para as tropas amigas, tanto para a população civil.

Dentre as medidas de coordenação as que mais se destacam, para o emprego em

operações de paz,  são as MCAF restritivas,  as quais se passa a abordar  agora

(BRASIL, 2002).

3.3.1.8.1 Área de Restrição de Fogos
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“É  uma  área  dentro  da  qual  o  desencadeamento  de  fogos  obedece

determinadas restrições ou critérios, sem o que haverá necessidade de coordenação

com o comando que a estabeleceu” (BRASIL, 2002, p. 4-11).

O  objetivo  é  coordenar  fogos  em  uma  área  baseados  em  restrições  ou

critérios previamente impostos pelo escalão superior,  a fim de controlar fogos em

uma área com tropa ou população civil (BRASIL, 2002).

3.3.1.8.2 Área de Fogos Proibidos

É uma área na qual nenhum meio de apoio de fogo está autorizado a realizar

fogos, “exceto sob as seguintes condições: a missão de tiro temporária provém da

força que estabeleceu a área e existe a necessidade de se apoiar tropa amiga em

situação crítica” (BRASIL, 2002, p. 4-11).

O  principal  objetivo  é  proibir  fogos  sob  certa  área,  com  a  finalidade  de

proporcionar  segurança  à  população  e  serviços  essenciais  civis.  É  normalmente

localizada  em  áreas  densamente  povoadas  e  instalações  essenciais,  “cuja

destruição  possa  prejudicar  a  vida  da  população  ou  as  operações  militares”

(BRASIL, 2002, p. 4-11).

3.3.1.8.3 Outras medidas de coordenação: Lista de Alvos

Lista que estabelece restrições ou proibições à realização de missões de tiro

sobre certos alvos ou sobre alvos específicos:

alvos restritos  – alvos válidos  que possuem critérios  que restringem seu
engajamento,  como  por  exemplo,  limitado  dano  colateral,  não  atacar
durante o dia,  atacar  apenas com certa arma ou alvos próximos a alvos
proibidos, que deve ser engajados com precisão. Alvos proibidos – alvos
protegidos  dos  efeitos  das  operações  devido  a:  normas  do  DICA,  leis
internacionais,  regras de engajamento ou outras considerações (ESCOLA
DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS, 2017, p. 9-18).

3.3.2 Necessidades da Artilharia de Campanha Brasileira

Nos itens anteriores do assunto“A Artilharia  de Campanha”,  que versaram

sobre a Artilharia de Campanha Brasileira, pôde-se perceber a necessidade urgente

da Artilharia de Campanha Brasileira atualizar-se no que tange a seu emprego e

seus materiais (BRASIL, 2017).
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Atualmente as missões de paz nas quais o Brasil  tem participado não tem

feito uso da Artilharia de Campanha em sua missão de apoio de fogo. Certamente,

caso seja necessário o emprego da Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro,

ela  se  fará  dentro  de  um contexto  que  alie  a  doutrina  de  emprego  e  materiais

existentes com o que há de mais atualizado no contexto do emprego e dos materiais

de Artilharia no mundo (BRASIL, 2017).

Dessa  forma,  considerando  que  haverá  um  alinhamento  da  Artilharia  de

Campanha com as melhores práticas mundiais para seu emprego em Operações de

Paz da ONU, cumpre realizar uma exposição das requisições de emprego de uma

Artilharia  de  Campanha  modernizada  para  que  se  possa  fazer  a  análise  dessa

Artilharia no contexto das Operações de Paz das Nações Unidas, uma vez que não

adianta  analisar  a  Artilharia  de  Campanha  que  o  Exército  Brasileiro  possui

atualmente, pois ela, nos moldes que se encontra hoje, de modo nenhum poderá ser

cogitada a assumir uma missão da ONU (BRASIL, 2017). 

Somente modernizada ela  poderá  ser  cogitada para  esse  tipo de missão.

Será essa Artilharia, com as evoluções necessárias e aliada com o que há de melhor

ou com o que de melhor o Brasil poderá atingir no cenário internacional, que após

exposta nesse item, será analisada no contexto das operações de paz e no contexto

do DICA (BRASIL, 2017).

3.3.2.1 Emprego da Artilharia de Campanha nos conflitos contemporâneos

As atuais características do campo de batalha trazem um risco grande para a

Artilharia de Campanha.  Mísseis,  foguetes,  Sistema de Aeronaves Remotamente

Pilotadas  (SARP),  mísseis  antirradiação,  negação  do  uso  do  espectro

eletromagnético  e  radares  de  contrabateria  são  vetores  que  ameaçam  a

sobrevivência da Artilharia de Campanha no combate (BRASIL, 2017). 

Espera-se que nos próximos anos atores não estatais possuam armas cada

vez mais avançadas com algumas dessas capacidades supracitada e, dessa forma,

que os Estados-Nação se adaptem a isso. Para tanto, deverá se buscar alcances

cada  vez  maiores  para  os  meios  de  ArtCmp  e  uma  variedade  mais  ampla  de

munições (BRASIL, 2017).

Os fogos indiretos têm e terão papel fundamental na decisão do combate.

Cerca  de  oitenta  por  cento  das  mortes  em  conflito  serão  por  meio  dos  fogos
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indiretos. Dessa forma, deve-se buscar a aquisição de meio de busca de alvos cada

vez  mais  modernos  e  eficientes,  pois  cada  vez  mais  será  com o  fogo  que  as

batalhas serão ganhas (BRASIL, 2017). 

Meios de busca que convirjam em si as características de radar de busca de

ArtCmp,  morteiros,  SARP,  Força  Aérea  serão  imprescindíveis  para  a  aquisição

precisa de alvos compensadores (BRASIL, 2017).

Guerras de contrainsurgência perderão o papel central nas guerras apenasno

médio-prazo.  Voltarão  a  ganhar  força,  no  médio-prazo,  as  atividades

complementares  e  suplementares,  assim  como  a  guerra  convencional  (BRASIL,

2017). 

A artilharia  de Campanha tenderá a deixar de ser arma de apoio para se

tornar arma de proteção da arma base, para cada unidade da arma base deverá ter-

se uma proteção de uma unidade de Artilharia de Campanha (BRASIL, 2017).

 Deverá  ser  buscada  a  máxima  letalidade,  ou  a  letalidade  esperada  e

eficiência já na primeira rajada, com a capacidade de emassar fogos com grande

precisão e a grandes distâncias (BRASIL, 2017).

3.3.2.1.1Técnicas, Táticas e Procedimentos da Artilharia de Campanha no conflito

contemporâneo 

Como  forma  de  adaptar-se  a  essas  novas  exigências  a  Artilharia  de

Campanha deverá ter o seu emprego alinhado com os seguintes procedimentos:

Sair  de  posição  entre  5  e  10  minutos;Usar  meios  de  localização
passivos;Ter  eficácia  na  primeira  rajada,  combinando  emassamento  com
uso de meios digitais,  busca de alvos, meteorologia e calibragem precisa
das armas; Busca de eficácia em, no máximo, um minuto;Emprego massivo
se  SARP  para  ajustar  o  tiro  de  Artilharia  de  Campanha;Realização  de
operações conjuntas  e combinadas;  Uso cada vez maior  dos lançadores
múltiplos  de mísseis  e foguetes,  uma vez que são mais  precisos  que a
Artilharia  de  Tubo,  tem  longo  alcance,  operam  em  quaisquer  condições
meteorológicas, diminuem o risco de fratricídio e permitem o emassamento
dos fogos;Uso e desenvolvimento de munições mais precisas e que operem
sem  GPS;Emprego  maciço,  em  todos  os  escalões  da  Artilharia  de
Campanha,  de SARP para busca de alvos e condução de tiro,  a fim de
aumentar a precisão das ações (BRASIL, 2017, p. 5).

Após essa revisão da literatura existente acerca do Direito Internacional dos

Conflitos Armados, das Operações de Pacificação no âmbito das Operações de Paz

e da Artilharia de Campanha, abre-se espaço para a realização de uma discussão
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acerca do emprego da Artilharia de Campanha nas Operações de Paz sob a ótica do

Direito Internacional dos Conflitos Armados.

4RESULTADOS

Como resultados das explanações anteriores, conclui-se que à Artilharia de

Campanha brasileira no contexto das Operações de Paz estão postos os seguintes

desafios, quais sejam:

a) Danos Colaterais – Os conflitos atuais e futuros desenvolvem-se em áreas

mais densamente povoadas que os conflitos de períodos anteriores, em um espaço

de batalha cada vez mais urbanos. Nesse tipo de ambiente, os fogos letais da Art

deverão ser muito mais precisos e menos volumosos, de modo a dirimir os danos e

os efeitos colaterais sobre a população e as infraestruturas (ALVES, 2011);

b) Zona de Ação – o espaço de batalha não linear imprime a necessidade de

dispersão  das  unidades,  criando  assim  vazios,  isto  é,  áreas  não  ocupadas  por

forças, o que provoca alterações na zona de fogos das unidades de Artilharia de

Campanha.  Esses  elementos  de  apoio  de  fogo  não  apenas  acompanham  os

elementos  de  manobra,  mas  também  cobrem  os  flancos,  as  retaguardas  e  os

intervalos não controlados pelas forças apoiadas. Esta nova zona de ação implica a

necessidade  do  aumento  dos  alcances  e  a  capacidade  de  atirar  em  todas  as

direções (ALVES, 2011);

c) Tempo de Resposta – os objetivos tendem a ser forças móveis de baixo

escalão, cuja principal área de atuação é o ambiente urbano. Portanto, eles vêm a

ser alvos fugazes e com alta mobilidade, o que indica que o tempo de reação será

reduzido (ALVES, 2011);

d) Emprego de meios mais letais e menos letais – as ameaças nas áreas

urbanas são  constituídas de forças irregulares,  que se buscam confundir  com a

população, de modo a obter o seu apoio, isso indica o uso de meios menos letais. A

coordenação de meios letais e não letais vai exigir novas capacidades dos centros

de  coordenação  de  apoio  de  fogo,  uma  vez  que  terá  que  planejar,  coordenar,

integrar e sincronizar esses meios para apoiar a manobra (ALVES, 2011);
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e) Organização -  os conflitos atuais têm se desenvolvido basicamente em

três fases.  A primeira é a projeção das forças,  a segunda são as operações de

guerra propriamente ditas e a terceira são as operações de estabilização com uma

longa duração. Durante essa última fase, os conflitos são de tipos diferentes, o que

exige  das  forças  empenhadas  a  capacidade  de  simultaneamente  participar  de

operações  de  combate,  de  ajuda  humanitária  e  operações  de  manutenção  ou

imposição da paz em espaços geográficos muito próximos um dos outros. Sendo

assim, a Artilharia de Campanha deve ser bastante flexível (ALVES, 2011);

f) Missões – a Artilharia de Campanha nesse campo de batalha continua a

cumprir  sua  missão  precípua.  Nas  operações  de  estabilização  pode  vir  a

desempenhar outras missões, tais como transporte, segurança, apoio ao sistema de

informações e apoio as operações civis-militares. Isso ocorre porque nesse tipo de

missão há uma diminuição do uso dos meios mais letais. Quando há necessidade, o

apoio de fogo da Artilharia de Campanha pode vir a ser executado (ALVES, 2011);



64

5DISCUSSÃO

A Artilharia de Campanha só tem espaço em uma Operação de Paz quando

esta for do tipo Imposição da Paz. Conforme explanado no item 3.1.3 deste trabalho,

na manutenção da paz os armamentos são utilizados somente  para defesa das

tropas em combate.  Os elementos da tropa de manutenção da paz da ONU, os

peacekeepers, geralmente utilizam apenas armamento leve cujo uso está autorizado

apenas para casos de autodefesa ou para defesa de civis.

Sendo  assim,  não  há  que  se  falar  em  Artilharia  de  Campanha  em  uma

operação de manutenção da paz. Corroborando essa afirmação está o fato de que

não houve qualquer tropa de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro enviada

para a MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti), com a

finalidade  de  realizar  missão  típica  de  Artilharia  de  Campanha,  nos

aproximadamente treze anos de missão.

A missão precípua da Artilharia de Campanha resume-se basicamente em

neutralizar/destruir  alvos  que  ameacem  o  êxito  da  operação,  normalmente

denominados alvos inimigos. Nas missões de manutenção da paz, contudo, não há

inimigos.  Ela é instituída a partir  de uma pausa entre  as partes beligerantes,  de

modo  a  sustentar  o  cessar-fogo,  a  fim  de  que  os  representantes  da  ONU  e

representantes  das  forças  militares-políticasantagonistas  possam  chegar  a  um

acordo para o estabelecimento de uma paz estável.

Dessa forma, o emprego da Artilharia de Campanha nesse tipo de missão não

é sequer cogitada, já que ela pode ser enquadrada no rol de medidas coercitivas e

essas não são bem-vindas, ou melhor não estão previstas na seção que versa sobre

manutenção da Carta da ONU.

Em  Operações  de  Paz,  a  Artilharia  de  Campanha  só  seria  viável  em

operações do tipo Imposição da Paz. A Imposição da Paz envolve a aplicação de
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todos  as  funções  de  combate  básicas  de  uma Força  Armada ou  pelo  menos a

ameaça do uso dessas funções de combate, por meio de autorização internacional.

Não há um agressor formalmente definido, mas o uso da força ocorre sobre

aqueles que, envolvidos na beligerância, se recusam de modo contumaz a cumprir

sanções ou  resoluções internacionais  patrocinadas pelas  Nações Unidas,  com o

propósito definido de restaurar a paz nas condições estabelecidas pela comunidade

internacional.

Há, portanto, um contexto hostil, quase de guerra. Logo as Nações Unidas

devem entrar com força adequada para responder às hostilidades de maneira firme,

suficiente e necessária. 

Normalmente uma Operação de Paz da ONU não começa como uma missão

de Imposição da Paz. O que ocorre é que, devido à complexidade dos conflitos que

requerem uma intervenção das Nações Unidas para a Manutenção da Paz, pode-se

ocorrer uma escalada na situação,a qual exige uma maior autonomia quanto ao uso

da  força  pelos  peacekeepers.  Revela-se  uma  necessidade  em  ampliar  a

Manutenção da Paz de modo a incluir operações de Imposição da Paz.

Há a necessidade, dessa forma de uma mudança ou ampliação no mandato

da missão. Recapitulando o que foi exposto no item 3.1.3, as principais informações

que condicionam a tropa envolvida em uma missão de Manutenção da Paz são

expedidas no corpo da Resolução da ONU que autoriza a missão. Elas compõem o

mandato da missão. 

O mandato é basicamente um rol de ações com vistas ao apoio à aplicação e

consecução do cessar-fogo.  Pode-se destacar  como comuns,  nos mandatos das

resoluções que aprovam missões de Manutenção da Paz, as tarefas de promover o

desarme voluntário das forças beligerantes com o objetivo de recolher e destruir

armas e munição; realizar ou velar pela segurança de instalações governamentais,

portos,  aeroportos  e  outras  infraestruturas  essenciais;  proteger  o  pessoal  e

instalações das Nações Unidas; prestação de assistência humanitária; proteção e

promoção dos direitos humanos na área onde o mandato é válido; entre outras.

O mandato para uma missão de Imposição da Paz, por sua vez, pode incluir

tarefas como garantir por meio de quaisquer meios disponíveis, dentro da sua área

de operações, a efetiva proteção aos civis sob iminente ameaça de violência física;

implementar plano de identificação, monitoração, análise e resposta às ameaças aos
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civis  de modo a garantir  que sejam cessados os abusos e violação dos direitos

humanos.

Além disso, pode-se permitir  conduzir  operações ofensivas para prevenir  a

expansão  dos  grupos  armados  com  o  objetivo  de  neutralizar  esses  grupos  e

desarmá-los;  implementar  embargos  à  entrada  de  materiais  bélicos;  prender  e

conduzir à justiça local os responsáveis por crimes de guerra ou crimes contra a

humanidade de todos os grupos; entre outras.

A mudança de mandatos, decorrente do câmbio de status da missão, acarreta

uma alteração na condução da Operação de Paz. A autorização do uso da força

possibilita o emprego da Artilharia de Campanha. 

Contudo, não são somente as diretrizes das resoluções e dos mandatos das

Nações Unidas que devem ser cumpridas nas Operações de Imposição da Paz.

Deve-se  ter  em  mente  que  os  parâmetros,  preceitos  e,  primordialmente,  os

princípios  do  DICA  devem  também ser  realizados  para  que  a  missão  seja  um

sucesso. Isto é, as ações com uso da força não se podem olvidar das normas do

DICA, pois delas tiram sua legitimidade.

Sobre a Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro não se pode dizer que

ela  é  uma  ArtCmp  moderna.  Seus  obuseiros/lançadores/morteiros  pertencem  a

classes/versões antigas. A fabricação deles data da segunda metade do século XX.

Os mais  modernos são da década de  80 do século  passado.  O subsistema de

direção  e  coordenação  de  tiro,  bem  como  o  subsistema  de  topografia,  não  é

totalmente informatizado.  O subsistema de comunicações carece de rádios  mais

potentes  e  modernos,  com capacidade  de  transmissão  simultânea  de  dados.  O

subsistema de observação ainda é apoiado por meios analógicos como os binóculos

e os goniômetros-bússola.

Sendo  assim,  ela  basicamente  não  consegue  alcançar  as  exigências  do

emprego  de  uma  ArtCmp  nos  conflitos  contemporâneos,  quais  sejam,

principalmente, rápidas entradas e saídas de posição, largo emprego de munições

precisas que operem sem GPS, emprego maciço de SARP para condução do tiro,

longo  alcance,  operação  em  quaisquer  condições  meteorológicas,  letalidade

esperada desde a primeira rajada, entre outras.

Dessa forma, a fim de realizar uma discussão mais dirigida sobre o emprego

da  Artilharia  de  Campanha  em  Operações  de  Paz  sob  a  ótica  do  Direito

Internacional  dos  Conflitos  Armados,  será  realizada  uma  explanação  sobre  os
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aspectos a serem observados pela ArtCmp brasileira, a fim de cumprir os princípios

do DICA em operações de imposição da paz.

5.1 EMPREGO DA ARTILHARIA DE CAMPANHA EM UMA OP PAZ SOB A ÓTICA

DO PRINCÍPIO HUMANIDADE E DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL

A Artilharia de Campanha não deve ser usada para aumentar o sofrimento

humano. Disso decorre que deve ser buscado o menor número de efeitos colaterais

possíveis, a fim de dirimir os efeitos sobre a população. 

Os beligerantes que não aceitam o cessar-fogo nem os acordos de paz que

estão sendo costurados, tendem a imiscuir-se junto à população em localidades,

sendo assim o uso da violência pela Artilharia de Campanha deve ser realizado de

modo a evitar ataques indiscriminados contra a população civil. 

A ação direta do uso da força pela tropa de ArtCmp que impõe a paz não

pode ameaçar vidas humanas que estão alheias ao conflito.  Os civis  devem ser

distinguidos dos combatentes. Caso isso não ocorra, pode-se trazer riscos de que os

resultados da missão sejam anulados, uma vez que a opinião pública pode opor-se

a missão, causando o seu término prematuro.

5.2 EMPREGO DA ATILHARIA DE CAMPANHA EM UMA OP PAZ SOB A ÓTICA

DO PRINCÍPIO DA NECESSIDADE MILITAR

A necessidade de atingir objetivos militares não se deve sobrepor à dignidade

humana. Não só os objetivos devem ser lícitos, os meios para atingi-los devem estar

adequados à lei, aos costumes e aos princípios do Direito Internacional dos Conflitos

Armados. Em resumo, o uso da força deve ser limitado.

O emprego da Artilharia  de Campanha não deve ser  feito  além do que é

necessário  para o atingimento dos objetivos da missão de imposição da paz.  O

poder de destruição do emassamento de fogos proporcionados pela a Artilharia de

Campanha  não  pode  ser  utilizado  para  privar  a  parte  adversa  de  seu  valor  de

subsistência, principalmente se isso vier também a restringir a população civil do uso

de bens indispensáveis à sobrevivência dela.

Dessa forma, a ação da ArtCmpdeve angariar uma contribuição significativa

ao esforço da imposição da paz. A vantagem militar do emprego da ArtCmp deve ser

claramente identificável e precisa. 
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5.3EMPREGO DA ATILHARIA DE CAMPANHA EM UMA OP PAZ SOB A ÓTICA

DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Esse princípio é o principal limitador do emprego dos meios de Apoio de Fogo

de Artilharia de Campanha em uma Operação de Imposição da Paz. Isso ocorre

porque caso haja entre os vários meios de consecução de um objetivo militar um

que apresente um menor perigo para os civis e os bens de caráter civil, este deve

ser o escolhido para o atingimento de tal objetivo. 

Além  de  limitar  o  uso,  propriamente  dito,  podendo-se  dar  preferência  ao

emprego de outros meios que podem prestar apoio similar ao apoio de fogo, como

os atuadores não cinéticos tais comocomandos, forças especiais e meios de guerra

eletrônica, esse princípio limita o emprego de certos métodos, tais como a saturação

de  área  sem redução  de  dispersão  desejada,que  pode  causar  perdas  e  danos

excessivos a vidas humanas e bens.

5.4 EMPREGO DA ATILHARIA DE CAMPANHA EM UMA OP PAZ SOB A ÓTICA

DO PRINCÍPIO LIMITAÇÃO E DO PRINCÍPIO DA DISTINÇÃO PROTETIVA

O princípio da limitação age sobre o emprego da Artilharia de Campanha em

três âmbitos. O primeiro âmbito é a limitação quanto ao local. Quanto ao local esse

princípio  busca  proteger  as  construções,  as  obras  de  arte,  a  história,  os  cultos

religiosos e demais locais considerados patrimônio cultural do país que hospeda a

missão  de  imposição  da  paz.Nesse  ponto  esse  aspecto  intersecciona-se  com o

princípio dedistinção protetiva das áreas de conflito. 

Dessa forma, há a necessidade de valer-se de medidas de coordenação de

apoio de fogo (MCAF) restritivas,como a área de fogo proibido e área de restrição de

fogos, sobre as regiões que possuem tais locais a serem protegidos. 

Além das MCAF restritivas, pode-se usar, para cumprir esse tipo de limitação,

a classificação de alvos como restritos e proibidos que, diferentemente das MCAF

restritivas, permitem uma flexibilidade e autonomia maior quanto ao usoda ArtCmp

pelos decisores táticos, já que, de forma prévia, estabelece uma proteção a locais

específicos de área reduzida, o que aumenta a margem de emprego da ArtCmp nas

proximidades desses pontos protegidos

A escolha de alvos/pontos em que há um condicionamento prévio quanto ao

uso indiscriminado do apoio  de fogo proporcionado pela  Artilharia de Campanha
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facilita  o  cumprimento  do  aspecto  local  do  princípio  da  limitação  e  do  princípio

dadistinção protetiva das áreas em conflito.

O  segundo  âmbito  é  a  limitação  quanto  às  pessoas.  Aqui  a  limitação

intersecciona o princípio de distinção protetiva das pessoas em conflito. Esse âmbito

admite que os atos hostis devam ser praticados apenas contra as forças militares,

que,  beligerantes,  não  atendam  às  restrições  impostas  pelo  cessar-fogo

estabelecido pelas Nações Unidas. A população civil, exceto se participante dos atos

de hostilidade, deve gozar de proteção geral contra os perigos do uso da força. 

Para Artilharia de Campanha esse princípio exige o emprego cada vez maior

de munição de precisão ou com a menor dispersão possível, eficácia já na primeira

rajada, uma vez que se isso acontecer os riscos a danos colaterais serão cada vez

menores,  obuseiros  com  uma  calibragem  precisa  e  digitalização  dos  meios  de

condução e direção de tiro.

O terceiro,  e  último, aspecto  refere-se aos métodos e meios empregados,

limitando-os.  Missões de tiro indiscriminadas,  não dirigidas contra alvos militares,

não podem ser efetuadas. Isso exigirá um criterioso processo de levantamento e

busca  de  alvos  por  meio  de  um  eficiente  emprego  da  inteligência  militar  em

combate.  Deve-se  dar  preferência  a  meios  de  busca  de  alvos  cada  vez  mais

modernos e efetivos, de modo a obter uma localização precisa de alvos militares

compensadores. 

Para tanto a Artilharia de Campanha Brasileira deve, urgentemente, realizar a

compra  de  meios  de  busca  de  alvos  que  permitam aquisição  precisa  de  alvos

compensadores e que convirjam em si características de radares de locação passiva

e implementar o uso do SARP como meio de busca de alvos e condução de tiro, a

fim  de  proporcionar  um  aumento  na  precisão  das  ações  militares  contra  os

insurgentes.

5.5  CONSIDERAÇÕES  FINAIS  SOBRE  EMPREGO  DA  ARTILHARIA  DE

CAMPANHA EM UMA OP PAZ SOB A ÓTICA DO DICA

As  exigências  do  combate  moderno  alcançam também as  Operações  de

Imposição da Paz.  Contudo, esse tipo  de operação possui  uma exigência  maior

quanto ao cumprimento dos diversos diplomas legais que a envolvem e do princípios

e regras estabelecidos pelo Direito Internacional dos Conflitos Armados.
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O emprego da ArtCmp não está alheio a essas exigências devendo adaptar

seus  objetivos,  meios,  métodos,  técnicas  e  procedimentos  para  que,  diante  das

necessidades de prestar um apoio de fogo cerrado e contínuo aos elementos de

manobra, permitindo ao Cmt da Força apoiada a intervenção decisiva no combate,

possa ser considerado legítimo e que, ao menos, evite a perda do apoio da opinião

pública  internacional  e  do  país  hospedeiro  da  missão,  o  que  acarretaria  no  seu

fracasso iminente.

Dessa forma, o DICA deve ser um elemento decisivo na forma de planejar e

de realizar as missões de imposição de paz. Somente por meio de seu atendimento

a  violência  em  nome  da  paz  será  justificada.  A  eficácia  da  aplicação,  a

responsabilidade pela disseminação e o zelo quanto a sua destinação devem ser

buscados em todos os níveis. Na função de combate fogos, mais precisamente na

ArtCmp, talvez ainda mais, justamente por ser aquela em que o uso da violência

para neutralização e destruição dos alvos seja o maior. 
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6 CONCLUSÃO

Após a exposição supra realizada, fica evidente que a Artilharia de Campanha

do  Exército  Brasileiro  teria  condições  limitadas  de,  caso  necessário,  cumprir  as

exigências do âmbito do Direito Internacional dos Conflitos Armados em Operações

de Imposição da Paz.

A  limitação  não  seria  propriamente  por  questões  doutrinárias  ou  de

adestramento do pessoal integrante da Artilharia de Campanha. Nesses quesitos é

notório que, fora uma atualização ou outra, o Brasil encontra-se em igualdade de

condições com os países que operam em conflitos em todo o globo terrestre.

Contudo, o mesmo não pode ser dito quando se disserta sobre os materiais

que mobíliam a ArtCmp do EB. Os Obuseirosdatam do início da segunda metade do

século passado, possuem alcance reduzido para os padrões e requisições atuais

com predominância  de obuseirosautorrebocados e de 105 mm, o  que dificulta  a

mobilidade da ArtCmp e proporciona um menor poder de combate.

Além disso, pode-se apontar também os ainda incipiente elementos de busca

de alvos, devido à quase que inexistência de materiais de aquisição de alvos, como

radares,  meios de localização passiva e  até  mesmo SARP, a  predominância  da

utilização  de  meios  analógicos  para  a  realização  da  direção,  coordenação  e

condução  do  tiro,  uma  vez  que  os  sistemas  digitais  de  cálculos  de  tiro  ainda

encontram-se em experimentação e ainda sem a total disseminação em todo EB e a

predominância da utilização de meios analógicos para a realização do levantamento

topográfico.

Por  óbvio,  muitas  dessas  deficiências  podem ser  dirimidas  em um tempo

relativamente curto, uma vez que alguns centros de excelência de nossa ArtCmp já

contam com soluções modernas para tais problemas enfrentados pela maior parte

da ArtCmp brasileira e que podem ser concentradas rapidamente junto a uma tropa

de ArtCmp que será enviada para a missão de imposição da paz, proporcionando-

lhes  condições  de  emprego  dentro  dos  padrões  requeridos  para  esse  tipo  de
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missão,  mesmo que não contando com os materiais  mais  modernos  do mundo,

emprego 

No entanto, outras deficiências são mais complexas e envolvem ingerências

que  sobrepõem o  nível  tático  e  operacional,  alcançando os  níveis  estratégico  e

político, para que sejam solucionadas. 

A compra de obuseiros mais modernos, de maior calibre e de maior alcance,

a aquisição de radares de busca de alvos, a compra do SARP mais adequado às

necessidades da ArtCmp,  a  aquisição ou produção em larga escala de munição

inteligentes  e  de  precisão  requerem  estudos,  pesquisa,  aporte  financeiro,

adestramento, apoio de manutenção e logística.

Ademais, requerem um tempo razoável de testes e de maturação do sistema,

a fim de que tais aquisições e implementações sejam bem sucedidas e venham a

proporcionar a ArtCmp as capacidades dela requeridas no âmbito das Operações de

Imposição  da  Paz,  que  acabam sendo  praticamente  as  mesmas  requeridas  da

ArtCmp  no  contexto  dos  conflitos  contemporâneos,  muito  baseados  no  que  se

convencionou chamar de guerra assimétrica.

Sem essas capacidades dificilmente serão cumpridos os princípios do Direito

Internacional dos Conflitos Armados, que, em resumo, exige que o uso da força,

proporcionado pela ArtCmp, seja o mais eficiente e preciso possível,  de modo a

proporcionar  a  letalidade/efeitosrequeridos  sem  que  haja  danos  colaterais

indesejáveis  a  população  civil,  meio  ambiente,patrimônio  histórico,  religioso  ou

cultural e às infraestruturas essenciais para o país hospedeiro da missão.

Dessa forma,  a  Artilharia  de Campanha do Exército  Brasileiro  estará  apta

para ser um fator decisivo na consecução de uma missão de imposição da paz sob a

égide da ONU, na qual o Brasil seja o recipiendário do mandato de, com todos os

meios  disponíveis,  pacificar  e  promover  os  direitos  humanos  em  certo  país

vulnerável a conflitos armados.
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PRODUTO DOUTRINÁRIO

A Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, sob a égide do Departamento de

Educação  e  Cultura,  no  ano  de  2017,  aprovou  o  Manual  de  Ensino  EB20-ME-

12.301: O Grupo de Artilharia de Campanha em Operações de Guerra.

Após o término desse trabalho verificou-se a necessidade de reunir-se em

apenas  um  manual,  mesmo  que  seja  inicialmente  de  ensino,  os  mecanismos,

técnicas,  táticas,  métodos  e  procedimentos  da  Artilharia  de  Campanha  em

operações de não guerra. 

Nesse  manual  poderia  estar  pormenorizada  a  atuação  de  um  Grupo  de

Artilharia de Campanha em uma Operação de Imposição da Paz. Nele abordar-se-

iam lições sobre o emprego da ArtCmp sob a ótica do DICA, das Convenções de

Haia  e  de  Genebra,  entre  outros,  o  que  facilitaria  um  futuro  emprego  que  se

vislumbra iminente.

Dessa forma, propõe-se que em organizando-se um Manual de Ensino sobre

o Grupo de Artilharia  de Campanha em Operações  de Não-Guerra,  realize-se a

abordagem, em um capítulo, do emprego do GAC em uma Operação de Imposição

da Paz.
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