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RESUMO 
 
 
 

 

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL: ANÁLISE DOS EFEITOS CAUSADOS PELA 

UTILIZAÇÃO DAS ARMAS QUÍMICAS PELA ARTILHARIA 

 
 

AUTOR: Matheus Henrique de Farias Rodrigues  
ORIENTADOR: Everton Elói Gomes 

 

 

Trata este estudo a respeito da análise dos efeitos causados pela utilização de armas químicas 
pela Artilharia na Primeira Guerra Mundial. Por meio de um estudo de cunho bibliográfico, 

constatou-se que embora os efeitos na saúde sejam geralmente de natureza crônica, as 
exposições foram geralmente agudas. Uma correlação foi comprovada entre a exposição a 

agentes de mostarda e cânceres de pele, outras afecções respiratórias e cutâneas, leucemia, 
várias condições oculares, depressão da medula óssea e subsequente imunossupressão, 

distúrbios psicológicos e disfunção sexual. Os produtos químicos usados na produção de 
armas químicas também deixaram resíduos no solo onde as armas foram usadas. Os produtos 
químicos detectados podem causar câncer e afetar o cérebro, o sangue, o fígado, os rins e a 

pele. 

 

Palavras-chave: Primeira Guerra Mundial. Armas químicas. Utilização. Efeitos. Artilharia. 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

FIRST WORLD WAR: ANALYSIS OF THE EFFECTS CAUSED BY THE USE OF 

CHEMICAL WEAPONS BY THE ARTILLERY 
 
 
 
 

AUTHOR: Matheus Henrique de Farias Rodrigues 
 

ORIENTADOR: Everton Elói Gomes 
 
 
 

 

This paper deals with the analysis of the effects caused by the use of chemical weapons by 
Artillery in the First World War. Through a bibliographical study, it was found that although 

the health effects were generally chronic in nature, the exposures were generally acute. A 
correlation has been established between exposure to mustard agents and skin cancers, other 

respiratory and skin conditions, leukemia, various ocular conditions, bone marrow depression 
and subsequent immunosuppression, psychological disorders and sexual dysfunction. The 

chemicals used in the production of chemical weapons also left residues in the soil where the 
weapons were used. The chemicals detected can cause cancer and affect the brain, blood, 
liver, kidneys and skin. 

 

 

Keywords: World War I. Chemical weapons. Use. Effects. Artillery. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O escopo da pesquisa consistiu em analisar os efeitos das armas químicas utilizadas 

pela Artilharia na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), no que tange sua utilização, seus 

efeitos e as consequências de sua utilização no período Pós-1ª Guerra. 
 

Justifica-se o tema devido ao fato de que o mesmo é de grande relevância para os dias 

atuais, pois será realizada uma análise dos fatos históricos que levaram à proibição da 

utilização das armas químicas até os dias atuais, a fim de compreender seu motivo principal. 

O campo de pesquisa está inserido nas áreas de estudos de Doutrina, Estratégia, História 

Militar, Operações Militares e Relações Internacionais, conforme definido na Portaria nº 517, 

de 26 de setembro de 2000, do Comando do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000). 
 

Segundo Gilbert (2015), cem anos atrás ocorreu a Primeira Guerra Mundial, o conflito 

global que iniciou o primeiro uso generalizado de armas químicas na guerra. O alcance do 

armamento químico da Primeira Guerra Mundial era diferente de tudo visto no campo de 

batalha antes. No curso da guerra, que durou de 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 

1918, cerca de 3.000 produtos químicos foram investigados para uso militar e 50 agentes 

tóxicos foram colocados em campos de batalha pela Europa, matando cerca de 90.000 a 

100.000 pessoas e deixando 1,3 milhão de pessoas feridas. 
 

Embora armas químicas tenham sido responsáveis por apenas 1% dos mortos da 

Grande Guerra, eles forneceram ao século XX uma perigosa nova arma de destruição em 

massa, segundo especialistas. E o terror que inspiravam assegurava que esse novo capítulo da 

guerra moderna seria horrível (GILBERT, 2015). 
 

A Primeira Grande Guerra recebeu tal denominação porque foi o primeiro conflito que 

envolveu um grande número de países, não só da Europa, mas também da América, e da Ásia. 

Além disso, durante o desenrolar da guerra, foram utilizados todos os conhecimentos que 

foram adquiridos desde a revolução industrial no que tange a capacidade de produção, tipos 

de armamentos, e diferentes métodos mais eficientes de transporte e combate adquiridos 

durante outros conflitos que ocorreram no século XIX, quando comparado com os conflitos 

que a antecedeu, os números de mortes e feridos são muito maiores que todas as outras 

Guerras do século XIX, somadas. Isso ocorreu devido ao início da utilização das armas de 

destruição em massa, como as armas químicas, porém as mesmas tiveram seu uso proibido 10 

anos após tal conflito. 
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Assim sendo, cabe problematizar a questão: a proibição da utilização de armas 

químicas teve relação com sua utilização durante a Primeira Guerra Mundial? Quais os efeitos 

do emprego de armas químicas pela Artilharia? O que contribuiu para a proibição dessas 

armas? 

 
 

1.1 OBJETIVOS 
 

 

1.1.1 Objetivo geral 
 

 

Analisar os efeitos e consequências do emprego das armas químicas utilizadas pela 

artilharia na Primeira Guerra Mundial. 

 
 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

 

Descrever os antecedentes históricos; 
 

Descrever a Guerra de Trincheiras; 
 

Identificar os armamentos utilizados na Primeira Guerra Mundial; Analisar 

os efeitos causados pela Artilharia na Primeira Guerra Mundial; 
 

Analisar os efeitos causados pelas armas químicas usadas na Primeira Guerra 

Mundial; 
 

Destacar as consequências do uso das armas químicas na Primeira Guerra Mundial. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Segundo Stevenson (2014), a mais antiga evidência física de guerra química data de 

quase 2.000 anos de idade, preservada nos restos mortais de 19 soldados romanos que 

morreram na antiga cidade de Dura-Europos no que hoje é a Síria, relataram pesquisadores 

em um estudo publicado em janeiro de 2011 no American Journal de arqueologia. Os 

romanos encontraram suas mortes no subterrâneo em um túnel, onde provavelmente se 

sufocaram com a fumaça tóxica e gás que seus oponentes persas explodiram no espaço 

fechado, revelou o estudo. 
 

Outros relatos históricos descrevem soldados atenienses envenenando o abastecimento 

de água de uma cidade sitiada com plantas tóxicas em 600 a.C., e guerreiros da região do 

Peloponeso subjugando seus inimigos com nuvens de enxofre em 479 a.C. (STEVENSON, 

2014). 
 

A Primeira Guerra Mundial desencadeou armas químicas e mudou a guerra moderna. 

Ocorreram ataques químicos seguidos, lançados pelos alemães e forças aliadas. Eles usaram 

gás fosgênio, que causa dificuldades respiratórias e insuficiência cardíaca, e gás mostarda, que 

danifica o trato respiratório e causa irritação ocular severa e bolhas na pele (STEVENSON, 

2014). 
 

Ninguém esperava que o primeiro ataque com gás cloro em 22 de abril de 1915 fosse 

tão bem-sucedido, incluindo Fritz Haber, o principal defensor da arma. O cientista alemão 

havia proposto o uso de cloro nas tropas aliadas, supervisionou seu desenvolvimento como 

arma e foi às próprias linhas de frente supervisionar a colocação de 5.730 cilindros de gás ao 

longo de um trecho de 6 quilômetros perto das trincheiras na cidade belga de Ypres 

(STEVENSON, 2014). 
 

E então Haber esperou nas linhas de frente durante semanas, até que o vento 

predominante virou para noroeste. Essa brisa caprichosa era a fraqueza da arma: precisava 

soprar o gás cloro dos cilindros enterrados no lado alemão, através da terra de ninguém e nas 

trincheiras dos aliados (STEVENSON, 2014). 
 

O primeiro uso em larga escala de armas químicas naquele dia em 1915 desencadeou 

uma corrida armamentista química entre as partes em conflito. No final da Primeira Guerra 

Mundial, cientistas trabalhando para os dois lados avaliaram cerca de 3.000 substâncias 

químicas diferentes para serem usadas como possíveis armas; cerca de 50 desses venenos 

foram realmente experimentados no campo de batalha (STEVENSON, 2015). 
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Gilbert (2015) afirma que testemunhos de ataques químicos e suas consequências 

foram horríveis. Um observador britânico em Ypres descreveu soldados franceses tropeçando 

no campo de batalha "cego, tossindo, peito arfante, rosto feio de cor púrpura, lábios sem 

palavras de agonia". 
 

Em outro relatório angustiante, preservado no Arquivo Nacional do Reino Unido, um 

soldado britânico do Corpo Médico do Exército Real descreveu os sobreviventes de um 

ataque com gás venenoso. 

 

 

A pele aqui era cinza-azulada, a expressão mais ansiosa e angustiada com os olhos 

fixos e as pálpebras entreabertas. A respiração era extremamente trabalhosa e 

barulhenta, com esforços frequentes para expelir quantidades copiosas de líquido 

verde-amarelado tenaz que ameaçava afogá-los, e através do qual eles inalaram e 

exalavam ar para dentro e para fora de seus pulmões com um ruído gorgolejante 

(GILBERT, 2015, p. 78). 
 
 

Segundo Pineiro (2016), o espectro do gás venenoso inspirou um acordo internacional 

após o término da Primeira Guerra Mundial, o Protocolo de Genebra de 1925, que proibiu 

armas químicas e biológicas durante a guerra. 
 

De acordo com o tratado, "o uso em guerra de gases asfixiantes, venenosos ou outros, 

e de todos os líquidos, materiais ou dispositivos análogos, foi justamente condenado pela 

opinião geral do mundo civilizado", e sua proibição "será universalmente aceita. Como parte 

do Direito Internacional, vinculando a consciência e a prática das nações" (PINEIRO, 2016). 
 

Líderes globais continuam a condenar o uso de armas químicas. Em 1993, as Nações 

Unidas proibiram gás mostarda e outros agentes tóxicos por meio da Convenção sobre Armas 

Químicas, proibindo o desenvolvimento, produção, aquisição, armazenamento, retenção, 

transferência ou uso de armas químicas (GILBERT, 2015). 
 

E em 2013, a Organização para Proibição de Armas Químicas - OPAQ recebeu o 

Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho como "cães de guarda" de armas química, para 

mobilizar nações a deixarem de produzir e armazenar armas químicas letais, e visando armas 

vazias para descarte seguro, com o objetivo final de eliminá-las completamente (GILBERT, 

2015). 
 

Agentes venenosos ainda representam uma ameaça silenciosa e mortal. Em 2017 um 

bombardeio químico na Síria custou a vida de pelo menos 70 pessoas, muitas delas crianças, 

após um ataque aéreo que lançou bombas na província de Idlib. Embora a composição do gás 

letal ainda seja desconhecida, acredita-se que seja um tipo de agente nervoso, que perturba os 
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sinais dos neurônios e pode interferir em movimentos musculares involuntários, como a 

respiração. 
 

Diante deste quadro de incertezas nos dias atuais, a necessidade de um estudo mais 

aprofundado a respeito do tema, tendo em vista os conflitos que abalam o mundo 

constantemente. 

 
 

2.1 A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL: UMA NARRATIVA HISTÓRICA 
 
 

Segundo Stevenson (2014), a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, após o 

assassinato do arquiduque austríaco Franz Ferdinand e durou até 1918. Durante o conflito, 

Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária e o Império Otomano (as Potências Centrais) lutaram 

contra a Grã-Bretanha, França, Rússia, Itália, Romênia, Japão e Estados Unidos (os Poderes 

Aliados). Graças às novas tecnologias militares e aos horrores da guerra de trincheiras, a 

Primeira Guerra Mundial viu níveis sem precedentes de carnificina e destruição. Quando a 

guerra acabou e as forças aliadas reivindicaram a vitória, mais de 16 milhões de pessoas, 

soldados e civis, estavam mortos. 
 

As tensões vinham se espalhando por toda a Europa, especialmente na problemática 

região dos Bálcãs no sudeste da Europa, durante anos antes da Primeira Guerra Mundial. Uma 

série de alianças envolvendo potências europeias, o Império Otomano, a Rússia e outros 

partidos existiram durante anos, mas a instabilidade política nos Bálcãs (particularmente na 

Bósnia, Sérvia e Herzegovina) ameaçou destruir esses acordos (STEVENSON, 2014). 
 

A faísca que desencadeou a Primeira Guerra Mundial teve início em Sarajevo, na 

Bósnia, onde o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro foi morto a 

tiros com sua esposa Sophie pelo nacionalista sérvio Gavrilo Princip em 28 de junho de 1914. 

Princip e outros nacionalistas estavam lutando para acabar com o domínio austro-húngaro 

sobre a Bósnia e Herzegovina (STEVENSON, 2014). 
 

De acordo com Gilbert (2015), o assassinato de Franz Ferdinand desencadeou uma 

cadeia de eventos em rápida ascensão: a Áustria-Hungria, como muitos países do mundo, 

culpou o governo sérvio pelo ataque e esperava usar o incidente como justificativa para 

resolver a questão do nacionalismo sérvio uma vez e para todos. 
 

Como a poderosa Rússia apoiou a Sérvia, a Áustria-Hungria esperou para declarar 

guerra até que seus líderes recebessem a garantia do líder alemão Kaiser Wilhelm II de que a 

Alemanha apoiaria sua causa. Os líderes austro-húngaros temiam que uma intervenção russa 

envolvesse a Rússia, a França e possivelmente a Grã-Bretanha (GILBERT, 2015). 
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Em 5 de julho, o Kaiser Wilhelm prometeu secretamente seu apoio, dando à Áustria-

Hungria a chamada "carta branca" ou garantia do "cheque em branco" do apoio da Alemanha 

em caso de guerra. A Monarquia Dual da Áustria-Hungria então enviou um ultimato à Sérvia, 

com termos tão duros que tornavam quase impossível aceitá-la (GILBERT, 2015). 
 

Convencido de que a Áustria-Hungria estava se preparando para a guerra, o governo 

sérvio ordenou que o exército sérvio se mobilizasse e pediu ajuda à Rússia. Em 28 de julho, a 

Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, e a frágil paz entre as grandes potências da Europa 

rapidamente desmoronou. Em uma semana, Rússia, Bélgica, França, Grã-Bretanha e Sérvia se 

alinharam contra a Áustria-Hungria e a Alemanha, e a Primeira Guerra Mundial havia 

começado (GILBERT, 2015). 
 

Segundo Fergunson (2014), de acordo com uma estratégia militar agressiva conhecida 

como Plano Schlieffen (nomeado por seu mentor, o marechal de campo alemão Alfred von 

Schlieffen), a Alemanha começou a combater a Primeira Guerra Mundial em duas frentes, 

invadindo a França através do neutro Bélgica e confrontando a Rússia no leste. 
 

Em 4 de agosto de 1914, as tropas alemãs cruzaram a fronteira para a Bélgica. Na 

primeira batalha da Primeira Guerra Mundial, os alemães atacaram a cidade fortemente 

fortificada de Liège, usando as armas mais poderosas de seu arsenal, enormes canhões de 

cerco, para capturar a cidade em 15 de agosto. Deixando a morte e a destruição em seu rastro, 

incluindo a tiroteio de civis e a execução de um padre belga, a quem acusaram de incitar a 

resistência civil, os alemães avançaram pela Bélgica em direção à França (FERGUNSON, 

2014). 
 

Na Primeira Batalha do Marne, travada de 6 a 9 de setembro de 1914, forças francesas 

e britânicas confrontaram o exército invasor da Alemanha, que então penetrava 

profundamente no nordeste da França, a 30 milhas de Paris. As tropas aliadas verificaram o 

avanço alemão e montaram um contra-ataque bem-sucedido, levando os alemães de volta ao 

norte do rio Aisne (FERGUNSON, 2014). 
 

A derrota significou o fim dos planos alemães para uma rápida vitória na França. 

Ambos os lados cavaram trincheiras, e a Frente Ocidental foi o cenário de uma guerra infernal 

de atrito que duraria mais de três anos (FERGUNSON, 2014). 
 

Batalhas particularmente longas e dispendiosas nesta campanha foram travadas em 

Verdun (fevereiro-dezembro de 1916) e na Batalha do Somme (julho-novembro de 1916). 

Tropas alemãs e francesas sofreram perto de um milhão de baixas apenas na Batalha de 

Verdun (FERGUNSON, 2014). 
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Trespach (2018) afirma que de 1914 a 1916, o exército russo montou várias ofensivas 

na Frente Oriental da Primeira Guerra Mundial, mas o Exército Vermelho não conseguiu 

romper as linhas alemãs. 
 

A derrota no campo de batalha, combinada com a instabilidade econômica e a escassez 

de alimentos e outros itens essenciais, levou a um descontentamento crescente entre a maior 

parte da população da Rússia, especialmente os trabalhadores e camponeses atingidos pela 

pobreza. Essa crescente hostilidade foi dirigida ao regime imperial do czar Nicolau II e sua 

impopular esposa alemã, Alexandra (TRESPACH, 2018). 
 

De acordo com Gilbert (2015), com a eclosão dos combates em 1914, os Estados 

Unidos permaneceram nos bastidores da Primeira Guerra Mundial, adotando a política de 

neutralidade defendida pelo Presidente Woodrow Wilson, enquanto continuavam a se 

envolver em comércio e navegação com países europeus em ambos os lados do conflito. 
 

A neutralidade, no entanto, era cada vez mais difícil de manter diante da agressão 

submarina não controlada da Alemanha contra navios neutros, incluindo aqueles que 

transportavam passageiros. Em 1915, a Alemanha declarou que as águas ao redor das Ilhas 

Britânicas eram uma zona de guerra, e submarinos alemães afundaram vários navios 

comerciais e de passageiros, incluindo alguns navios dos EUA (GILBERT, 2015). 
 

Protestos generalizados pelo naufrágio do submarino britânico Lusitânia - viajando de 

Nova York para Liverpool, na Inglaterra, com centenas de passageiros americanos a bordo -, 

em maio de 1915, ajudaram a virar a maré da opinião pública americana contra a Alemanha. 

Em fevereiro de 1917, o Congresso aprovou uma lei de US $ 250 milhões em dotações para 

armas, destinada a tornar os Estados Unidos prontos para a guerra (GILBERT, 2015). 
 

A Alemanha afundou mais quatro navios mercantes dos EUA no mês seguinte, e em 2 

de abril de 1917, Woodrow Wilson compareceu ao Congresso e pediu uma declaração de 

guerra contra a Alemanha (GILBERT, 2015). 
 

Para Stevenson (2014), com a Primeira Guerra Mundial tendo efetivamente se 

estabelecido em um impasse na Europa, os Aliados tentaram obter uma vitória contra o 

Império Otomano, que entrou no conflito ao lado das Potências Centrais no final de 1914. 
 

Após um ataque fracassado em Dardanelos (o estreito que liga o Mar de Mármara ao 

Mar Egeu), as forças aliadas lideradas pela Grã-Bretanha iniciaram uma invasão terrestre em 

grande escala na Península de Galípoli em abril de 1915. A invasão também provou um 

fracasso sombrio em janeiro de 1916, as Forças Aliadas foram encenadas em retirada total das 

costas da península, depois de sofrer 250.000 baixas (STEVENSON, 2014). 
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Em 15 de julho de 1918, as tropas alemãs lançaram o que se tornaria a última ofensiva 

alemã da guerra, atacando as forças francesas (reunidas por 85.000 tropas americanas, assim 

como parte da Força Expedicionária Britânica) na Segunda Batalha do Marne. Os Aliados 

conseguiram, com sucesso, adiar a ofensiva alemã e lançaram sua própria contra-ofensiva 

apenas três dias depois (FERGUNSON, 2014). 
 

Depois de sofrer baixas maciças, a Alemanha foi forçada a suspender uma ofensiva 

planejada mais ao norte, na região da Flandres, que se estende entre a França e a Bélgica, 

prevista como a melhor esperança de vitória da Alemanha. A Segunda Batalha do Marne 

mudou decisivamente a maré de guerra para os Aliados, que conseguiram reconquistar grande 

parte da França e da Bélgica nos meses que se seguiram (FERGUNSON, 2014). 
 

Gilbert (2015) afirma que no outono de 1918, as Potências Centrais estavam se 

desfazendo em todas as frentes. Apesar da vitória turca em Gallipoli, derrotas posteriores por 

forças invasoras e uma revolta árabe se combinaram para destruir a economia otomana e 

devastar suas terras, e os turcos assinaram um tratado com os Aliados no final de outubro de 

1918. 
 

A Áustria-Hungria, dissolvida a partir de dentro devido a crescentes movimentos 

nacionalistas entre sua população diversificada, alcançou um armistício em 4 de novembro. 

Enfrentando recursos minguantes no campo de batalha, descontentamento em casa e a 

rendição de seus aliados, a Alemanha foi finalmente forçada a buscar um armistício em 11 de 

novembro de 1918, terminando a Primeira Guerra Mundial (GILBERT, 2015). 

 
 

2.2 O TRATADO DE VERSALHES 
 
 

Segundo Trespach (2018), na Conferência de Paz de Paris, em 1919, os líderes aliados 

declarariam seu desejo de construir um mundo pós-guerra que se salvaguardasse contra 

futuros conflitos de escala tão devastadora. 
 

Alguns participantes esperançosos começaram mesmo a chamar a Primeira Guerra 

Mundial de “a guerra para acabar com todas as guerras”. Mas o Tratado de Versalhes, 

assinado em 28 de junho de 1919, não alcançaria esse objetivo grandioso (TRESPACH, 

2018). 
 

Assolada por culpa de guerra, reparações pesadas e entrada proibida na Liga das 

Nações, a Alemanha sentiu-se enganada e assinou o tratado, acreditando que qualquer paz 

seria uma “paz sem vitória”, como afirma Wilson em seu famoso discurso de 14 Pontos de 

janeiro 1918 (TRESPACH, 2018). 
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Com o passar dos anos, o ódio ao tratado de Versalhes e seus autores se transformou 

em um ressentimento latente na Alemanha que, duas décadas depois, seria considerado uma 

das causas da Segunda Guerra Mundial (TRESPACH, 2018). 

 
 

2.3 O LEGADO DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 
 
 

Stevenson (2014) afirma que a Primeira Guerra Mundial tirou a vida de mais de 9 

milhões de soldados; 21 milhões a mais ficaram feridos. As baixas civis causadas 

indiretamente pela guerra numeradas perto de 10 milhões. As duas nações mais afetadas 

foram a Alemanha e a França, cada uma das quais enviou cerca de 80% de suas populações 

masculinas entre as idades de 15 e 49 anos para a batalha. 
 

A ruptura política em torno da Primeira Guerra Mundial também contribuiu para a 

queda de quatro veneráveis dinastias imperiais - Alemanha, Áustria-Hungria, Rússia e 

Turquia (STEVENSON, 2014). 
 

A Primeira Guerra Mundial provocou uma grande agitação social, quando milhões de 

mulheres entraram na força de trabalho para apoiar os homens que foram à guerra e substituir 

os que nunca voltaram, bem como também ajudou a espalhar uma das pandemias mundiais 

mais letais do mundo, a epidemia de gripe espanhola de 1918, que matou cerca de 20 a 50 

milhões de pessoas (STEVENSON, 2014). 

 
 

2.4 OS ARMAMENTOS E TECNOLOGIA UTILIZADOS NA PRIMEIRA GUERRA 

MUNDIAL 

 

 

Segundo Magnoli (2006), a tecnologia durante a Primeira Guerra Mundial refletiu uma 

tendência em direção ao industrialismo e à aplicação de métodos de produção em massa às 

armas e à tecnologia da guerra em geral. Esta tendência começou pelo menos cinquenta anos 

antes da Primeira Guerra Mundial durante a Guerra Civil Americana de 1861-1865, e 

continuou através de muitos conflitos menores nos quais soldados e estrategistas testaram 

novas armas. 

 
 

2.4.1 Armas britânicas improvisadas em Fort Reuenthal 
 
 

As armas da Primeira Guerra Mundial incluíam tipos padronizados e melhorados 

juntamente com alguns tipos recém-desenvolvidos usando tecnologia inovadora e um número 
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de armas improvisadas usadas na guerra de trincheiras. A tecnologia militar da época incluía 

inovações importantes em granadas, gás venenoso e artilharia, além de armas essencialmente 

novas, como o submarino, o avião de guerra e o tanque (MAGNOLI, 2006). 
 

Pode-se caracterizar os primeiros anos da Primeira Guerra Mundial como um choque 

da tecnologia do século XX com a ciência militar do século XIX, criando batalhas ineficazes 

com um grande número de baixas em ambos os lados. Em terra, somente no último ano da 

guerra os grandes exércitos tomaram medidas efetivas para revolucionar questões de comando 

e controle e táticas para se adaptar ao moderno campo de batalha e começar a aproveitar a 

miríade de novas tecnologias para fins militares eficazes. Reorganizações táticas andaram de 

mãos dadas com carros blindados, as primeiras submetralhadoras e rifles automáticos que um 

único soldado poderia carregar e usar (MAGNOLI, 2006). 

 
 

2.4.2 Guerra da Trincheira 
 
 

Gilbert (2015) afirma que as novas indústrias metalúrgica e química criaram um novo 

poder de fogo que brevemente simplificou a defesa antes que novas abordagens de ataque 

evoluíssem. A aplicação de rifles de infantaria, artilharia com mecanismos de recuo 

hidráulico, trincheiras em zigue-zague e metralhadoras dificultou ou quase impossibilitou o 

uso de solo de defesa cruzada. A granada de mão, usada por muito tempo na forma bruta, 

desenvolveu-se rapidamente como uma ajuda no ataque às trincheiras. Provavelmente, o mais 

importante foi a introdução de granadas altamente explosivas, o que aumentou 

dramaticamente a letalidade da artilharia sobre os equivalentes do século XIX. 
 

A guerra de trincheiras levou ao desenvolvimento da caixa de comprimidos de 

concreto, uma pequena fortaleza que poderia ser usada para disparar metralhadoras. Caixas de 

comprimidos poderiam ser colocadas em um campo de batalha com campos de fogo 

interligados (GILBERT, 2015). 
 

Porque atacar um inimigo entrincheirado era tão difícil, a guerra de túneis se tornou 

um grande esforço durante a guerra. Uma vez que as posições inimigas fossem minadas, 

enormes quantidades de explosivos seriam plantadas e detonadas como parte da preparação 

para uma carga terrestre. Dispositivos de escuta sensíveis que pudessem detectar os sons da 

escavação era um método crucial de defesa contra essas incursões subterrâneas. Os britânicos 

mostraram-se especialmente adeptos a essas táticas, graças à habilidade de seus "sapadores" 

escavadores de túneis e à sofisticação de seus dispositivos de escuta (GILBERT, 2015). 
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2.4.3 Máscaras contra gases 
 
 

Magnoli (2006) afirma que a Primeira Guerra Mundial trouxe a primeira necessidade 

de máscaras de gás produzidas em massa em ambos os lados por causa do uso extensivo de 

armas químicas. O exército alemão usou gás venenoso pela primeira vez contra as tropas 

aliadas na Segunda Batalha de Ypres, na Bélgica, em 22 de abril de 1915. Como resposta 

imediata, o algodão embrulhado em musselina foi entregue às tropas em 1 de maio. Seguiu-se 

o Respirador de Véu Negro, inventado por John Scott Haldane, que era uma almofada de 

algodão embebida em uma solução absorvente que era fixada na boca usando um véu preto de 

algodão. 
 

Buscando melhorar o respirador Black Veil, Cluny MacPherson criou uma máscara 

feita de tecido absorvente químico e que se encaixava em toda a cabeça. Uma capa de lona de 

50,5 cm × 48 cm tratada com produtos químicos absorventes de cloro e equipada com uma 

ocular de mica transparente. Macpherson apresentou sua ideia ao Departamento Anti-Gás do 

Escritório Britânico de Guerra em 10 de maio de 1915, com protótipos sendo desenvolvidos 

logo em seguida. O projeto foi adotado pelo exército britânico e introduzido como o fumeiro 

britânico em junho de 1915; Macpherson foi nomeado para o Comitê do Gabinete de Guerra 

para Proteção contra Gases Venenosos (MAGNOLI, 2006). 
 

Compostos sorventes mais elaborados foram adicionados posteriormente a outras 

iterações de seu capacete (capacete PH), para derrotar outros gases venenosos respiratórios 

usados como fosgênio, difosgênio e cloropicrina. No verão e no outono de 1915, Edward 

Harrison, Bertram Lambert e John Sadd desenvolveram o Respirador de Caixa Grande. Esta 

máscara de gás canister tinha uma lata contendo os materiais absorventes por uma mangueira 

e começou a ser emitida em fevereiro de 1916. Uma versão compacta, o Respirador de Caixa 

Pequena, foi feita uma questão universal a partir de agosto de 1916 (MAGNOLI, 2006). 

 
 
 
 

2.4.4 Artilharia 
 
 

Segundo Magnoli (2006), no século XIX, a Grã-Bretanha e a França exploraram os 

rápidos desenvolvimentos técnicos da artilharia para servir uma Guerra do Movimento. Tais 

armas serviram bem nas guerras coloniais daquele século, e serviram muito bem à Alemanha 
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na Guerra Franco-Prussiana, mas a guerra de trincheiras foi mais como um cerco, e pediram 

armas de cerco. O exército alemão já havia antecipado que uma guerra europeia poderia exigir 

artilharia mais pesada, portanto, tinha uma mistura mais adequada de tamanhos. As fundições 

responderam à situação real com produtos mais pesados e menos peças altamente móveis. A 

Alemanha desenvolveu as armas de Paris de tamanho e alcance estupendos. No entanto, a 

velocidade estonteante do cano desgastou um cano de arma depois de alguns tiros que 

exigiram um retorno à fábrica para relançamento, então essas armas serviram mais para 

assustar e irritar as pessoas urbanas do que matá-las ou devastar suas cidades. 
 

Magnoli (2006) afirma que no início da guerra, a artilharia costumava ficar na linha de 

frente para atirar em mira aberta na infantaria inimiga. Durante a guerra, as seguintes 

melhorias foram feitas: 

 
 

A primeira "barragem de caixa" na história foi disparada na batalha de Neuve 

Chapelle em 1915; este foi o uso de uma cortina de três ou quatro lados de fogo de 

concha para impedir o movimento da infantaria inimiga. O fio de corte de arame Nº 

106 foi desenvolvido, projetado especificamente para explodir em contato com o 

arame farpado, ou o solo antes que a concha se enterrasse na lama, e igualmente 

eficaz como uma arma antipessoal. As primeiras armas antiaéreas foram concebidas 

por necessidade; Incêndio indireto de contra-bateria foi desenvolvido pela primeira 

vez; Som de artilharia variando e mancha de flash, para a localização e eventual 

destruição de baterias inimigas; A barragem rastejante foi aperfeiçoada; Fatores 

como clima, temperatura do ar e desgaste do barril poderiam ser medidos com 

precisão e levados em consideração para o fogo indireto (MAGNOLI, 2006, s/p). 
 
 

Observadores avançados foram usados para direcionar a artilharia posicionada fora da 

linha de visão direta dos alvos, e sofisticados planos de comunicações e fogo foram 

desenvolvidos (MAGNOLI, 2006). 
 

Para Gilbert (2015), a artilharia de campo entrou na guerra com a ideia de que cada 

arma deveria ser acompanhada por centenas de projéteis, e os arsenais deveriam ter cerca de 

mil na mão para o reabastecimento. Isso se mostrou totalmente inadequado quando se tornou 

comum uma arma ficar em um lugar e disparar uma centena de granadas ou mais por dia 

durante semanas ou meses a fio. Para atender à resultante Crise Shell de 1915, as fábricas 

foram rapidamente convertidas de outros propósitos para produzir mais munição. Ferrovias 

foram expandidas ou construídas, deixando a questão da última milha. Cavalos na Primeira 

Guerra Mundial foram a principal resposta, e sua alta taxa de mortalidade enfraqueceu 

seriamente as Potências Centrais no final da guerra. Em muitos lugares, as novas ferrovias de 

trincheira ajudaram. Os novos caminhões a motor ainda não tinham pneus pneumáticos, 

suspensão versátil e outras melhorias que, nas décadas seguintes, permitiriam um bom 
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desempenho. A maioria das baixas infligidas durante a guerra foi o resultado do fogo de 

artilharia. 
 

Durante a Primeira Guerra Mundial utilizaram-se obuseiros, este termo é usado para 

descrever um canhão que dispara uma concha em uma trajetória de alta curvatura, em 

comparação com uma arma que dispara uma concha em uma trajetória relativamente plana. A 

linha divisória exata entre morteiros e obuses varia, além disso, países europeus como a 

Áustria referiram-se as armas de longo alcance tão grandes quanto 305 mm como morteiros 

de cerco, que também poderiam ser chamados de obuses, em geral, os estes têm alcance muito 

maior que os morteiros (GILBERT, 2015). 
 

Alarmados por um vazio em sua artilharia no início da guerra, os franceses adaptaram 

armas estáticas existentes para enfrentar os desafios da guerra moderna. O GPF foi um 

produto desse processo, a partir do final de 1916 os franceses produziram mais de 700 GPFs e 

logo estavam recebendo pedidos de entrada das forças americanas. Foi uma peça de artilharia 

confiável e eficaz nos campos de batalha da Frente Ocidental (GILBERT, 2015). 
 

A arma de campo padrão britânica da guerra, a de 18 libras, era uma arma de propósito 

geral. Originalmente equipados com projéteis de estilhaços, o melhor para neutralizar a 

infantaria exposta, eles se adaptaram para usar em manobras de "barragem rastejante" e em 

ataques preventivos antes de grandes ofensivas. No Armistício havia 3.162 libras de 18 libras 

em serviço na Frente Ocidental e a arma havia disparado aproximadamente 99.397.670 

cartuchos (GILBERT, 2015). 
 

Obus Britânico 4.5, o obus padrão do Império Britânico, 182 estavam disponíveis no 

início da guerra e 3.177 mais foram produzidos nos próximos quatro anos. 

 
 

2.4.5 Armas químicas 
 
 

De acordo com Magnoli (2006), armas químicas foram usadas pela primeira vez 

sistematicamente nesta guerra. Armas químicas na Primeira Guerra Mundial incluíam 

fosgênio, gás lacrimogêneo, cloraraminas e gás mostarda. 
 

No início da guerra, a Alemanha tinha a indústria química mais avançada do mundo, 

respondendo por mais de 80% da produção mundial de corantes e produtos químicos. Embora 

o uso de gás venenoso tivesse sido proibido pelas Convenções de Haia de 1899 e 1907, a 

Alemanha recorreu a essa indústria pelo que esperava ser uma arma decisiva para romper o 

impasse da guerra de trincheiras. O gás cloro foi usado pela primeira vez no campo de batalha 

em abril de 1915, na Segunda Batalha de Ypres, na Bélgica. O gás desconhecido parecia ser 



22 
 

 

uma simples cortina de fumaça, usada para esconder soldados atacantes, e as tropas aliadas 

foram ordenadas às trincheiras da frente para repelir o ataque esperado. O gás teve um efeito 

devastador, matando muitos defensores ou quando a direção do vento mudou e soprou o gás 

de volta, muitos atacantes. Porque o gás matou os atacantes, dependendo do vento, uma 

maneira mais confiável teve que ser feita para transmitir o gás. Ele começou a ser entregue em 

granadas de artilharia (MAGNOLI, 2006). 
 

Mais tarde, gás mostarda, fosgênio e outros gases foram usados. A Grã-Bretanha e a 

França logo seguiram o exemplo com suas próprias armas de gás. As primeiras defesas contra 

o gás foram improvisadas, principalmente trapos embebidos em água ou urina. Mais tarde, 

máscaras de gás relativamente eficazes foram desenvolvidas, e isso reduziu enormemente a 

eficácia do gás como arma. Embora às vezes resultasse em breves vantagens táticas e 

provavelmente causasse mais de 1.000.000 de baixas, o gás parecia não ter tido efeito 

significativo no curso da guerra (MAGNOLI, 2006). 
 

Armas químicas eram facilmente alcançadas e baratas. O gás era especialmente eficaz 

contra tropas em trincheiras e bunkers que os protegiam de outras armas. Armas químicas 

atacaram o sistema respiratório de um indivíduo. O conceito de asfixia causava medo nos 

soldados e o terror resultante os afetava psicologicamente. Como havia um medo tão grande 

de armas químicas, não era incomum que um soldado entrasse em pânico e interpretasse mal 

os sintomas do resfriado comum como sendo afetados por um gás venenoso (MAGNOLI, 

2006). 
 

Em 1899, a Primeira Conferência de Paz foi feita nos Países Baixos, pelo então Czar 

da Rússia, Nicolau II, a ser realizada em Haia. Com o objetivo de limitar os males da guerra. 

Segundo Bouvier (2000), tais convenções proibiam o lançamento de projéteis a partir de 

balões, o uso de gás venenoso, o uso de balas dum-dum. Entretanto, a grande proeza dessa 

Conferência foi a adoção de um principio até hoje difundido: A “Cláusula Martens”. Esta 

Cláusula indica que: 

 

 

Até que um código mais completo das leis de guerra seja editado, as altas partes 

contratantes consideram conveniente declarar que, em casos não incluídos nas 

regulamentações por elas adotadas, os civis e beligerantes permanecem sob a 

proteção e a regulamentação dos princípios do direito internacional, uma vez que 

estes resultam dos costumes estabelecidos entre povos civilizados, dos princípios da 

humanidade e dos ditames da consciência pública (BOUVIER, 2000, p. 11). 
 

 

Então, ficou salientado que, esta nova vertente do Direito Humanitário Internacional se 

fundamenta no princípio da limitação. 
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Segundo Bouvier (2000), o Direito de Haia visa à prevenção e se destina aos 

combatentes, por convenção essas normas são chamadas de Direito de Haia ou Direito tipo 

Haia. A Primeira Conferência Internacional de Haia, de 1899, e a Segunda de 1907, ficaram 

conhecidas como Conferências da Paz. Estas duas conferências multilaterais tiveram como 

objetivo a ideia da paz, defendida pelos movimentos pacifistas do século XIX, que reagiram 

mediante aos horrores da guerra, bem como da destruição provocadas pelas armas. 
 

Haia foi escolhida sede da Primeira Conferência, pois, estaria longe de todos os 

interesses políticos que dificultariam o progresso de um trabalho em que todos os países do 

globo estavam igualmente interessados. Outro fato foi que as duas conferências não foram um 

exercício stricto sensu de poder das grandes potencias. As votações foram regidas pelo 

principio de um voto para cada delegação, como afirma Bouvier (2000). 
 

A Primeira Conferência de Haia buscava um pacifismo ativo, voltado para uma ação 

de obter a paz, seja pelo estímulo da solução pacífica de controvérsias, desarmamento. 

 
 

2.5 ARMAS QUÍMICAS PÓS PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 
 
 

Magnoli (2006) afirma que embora as lembranças da Grande Guerra tenham recuado 

no passado, a guerra química permaneceu surpreendentemente resiliente com o tempo. Entre o 

armistício de 1918 e 1933, várias conferências internacionais foram realizadas para tentar 

limitar ou abolir armas químicas; estes incluíram a Conferência de Washington (1921-1922), 

a Conferência de Genebra (1923-1925) e a Conferência Mundial sobre Desarmamento (1933). 

Embora o progresso tenha sido feito para proibir o uso de “gases asfixiantes, venenosos ou 

outros” pelo Protocolo de Genebra de 1925, os programas e pesquisas continuaram durante o 

período entre guerras e a maior parte do século, apesar da rejeição pública dessas armas. 
 

Embora condenadas, as armas químicas continuaram a ser usadas durante os anos 

entre guerras, em grande parte contra civis em posses coloniais. O mais notável foi a 

pulverização aérea do governo italiano e o bombardeio de soldados e civis etíopes durante a 

Segunda Guerra Ítalo-Etíope. Os espanhóis também usaram armas químicas no Marrocos, os 

britânicos na Rússia e no Iraque e os japoneses na China, respectivamente. Com a expansão 

japonesa para a China e a ascensão do nacional-socialismo na Alemanha na década de 1930, a 

maioria dos países, incluindo os Estados Unidos, se recusou a eliminar armas químicas como 

arma estratégica, embora todos os grandes combatentes reduzissem drasticamente seus 

programas. As dificuldades em regulamentar as armas químicas talvez sejam melhor 

ilustradas pelas ações dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos fossem signatários do 



24 
 

 

Protocolo de Genebra em 17 de junho de 1925, a ratificação formal pelo Senado dos EUA não 

chegou até 10 de abril de 1975, quase 50 anos depois (MAGNOLI, 2006). 
 

Essa ambivalência política era reflexo dos debates em andamento sobre pesquisa e 

produção de armas químicas que aumentaram e diminuíram nos Estados Unidos durante o 

restante do século. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as forças armadas dos 

EUA manifestaram-se a respeito de evitar a implantação ou uso de gás venenoso. Ao mesmo 

tempo, porém, as armas químicas eram um dos pilares das campanhas de bombardeio 

estratégico do Exército Aéreo nos teatros europeus e do Pacífico. Em menos de três anos, 

mais de 220 mil toneladas de munições de base química, como napalm e magnésio, caiu sobre 

alvos civis na Alemanha e no Japão, resultando na morte de centenas de milhares de civis. As 

campanhas aéreas na Segunda Guerra Mundial também refletem a perturbadora mudança no 

aumento das baixas civis durante a guerra de todos os tipos de armas, uma tendência que vem 

aumentando constantemente desde a década de 1930 até os dias atuais (MAGNOLI, 2006). 
 

De acordo com Gilbert, o compromisso com uma série de programas de pesquisa 

militar de longo prazo e em grande escala durante a Guerra Fria, envolvendo numerosos 

sistemas de armas, proporcionou um impulso institucional e financeiro para o trabalho em 

uma variedade de armas químicas. Em um esforço para garantir sua posição como 

superpotências globais durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, a União Soviética e seus 

vários aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e do Pacto de Varsóvia 

desenvolveram novos programas de armas químicas baseados em parte em agentes nervosos 

alemães como sarin. Para acelerar sua busca por novos agentes, os Estados Unidos, o Canadá 

e a Grã-Bretanha entraram em um acordo tripartite já em 1946 para compartilhar pesquisas 

sobre aspectos ofensivos e defensivos de armas químicas. Muitos programas de pesquisa de 

armas químicas (como o programa dos EUA) frequentemente trabalhavam em conjunto com 

programas de armas biológicas nominalmente menores, mas não menos sofisticados, que 

acrescentaram uma grande quantidade de dados sobre problemas complexos de sistemas 

meteorológicos e de entrega. Com o tempo, a crescente sofisticação das principais armas 

químicas e biológicas no início do pós-guerra levou ao desenvolvimento de novas gerações de 

agentes nervosos. 
 

Em meados da década de 1950, os Estados Unidos estavam em busca de agentes 

nervosos mais poderosos; esses esforços culminaram no desenvolvimento do VX, que foi 3 

vezes mais letal do que o sarin e teve a utilidade tática adicional da persistência do campo de 

batalha. Os Estados Unidos continuaram a desenvolver armas químicas tradicionais (e 
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nervosas) até o final da década de 1960. Naquela época, mudanças na política de segurança 

nacional, juntamente com a situação militar em curso no Vietnã, viram uma mudança em 

direção ao desarmamento parcial de alguns tipos de armas de destruição em massa com a 

expansão simultânea de programas de pesquisa e desenvolvimento de novas armas 

(GILBERT, 2015). 
 

O futuro dessas armas pode ser melhor compreendido retornando a dois cientistas que 

tinham conhecimento em primeira mão de seu desenvolvimento e uso durante a Primeira 

Guerra Mundial. Seus pensamentos tanto na época quanto anos mais tarde podem resumir 

melhor a natureza contestada da guerra química durante o último período do século. 

Escrevendo no final dos anos 1960, o químico James Conant, que dirigiu a produção de Lewis 

nos EUA durante a Primeira Guerra Mundial, expressou ambivalência moral sobre o gás 

venenoso, comparando-o a sistemas de armas em geral: 

 
 

Para mim, o desenvolvimento de novos e mais gases não parecia mais imoral que a 
fabricação de explosivos e armas. Eu não vi em 1917, por que rasgar as entranhas de 

um homem por uma concha altamente explosiva é preferível a mutilá-lo atacando 

seus pulmões ou sua pele. Toda guerra é imoral (GILBERT, 2015, p. 146). 
 
 

Otto Hahn, futuro Prêmio Nobel de Química, foi recrutado por seu colega Fritz Haber 

para o programa alemão de armas químicas. Hahn foi para a frente oriental para ver por si 

mesmo as capacidades desta nova arma. A experiência deixou-o profundamente abalado: 

 
 

Eu estava muito envergonhado e profundamente agitado. Primeiro, atacamos os 

soldados russos com o nosso gás e, quando vimos os pobres rapazes deitados no 

chão e diminuindo a velocidade da morte, restabelecemos a respiração com o nosso 

equipamento de auto-salvamento. A insanidade total da guerra tornou-se óbvia para 

nós. Primeiro, tenta-se eliminar o inimigo desconhecido em sua trincheira, mas 

quando se chega cara a cara com ele, não se pode suportá-lo e começa a ajudá-lo. No 

entanto, muitas vezes não conseguimos mais salvar as pobres vítimas (GILBERT, 

2015, p. 147). 
 
 

Se as visões pragmáticas de Conant estavam ou não corretas, a “insanidade da guerra” 

permaneceu uma constante durante o resto do século XX, mesmo quando os meios políticos e 

os métodos tecnológicos para levar a cabo a guerra continuaram a evoluir. Nos anos que se 

passaram desde o fim da Guerra Fria, a evolução contínua da guerra, aliada à rápida evolução 

da globalização, tornou mais imediata a ameaça da guerra química. O aumento da 

disponibilidade de vários produtos químicos industriais, juntamente com a expansão da guerra 

assimétrica e do terrorismo, nos apresenta um futuro incerto. Durante o ano de 2007, armas 

químicas foram usadas no Iraque contra populações civis e forças de ocupação americanas e 
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britânicas. A detonação de pequenas bombas químicas ou grandes caminhões-tanque de cloro 

(com a ajuda de explosivos) em áreas urbanas densamente povoadas, como Fallujah e Bagdá, 

cria muitos dos mesmos desafios de resposta médica enfrentados por militares e médicos há 

quase um século. De muitas maneiras, o mundo ainda vive na sombra de abril de 1915 

(GILBERT, 2015). 
 

Essa política esquizofrênica continuou nos anos 80, culminando na criação de uma 

nova geração das chamadas armas químicas “binárias”. Armas binárias, que usavam 

precursores relativamente inofensivos que combinavam quimicamente dentro de uma ogiva 

em um alvo designado, produziam vários agentes tóxicos capazes de um grande número de 

baixas em massa. A promessa de armas binárias ocorreu em um momento de crescentes 

pressões políticas sobre os perigos da guerra química em larga escala (GILBERT, 2015). 
 

No final da década de 1980, em resposta à pressão da União Soviética e de vários 

aliados da Otan, os Estados Unidos começaram a destruição maciça de grande parte do 

estoque de armas químicas (em lugares como o arsenal do exército em Pine Bluff, Arkansas e 

o Atol Johnson) no Pacífico Sul) em um esforço para desarmar, bem como destruir armas 

mais antigas que se tornaram instáveis. A pesquisa continuou nos Estados Unidos em vários 

sistemas de armas químicas durante os anos 90 e até o novo milênio. Atualmente, os Estados 

Unidos mantêm um grande e sofisticado arsenal de agentes químicos e nervosos para uso 

tático e estratégico (GILBERT, 2015). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 
 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a 

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além 

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 
 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 
 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica através da revisão de literatura que norteiam 

o tema. Conforme esclarece Boccato (2006, p. 266): 

 

 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de 

referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 

científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi 

pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 

apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o 

pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, 

compreendendo desde a definição temática, passando pela construção lógica do 

trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e divulgação. 
 
 

Em um primeiro momento foram identificados autores como: Gilbert (2015), Pineiro 

(2016) e Stevenson (2014), os quais forneceram dados relevantes para a pesquisa. 

 
 

3.2 MÉTODOS 
 

 

Primeiramente foram feitas leituras flutuantes de artigos e livros a respeito do tema, a 

fim de selecionar o material que foi utilizado como referencial teórico. Logo após foi feito um 

fichamento dos mesmos, o qual não será apresentado no TCC. 
 

Por fim, foram tabulados os dados para que os mesmos fossem utilizados na 

composição do estudo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Os soldados que alegaram terem sido expostos à guerra química muitas vezes 

apresentaram condições médicas incomuns, o que gerou muita controvérsia. A falta de 

informação deixou médicos, pacientes e suas famílias no escuro em termos de prognóstico e 

tratamento. Acredita-se que os agentes nervosos, como o sarin, o tabun e outros, tenham os 

efeitos mais significativos a longo prazo para a saúde. Fadiga crônica e perda de memória 

duram até três anos após a exposição. Nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, 

houve muitas conferências em tentativas de abolir o uso de armas químicas em conjunto, 

como o Tratado de Haia. Os Estados Unidos eram um signatário original do Protocolo de 

Genebra em 1925, mas o Senado dos EUA não o ratificou até 1975. 
 

Embora os efeitos na saúde sejam geralmente de natureza crônica, as exposições foram 

geralmente agudas. Uma correlação positiva foi comprovada entre a exposição a agentes de 

mostarda e cânceres de pele, outras afecções respiratórias e cutâneas, leucemia, várias 

condições oculares, depressão da medula óssea e subsequente imunossupressão, distúrbios 

psicológicos e disfunção sexual. Os produtos químicos usados na produção de armas químicas 

também deixaram resíduos no solo onde as armas foram usadas. Os produtos químicos 

detectados podem causar câncer e afetar o cérebro, o sangue, o fígado, os rins e a pele. 

 
 

Apesar das evidências que sustentam os efeitos na saúde a longo prazo, há estudos que 

mostram exatamente o oposto. Alguns veteranos norte-americanos que foram fortemente 

afetados por armas químicas não mostraram evidências neurológicas nos anos seguintes. 

Esses mesmos estudos mostraram que um único contato com armas químicas seria suficiente 

para causar efeitos na saúde a longo prazo. 
 

O mundo testemunhou o uso de produtos químicos tóxicos na guerra em uma extensão 

sem precedentes durante a Primeira Guerra Mundial, com o primeiro ataque em larga escala 

usando armas químicas ocorrendo em Ypres, Bélgica, em 22 de abril de 1915. Ao final da 

guerra, cerca de 124.200 toneladas de cloro, mostarda e outros agentes químicos foram 

liberados, e mais de 90.000 soldados sofreram mortes dolorosas devido à exposição a eles. 

Perto de um milhão de pessoas deixaram os campos de batalha cegos, desfigurados ou com 

lesões debilitantes. 
 

A consternação pública diante dos horrores da guerra química estimulou as 

negociações pós-Primeira Guerra Mundial sobre uma série de instrumentos destinados a 

impedir sua recorrência, principalmente o Protocolo de 1925 para a Proibição do Uso de 
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Gases Asfixiantes, Venenosos ou Outros, e de Métodos Bacteriológicos, comumente 

conhecido como Protocolo de Genebra. O Protocolo de Genebra, no entanto, não proíbe o 

desenvolvimento, produção ou posse de armas químicas. Apenas proíbe o uso de armas 

químicas e bacteriológicas (biológicas) na guerra. Além disso, muitos países assinaram o 

Protocolo com reservas permitindo-lhes usar armas químicas contra países que não aderiram 

ao Protocolo ou responder em espécie se atacados com armas químicas. Nos anos que se 

seguiram à entrada em vigor do Protocolo de Genebra, alguns desses Estados-Partes retiraram 

suas reservas e aceitaram a proibição absoluta do uso de armas químicas e biológicas. 
 

Durante a primeira metade do século XX, muitos países desenvolvidos gastaram 

recursos consideráveis no desenvolvimento de armas químicas. As armas químicas foram 

usadas por vários países nas décadas de 1920 e 1930, e a descoberta de poderosos gases 

nervosos no final da década de 1930 renovou o interesse no campo. Todas as grandes 

potências envolvidas na Segunda Guerra Mundial previram que a guerra química em larga 

escala ocorreria; no entanto, armas químicas nunca foram usadas nos campos de batalha 

europeus, por razões que os historiadores ainda debatem. Durante a Guerra Fria, os Estados 

Unidos e a União Soviética chegaram a manter enormes estoques de dezenas de milhares de 

toneladas de armas químicas. 
 

As negociações sobre a Convenção sobre Armas Químicas levaram muito mais tempo, 

progredindo aos trancos e barrancos, à medida que as inovações acompanhavam mudanças 

políticas e outras. Em 1980, a Conferência sobre Desarmamento estabeleceu um grupo de 

trabalho sobre armas químicas. Quatro anos depois, o grupo recebeu a tarefa de elaborar o que 

a proibição de armas químicas conteria e, assim, emergiu o texto provisório, atualizado 

anualmente, da Convenção. A melhora nas relações de superpotência no final dos anos 80, o 

ataque químico em Halabja, no Iraque em 1988, a publicidade dada à ameaça de guerra 

química durante a Guerra do Golfo e o anúncio de um acordo bilateral Estados Unidos-União 

Soviética para destruir a maioria de seus estoques e a abstenção de mais produção de deram 

ímpeto às negociações da Convenção. 
 

Apesar dos avanços, várias questões ainda estavam por resolver. Alguns países 

queriam que o desarmamento químico estivesse ligado ao progresso do desarmamento 

nuclear. Outros queriam provisões para assistência na defesa contra ataques químicos. O grau 

de apoio que a Convenção emprestaria ao livre comércio de produtos químicos e ao 

consequente desenvolvimento econômico e tecnológico era uma grande preocupação para um 

grande número de países. Muitos se preocuparam com a intromissão do regime de verificação 

da Convenção, particularmente suas inspeções. Os Estados Unidos insistiram em manter o 
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direito de retaliar em espécie no caso do uso de armas químicas até uma fase muito tardia das 

negociações. Um por um, os obstáculos foram removidos e os problemas pendentes foram 

resolvidos. 
 

Em 1992, um projeto de Convenção foi formalmente adotado pela Conferência sobre 

Desarmamento. A Assembleia Geral das Nações Unidas solicitou que o Secretário-Geral da 

ONU, o depositário da Convenção, a abrisse para assinatura em 13 de janeiro de 1993, em 

Paris. Em uma demonstração inédita de apoio a um tratado internacional de controle de armas, 

130 países assinaram a Convenção durante a conferência de três dias em Paris. 
 

Ao final conclui-se que as Convenções, iniciadas pelo Protocolo de Genebra, 

diminuíram a utilização de agentes químicos, e ainda que estas somente ocorreram, 

inicialmente, devido ao uso das armas químicas, tanto pela artilharia quanto por outros vetores 

durante a Primeira Guerra Mundial 
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