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RESUMO 

Com os adventos tecnológicos e a necessidade de aperfeiçoar a eficiência em combate na guerra 
assimétrica, surgem as chamadas “munições inteligentes”. Esse tipo de munição revolucionou o 
conceito de precisão, quando se trata de neutralização de alvos a grandes distâncias. A necessidade 
de criar novas tecnologias para aperfeiçoar as munições está correlacionada ao fato das guerras não- 
convencionais ocorrem muitas das vezes em ambientes urbanos, exigindo assim, segundo as normas 
do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), a proteção aos não-combatentes e as 
chamadas Obras de Arte (monumentos históricos). Desta forma, não admitindo se efeitos colaterais 
na utilização de bombardeios para atingir o êxito militar. O objetivo deste artigo consiste em buscar 
dados a fim de avaliar a confiabilidade das munições inteligentes para a finalidade de evitar danos 
colaterais. E desse modo, assessorar um chefe militar na tomada da decisão de empregar essa 
tecnologia, considerando suas possíveis falhas e as consequências do possível insucesso. 
 
Palavras-chave: Munição Inteligente. Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA). 
 
ABSTRACT 
With the advent of technology and the need to improve combat efficiency in asymmetric warfare, so-
called “smart munitions” emerge. This type of ammunition revolutionized the concept of precision 
when it comes to neutralizing targets over long distances. The need to create new munitions-
enhancing technologies correlates with the fact that unconventional wars often occur in urban 
environments, thus requiring, under the rules of International Armed Conflict Law (TIP), the protection 
of non-combatants and called Artworks (historical monuments). Thus, not admitting if side effects in 
the use of bombing to achieve military success. The purpose of this paper is to search data to assess 
the reliability of smart munitions for the purpose of avoiding collateral damage. And thus advise a 
military chief in making the decision to employ this technology, considering its possible shortcomings 
and the consequences of the possible failure. 

 
Keywords: Smart Ammunition. International Armed Conflict Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com os adventos tecnológicos e a necessidade de aperfeiçoar a eficiência em 

combate na Guerra Assimétrica, surgem as chamadas “munições inteligentes”, as 

quais revolucionaram o conceito de precisão, quando se trata de neutralização de 

alvos a grandes distâncias.  

A operação Rolling Thunder no Vietnã foi um marco do surgimento dessas 

munições inteligentes. Os bombardeiros de saturação com bombas não-guiadas se 

tornavam cada vez mais impopulares devido a grande perda de não-combatentes. 

Desta forma, buscando minimizar esses danos colaterais, os Estados Unidos da 

América passaram a testar novas tecnologias em bombardeiros. A partir de então, 

passaram a utilizar bombas auto-explosivas mais aerodinâmicas que possuíam uma 

sonda para explodir mais alto e não em contato direto com o solo. 

 Uma das referências conhecidas a respeito do conceito de munição 

inteligente é o definido por Hallion. 

Munição inteligente (também conhecida como munição de precisão 
ou ainda GBU - guided bomb unit) é uma munição guiada destinada a 
atingir com alto grau de precisão alvos específicos, usualmente de elevado 
valor económico (condição estratégica) ou militar (condição tática), 
minimizando os danos colaterais em vidas humanas e ou edifícios 
adjacentes. (HALLION, 1995).  

A necessidade de criar novas tecnologias para munições está correlacionada 

ao fato de que as guerras atuais ocorrem, muitas das vezes, em ambientes urbanos, 

tendo em vista sua importância estratégica. 

As áreas urbanas concentram recursos passíveis que corroboram em 

acentuadas vantagens a quem os dominam. Recursos tais como: energéticos, 

suprimentos, de comunicações, dentre outros que, somados ao fato das áreas 

urbanas serem eixadas por vias de diversos modais de transporte, facilitam os 

movimentos táticos e a sustentabilidade em um combate duradouro. 

Esse fato tem relação direta com o que se propõe nesta pesquisa, uma vez 

que ele busca esclarecer até que ponto os riscos assumidos ao criar tecnologias 

para serem utilizadas em combates urbanos, no que tange a munições inteligentes 

para neutralização de alvos específicos e diminuição dos efeitos colaterais da 

guerra, possam ter implicações no Direito Internacional dos Conflitos Armados 

(DICA). 
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Em outubro de 2015, os Estados Unidos da América (EUA) realizaram um 

ataque aéreo na cidade de Kunduz, no Alfeganistão, apoiando o governo afegão no 

conflito contra o grupo Talibã. As munições de precisão atingiram um hospital da 

organização dos Médicos Sem Fronteiras (MSF). Nesta ocasião morreram cerca de 

quarenta pessoas, entre médicos voluntários e pacientes civis. 

Segundo o General Joseph Votel, do comando central das Forças Armadas 

(FA) do EUA, o ataque foi um incidente sem a intenção de atacar o hospital e causar 

mortes civis. Nesta oportunidade, ele afirmou que esse incidente foi o resultado da 

combinação de “falhas humanas e técnicas” as quais levaram o hospital a ser 

confundido com um edifício controlado pelo Talibã. 

1.1 PROBLEMA 

No sentido de desenvolver a consciência situacional dos comandantes táticos, 

visando a mitigação máxima de efeitos colaterais no emprego de munições 

inteligentes em conflitos urbanos e ainda considerando os preceitos do DICA, os 

quais envolvem a proteção aos não-combatentes e as chamadas Obras de Arte 

(monumentos históricos), foi formulado o seguinte problema: a confiabilidade em 

munições de alta precisão para finalidade de evitar danos colaterais tem resultados 

significativos? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de analisar possíveis falhas das munições inteligentes e seus impactos 

nas operações em ambiente urbano, tipificando os transtornos baseando se nos 

preceitos do DICA, foram formulados os seguintes objetivos específicos, abaixo 

relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do raciocínio descritivo 

apresentado neste estudo: 

a) Apresentar os preceitos do DICA, no que tange a proteção aos não- 

combatentes. 

b) Apresentar os preceitos do DICA, no que tange a preservação de 

monumentos históricos e obras de arte. 

c) Apresentar sumariamente os tipos de munições inteligentes mais utilizadas 

nos tempos atuais em ambientes urbanos e o tipo de tecnologia desenvolvida para o 

guiamento e seus potenciais de precisão. 
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d) Identificar possíveis falhas dos sistemas de guiamento de munições e suas 

consequências. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O estudo dos preceitos do DICA, no que tange a preservação de vidas de 

não- combatentes e da manutenção das chamadas Obras de Arte, ambos inseridos 

no teatro de Operações/ Área de operações (TO/A Op) que englobam áreas 

urbanas, visa conscientizar o agente decisor dos riscos que podem assumir 

utilizando munições inteligentes como forma de conquista do objetivo militar.  

Os aspectos das considerações civis citados podem ser sobrepujados à 

medida que a confiança nos aparatos tecnológicos das munições inteligentes 

aumenta, o que pode mascarar um risco em potencial, negligenciando possíveis 

falhas e suas implicações aos preceitos do DICA. 

 
2  METODOLOGIA 

Para atingir o objetivo geral, foi utilizada a modalidade, empírica e dedutiva, 

haja vista o tema possuir poucas fontes de estudos e que a hipótese precisará de 

várias tentativas e erros até que se chegue ao resultado esperado que abordem a 

problemática em questão. 

 

2.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA  

O estudo foi desenvolvido com base no método dedutivo, utilizando-se da 

pesquisa bibliográfico-documental como fontes para o entendimento conforme se 

segue: 

2.1.1 Regulações do DICA 

A distinção é um dos princípios do Direito Internacional dos Conflitos 

Armados, o qual vai nortear este estudo descritivo. O DICA regula as normas a 

serem obedecidas nos conflitos Armados entre Estados e/ou grupos, os quais tem o 

dever de compreender e assegurar o fiel respeito a tal princípio. 

Distinção – distinguir os combatentes e não combatentes. Os não-
combatentes são protegidos contra os ataques. Também, distinguir bens de 
caráter civil e objetivos militares. Os bens de caráter civil não devem ser 
objetos de ataques ou represálias. (MD34-M-03, p. 14/48). 
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As Convenções de Genebra condenam as práticas como ataques a civis ou 

infraestruturas civis, utilização de armas químicas, tortura de prisioneiros de guerra, 

entre outras. O estabelecimento de normas é uma forma de afirmar que, mesmo em 

tempos de conflitos armados, existem condições primordiais que precisam ser 

respeitadas e consideradas tanto no planejamento das operações militares quanto 

na decisão emitida pelo agente decisor.  

A respeito das normas deve se observar os preceitos das seguintes 

convenções e protocolos: 

A Quarta Convenção de Genebra é relativa à proteção dos civis em tempo de 

guerra, (MD34-M-03, p. 15/48). 

O Direito de Haia estabelece os direitos e deveres dos beligerantes durante a 

condução de operações militares, impondo limitações aos meios utilizados para 

provocar danos aos inimigos. 

Consolida se nas Convenções de Haia de 1899, revistas em 1907, e em 

vários acordos internacionais que proíbem ou regulam a utilização de armas (MD34-

M-03, p. 16/48). 

A proteção dos civis foi reforçada, sobretudo, na Convenção de Genebra de 

1949, e os conflitos intraestatais ganharam especial atenção no Protocolo Adicional 

de 1977 (PAIVA, 2016, p. 01). 

Na visão de Paiva (2016), doutoranda em Relações Internacionais pelo 

Programa Pós-Graduação (PPG) San Tiago Dantas e pesquisadora do Grupo 

Estudo de Defesa e Segurança Inernacional (GEDES), o caso do ataque ao hospital 

no Afeganistão demonstra que forças armadas regulares oferecem riscos à 

população civil devido, sobretudo, à utilização de tecnologias que distanciam cada 

vez mais o combatente do campo de batalha. 

A questão recai exatamente em quais são os mecanismos para validar as 

novas tecnologias que surgem e suas eficácias.   

A eficácia do lançamento de munições inteligentes pode ser medida por meio 

de testes utilizando o conceito de Provável Erro Circular, tradução da sigla de 

Circular Error Probable (CEP), o qual é usado também para comparar armas. 

No gráfico abaixo temos um exemplo do teste das munições Paveway, o 

círculo representa onde cai metade das armas em uma série de lançamentos.  
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Figura 01: Gráfico do CEP dos testes realizados com munições Pavewey. 

 

Fonte: (SISTEMAS DE ARMAS - 2008-2012) 

Conforme dados da fonte acima, 99 bombas Paveway 2 conseguiram um 

CEP de 1,2 metros contra um CEP de 100 metros para 99 bombas não guiadas. As 

bombas foram lançadas a 15 mil pés (cerca de 5 mil metros de altura).  

Segundo publicação da Review Of New Weapons (2011), a realização de 

revisões legais de novas armas deve ser feita de forma contínua devido ao rápido 

desenvolvimento de novas tecnologias de armas.  

Na 28ª Conferência Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho, os Estados Partes das Convenções de Genebra declararam que 
"em vista do rápido desenvolvimento da tecnologia de armamentos para 
proteger os civis dos efeitos indiscriminados das armas e os combatentes 
do sofrimento desnecessário de armas proibidas, todas as novas armas, 
meios e métodos de guerra devem ser submetidos a uma revisão rigorosa e 
multidisciplinar”. (REVIEW OF NEW WEAPONS, 2011). 

Posto estas considerações sobre o reconhecimento dos Estados contratantes, 

surge o papel dos Organismos Internacionais em atuar no disposto da Convenção 

de Genebra/64. Este trabalho de submeter novas tecnologias a uma revisão rigorosa 
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e multidisciplinar passa a ser fundamental para assegurar os preceitos 

estabelecidos. 

O mecanismos da lei humanitária internacional que permite a avaliação 

regular do equipamento das forças armadas em relação ao regime legal no qual ele 

deve operar é o Art 36 do Protocolo I, adicional às Convenções de Genebra de 1949 

e relativas à proteção das vítimas de conflitos armados internacionais, de 8 de junho 

de 1977 . Entretanto, à necessidade de assegurar os preceitos estabelecidos por 

meio de um processo de revisão legal, não é a criação de uma agência internacional 

para conduzir ou monitorar essas revisões, mas a estrita adesão dos Estados à 

obrigação imposta pelo artigo 36. 

Neste escopo, passamos a apresentar os tipos de munições inteligentes as 

quais foram revisadas legalmente , abordando sobre o tipo de tecnologia 

desenvolvida para o guiamento e seus potenciais de precisão. 

2.1.2 tipos de munições inteligentes, sistemas de guiamento e possíveis falhas 

Basicamente, serão analizados os sistemas de guiamento e as capacidades 

de respostas das munições. Os sistemas de guiamento compreendem dois 

universos, os de guiamento a laser e os guiados por “Global Position System” (GPS). 

As munições inteligentes guiadas por laser possuem como característica a 

capacidade de atingir alvos iluminados por um feixe de raios laser emitidos por um 

observador terrestre. Esta capacidade se deve ao fato da granada possuir, em seu 

corpo, aletas móveis que a direciona para o alvo marcado na sua trajetória final. Um 

sensor existente em sua espoleta, que segue o reflexo do iluminador laser emitido 

pelo observador. Entretanto, para que a munição atinja o alvo deve haver uma 

precisão mínima, de modo que o referido sensor possa reconhecer o feixe de laser, 

sob o risco de se perder o tiro. 
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Figura 2 - Funcionamento do Sistema Krasnopol (guiamento a laser). 

 

Fonte: KRASNOPOL, 2004. 

Na atualidade existem três principais modelos de munição inteligente guiada 

por laser: a KM-1 (ZOF-39) KRASNOPOL-155, KM-2 KRASNOPOL e a M-712 

COPPERHEAD, as quais são lançadas, basicamente, por armas de tiros curvos. 

Figura 3- Munição M-712 COPPERHEAD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: M 712 COPPERHEAD, 2004 

Esse tipo de munição exige um treinamento específico para seu emprego, no 

que tange aos subsistemas controle e direção do tiro e observação. 

Nestes subsistemas, verifica-se que o observador necessita de um 

iluminador laser para a designação do alvo, como o Laser AN/PAQ-1 “Laser Target 
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Designator” (LTD), por exemplo. De modo geral, todos os tipos atuais possuem 

basicamente o mesmo alcance de utilização. Normalmente, conseguem iluminar um 

alvo móvel até 3.000m de distância, podendo chegar a 4.000m, dependendo da 

habilidade do observador e a mobilidade do alvo.  

Figura 4: AN/PAQ-1 Laser Target Designator (LTD) 

 
Fonte: AN/PAQ-1 Laser Target Designator (LTD), 2004 

Existem limitações às quais estão constantemente sendo corrigidas para que 

se atinja uma máxima precisão para neutralizar alvos. A primeira é que o sistema de 

guiamento a laser só é muito preciso em condições meteorológicas ideais.  A poeira, 

fumaça, poluição do ar, nevoeiro, nuvens e chuva interferiam no sistema de 

guiamento por difração.  

Na guerra do Golfo em 1991 os reflexos da areia levaram várias bombas a 
guiar até alvos falsos. Testes na neve também mostraram que podia 
interferir. O feixe também pode ter reflexo para frente se apontado muito 
baixo no alvo ou para trás se apontado no alto do alvo. O laser é uma arma 
de linha de visada e uma estrutura em terra e até na aeronave pode 
obscurecer o feixe do laser ou a visada do sensor na bomba. (©Sistemas de 
Armas, 2012) 

Deve se observar que uma iluminação do alvo a uma distância relativamente 

grande acarreta um reflexo por divergência de feixe. O feixe laser é atenuado pela 

atmosfera e as interferências do mau tempo se agravam a medida que estas 

distâncias aumentam. 

Outro fator a se considerar, é que as munções inteligentes, foram 

desenvolvidas para obter precisão, lançadas a partir de uma grande distância, 

proporcionando segurança ao sistema lançador, posto isso, a imprecisão aumenta à 
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medida que um prédio, uma ponte, torna-se um alvo pequeno e os combatentes 

alvos menores ainda em função destas grandes distâncias.  

Em função disto cada vez mais se investe nessa tecnologia elevando o custo 

das munições inteligentes, as quais são dirigidas para alvos altamente 

compensadores, o que traduz que os alvos sempre são fortemente defendidos.  

Nesse sentido, limitações associadas a fatores humanos, como os de ordem 

fisiológica do marcador do alvo, estresses, pressão de ataques do oponente e os de 

qualidade do material, tais como, peso do equipamento, duração das baterias, entre 

outros podem interferir nesta esperada precisão durante a exposição do laser no 

alvo. 

Em contra partida, o GPS substitui parcialmente a interferência humana 

durante a trajetória da munição. O sistema utiliza a rádio-navegação, e é constituído 

por 24 satélites, concebido para fins militares, de modo a permitir a exata posição 

em qualquer parte do globo, a qualquer hora e com quaisquer condições 

atmosféricas. Dessa forma, uma de suas aplicabilidades mais vantajosas foi permitir 

o guiamento preciso de mísseis balísticos.  

As munições basicamente possuem um sistema, em que se pode inserir as 

coordenadas de um alvo e o  próprio sistema se encarrega de fazer as correções no 

itinerário até atingir o alvo com precisão métrica. 

Figura 5- Módulo de guiamento GPS para munições inteligentes 

 

                                              Fonte: ROCKWELL COLLINS, 2016 
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A maior limitação das munições guiadas por GPS é a de ser empregada 

apenas contra alvos parados. Nesse sentido, busca se a partir do conhecimento das 

capacidades das bombas guiadas por GPS, neutralizar essa precisão, por meio da 

interferência de sinais conhecidas como empastelamento. 

Os sinais transmitidos pelos satélites são extremamente fracos. Esses sinais 

chegam à superfície da Terra com uma potência de 5x10¹³ W, que é um valor 

incrivelmente baixo. Entretanto, mesmo sendo vulnerável a interferências não- 

intencionais e principalmente ao empastelamento, o GPS é um sistema de radio- 

navegação, a qual seu sinal possui propriedades anti-empastelamento. De qualquer 

forma, a vulnerabilidade ao empastelamento é a maior fraqueza do sistema, 

sobretudo num teatro de operações.  

Outra ameaça ao GPS é conhecida como a mistificação (spoofing), a qual 

consiste em pôr no ar um sinal semelhante ao dos satélites de modo que os 

receptores adquiram o sinal falso e sejam levados a desviarem-se da sua trajetória. 

No Paris Air Show, em 1999, uma companhia russa apresentou um 

empastelador portátil de 8 W (ver figura 6), anunciado como sendo capaz de 

empastelar um sinal de GPS militar.  

...Os vendedores da firma Aviaconversiya Ltda., afirmavam que este 
equipamento, bastante leve e pequeno (3 kg e 12X19X7 cm), conseguiria 
alcances de empastelamento de várias centenas de km, desde que 
estivesse à vista do receptor GPS vítima, sendo capaz de impedir um míssil 
Tomahawk de acertar no alvo. Este equipamento estava à venda, para 
quem o quisesse comprar, por pouco mais de 50 000 Euros. (REVISTA DA 
ARMADA, 2003). 

Figura 6 – Imagem de um empastelador de GPS de 1 W (como comparação, apresenta-se ao lado 

do empastelador uma lata de refrigerante) 

 

Fonte: RM, 2007 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O desrespeito ao Direito Internacional dos Conflitos Armados, traz 

questionamentos a respeito da aplicação das normas reguladoras dos conflitos e 

sua eficácia na atribuição de limitar a liberdade de emprego de tecnológicas e em 

fazer com que as partes beligerantes cumpram os tratados e acordos a esse 

respeito.  

Entretanto um enfoque maior deve ser dado, quando o comandante de uma 

força decidir empregar um ataque a um alvo localizado numa área urbana com 

munições inteligentes. Mesmo que essas tenham o propósito de minimizar os efeitos 

colaterais da guerra, será válido colocar em balança, para justiçosa medida, as 

probabilidades de erros (riscos) contra a oportunidade do aproveitamento do êxito na 

neutralização surpresa de alvos em ambiente urbano.  

Durante a guerra no Afeganistão, o Departamento de Defesa Americano 

estimou ter lançado 3.000 munições guiadas por GPS em cada mês durante 

esse conflito. Entretanto, um hospital dos Médicos Sem Fronteira (MSF) foi 

atingido neste conflito, e ainda não se concluiu se foi uma falha técnica ou 

humana. Por outro lado, um número significativo de sucessos nas operações foi 

alcançado por meio das munições inteligentes em função de sua precisão. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De posse das informações colhidas na pesquisa bibliográfica e 

documental, pode-se afirmar que apesar da precisão das armas guiadas por 

GPS e por laser possuírem grande precisão e letalidade, a neutralização de 

alvos, ainda se dar pelo processo de identificação do alvo por instrumentos 

operados por militares, que levam esta informação  aos seus comandantes, os 

quais decidem quando empregar as munições inteligentes. Embora as munições 

inteligentes possuam tecnologias avançadas, é por carregarem grandes 

quantidades de explosivos que podem devastar uma considerada área e gerar 

danos colaterais. Ademais, se alvos militares estiverem colocados junto a áreas 

residenciais e a obras de arte que configuram patrimônios históricos traram 

complicações, contrapondo os preceitos do Direito nternacional dos Conflitos 

Armados. 
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A partir desta consciência situacional, cabe a avaliação das limitações e 

vulnerabilidades das tecnologias utilizadas no guiamento das munições inteligentes. 

  

Aliado aos fatores da decisão, este conhecimento complementa uma tomada 

de decisão na qual um comandante pode avaliar as capacidades do oponente em 

interferir na trajetória de um míssil guiado por meio de um empastelador, nos efeitos 

das condições meteorológicas sobre a interferência do feixe de laser, até mesmo 

nos impactos da opinião pública no TO. E a partir do momento que houver falhas 

que impactam em descumprimento aos preceitos do DICA, as sansões tornam se 

inevitáveis, de modo a comprometer o resultado final de um conflito e resultar em 

retaliações e embargos aos beligerantes. 

Contudo, ao que se destina a finalidade de evitar danos colaterais, as 

munições inteligentes têm por parte dos Estados que dominam essa tecnologia, uma 

crescente confiabilidade, traduzindo reflexos positivos, num contexto da guerra em 

ambiente urbano. 

Entretanto, o afastamento do homem do campo de batalha, a partir do 

momento que uma tecnologia permite a neutralização de um alvo ao apertar de um 

botão a quilômetros de distância, tal fato não o isenta das responsabilidades de 

possíveis erros, os quais deverão ser explorados e julgados pelos organismos 

internacionais em cumprimento dos preceitos dos Direitos Internacionais dos 

Conflitos Armados. 
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