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RESUMO 

Os conflitos armados evoluíram ao longo do tempo, o que acabou gerando uma 

atualização nas Convenções de Genebra e nos Tratados Internacionais, isso acabou 

limitando o emprego dos meios de apoio de fogo, tendo em vista a necessidade de 

proteger os civis, dos danos causados indiscriminadamente. Como consequência, o 

Direito Internacional dos Conflitos Armados passam a ser considerados pelas Forças 

Armadas de modo que o Brasil continue cumprindo o determinado nas convenções 

internacionais. Com isso a artilharia acaba sofrendo uma grande quantidade de 

restrições para o seu emprego. Dessa forma buscou-se realizar uma pesquisa 

bibliográfica e documental tendo como base os manuais nacionais, trabalhos 

acadêmicos realizados com esse tema, livros, tratados e convenções. Ao término da 

pesquisa o objetivo é o de verificar a melhor maneira de empregar a artilharia de 

campanha em uma Operação de Pacificação a luz do DICA, utilizando a doutrina 

atual do Exército. 

 

Palavras-chave: Artilharia de Campanha. Direito Internacional dos Conflitos 

Armados. Munições Especiais. Doutrina. 

 



 

 



 

ABSTRACT 

Armed conflicts have evolved over time, leading to an update on the Geneva 

Conventions and the International Treaties, which has ended up limiting the use of 

fire support in view of the need to protect civilians, caused indiscriminately. As a 

consequence, the International Law of Armed Conflicts would start to be considered 

by the Armed Forces so that Brazil continues to comply with what is determined in 

the international conventions. With this the artillery ends up suffering a great amount 

of restrictions for its use. Taking this in consideration, a bibliographical and 

documentary research was done, based on the national manuals, academic works 

carried out with this theme, books, treatises and conventions. At the end of the 

research the objective is to verify the best way to use the field artillery in a 

Pacification Operation in the light of the DICA, using current Army doctrine 

 

 

Keywords: Field Artillery. International Humanitarian Law. Special Ammunition. 

Doctrine. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais há a necessidade de que o Estado tenha capacidade de 

empregar suas tropas na prevenção de ameaças, no gerenciamento de crises e na 

solução de conflitos. Neste contexto as Forças Armadas necessitam estar aptas a 

atuarem em qualquer ambiente operacional. 

Desta forma, o Exército Brasileiro dividiu as operações em quatro tarefas, 

sendo elas ofensivas, defensivas de pacificação e apoio aos órgãos governamentais, 

cada qual com suas características. A combinação dessas tarefas tem a finalidade 

de aplicar o Poder Militar Terrestre, com a máxima integração entre os vetores 

militares e civis, buscando a unidade para derrotar oponentes, estabelecer as 

condições para alcançar os objetivos estratégicos da Força Conjunta e atingir o 

Estado Final Desejado (BRASIL, 2014a, p. 4-1).  

Assim, cresce de importância entender o contexto no qual estamos sendo 

empregados durante um conflito, de forma a empregar melhor nosso material e 

pessoal.  

Dentro do nosso território, e de acordo com a Constituição Federal em seu 

Art. 1º, temos como fundamento a soberania, desta forma o Estado, na figura das 

Forças Armadas, pode intervir, sendo respaldado pelo Estado de Exceção, com 

suspensão temporária de direitos e garantias legais, desde que siga o previsto em 

nossa Constituição Federal (BRASIL, 2014a, p. 4-19).  

Quando um Estado perde a sua soberania por conta de conflitos internos, 

pode solicitar apoio aos Organismos de Segurança Internacionais. Neste caso, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) analisa se há a necessidade de intervenção 

militar e, caso haja, determina uma Missão de Paz.  

As Operações de Pacificação são desencadeadas quando a ONU verifica que 

as façções antagônicas de um país chegam a um nível de agressão que pode 

colocar a paz e a segurança em risco (BRASIL, 2014a, p. 4-20).  

O nosso País possui um vasto conhecimento nas Operações de Pacificação, 

pois já enviou vinte e cinco (25) contingentes para o Haiti, entre outros países, 

sempre seguindo os diplomas legais do Direito Internacional dos Conflitos Armados 



 

(DICA).  

As Operações de Pacificação são o emprego do Poder Militar com o intuito de  

defender os interesses nacionais, utilizando de meios coercitivos para restaurar ou 

manter a ordem pública ou a paz social (BRASIL, 2014a, p. 4-19). 

Além disso, nossa atuação é restrita às áreas previamente determinadas 

pelos Organismos de Segurança Internacionais, com o objetivo de legitimar a 

atuação de Tropas Internacionais, fundamentadas pelos diplomas legais dos quais o 

Brasil é signatário (BRASIL, 2014a, p. 4-19). 

Porém, o Exército Brasileiro sempre foi empregado como Garantia da Lei e da 

Ordem, utilizando um Batalhão de Infantaria. O emprego de Artilharia nesse tipo de 

ambiente é extremamente complicado, pois necessita de informações precisas e de 

coordenações bem específicas para que o tiro acerte o alvo, causando o mínimo de 

casualidades. 

As Operações de Paz são pautadas no Direito Internacional e a primeira 

Convenção de Genebra foi assinada em 1824, com o objetivo de disciplinar a 

proteção das vítimas de conflitos armados, os feridos e doentes nos campos de 

batalha.  

Atualmente o Direito Internacional Humanitário é amplamente aplicado nos 

conflitos armados e são fiscalizados pelos Organismos de Segurança Internacionais 

com o intuito de proteger os indivíduos afetados pelos conflitos.  

Quando se fala em “Direito Internacional Humanitário aplicável a conflitos 

armados”, isso significa que há normas internacionais, estabelecidas por 

tratados ou pelo costume, com o intuito específico de resolver os problemas 

humanitários que surgem a partir de conflitos armados internacionais ou 

não-internacionais. Por razões humanitárias, tais normas protegem pessoas 

e propriedades que são ou que podem ser afetadas pelo conflito; a proteção 

ocorre por meio da limitação do direito das partes conflitantes de escolher 

os métodos e os meios de guerra. A expressão “Direito Internacional 

Humanitário aplicável a conflitos armados” é geralmente reduzida a “Direito 

Internacional Humanitário” ou “Direito Humanitário” ( BOUVIER, 2011, p.3). 

O Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) é utilizado para limitar o 



 

alcance das calamidades ocorridas durante as guerras, mesclando os objetivos 

militares planejados pelos comandantes, com as exigências internacionais impostas 

por princípios humanitários. 

Desta forma o Direito Internacional Humanitário tem por finalidade tutelar os 

direitos fundamentais do indivíduo em relação ao Estado, enquanto o Direito 

Internacional dos Conflitos Armados só é aplicado quando há um conflito armado, 

tutelando a relação entre Estados. No entanto, ambos têm por finalidade proteger a 

dignidade da pessoa (BRASIL, 2011, p.14). 

Os princípios básicos que fundamentam o DICA, de acordo com o MD34-M-

03, são: distinção, limitação, proporcionalidade, necessidade militar e humanidade, 

sendo que baseados nele é que serão norteados os planejamentos militares. 

Além do DICA, há também o Direito Humanitário, que tutela os direitos 

fundamentais do indivíduo em relação ao seu Estado pátrio, como o direito à vida, à 

liberdade, os direitos sociais, etc. 

Nesse sentido, de acordo com o manual MD34-M-03, as Operações de Paz 

abrangem todas as operações multinacionais autorizadas ou dirigidas pela ONU, 

sendo classificadas em: diplomacia preventiva (Preventive Diplomacy), promoção da 

paz (Peacemaking), manutenção da paz (Peacekeeping), imposição da paz (Peace-

enforcement) e consolidação da paz (Post-Conflict Peace-Building) (BRASIL, 2011, 

p.29). 

Assim de acordo com o manual MD34-M-03 (DICA), em uma operação de paz 

as normas aplicadas serão determinadas de acordo com a missão a ser atribuída as 

tropas empregadas, assim como as regras de engajamento, sempre seguindo o 

preconizado nos tratados internacionais, constituindo um importante instrumento de 

orientação para a conduta por parte da tropa da ONU (BRASIL, 2011, p.29). 

Importante saber que uma operação planejada de acordo com o DICA não 

limita o emprego de nossas tropas ou a utilização de nosso material, mas direciona 

as ações a serem seguidas os ditames legais nos dando respaldo jurídico e legal. 

Diante disso, o emprego da Artilharia de Campanha e as implicações que a 

sua utilização poderão acarretar em uma Operação de Pacificação devem ser 



 

analisados de forma a sempre respeitar os princípios do DICA. 

1.1 PROBLEMA 

Como seria a atuação da Artilharia de Campanha em uma Operação de 

Pacificação, seguindo o preconizado pelo DICA? 

Durante uma Operação de Pacificação sobre a égide dos Organismos 

Internacionais a missão mais comum é a de manutenção da paz, como é o caso do 

Haiti. 

Nesse tipo de missão o efetivo enviado é de um Batalhão que chegando no 

local opera como tropa de paz. No entanto, o Exército Brasileiro ainda não empregou 

uma fração de Artilharia para atuar nesse contexto.  

 Assim, carecemos de doutrina para amparar o emprego da Artilharia de 

Campanha, estando orientados atualmente, apenas pelo DICA e em nossos 

manuais. 

1.2 OBJETIVOS 

 A pesquisa tem por objetivo verificar quais seriam os impactos da utilização da 

Artilharia de Campanha em Operações de Pacificação, dentro do que rege os 

Diplomas Legais do Direito Internacional dos Conflitos Armados, nos quais o Brasil é 

signatário. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio 

descritivo apresentado neste estudo. 

a. Fazer um levantamento histórico, sobre a evolução do Direito Internacional 

e do Direito Humanitário; 

b. Verificar se a Artilharia de Campanha já foi utilizada em Operações de 

Pacificação e realizar estudos de caso que contemplem o DICA x Artilharia de  

Campanha 

c. Apresentar propostas de adequação para utilizar a Artilharia de Campanha 

em Operações de Pacificação; e 



 

d. Avaliar a adequabilidade dos meios disponíveis com os princípios do DICA 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

O estudo acerca do Direito Internacional para o Exército Brasileiro é 

relativamente novo, porém é amplamente utilizado em Missões de Paz que o Brasil 

opera. 

O Exército possui doutrina que versa sobre o DICA, o Manual de Emprego do 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) nas Forças Armadas, (MD34-M-

03 de 2011), e o Manual de Operações de Pacificação (EB-20-MC-10.217 de 2015), 

que servem de norte acerca do assunto, no entanto, não tratam das peculiaridades 

acerca da utilização da Artilharia de Campanha.  

Dessa forma, esse tema carece de doutrina e estudo, pois os contingentes 

empregados até o momento foram de emprego de Batalhão de Força de Paz, sem a 

inserção da função de combate fogos que pode ser empregada nesse tipo de 

ambiente operacional. 

Nos próximos capítulos, o objetivo será o de verificar quais procedimentos 

serão necessários para responder as questões propostas neste projeto de pesquisa, 

obter as informações e compilá-las de formas que se consiga responder às 

perguntas feitas nos objetivos específicos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Após verificados os problemas de pesquisa, tornou-se necessário um estudo 

bibliográfico do tema com o intuito de entender sobre o Direito Internacional 

Humanitário, seus conceitos e normas, além de analisar o Emprego da Artilharia de 

Campanha.  

Assim, o objetivo da revisão de literatura é o de organizar os conceitos que 

serão apresentados, além de identificar as fontes, analisr outras opiniões sobre o 

tema e traçar um paralelo entre o emprego da Artilharia a luz do Direito Internacional, 

de modo a ter subsídios para responder os problemas levantados.  

 

2.1 O DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO 

 

O Direito Internacional Humanitário (DIH) é um campo do direito considerado 

tão antigo quanto a guerra. Porém se faz necessário fazer um estudo sobre sua 

evolução. No início havia os costumes que ditavam como deveria ser a guerra, e era 

comum as civilizações possuírem os mesmos costumes (BOUVIER, 2011, p. 3). 

O DIH tem a sua origem relatada a partir da Batalha de Solferino, ocorrida no 

norte da Itália entre as forças francesas e austríacas, em 1859. O que mais chamou 

a atenção nessa guerra foi a situação dos feridos, abandonados a própria sorte, sem 

cuidados (BOUVIER, 2011, p. 6).  

Após os relatos de um sobrevivente, Dunant, uma associação privada que 

existia a época, Sociedade de Assistência Pública, criou um comitê especial 

denominado Comitê Internacional de Pronto Atendimento a Soldados Feridos, 

posteriormente denominado Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) 

(BOUVIER, 2011, p. 6).  

O Comitê realizou uma conferência diplomática em 22 de agosto de 1864 em 

Genebra, com representantes de dezesseis (16) Estados e após isso foi assinada a 

Convenção de Genebra para a melhoria das condições dos feridos das forças 

armadas em campanha. Ao final, chegou-se a um tratado internacional no qual os 

Estados ali presentes aceitavam limitar seus poderes para protegerem os indivíduos, 

sendo a primeira vez que os conflitos armados foram escritos e passaram a ser 

regulamentados pelo direito (BOUVIER, 2011, p. 7). 
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A Convenção de Genebra passou a vigorar em 1866, mostrando ser bem 

eficiente durante os conflitos. Assim em 1882 a Convenção foi ratificada 

universalmente (BOUVIER, 2011, p. 8). 

Nos anos seguintes foram ampliados as categorias de vítimas das guerras 

amparadas pelo direito humanitário, como exemplo os militares feridos em combate, 

os doentes e náufragos e os prisioneiros de guerra (BOUVIER, 2011, p. 9). 

 Com a crescente evolução dos combates verificou-se a necessidade de 

atualizar os tratados para continuarem a ter eficiência. Desta forma as normas de 

proteção dos feridos adotados em 1864 foram atualizadas em 1906, 1929, 1949 e 

1977 (BOUVIER, 2011, p. 9). 

Em 1868 a corrente de Haia teve a sua origem com a Declaração de São 

Petersburgo, ela proibia a utilização de munição explosiva e apresentava alguns 

princípios em relação à condução de hostilidades (BOUVIER, 2011, p. 11). 

A diferença entre as duas correntes é que a de Genebra está voltada para a 

proteção e cuidados com as vítimas das guerras, com os feridos e não combatentes, 

enquanto que a corrente de Haia está mais voltada para limitar os meios utilizados 

na guerra como a proibição de armas químicas (BOUVIER, 2011, p. 10). 

Em 1977 essas duas correntes se uniram com a adoção dos dois protocolos 

adicionais de Genebra, contribuindo com a evolução do Direito Internacional 

Humanitário (BOUVIER, 2011, p. 9).  

O DIH tornou-se um dos maiores instrumentos do Direito Internacional, pois 

cento e noventa e quatro (194) Estados são partes dos tratados, sendo que as 

quatro Convenções de Genebra são, atualmente, o 3º dos mais universais 

instrumentos. O primeiro protocolo possui cento e sessenta e oito (168) Estados 

parte, já o segundo cento e sessenta e quatro (164) (BOUVIER, 2011, p. 13).  

Desta forma o DIH passa a ser analisado como parte diferente de uma 

estrutura maior, o Direito Internacional Público, compreendendo normas e princípios 

que regulam a coordenação e a cooperação dos membros da comunidade 

internacional (BOUVIER, 2011, p. 13).  

Dentro do Direito Internacional Público temos o Jus in bellum (Direito de Haia 

e de Genebra), Jus ad bellum, que somados são considerados Direito de Guerra, e o 

Direito da Paz (BOUVIER, 2011, p. 15).  
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O Jus ad bellum tem como princípio basilar o de se envolver em uma guerra 

por um motivo justo, como a autodefesa de seu território. Em contrapartida o Jus in 

bello está relacionado a lutar uma guerra de maneira mais justa, desta feita abarca 

não só os combatentes como também os civis envolvidos. Foi no período em que a 

utilização da força era tida como legítima que o DIH se desenvolveu, assim sendo os 

Estados tinham na verdade o direito de fazer a guerra, Jus ad bellum (BOUVIER, 

2011, p. 15).  

Desta forma o Direito Internacional não era o responsável pela criação das 

normas de comportamento dos Estados, Jus in bello caso os mesmos decidissem ir 

para a guerra. Atualmente o Jus ad bello é proibido pelo Direito Internacional sendo 

exceções a essa regra a autodefesa individual e coletiva, nas medidas impositivas 

do Conselho de Segurança e supostamente para garantir o direito à 

autodeterminação dos povos. Importante salientar que sempre haverá um dos lados 

dos conflitos armados que violará o Direito Internacional simplesmente por usar a 

força, mesmo que respeitando o DIH (BOUVIER, 2011, p. 15). 

Conforme visto a legislação acerca do Direito Internacional Humanitário é 

ampla e se encontra, principalmente, nas quatro Convenções de Genebra e em seus 

Protocolos Adicionais, além da Convenção de Haia. Importante salientar que são 

essas convenções que ditam as atuais regras a serem seguidas pelos Estados 

durante os conflitos armados. Por fim chega-se a uma definição de que  

O Direito Internacional Humanitário é o conjunto de normas internacionais, 

de origem convencional ou consuetudinária, especificamente destinado a 

ser aplicado nos conflitos armados, internacionais ou não-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 que 

protege as pessoas e os bens afetados, ou que possam ser afetados pelo 

conflito. (SWINARSKI, 1996).  

 

2.1.1 O DIH nos Conflitos Armados 

 

O Direito Internacional Humanitário pode ser aplicado em dois tipos diferentes 

de conflitos armados, sendo o conflito armado internacional e o conflito armado não-

internacional (BOUVIER, 2011, p. 19).  
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Antes de abordar a diferença entre os conflitos armados internacional e os 

conflitos armados não-internacional, primeiro deve-se informar que houve a 

substituição da palavra “guerra” pela expressão conflito armado, sendo um nome 

mais genérico. A mudança ocorreu durante a Primeira Convenção de Genebra de 

1949. A ideia da mudança veio, pois antigamente um Estado poderia cometer um ato 

hostil contra um outro Estado, mas alegar que não estaria travando uma guerra, mas 

sim uma ação política. Com a substituição pela expressão “conflito armado” qualquer 

desavença ocorrida entre dois ou mais Estados que leve à intervenção militar é 

considerado um conflito armado, mesmo que as partes neguem (BOUVIER, 2011, p. 

19). 

  

2.1.1.1 Conflito armado internacional  

  

 Os conflitos armados internacionais são a declaração de guerra ou um outro 

conflito que venha a surgir e que necessite de regras. Desta maneira o DIH é 

aplicado em todos os casos, mesmo que uma das partes não reconheça que o 

estado de guerra. Além disso, também pode-se empregar o DIH em situações como 

ocupação parcial ou total do território de uma das partes, mesmo que a ocupação 

territorial não tenha encontrado qualquer resistência, inclusive armada. (BOUVIER, 

2011, p. 19).  

Com isso ocorreu uma evolução do entendimento sobre os conflitos armados 

internacionais, que pela doutrina tradicional considerava somente as disputas 

armadas entre os Beligerantes e que, após a adoção dos Protocolos Adicionais em 

1977, passaram a entender que as “guerras de libertação nacional” também seriam 

considerados como conflitos armados internacionais (BOUVIER, 2011, p. 20)  

  

2.1.1.2 Conflitos armados não-internacionais  

  

Os conflitos armados não-internacionais eram também denominados como 

guerras civis, assim sendo eram considerados questões de competência do próprio 

Estado e, desta feita, o entendimento era que os dispositivos de direito internacional 

não eram aplicados. Após às quatro Convenções de Genebra houve uma mudança 
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de paradigma e com isso os Estados concordaram com a previsão de um conjunto 

mínimo de garantias legais que devem ser respeitadas durante os conflitos armados 

não-internacionais. Apesar dessa mudança de entendimento feita com o artigo 3º da 

Convenção de Genebra, não existe uma definição clara sobre o conceito de conflito 

armado não-internacional (BOUVIER, 2011, p. 20). 

Além disso, com a Conferência Diplomática de 1974-1977, fez-se necessário 

criar uma definição mais abrangente para o conflito não-internacional, o que foi 

confirmada no art 2º do Protocolo Adicional II (BOUVIER, 2011, p. 20). 

Desta forma ficou-se compactuado que o Protocolo Adicional II seria aplicado 

a  todos os conflitos armados que não estão amparados pelo artigo 1º do Protocolo I, 

e que aconteçam no território de um Estado entre suas forças armadas e forças 

armadas dissidentes ou grupos armados organizados que consigam controle de uma 

parte do território (BOUVIER, 2011, p. 20).  

Essa definição aplica-se apenas as situações amparadas pelo Protocolo 

Adicional II. Tal definição não se aplica onde o artigo 3º da Convenção de Genebra 

está vigorando (BOUVIER, 2011, p. 20). 

Com isso o DIH é aplicado para situações específicas, não sendo utilizado em 

casos de violência e tensões internas como motins, atos de violência isolados e 

esporádicos e outros atos similares, que não são enquadrados como conflitos 

armados (BOUVIER, 2011, p. 20). 

 

2.1.1.3 Tribunal penal internacional 

 

Ao não atender o preconizado pelas normas e preceitos do DIH acaba-se 

incorrendo em crimes de guerra, que após a Convenção de Genebra, passaram a 

ser considerados como crimes praticados durante um conflito armado que violem as 

normas e conduta dos Países beligerantes fixadas pelo DIH (MELLO, 2000, p. 447). 

Desta maneira ao se ofender os princípios fundamentais que a humanidade 

tanto preza e com o DIH em vigor, foi-se necessário julgar os crimes de guerra como 

forma de satisfazer os sentimentos da tropa, das vítimas e da sociedade, servindo 

como exemplo (HENRIQUES, 2014 p. 30). 
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Num primeiro momento foi-se criado tribunais ad hoc, quer dizer, tribunais 

com finalidades específicas, como é o caso dos crimes cometidos durante a II 

Guerra Mundial, em 1945, e o tribunal de Nuremberg (HENRIQUES, 2014 p. 30). 

Com a aprovação do Estatudo de Roma, foi criado o Tribunal Penal 

Internacional, sendo um tribunal independente, de caráter permanente, de 

abrangênica universal, vinculado diretamente as Nações Unidas, que tem como 

principal princípio o da complementaridade. Com isso o Tribunal Penal Internacional 

complementa os tribunais dos Estados-Parte, quando o julgamento é tido como 

parcial ou inidôneo (BRASIL, 2011, p. 33). 

Dessa forma, conclui-se que o DIH tem influenciado os conflitos armados não 

somente antes e durante as hostilidades, mas também após seu encerramento, 

alicerçado no entendimento por parte dos Estados e da sociedade, passando pelas 

forças armadas, que deve haver grande preparação, controle e fiscalização das 

tropas na aplicação da violência que caracteriza a guerra. 

Com isso, verifica-se que os conflitos armados atuais têm apresentado 

características como o envolvimento de núcleos urbanos e população civil, 

descaracterização dos combatentes, ampla participação da mídia instantânea, 

relevância da opinião pública e presença de entidades de proteção dos direitos 

humanos, favorecendo o estudo das considerações civis, a preparação de regras de 

engajamento e o incremento de novos conceitos como “letalidade seletiva” e Ética 

Profissional Militar a arte da guerra. 

 

2.1.2 O DIH e as Forças Armadas do Brasil 

 

Em 2014 o Exército fez o Manual de Operações (EB20-MF-10.103) 

enumerando uma série de condicionantes às operações militares: 

a) combates com o menor número possível de baixas;  

b) o mínimo de prejuízo para a população civil afetada – tanto em baixas 

como em sofrimentos desnecessários; e  

c) os menores “danos colaterais” possíveis, causados a não combatentes e 

a bens (culturais, religiosos ou de qualquer outra natureza) não diretamente 

relacionados com as operações (BRASIL, 2014a, p. 2-4). 
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Assim podemos observar que o Exército Brasileiro tem a preocupação em 

evitar os danos colaterais, tendo em vista que a utilização de um armamento pode 

causar efeitos além dos previstos, podendo ter consequências indesejadas como a  

destruição de infraestruturas (HENRIQUES, 2014 p. 31).  

Com isso, um novo ator surgiu no ambiente operacional, as Considerações 

Civis, passando a ser um fator preponderante para a tomada de decisão em todos 

os níveis de planejamento (BRASIL, 2014b p. 4-5). 

Além disso, o Estado Brasileiro, por ser signatário das normas de DIH, acata 

as normas internacionais. O Brasil ratificou aproximadamente cinquenta tratados 

multilaterais que tinham por finalidade à proteção de pessoas e bens (BRASIL, 2011, 

p.17) 

Essas normas foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que 

de acordo com o seu artigo 5º, paragrafo 3º 

os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais (BRASIL, 1988).  

Esse texto foi incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Com isso, 

todas os tratados assinados ou ratificados pelo Brasil entram na categoria de 

Emenda Constitucional, o que significa que possuem a mesma hierarquia que a 

Constituição Federal. 

Desta maneira, pode-se verificar que o Brasil atribui uma grande importância 

ao DIH e consequentemente o Exército Brasileiro também passou a dar prioridade a 

esse tema. 

Inicialmente as Forças Armadas (FA) brasileiras tratavam o assunto através 

de iniciativas isoladas e com pouca amplitude. Com a Portaria Normativa Nº 916, de 

13 de junho de 2008, as Forças Armadas começaram a organizar e sistematizar as 

instruções acerca do DIH, essa Portaria aprova a diretriz para a difusão e 

implementação do DICA nas Forças Armadas e a consequente criação e publicação 

do Manual de Emprego do Direito Internacional dos Conflitos Armados nas Forças 

Armadas, em 2011 (HENRIQUES, 2014 p. 32). 

O Manual de emprego do DICA nas Forças Armadas (MD-34-M-03) passou a 

nortear as ações do Exército Brasileiro trazendo as informações gerais sobre o DICA 
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nas Forças Armadas, assim como a origem do DIH e do DICA, apresentando os 

principais conceitos e assuntos normatizados, sendo uma importante referência para 

assuntos acerca do DIH (HENRIQUES, 2014 p. 32). 

 

2.1.3 O DIH e a sua Implementação 

 

Implementar o DIH é um dos aspectos mais difíceis e importante a ser 

realizado. No entanto, o direito internacional público criou mecanismos pouco 

eficientes para garantir o cumprimento das normas do DIH (BOUVIER, 2011, p. 81). 

Por esse motivo o DIH passou a criar outros mecanismos, com finalidades 

específicas e próprias, de forma a atender as necessidades impostas pelos conflitos 

armados, criando medidas de imposição contra indivíduos que violem o DIH e não 

só contra os Estados que cometeram as violações  (BOUVIER, 2011, p. 81). 

Primeiramente temos um princípio basilar a ser seguido por todos os Estados 

Signatários, o Pacta sunt servanda, que significa que os tratados devem ser 

seguidos por todos. Não é um princípio exclusivo do DIH, porém é aplicado a todos 

os tratados internacionais. O princípio é tão importante que está previsto no art 1º 

comum às quatro Convenções de Genebra (BOUVIER, 2011, p. 83). 

Outro importante ponto a ser batido é a disseminação do DIH. As Forças 

Armadas não devem estar preparadas apenas para um conflito armado, mas 

também para os aspectos humanitários da guerra. Não basta instruir os soldados 

somente durante os conflitos armados, eles devem receber o conhecimento sobre as 

normas do DIH durante o tempo de paz (BOUVIER, 2011, p. 83). 

As instruções sobre as normas do DIH não podem ser apenas explicativas, 

elas devem integrar ser integradas aos treinamentos militares de forma a torná-los 

automáticos (BOUVIER, 2011, p. 83).  

Tamanha importância é dada ao conhecimento e aplicação das normas do 

DIH que o Protocolo I incluiu um dispositivo especial, em seu art 87º, 2, sobre as 

instruções a serem ministradas as forças armadas.  

A fim de impedir que sejam cometidas infrações e de reprimi-las, as Altas 

Partes Contratantes e as Partes no conflito devem exigir que os 

comandantes, consoante o seu nível de responsabilidade, se certifiquem de 

que os membros das forças armadas colocadas sob o seu comando 
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conheçam as suas obrigações nos termos das Convenções e do presente 

Protocolo (BOUVIER, 2011, p. 84). 

Além da determinação de que os comandantes em todos os níveis se 

certifiquem que seus subordinados possuam o conhecimento sobre os termos 

previstos nas Convenções. Também informa no Protocolo I, art 82º que as Altas 

Partes Contratantes deverão providenciar Assessores jurídicos para aconselhar os 

comandantes militares, quanto a aplicação das Convenções e ao ensino apropriado 

a ser dispensado às forças armadas sobre a matéria (BOUVIER, 2011, p. 84-85).  

Assim, uma das previsões para a disseminação do conhecimento sobre o 

DICA foi a ampla difusão nas Escolas Militares, mas só essa medida não é suficiente 

para garantir a eficaz aplicação dos princípios do DICA nas operações militares 

(BRASIL, 2011, p. 35). 

A difusão e o estudo já caracteriza um fator primário para que os militares 

passem a conhecer sobre as normas do DICA. A partir deste ensino que os militares 

passarão a dominar o assunto e com isso terão capacidade de aplicá-lo nas 

operações (BRASIL, 2011, p. 35).  

 O ensino teórico e prático acerca das normas do DICA, vão possibilitar 

empregar a doutrina nas operações militares. Desta forma deve-se utilizar o máximo 

da multidisciplinaridade, para melhorar o emprego do tempo disponível, utilizando de 

casos práticos, de forma a otimizar o ensino (BRASIL, 2011, p. 36). 

Outra forma de implementar o DICA é por meio dos treinamentos militares, 

aproveitando para fazer um exercício de integração das Forças Armadas, com o 

intuito de exercitar e aplicar o DICA. Esses treinamentos possibilitarão que a tropa 

aprenda a identificar as medidas a serem tomadas seguindo o preconizado nas 

doutrinas aprendidas nos bancos escolares (BRASIL, 2011, p. 37). 

O manual MD34-M-03 não difere os níveis hierárquicos ou os escalões para 

que haja a inserção do DICA nas Escolas Militares. Com isso a implementação das 

normas do DICA na doutrina deve ser realizada nos níveis táticos, os níveis mais 

altos devem se pautar muito mais na parte doutrinária, na parte de planejamento das 

operações, enquanto que os níveis táticos são mais voltados a prática 

(HENRIQUES, 2014 p. 34).  

Importante salientar que a eficiente aplicação do DICA não limita o emprego e 

o alcance das operações militares. O que acontece é o oposto, aumenta a eficiência 
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militar, pois caso aconteça algo que não seja previsto ou que não estão em 

consonância com as normas legais do DICA, não serão realizadas (BRASIL, 2011, p. 

30). 

Com a evolução dos conflitos armados, junto com o desenvolvimento 

tecnológico um novo ator entra em cenário, a opinião pública, que pode vir a trazer 

consequências negativas para as ações militares. Com isso, acaba-se criando a 

necessidade de evoluir a doutrina passando a dar uma grande importância ao DIH 

(HENRIQUES, 2014, p. 35). 

Assim, o exército entende que é necessário agregar os conhecimentos 

trazidos pelo DICA, pois acaba trazendo um aspecto humanitário de que necessita o 

emprego das Forças Armadas. Além disso, temos que implementar um tripé 

doutrina-ensino-treinamento sendo a base para a implementação do DICA no âmbito 

das Forças Armadas (BRASIL, 2011, p. 36).  

Mesmo com todo o preparo da tropa durante as operações, aprendendo a 

doutrina e implementando um ensino sobre o DICA, não existe a garantia que a 

tropa seguirá as normas humanitárias sendo extremamente importante que haja um 

treinamento específico para complementar os ensinamentos das normas legais 

(HENRIQUES, 2014 p. 36). 

Por isso o treinamento é a oportunidade de aplicar a doutrina em um caso 

concreto, aprendendo a utilizar as normas do DICA na prática, transformando os 

ensinamentos em habilidades inatas no qual o militar haja sem pensar e da maneira 

correta (HENRIQUES, 2014 p. 37). 

 

2.1.4 O DIH e a artilharia de campanha 

 

A artilharia possui meios de lançamento de fogos, como a artilharia de tubo 

com seus obuseiros e morteiros, e a de mísseis e foguetes. A artilharia é capaz de 

executar tiros diretos e indiretos contra os alvos a ela designados, disparando uma 

variedade de munições (HENRIQUES, 2014, p. 37).  

Com a grande potência de fogos, o longo alcance de seus tiros, os diversos 

tipos de munições e os variados efeitos do tiro sobre os alvos são algumas das 

características da artilharia que se relacionam diretamente com o DIH (HENRIQUES, 
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2014, p. 37) 

A potência de fogo da artilharia é conseguida por meio do emprego dos tiros 

em massa, focando os tiros e utilizando o volume de disparos sobre um alvo 

atingindo o efeito desejado pelo escalão superior. Para alcançar esse objetivo deve-

se levar em consideração o calibre do material, a cadência de tiro e a munição a ser 

empregada, isso tudo sem causar danos desnecessários no alvo e em seu entorno 

(HENRIQUES, 2014, p. 37-38)  

O grande alcance do material tem o propósito de atender ao requisito da 

segurança da artilharia, ao mesmo tempo que aprofunda o combate, mas com o 

maior tempo de duração da munição para atingir o alvo as condições meteorológicas 

acabam causando a dispersão dos tiros e a consequente perda em precisão 

(HENRIQUES, 2014, p. 38). 

A variedade de munições que estão disponíveis para o emprego da artilharia, 

como as altoexplosivas (AE), fumígenas (Fum) e iluminativas, acabam resultando 

nos variados efeitos sobre os alvos (HENRIQUES, 2014, p. 38).  

Com esses aspectos basilares que norteiam o emprego da arma tem-se como 

determinar como os princípios do DICA podem se relacionar com a Artilharia de 

Campanha, além de poder citar quais normas internacionais que estão em 

consonância com o emprego do apoio de fogo de artilharia (HENRIQUES, 2014, p. 

38). 

 

2.1.5 Os princípios do DIH e a artilharia de campanha 

 

Para diminuir ao máximo o sofrimento humano causado pelos conflitos 

armados, foram verificados, baseados nos costumes, alguns princípios do direito 

consuetudinário internacional que norteiam as condutas das forças militares em 

campanha (HENRIQUES, 2014, p. 38). 

Primeiro temos o princípio da distinção, com o objetivo de distinguir os 

combatentes dos não combatentes, assim como diferenciar os bens de caráter civil 

dos objetivos militares. Os não combatentes são protegidos contra os ataques e os 

bens de caráter civil não devem ser atacados (BRASIL, 2011, p. 14) 
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Este princípio está relacionado com a natureza dos objetivos, com isso 

verifica se existem pessoas ou bens ao redor do alvo e como evitar que o efeito da 

granada ultrapasse o desejado (HENRIQUES, 2014, p. 38). 

Os militares responsáveis pela localização, detecção e identificação do alvo 

precisam trazer a informação mais precisa de forma a facilitar a distinção dos 

elementos que fazem parte do objetivo (HENRIQUES, 2014, p. 38). 

Desta feita, tem-se o princípio da limitação, que define que os direitos dos 

Países Beligerantes em relação aos meios de causar dano é limitado, sendo proibido 

os meios que possam causar sofrimento e dano sem necessidade (BRASIL, 2011, p. 

14). 

Este princípio está mais relacionado aos meios de apoio de fogo, 

principalmente em relação a munição. Com isso, deve-se verificar as características 

do alvo para escolher a munição que cause o efeito desejado e não cause danos 

desnecessários (HENRIQUES, 2014, p. 39). 

Outro princípio é o da proporcionalidade, no qual a vantagem militar que se 

almeja tem que ser proporcional aos meios e métodos utilizados. Assim, qualquer 

alvo, mesmo sendo militar, não pode ser atacado caso o prejuízo e sofrimento 

causados forem maior que as vantagens militares obtidas (BRASIL, 2011, p. 14). 

Os fogos de artilharia, sua potência, características e os efeitos variados das 

munições podem causar danos além do previsto sobre os alvos, em relação a 

vantagem a ser obtida (HENRIQUES, 2014, p. 39). 

Em todo conflito armado, necessita-se verificar se o uso da força corresponde 

a vantagem militar almejada. O princípio da necessidade militar não pode ser 

utilizado como forma de justificativa para as condutas proibidas pelo DICA (BRASIL, 

2011, p. 15). 

O comandante da força deve determinar quais são os critérios para o 

engajamento dos alvos pela artilharia. Com isso, os fogos devem ser direcionados 

para os objetivos militares atendendo as restrições impostas (HENRIQUES, 2014, p. 

40). 

O princípio da humanidade proíbe que sejam causados sofrimentos às 

pessoas e a destruição de propriedades caso esses atos não sejam necessários 

para que o inimigo se renda. Com isso, os ataques aos civis são proibidos, mas isso 
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não quer dizer que danos eventuais possam ocorrer contudo, deve-se evitar ao 

máximo que isso ocorra (BRASIL, 2011, p.15). 

O princípio da humanidade é basilar e por isso está presente em toda a 

operação, sendo o principal influenciador das decisões do comandante em relação 

ao apoio de fogo (HENRIQUES, 2014, p. 40). 

Todos esses princípios do DIH devem ser observados durante os conflitos 

armados e devem ser frescos na memória de cada miliar de forma a ser intuitivo. 

Além disso deve ser parte das instruções das Forças Armadas para que se possa 

atuar da melhor maneira e seguindo os ditames do DICA (HENRIQUES, 2014, p. 

40). 

 

2.1.6 As normas do DIH e a Artilharia de Campanha 

 

Ao analisar as normas do DIH previstas nas convenções e tratados em 

relação ao apoio de fogo de artilharia pode-se chegar a um grupo de dispositivos 

mais relacionados ao emprego da artilharia, tendo como referência o ataque, a 

proteção de bens e pessoas e a escolha dos meios e métodos de combate 

(HENRIQUES, 2014, p. 40). 

O Protocolo Adicional I protege as vítimas dos conflitos armados 

internacionais. Em seu artigo 51 afirma que tanto a população civil quanto as 

pessoas civis gozam de proteção contra os perigos causados pelas operações 

militares (HENRIQUES, 2014, p. 40).  

Desta feita, são proibidos os ataques indiscriminados, os ataques contra alvos 

não militares, ataques que utilizem de meios de combate que não possam ser 

limitados (HENRIQUES, 2014, p. 40). 

Com isso o Protocolo Adicional I estabelece que deve ser feita a distinção da 

população civil e dos combatentes, além dos bens civis dos objetivos militares, 

sendo que esses necessitam ser claramente identificados, designados e nomeados 

(BRASIL, 2011, p. 30). 

Um dos primeiros passos a serem feitos pela artilharia é a identificação dos 

alvos e deve-se ter uma especial atenção quanto a essa localização. Os artigos 43 e 

44 do Protocolo Adicional I trazem a definição de combatente, que são todos os 
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membros das Forças Armadas de uma parte do conflito, além dos membros das 

milicias e voluntários. Também fazem parte os membros das outras milícias ou 

voluntários incluindo os das resistências organizadas, pessoas que acompanharem 

as Forças Armadas sem serem parte e a população civil de um território não 

ocupado, que pegar em arma espontaneamente para combater as tropas invasoras 

(BRASIL, 2011, p.19). 

Em relação aos bens civis o Protocolo Adicional I proíbe o ataque, desta 

forma limita os alvos que possam ser considerados como objetivos militares, 

delimitando somente os que, com a destruição total ou parcial, ofereçam uma 

vantagem militar precisa (HENRIQUES, 2014, p. 42). 

Além disso os monumentos históricos, as obras de arte e os lugares 

reservados para cultos que sejam patrimônio cultural ou espiritual de um povo, 

também possuem proteção especial contra atos de hostilidade, sendo a única 

ressalva os casos em que eles sejam empregados para fins militares (HENRIQUES, 

2014, p. 42). 

O Protocolo Adicional I também prevê a sinalização visual, que deve ser 

realizada pelas partes, dos bens que devem ser protegidos de forma a facilitar esses 

bens (HENRIQUES, 2014, p. 42). 

Para a escolha dos objetivos militares tem-se que, primeiramente, escolher  

quais alvos apresentam o menor risco para as pessoas e bens civis, isso quando se 

há mais de um objetivo a se escolher (HENRIQUES, 2014, p. 42). 

Cabe lembrar que os Protocolos proíbem os ataques as localidades sem 

defesas, ou a vários objetivos militares separados ou distintos, como se fossem um 

só (BRASIL, 2011, p.31) 

Para a seleção e a execução dos tiros em um ataque, deve-se tomar algumas 

precauções previstas no Protocolo Adicional I, como verificar, por meio da 

inteligência, se os alvos não são civis ou bens civis, que não possuam proteção 

especial, mas são objetivos militares e, por isso, podem ser atacados(HENRIQUES, 

2014, p. 43).  

Além disso, deve-se ter cuidado ao escolher os meios de fogo a serem 

utilizados, de forma evitar ou reduzir ao máximo a perda de vidas durante as 

operações, deixar de atacar caso o resultado venha a ser a perda humanas, danos 
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em bens civis ou sua combinação, sendo desproporcional a vantagem militar 

prevista (HENRIQUES, 2014, p. 43). 

Desta forma pode-se observar que tanto o Protocolo Adicional I como o 

Manual de emprego do DICA tem a preocupação de evitar que danos sejam 

causados a população civil, levantando informações sobre áreas e bens protegidos, 

realizar ataques somente nos objetivos militares, eliminar ou reduzir os danos 

colaterais e não atacar caso a vantagem obtida venha a causar danos a mais que o 

previsto (BRASIL, 2011, p. 39). 

Escolher os meios e métodos para atacar os alvos é restrita as normas do 

DIH. Desta feita, tem que ser evitado atacar os civis ou causar-lhes sofrimentos 

desnecessários, para isso, os métodos e meios utilizados na guerra não podem ser 

ilimitados, sendo proibido a utilização de armas ou outros meios de guerra que 

causem danos supérfluos e também que causem danos extensos e duráveis ao 

meio ambiente (HENRIQUES, 2014, p. 44).  

Um dos fatores que compõem a análise de alvos é a escolhe do meio a ser 

utilizado pelo apoio de fogo de artilharia, levando em consideração a potência de 

fogo necessária a obter o efeito sobre o alvo, sendo proibido a utilização de 

munições que esteja, e, desacordo com o pactuado nas normas do DICA 

(HENRIQUES, 2014, p. 45). 

A Artilharia de campanha possui uma variedade de munições disponíveis cada 

uma possui efeitos e finalidades específicos devendo ser empregados em 

consonância com os tratados internacionais (HENRIQUES, 2014, p. 45). 

Desta forma, verifica-se que a Artilharia de Campanha tenta se adequar as 

normas do DICA, seguindo o previsto no manual de emprego do DICA nas Forças 

Armadas. 
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3 ARTILHARIA DE CAMPANHA 

 

3.1 - EMPREGO DA ARTILHARIA DE CAMPANHA 

 

A Exército Brasileiro é dividido em armas, quadros e serviços, cada qual com 

suas missões, que atuam de forma coesa para alcançar os objetivos estipulados 

pelos seus comandantes. 

 

3.1.1 Missão Geral 

 

A Artilharia de Campanha tem como missão apoiar pelo fogo os elementos de 

manobra, com o objetivo de destruir ou neutralizar os alvos que ameaçam a 

operação, realizar fogos de contrabateria e dar profundidade ao combate acertando 

alvos estratégicos como instalações de comando, logística e de comunicações 

(BRASIL, 1997, p.1-1).  

Dentro da missão atribuída não há previsão de emprego em missões de 

pacificação, somente como a Artilharia de Campanha atua. Além disso o manual C 

6-1 é de 1997 e por isso possui uma defasagem em relação doutrina e conceito com 

o Manual MD34-M-03, que é de 2011, possuindo uma diferença de catorze (14) 

anos. 

 

3.1.2 Sistema Artilharia de Campanha 

 

 Para conseguir realizar essas missões a Artilharia de Campanha se divide em 

subsistemas sendo eles a Linha de Fogo, composta pelos meios de lançamento, 

Observação, responsável pela condução e observação do tiro, Busca de Alvos, 

responsável pela localização dos alvos a serem batidos e Topografia, responsável 

por colocar a linha de fogo e os alvos auxiliares numa mesma trama possibilitando 

fogos mais precisos (BRASIL, 1997, p. 1-1 e 1-2). 

Além disso, a Artilharia conta com a Meteorologia, a qual fornece as 

condições atmosféricas para correção das trajetórias do tiro, Comunicações, 

responsável por interligar todos os subsistemas, Logística, responsável por atender 



35 

às necessidades logísticas da Unidade, Direção e coordenação, órgão responsável 

pela direção de tiro (BRASIL, 1997, p. 1-1 e 1-2). 

Dentro dos subsistemas acima elencados três deles possuem grande 

importância para fazer com que a Artilharia de Campanha seja a mais precisa, a 

Busca de Alvos, a Topografia e a Direção e coordenação. 

 

3.1.3 Possibilidades de Emprego da Artilharia de Campanha 

 

A Artilharia de Campanha, por ser uma arma de apoio de fogo, tem como 

possibilidade executar fogos em largura e profundidade sem necessidade de mudar 

de posição, emassar fogos sobre um ou mais alvos, bem como executar tiros 

precisos, diretos e indiretos, com o calibre e tipo de munição adequado e sem 

ajustagem. Além disso permite destruir alvos-ponto, realizar busca de alvos, assim 

como saturação de área (BRASIL, 1997, p. 1-3).  

Com base nessas possibilidades, inicialmente, pode-se afirmar que ao 

realizar tiros precisos e com munição adequada, a Artilharia de campanha pode 

destruir alvos-ponto. 

 

3.1.4 Busca de Alvos 

 

A busca de alvos tem como principal objetivo possibilitar fogos precisos sobre 

alvos que estejam dificultando a missão. Desta forma se desenvolve em três 

atividades: detecção, identificação e localização. Detecção, verifica se existe um 

alvo. Identificação, determina a natureza, composição e dimensões do alvo. 

Localização, determinação das coordenadas precisas em relação a pontos 

conhecidos (BRASIL, 1997, p. 6-3). 

A precisão dos dados levantados pela busca de alvos deve ser a mais 

minuciosa, pois com base nela que serão avaliados a importância dos alvos para a 

missão e qual o meio de apoio de fogo mais adequado ao cumprimento da missão 

(BRASIL, 1997, p. 6-3).  

 

3.1.5 Análise de Alvos 
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A análise de alvos tem por objetivo verificar as características e aspectos do 

alvo, de forma a determinar a forma de atacar, o meio de apoio de fogo mais apto a 

realizar a missão, o método de engajamento e quando atacar (BRASIL, 1997, p. 6-

4). 

A responsabilidade de analisar alvos são dos órgãos de coordenação de 

apoio de fogo e centrais de tiro da Artilharia seguindo uma sequência (BRASIL, 

1997, p. 6-5). 

A atribuição da importância militar, compreende a relativa a ameaça que o 

alvo representada para o cumprimento da missão. A escolha da oportunidade de 

ataque, leva em consideração a mobilidade, recuperabilidade e limitação do alvo. Já 

a seleção do meio de apoio de fogo, leva em consideração todos os meios de apoio 

de fogo, seus calibres e munições de forma a escolher o meio mais eficaz. Por 

último, a determinação do método de ataque, permite verificar qual é o método de 

ataque mais eficiente para bater o alvo (BRASIL, 1997, p. 6-5). 

  

3.1.6 Critério de Fogos 

  

O critério de fogos é feito pelo comandante de Artilharia mais antigo, com a 

intenção de classificar os alvos encontrados, de acordo com a forma de aquisição 

desses alvos. Desta forma, o comandante de Artilharia pode estipular certos critérios 

que, ao serem cumpridos, indicam se o alvo encontrado é suspeito ou confirmado 

(BRASIL, 1997, p. 6-8). 

Quando não se tem certeza que a posição está ocupada, ou quando a 

informação foi passada por um prisioneiro de guerra, por exemplo a posição será   

classificada como suspeita (BRASIL, 1997, p. 6-8). 

Quando a posição for encontrada por um observador avançado ou por meio 

de evidências que permitam ter a certeza que o alvo está naquele local, a posição é 

classificada como confirmada (BRASIL, 1997, p. 6-8). 

Os critérios a serem seguidos são propostos pelo Chefe da 2ªSeção, levando 

em consideração os meios de busca de alvos existentes com base no estudo das 

possibilidades e doutrina do inimigo (BRASIL, 1997, p. 6-8). 
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3.1.7 Normas de Fogo 

 

As Normas de fogos são a forma que o comandante da força intervém no 

combate, determinando quando os escalões de artilharia devem utilizar seus fogos, 

o que faz com que esses possam ser restringidos ou proibidos durante um tempo 

em prol dos objetivos estipulados pelo comandante da força (BRASIL, 1997, p. 6-8). 

A norma de fogos tem fundamental importância durante a execução da 

missão, pois é por meio dela que artilharia tem a noção de quando os seus fogos 

serão desencadeados. Assim durante as fases da manobra o comandante pode 

determinar que a artilharia não atire antes da preparação para o ataque, para manter 

o sigilo e não denunciar prematuramente suas posições (BRASIL, 1997, p. 6-9). 

A norma de fogos é determinada de acordo com o grau de intensidade da 

atuação da artilharia nos fogos de contrabateria, podendo ser ativa, silêncio e 

semiativa (BRASIL, 1997, p. 6-9). 

Na norma de fogos ativa, todos os inimigos que são confirmados pelo critério 

de fogos, serão atacados o quanto antes. No Silêncio o objetivo é o de descobrir 

posições inimigas sem denunciar a localização dos nossos meios de apoio de fogo. 

Na norma semiativa o comandante da força restringe a atuação dos meios de apoio 

de fogo, determinando certas condições que devem ser cumpridas para que os 

fogos sejam autorizados (BRASIL, 1997, p. 6-9). 

 

3.1.8 Coordenação do apoio de fogo 

 

O planejamento do apoio de fogo é um processo que acompanha as 

progressões do combate, melhorando com cada aquisição de alvo, com isso a 

coordenação do apoio de fogo também tem que acompanhar essas evoluções, 

permitindo executar o que foi planejado obtendo o melhor rendimento dos meios 

empregados  (BRASIL, 2014b, p. 11-1). 

Embora o planejamento e a coordenação sejam diferentes suas atividades se 

relacionam ao mesmo tempo, sendo antes do início do combate a função de 

planejamento, enquanto que durante as operações quem mais atua é a coordenação 

(BRASIL, 2014b, p. 11-1) 
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Assim a coordenação do apoio de fogo tem por finalidade melhorar o 

rendimento dos meios de fogos disponíveis, realizando a integração do fogo com a 

manobra evitando esforços dobrados. A coordenação é uma técnica que, aliada as 

táticas realizadas pela manobra proporciona ao comandante a flexibilidade 

necessária para intervir no combate (BRASIL, 2014b, p. 11-4). 

A responsabilidade de realizar a coordenação do apoio de fogo de artilharia 

campanha é dos Centros de Coordenação do Apoio de Fogo (CCAF) nos níveis 

Unidade e Brigada, dos Elementos de Coordenação do Apoio de Fogo (ECAF) nos 

níveis Divisão e de Exército de Campanha. Em relação a segurança, os órgãos 

fazem a coordenação e análise dos pedidos de tiro e criam as medidas de 

coordenação do apoio de fogo a vigorarem durante as operações (HENRIQUES, 

2015, p. 72). 

A Força Terrestre Componente (FTC) pode ser empregada em um ambiente 

não linear e não contíguo aumentando assim a necessidade de aplicar o princípio da 

economia de meios de forma a priorizar as ações mais importantes, com isso cresce 

de importância a sincronização (BRASIL, 2014b, p. 11-4). 

Além disso, a FTC realiza uma seleção e priorização de alvos com o objetivo 

de determinar, em grau de importância, o meio mais apropriado para engajar o alvo, 

levando em consideração os meios existentes as prioridades da operação, as 

diretrizes dos escalões superiores, regras de engajamento, restrições legais, danos 

colaterais entre outros (BRASIL, 2014b, p.14). 

As tarefas básicas do apoio de fogo utilizam alguns princípios basilares que 

devem ser seguidos durante o planejamento e coordenação do apoio de fogo 

(BRASIL, 2013, p. 3-7). 

- Perfeita compreensão da intenção do comandante  
- Redação coerente e precisa das ordens de coordenação (O Coor) 
- Considerar todos os meios disponíveis 
- Fornecer o tipo de apoio de fogo solicitado 
- Utilizar o meio mais eficaz 
- Utilizar os meios do menor escalão capaz de executar o apoio de fogo 
- Coordenar com rapidez 
- Proporcionar segurança às tropas amigas, aeronaves, embarcações e 
instalações 
- Utilizar um sistema comum de designação de alvos 
- Evitar duplicações desnecessárias 
- Coordenar em todos os escalões 
- Coordenar o emprego de agentes químicos (BRASIL, 2013, p. 3-7 e 3-8). 
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3.1.9 Medidas de coordenação do Apoio de Fogo 

 

Ao se coordenar com antecedência facilita o desenvolvimento das operações 

diminuindo o tempo de resposta da utilização dos meios de apoio de fogo. Para que 

isso ocorra é necessário o estabelecimento de Medidas de Coordenação e Apoio de 

Fogo (MCAF) pelo comandante da força, assessorado pelos órgãos de coordenação 

de apoio de fogo (BRASIL, 2015, p. 3-12). 

As MCAF definem áreas e volumes no campo de batalha nos quais as ações 

e fogos podem ser desencadeados com relativa segurança a frente, evitando 

fratricídio e agilizando o tiro (BRASIL, 2015, p. 3-12). 

Desta forma garante a segurança das tropas amigas, aeronaves, 

embarcações sendo um dos princípios da coordenação do apoio de fogo no qual as 

MCAF devem ser previstas (HENRIQUES, 2014, p. 73). 

Mesmo assim, ao se estabelecer regras para a criação das MCAF também 

são levados em consideração as normas do DIH, ao se proibir, autorizar ou restringir 

a utilização do apoio de fogo. Com isso, a coordenação de fogos também leva em 

consideração o aspecto segurança, inclusive em relação aos civis, bens civis e 

demais elementos protegidos pelo DICA (HENRIQUES, 2014, p. 73). 

Para se obter a agilidade necessária durante as operações militares é 

necessário criar medidas de coordenação que facilitem o combate e façam com que 

os meios de apoio de fogo possam atuar com o mínimo de interferência possível. As 

MCAF podem ser divididas em duas categorias, as permissivas e as restritivas, com 

objetivos de permitir ou restringir as ações do apoio de fogo sobre o alvo 

(HENRIQUES, 2014, p. 74). 

Além disso, as medidas de coordenação também limitam a utilização dos 

meios de apoio de fogo e ainda coordenam todas as tropas envolvidas no combate 

proibindo que alvos situados fora dos limites estabelecidos sejam alvejados, salvo 

quando tiverem sido coordenado entre com a força responsável pela área ou por 

meio de uma medida permissiva, neste caso não existe necessidade de 

coordenação (BRASIL, 2002, p 4-11).  

Quando é estipulada uma MCAF permissiva, uma tropa pode executar tiros 

dentro desta zona de ação, no caso de uma medida restritiva os alvos encontrados 
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nessa área não podem ser alvejados. Com isso as MCAF tem um enfoque mais 

voltado para a permissão do que para a restrição dos alvos, priorizando a liberação 

dos fogos a frente (HENRIQUES, 2014, p. 74).  

Não existe uma previsão de MCAF que atendam o preconizado pelo DIH para 

a proteção dos civis e bens civis. Assim para poder proteger as normas do DICA as 

medidas que mais se encaixam são as restritivas, pois impõe condições específicas 

além da coordenação com o comandante da força, para que se possa atingir os 

alvos (HENRIQUES, 2014, p. 74). 

Essas medidas de coordenação estão previstas nos planos de apoio de fogo, 

planejadas por elementos de artilharia, e são os principais responsáveis pela 

decisão se um alvo deve ou não ser atingido, com isso devem ser estipuladas as 

condições necessárias para que atirar durante a fase de planejamento e análise de 

alvos (HENRIQUES, 2014, p. 74).  

Além disso as MCAF devem ser informadas tão logo sejam criadas ou 

atualizadas, por meio de mensagens ou atualização dos bancos de dados ou por 

meio dos canais de apoio de fogo. A eficaz disseminação das MCAF usadas pela 

tropa é de suma importância para a sua correta e eficiente utilização (HENRIQUES, 

2014, p. 74). 

As medidas devem ser informadas de forma rápida e precisa. Para isso 

cresce de importância os enlaces estabelecidos pelas comunicações fazendo com 

que os comandantes tenham a correta noção de onde estão suas tropas evitando 

assim o fratricídio e os danos colaterais. Nesse ponto, a artilharia de campanha do 

Brasil sofre com a falta de dispositivos de comando, controle e direção de tiro 

informatizado que estejam integrados (HENRIQUES, 2014, p. 75).  

O sistema automatizado de comando, controle e direção de tiro possibilita o 

envio de informações do planejamento e coordenação de fogos, como as MCAF e a 

localização dos alvos levantados para os elementos responsáveis pela decisão de 

atirar e também pelos envolvidos na execução do apoio de fogo (HENRIQUES, 

2014, p. 75). 

Hoje em dia ainda são utilizados meios manuais para verificar se os alvos 

estão aquém ou além de alguma MCAF, verificando no calco ou utilizando cartas 
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topográficas, de forma a verificar se existe necessidade de coordenação 

(HENRIQUES, 2014, p. 75). 

 

3.1.9.1 Medidas permissivas 

 

As medidas de coordenação permissivas, de forma geral, são aquelas que 

autorizam os fogos dentro da sua área sem a necessidade de uma coordenação 

adicional. Para que essas medidas sejam estabelecidas é necessário a análise da 

zona de combate tendo que observar os danos desnecessários a operação, 

inclusive sob a ótica do DIH, mesmo que a doutrina não traga essa informação. Mas, 

cabe lembrar que a liberação dos fogos sem uma coordenação adicional não implica 

na falta de análise do alvo para que seja tomada a decisão de atirar (HENRIQUES, 

2014, p. 75). 

A doutrina apresenta as seguintes medidas permissivas: (a) Linha de 

Segurança de Apoio de Artilharia (LSAA), (b) Linha de Coordenação de Apoio de 

Fogo (LCAF) e (c) Área de Fogo Livre (AFL) (BRASIL, 2013, p. 3-11). 

Dentro das medidas permissivas a primeira é a LSAA, sendo uma linha que 

delimita o limite mais próximo da tropa apoiada que o apoio de fogo de artilharia e os 

fogos de navios podem atirar sem a necessidade de coordenação adicional 

(BRASIL, 2015, p. 3-14). 

Outra medida de coordenação permissiva é a LCAF, linha responsável por 

liberar todos os meios de apoio de fogo a atirar além dela, sem a necessidade de 

coordenação adicional com quem a estabeleceu. A LCAF libera assim fogos aéreos 

e de mísseis e foguetes, suplementando a LSAA (BRASIL, 2015, p. 3-14). 

Por fim temos as AFL, que nada mais são que áreas específicas nas quais 

qualquer meio de apoio de fogo podem atirar sem necessidade de coordenação, 

sendo normalmente escolhidas áreas desabitadas ou de pouco valor político e 

econômico (BRASIL, 2015, p. 3-14). 

 

3.1.9.2 Medidas restritivas 
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Temos atualmente as seguintes medidas restritivas na doutrina: (a) Linha de 

Restrição de Fogos (LRF) ou Linha de Coordenação de Fogos (LCF), (b) Área de 

Restrição de Fogos (ARF) ou Área de Coordenação de Fogos (ACF) e (c) Área de 

Fogo Proibido (ACF) (BRASIL, 2002, p. 4-16; BRASIL, 2013a, p. 47). 

A primeira medida de coordenação é a LCF ou LRF, ela é estabelecida entre 

forças terrestres amigas que limita as ações das duas forças, fazendo com que uma 

só possa atirar além se coordenar com a outra proporcionando segurança as tropas 

envolvidas  (BRASIL, 2013b, p. 47). 

A ACF ou ARF é uma área na qual obriga a coordenação dos fogos em seu 

interior desde que sigam alguns critérios ou restrições estabelecidas pelo 

comandante que a determinou, normalmente estabelecida no nível Brigada (BRASIL, 

2013b, p. 48). 

As restrições ou critérios podem mudar durante a evolução do combate, mas 

de uma forma geral as restrições impostas são relacionadas com o critério de fogos, 

informando se o alvo foi confirmado por observação terrestre ou aérea. Caso esse 

critério não seja atingido, somente com a autorização do comandante que a 

determinou esse alvo poderá ser engajado (BRASIL, 2013b, p. 49). 

Já a AFP estabelece uma área na qual todo tipo de apoio de fogo está 

proibido de atirar, somente sendo liberado o tiro caso quem o tenha solicitado seja 

quem a estabeleceu ou alguma tropa amiga que esteja em seu interior esteja em 

situação crítica, necessitando apoio (BRASIL, 2013b, p. 49). 

É uma medida estabelecida em áreas altamente povoadas ou que possuam 

serviços essenciais que possam causar problemas a população ao seu redor ou as 

operações militares como um todo (BRASIL, 2013b, p. 49). 

Com isso, a AFP é a medida de coordenação que tem por finalidade a 

proteção aos elementos previsto no DIH. O estabelecimento de uma AFP é 

associado a proteção da população existente em uma área, a proteção dos 

patrimônios cultural e religioso, além das infraestruturas essenciais em locais além 

da LCAF (HENRIQUES, 2014, p. 76). 

Em relação as operações ofensivas em ambiente urbano devem ser 

estabelecidas medidas restritivas dentro de uma área edificada e utilizar as medidas 

permissivas nas outras áreas, com isso o objetivo é o de evitar a criação de 
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escombros. As AFP devem ser utilizadas como forma de proteção da área na qual 

ela foi estabelecida, como em instalações de serviços essenciais, patrimônio 

religioso além de locais onde existam refugiados ou população (HENRIQUES, 2014, 

p. 76). 

De forma geral, a capacidade de utilização das MCAF com o objetivo de 

atender as normas do DIH não estão sendo aproveitadas, pois a doutrina acerca de 

sua utilização ainda está incipiente. Com isso as MCAF podem ter um viés 

permissivo como restritivo (HENRIQUES, 2014, p. 77). 

 

3.1.10 Munição 

 

A artilharia possui munições convencionais e especiais, as convencionais são 

aquelas que possuem uma grande quantidade de explosivos tendo um projetil como 

proteção ao mesmo tempo que utiliza uma quantidade de propelente para ser 

impulsionado (BRASIL, 2001, p. 18-1). 

Além das granadas convencionais, a nossa doutrina também prevê a 

utilização de munições com características especiais. As munições especiais 

previstas são as altoexplosivas (AE), munição convencional aperfeiçoada de duplo 

efeito (DPICM), copperhead, assistida por foguetes (RAP ou HERA), lançadora de 

minas (FASCAM) e munição convencional aperfeiçoada antipessoal (APICM), 

fumígenas (WP e HC) iluminativas e de propaganda (BRASIL, 2001, p. 18-63 a 18-

66). 

 

3.1.10.1 Munição altoexplosiva 

 

 

 

 

 

Figura 01: MUNIÇÃO AE 

Fonte: https://www.etsy.com/listing/476456432/inert-empty-155mm-m101-high-explosive 
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A munição altoexplosiva possui uma letalidade no qual os seus efeitos, como 

o estilhaçamento da granada e no efeito do sopro em todas as direções, acabam 

causando baixas nas tropas inimigas (BRASIL, 2001, p. 18-71).  

A área eficazmente batida por uma granada AE do calibre 105 mm é de 20 X 

30 metros em formato retangular e a do 155 mm é de 30 X 50, sendo a área na qual 

existe a probabilidade de 50% de um alvo se tornar uma baixa (BRASIL, 2001, p. 18-

72). 

 

3.1.10.2 Munição química fumígena 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: MUNIÇÃO WP 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/298574650276616720 
 

A munição quimica fumígena podem ser utilizadas com três finalidades, como 

fumaça de cobertura, fumaça de sinalização e baixas e incêndios. Os tipos de 

granada são a de fósforo branco (FB ou WP) e a hexacloretana (HC), sendo que a 

FB além de produzir fumaça também tem o efeito incendiário e pode causar baixas 

(BRASIL, 2001, p. 18-8).  

 

3.10.1.3 Munição 

lançadora de 

minas 
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Figura 03: MUNIÇÃO FASCAM 

Fonte: https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/raam.htm 
 

Outro tipo de munição é a FASCAM, que utiliza granadas lançadoras de 

minas, possibilitando o emprego de minas de modo rápido e flexivel para o 

comandante com a finalidade de paralisar, canalisar ou retardar o inimigo. Possui 

dois tipos de granadas a de minas antipessoal (ADAM) e a contra carros de combate 

(RAAMS), além disso ambas possuem um tempo de autodestruição variando de 4 a 

48 horas (BRASIL, 2001, p. 18-65). 

 

3.1.10.4 Munição Copperhead 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: MUNIÇÃO COPPERHEAD 

Fonte: https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/m712.htm 
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Em relação as munições especiais com guiamento a laser, temos apenas um 

tipo de munição previsto na doutrina, sendo uma granada AE de 155 mm mais 

pesada e longa que a normal (BRASIL, 2001, p. 18-63).  

Sua trajetória é parecida com a da munição AE normal, a diferença está 

quando a munição atinge o seu ponto mais alto. A partir deste momento os sistemas 

de orientação e controle são ligados permitindo alterar a trajetória de queda da 

granada (BRASIL, 2001, p. 18-63). 

A mais ou menos 20 segundos de atingir o alvo a C Tir informa ao militar que 

estiver com o laser de guiamento para que este ilumine o alvo, com isso a munição 

copperhead rastreia o laser refletido e seu sistema de orientação interna direciona a 

granada no alvo (BRASIL, 2001, p. 18-63). 

Por ser uma munição inteligente, capaz de ser guiada por laser, ela seria a 

que melhor se adequaria as operações de pacificação, tendo em vista a sua 

precisão, respeitando os princípios do DICA. 

 

3.1.10.5 Mísseis e foguetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: MUNIÇÃO  SS-30, SS-40, SS-60, SS-60 e SS-80 

Fonte: https://isape.wordpress.com/tag/astros-2020-da-avibras/ 
 

A artilharia possui mísseis e foguetes capazes de proporcionar um maior 

volume e potência de fogo, capazes de aprofundar o combate, atingindo alvos 
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estratégicos e saturando uma área neutralizando ou destruindo o alvo (BRASIL, 

1999, p. 1-4). 

Foguetes é um tipo de munição autopropulsante que utiliza de uma carga 

militar, porém não se pode controlar a sua trajetória após o seu lançamento, já o 

míssil possui um certo tipo de guiamento possibilitando mudar sua trajetória 

(BRASIL, 1999, p. 1-5). 

Além disso é um material versátil, sendo possível utilizar uma grande variação 

de calibres, com diferentes alcances, de acordo com a necessidade, natureza do 

alvo, sua localização e o efeito desejado. Possui os foguetes SS-30, SS-40, SS-60, 

SS-60 e SS-80, além do SS-40 com guiamento. (BRASIL, 1999, p. 1-4). 

Uma restrição existente nas munições de foguetes é a sua dispersão maior 

que a da artilharia de tubo, sendo proporcionais ao alcance e a altitude em que 

foram lançadas (BRASIL, 1999, p. 1-4). 

 

3.1.11 Munição Inteligente Raytheon “Excalibur” 

 

No cenário internacional existem algumas munições de precisão previstas 

para para o material 155 mm, calibre médio, reduzindo o dano colateral ao mínimo 

possível (CARVALHO, 2015).  

 

Figura 06: MUNIÇÃO Excalibur 

Fonte: http://www.defesanet.com.br/pensamento/noticia/20459/Reflexoes-Teoricas-Sobre-
Conflitos-Assimetricos---Parte-IV-%E2%80%93-Artilharia--a-Arma-Precisa/ 

Essa munição 155 mm também é conhecida como M982 ERDPICM 

(Extended Range Dual Purpose Improved Conventional Munitions), ela foi planejada 
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e criada para dar ao exército a capacidade de atacar a três tipos de alvos prioritários 

sendo os veículos blindados, os não blindados e os bunkers reforçados que se 

encontrem além do alcance atual do calibre além disso, consegue reduzir os danos 

colaterais tendo em vista que os estilhaços são mais concentrados e a munição 

desce na vertical, na direção dos alvos (CARVALHO, 2015).  

Possui algumas características como o relativo baixo custo de sua produção, 

tem um alcance mínimo de trinta e sete (37) km quando disparadas por peças com 

comprimento de tubo igual a trinta e nove (39) calibres e quarenta e sete (47) km 

quando o tubo tiver comprimento de cinquenta e dois (52) calibres, tem a capacidade 

de detectar e destruir viaturas blindadas e de realizar correções contínuas de sua 

própria trajetória após o disparo (CARVALHO, 2015). 

A munição Excalibur foi amplamente utilizada no Iraque e Afeganistão e agora 

está sendo complementada pelo Precision Guide Kit (PGK), com essa nova 

tecnologia existe a garantia de que qualquer que seja o ponto de impacto, o alvo 

estará na zona letal da ogiva. Além disso, com esse kit, o erro de precisão máximo 

que se espera é de 30 metros do ponto desejado (CARVALHO, 2015). 

 

3.1.12 Precision Guidance Kit (PGK) 

Figura 07: MUNIÇÃO PGK 

Fonte: https://www.orbitalatk.com/defense-systems/armament-systems/pgk/ 

 

Com as evoluções do combate a redução dos riscos de fratricídio e danos 

colaterais são cruciais. A performance das munições comuns limita as opções dos 

comandantes na utilização das munições de artilharia (PRECISION, 2017). 

Desta forma a empresa Orbital ATK foi contratada para criar um Kit de 

precisão e guiamento, conhecido como PGK. Esse kit une a precisão e flexibilidade 

https://www.orbitalatk.com/defense-systems/armament-systems/pgk/
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necessária para os comandantes além de ter um preço menor que a munição 

Excalibur (PRECISION, 2017). 

Além disso a munição PGK é utilizada nas munições existentes de artilharia, 

adicionando um guiamento por GPS e capacidade de navegação. Tudo isso no 

tamanho de uma espoleta normal de um projetil de 155mm (PRECISION, 2017). 

A capacidade de manobra da munição PGK faz com que ela tenha uma maior 

precisão sobre um alvo, fazendo com que o seu erro circular provável seja de mais 

ou menos 30 metros. Além disso a PGK une o poder de destruição de uma munição 

comum, com o guiamento de uma munição inteligente (PRECISION, 2017).
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO TIPO DE PESQUISA 

 

Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica a ser 

conduzida procurando informações em livros e manuais relacionados com o Direito 

Internacional dos Conflitos Armados e o Emprego da Artilharia de Campanha em 

missão de pacificação.  

Para atingir os objetivos do trabalho a pesquisa teve um escopo geral 

exploratório de modo a ter mais familiaridade com o tema, seguindo procedimentos 

técnicos bibliográficos, realizando a pesquisa em fontes já conhecidas e de alta 

credibilidade sobre o assunto, como artigos científicos, manuais técnicos e trabalhos 

acadêmicos que tenham semelhança com o tema.  

Quanto à forma de abordagem é uma pesquisa qualitativa não podendo ser 

uma pesquisa quantitativa porque não houve um real emprego de Artilharia de 

Campanha em missões de pacificação. Com isso existe um problema que também 

carrega a incapacidade de realizar entrevistas ou questionários. 

Quanto ao objetivo geral será uma pesquisa descritiva e analítica. 

 

4.2 TÓPICOS DE METODOLOGIA: 

 

-Tipo de pesquisa: pesquisa bibliográfica; 

-Dados a serem obtidos: Informações sobre o DICA, e o Emprego da Artilharia 

de Campanha em Operações de Pacificação; 

-Forma de obtenção dos dados: Coleta de informação pela pesquisa de livros, 

manuais e na internet; e 

-Tratamento e análise dos dados: Analisar a informação recolhida e centrar-se 

nos pontos marcados nos objetivos gerais e objetivos específicos, fazendo 

comparações com manuais atuais. 

 

4.3 REVISÃO DE LITERATURA  
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A busca de fontes foi centrada em manuais técnicos, pesquisa exploratória e 

trabalhos acadêmicos, também foram acessadas páginas de internet que abordaram 

o tema de estudo.  

Foram utilizadas as palavras-chave DICA, DIH, Operações de Pacificação, 

com seus correlatos em inglês, em sítios eletrônicos de procura na internet e em 

estudos realizados sobre o tema. 

Foram definidos critérios de inclusão e exclusão para delimitação de busca de 

informação 

 

4.3.1 Critério de inclusão: 

 

- Estudos publicados em português do Brasil e de Portugal, inglês, ou 

espanhol contidos em trabalhos acadêmicos; 

- Estudos que descrevessem os conceito de DICA e DIH; 

- Estudos que pormenorizassem a necessidade de adaptação dos meios de 

apoio de fogo de artilharia face aos novos ambientes de combate; 

- Estudos que caracterizassem as peculiaridades e características das 

munições especiais de artilharia; e 

- Estudos que caracterizam as normas e princípios do DICA e DIH. 

 

4.3.2 Critérios de exclusão: 

 

- Estudos cujo foco central fossem a evolução da Artilharia de Campanha 

abordando a evolução de materiais de outros subsistemas; e 

- Estudos a respeito das munições especiais em geral, que não as de 

Artilharia de Campanha. 

 

4.4 COLETA DE DADOS 
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Sendo que esta pesquisa é baseada totalmente na busca de informação 

bibliográfica e doutrinária, toda a coleta de dados foi realizada pela pesquisa 

bibliográfica em livros técnicos, manuais de operações militares, trabalhos 

acadêmicos, artigos científicos, além de livros sobre Direito Internacional 

Humanitário, comparando, também, com a doutrina de emprego do Exército 

Americano. 
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5. RESULTADOS 

 

Os resultados a seguir foram obtidos por meio de revisão bibliográfica e 

documental e a luz da doutrina militar atual do Exército Brasileiro. Assim o objetivo 

foi o de analisar o emprego da Artilharia de Campanha em operações de Pacificação 

sobre a ótica do Direito Internacional dos Conflitos Armados, o que permitirá concluir 

sobre a necessidade de adequações a seus princípios e normas. 

Desta forma o que se procurou foi chegar a uma abordagem mais ampla 

sobre o objeto do estudo e ao final concluir sobre a confirmação ou a rejeição das 

hipóteses levantadas. 

 

5.1 A INFLUÊNCIA DO DIH NOS CONFLITOS ARMADOS, NAS FORÇAS 

ARMADAS DO BRASIL E NA DOUTRINA 

 

Ao analisar o material pesquisado, acompanhado dos manuais de doutrina 

militar, foi possível concluir que o DIH é um conjunto de princípios e normas 

internacionais aceitas pela maioria dos países sendo por isso possui uma grande 

importância nos conflitos armados (BRASIL, 2011, p.17).  

O Brasil é signatário da maioria dos tratados que compõem o DIH e está 

sempre ratificando as convenções (BRASIL, 2011, p. 17) o que implica na obrigação 

das Forças Armadas seguirem os tratados pactuados pelo Brasil, com isso devemos 

tomar todos os cuidados durante as operações militares. 

Um outro aspecto levantado é que os conflitos armados apresentam 

características como um grande poder de destruição o que acaba aumentando a 

necessidade de diminuir o uso da força, limitando alguns armamentos como bombas 

nucleares, além de evitar que a população civil sofra sem motivos. Outro ator 

presente no cenário moderno é a opinião pública, que pode alterar rapidamente a 

quem a população esteja apoiando (HENRIQUES, 2014, p. 104). 

Assim é necessário um treinamento específico para as operações de 

pacificação além disso deve-se preparar a tropa com regras de engajamento 

específicas.  
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Com isso ao revisar a literatura foi possível verificar que a doutrina atual está 

defasada e, em relação a utilização da artilharia de campanha em uma missão de 

paz é praticamente inexistente, sendo necessária fazer uma integração com o DIH. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Conforme levantado durante a revisão bibliográfica a doutrina a cerca do 

emprego da artilharia de campanha é inexistente, além disso a doutrina do exército 

brasileiro só está voltada para o emprego do DICA para as Forças Armadas. 

O Manual MD34-M-03 aborda mais sobre a doutrina de emprego do DICA, 

trazendo uma visão estratégica sobre o assunto mas, por ser um manual nível 

Ministério da Defesa, não chega a especificar as atuações da artilharia de 

campanha. 

 

6.1 O EMPREGO DO DICA NA ARTILHARIA 

 

Por mais que a doutrina não traga um tópico específico sobre o emprego da 

Artilharia de Campanha, ela mostra um norte a ser seguido, por meio de artigos 

sobre as restrições de munição. 

Além disso as Convenções de Genebra trazem o que não se pode fazer, 

como evitar danos sem necessidade a população civil, aos bens civis, a proibição de 

tiros em monumentos culturais e religiosos. 

Outro ponto importante a ser levantado é que falta o conhecimento básico 

sobre o DICA na tropa, para mudar esse cenário seria necessário criar um ensino 

teórico e prático, não só na artilharia mas no exército inteiro, realizando treinamentos 

militares integrados entre as forças, para aplicar o DIH. O treinamento possibilita o 

rápido entendimento aliando a doutrina com o ambiente operacional. 

Assim num primeiro momento deve-se implementar o estudo do DIH na tropa, 

fazendo com que seus princípios e normas sejam conhecidas pelas militares. Esse 

conhecimento inicial permite que a tropa saiba como atuar em uma operação de 

pacificação. 

Depois temos que adaptar a utilização do apoio de fogo às novas missões 

que podem aparecer, principalmente em relação aos meios a serem utilizados, 

evitando ao máximo o sofrimento desnecessário, seguindo os princípios e normas do 

DICA. 
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6.1.1 Busca e análise de alvos 

 

A artilharia em uma Operação de Pacificação precisa ser mais precisa que 

durante num combate convencional, pois nesse ambiente operacional existem 

outros fatores no terreno, como a população civil, bens civis, patrimônio cultural e 

histórico. Além disso, ainda existe a opinião pública influenciando as operações. 

Assim, a busca de alvos tem uma importância fundamental para melhorar a 

precisão dos tiros de artilharia. São três atividades necessárias na busca de alvos, a 

detecção, identificação e localização do alvo.  

No Exército Brasileiro os meios de busca de alvos são escassos sendo, 

basicamente, o observador físico, o que dificulta a precisão dos tiros de artilharia, o 

ideal seria a aquisição de radares de contrabateria. 

Outro ponto é a avaliação da importância do alvo para a missão, pois após 

isso é que será definido qual meio de apoio de fogo poderá mais apto a cumprir a 

missão.  

Por isso, tem-se que após encontrar o alvo, deve-se verificar quais são os 

aspectos do alvo, para determinar como engajar o alvo e que meio de apoio de fogo 

utilizar. 

 

6.1.2 Critério de fogos 

 

Para as Operações de Pacificação o critério de fogos aumenta em muito de 

importância, pois é com base nele que a artilharia poderá atirar. O Comandante da 

força determina quais são os critérios para determinar se um alvo é confirmado ou 

suspeito. 

Ao se identificar um alvo por meio de busca de alvos ou observador de 

qualquer arma, o critério é o confirmado e, após a análise do alvo será determinado 

qual meio atuará.  

Quando o alvo for levantado por outros meios menos fidedignos como pelo 

clarão ou cratera, o alvo será suspeito, assim ele entraria em uma lista de alvos 

suspeitos mas não seria engajado até que fosse confirmado. Esse procedimento é 
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importante pois, evita que tiros sejam desencadeados em lugares errados, 

respeitando principalmente o DICA. 

 

6.1.3 Normas de Fogos 

 

O critério de fogos e as normas de fogos andam de mãos dadas para 

determinar se um alvo deve ou não ser engajado pelos meios de apoio de fogo. 

Primeiro deve-se determinar se o alvo é suspeito ou confirmado e, após isso, 

verificar quais são as normas de fogos determinadas pelo comandante da força. 

As normas são divididas em três tipos baseados no grau de intensidade da 

atuação da artilharia de campanha, sendo normas ativas, semi-ativas e silêncio. 

Na norma ativa os alvos inimigos confirmados devem ser engajados, e no 

silêncio não são executados fogos de contrabateria com o objetivo de coletar mais 

dados. 

As normas semi-ativas são as mais importantes nas Operações de 

Pacificação, elas devem ser pensadas para seguir as normas e princípios do DICA, 

criando condições específicas para que os alvos sejam engajados, como, por 

exemplo, determinar a utilização de munição especial para atirar em um alvo. 

 

6.1.4 Medidas de Coordenação e Apoio de Fogo 

 

Outro meio de amparar a utilização da Artilharia é com as MCAF, além das 

normas e critérios de fogos. Em específico temos as medidas restritivas para evitar 

efeitos desnecessários. 

As medidas restritivas são três, as LRF, a ARF e a AFP, sendo que as ARF e a 

AFP são as mais importantes para o emprego de artilharia de campanha nas 

Operações de Pacificação. 

Quando o comandante da força determina uma ARF, ele determina certas 

condições para, caso exista um alvo nessa área, poder engajar esse alvo. As 

condições para que a artilharia atue estarão previstas nas normas de fogos. 

Além disso, as regras para poder executar o tiro podem evoluir ao longo do 

combate, as ARF devem ser planejadas para proteção de áreas urbanas que 
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estejam evacuadas, pois limita o ataque, por exemplo, mas dependendo do alvo 

existente pode-se atirar em seu interior desde que os critérios e normas sejam 

atendidos. 

Caso o alvo seja de grande valor militar e a sua destruição justificasse, dentro 

do princípio da proporcionalidade, a execução do tiro dentro da ARF, o comandante 

que a determinou, normalmente no nível Brigada, pode autorizar o tiro, mesmo que 

as normas de fogos não sejam atingidas.  

Da mesma forma as AFP são utilizadas para restringir os fogos em seu 

interior, elas são estipuladas no mínimo no nível Divisão de Exército devido a 

proibição de tiros em seu interior. 

As AFP são colocadas em áreas altamente povoadas, em locais com 

monumentos culturais e religiosos, além de bens civis, com isso tenta-se evitar os 

danos sem necessidade. Essa medida é a que mais protege os que não estão 

envolvidos nos conflitos armados. 

Ao se juntar essas duas MCAF, mais os conceitos do DICA, pode-se ter uma 

noção muito boa de como empregar a artilharia de campanha nas operações de 

pacificação. 

 

6.1.5 Munições Especiais 

 

Com todas essas condições para atingir o alvo a artilharia precisa de ser a 

mais precisa, evitando que o tiro caia no local errado, além de seus efeitos não 

ultrapassem os objetivos traçados. 

Para conseguir isso a munição especial mais precisa que o Brasil possui, 

baseado na doutrina, é a copperhead com guiamento a laser, sendo uma granada 

de 155 mm. Por ser uma munição inteligente e com uma maior precisão ela é a que 

deverá ser utilizada, quando o alvo se encontrar em uma ARF e que precise de 

precisão para ser atingido. 

O único problema desta munição é a necessidade de ter um elemento com o 

laser de guiamento, além disso esse militar deve saber operar essa tecnologia e, 

ainda, apontar para o alvo nos últimos 20 segundos da trajetória. Percebe-se que 



59 

não é tão simples, mesmo assim é a munição mais apta para executar as missões 

de precisão.
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7. CONCLUSÃO 

 

Ao concluir a presente pesquisa, é importante retomar os aspectos 

bibliográficos que serviram de base para a realização deste trabalho e, assim, 

possibilitando concluir sobre os resultados encontrados na revisão de literatura. 

A pesquisa teve início com a lacuna na doutrina militar sobre o seguinte 

problema, quais as implicações do emprego da Artilharia de Campanha nas 

Operações de Pacificação sobre a ótica do Direito Internacional dos Conflitos 

Armados? O objetivo da pesquisa foi voltado a encontrar uma forma de empregar a 

artilharia de campanha em um novo ambiente operacional.  

O que se buscou foi colocar todas as informações necessárias para que um 

comandante possa determinar se vai ou não utilizar seus meios de apoio de fogo, 

respeitando os tratados internacionais nos quais o Brasil é signatário. 

Como resultados obtidos verificou-se diversas restrições e limitações 

impostas pelo DICA, que devem ser observadas para a correta execução dos fogos 

de artilharia. Além disso, os manuais de emprego de artilharia não contemplam o 

emprego específico da artilharia nas Operações de Pacificação. 

Dessa forma, o que se pode observar foi que o processo de busca de alvos, 

aliado com a sua análise são diretamente influenciados pelas normas do DICA assim 

como a consequente execução dos tiros de artilharia. 

Outro ponto que a doutrina está defasada é na parte de munições especiais, 

nos manuais só existe um tipo de munição de precisão e neste novo ambiente 

operacional cresce de importância as granadas inteligentes, elas são as 

responsáveis pelo emprego correto e preciso da artilharia. 

Assim, para concluir, o que falta é a atualização da doutrina enquadrando a 

artilharia de campanha como um atuador nas Operações de Pacificação. Além de 

ser mais voltado as peculiaridades da arma.  
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