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PREFÁCIO
Quando o CICV publicou a primeira versão destas diretrizes, em 1994, atendendo a um pedido da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, a comunidade internacional estava se recuperando da devastação ambiental causada 
pela Guerra do Golfo. Quase 30 anos depois, continuo visitando comunidades e conversando com pessoas cujas 
vidas foram prejudicadas por danos ambientais provocados por conflitos armados. Hoje, as dificuldades que elas 
enfrentam são ainda maiores devido à crise climática, que se intensifica rapidamente.

No Iraque e no Iêmen, a escassez de água ameaça a saúde pública e põe em risco a segurança econômica e 
alimentar. No Mali e no Níger, vimos como a escassez de recursos, além de mecanismos limitados para garantir 
uma partilha equitativa e sustentável desses recursos, pode exacerbar a violência. Na verdade, de acordo com um 
relatório publicado em 2009 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente sobre o papel dos recursos 
naturais e do meio ambiente em conflitos e na construção da paz, pelo menos 40% dos conflitos armados internos 
dos últimos 60 anos tiveram relação com recursos naturais. A maioria dos conflitos armados entre 1950 e 2000 
ocorreu em hotspots de biodiversidade, colocando em risco delicados equilíbrios ecológicos. Países em conflito 
armado também estão na linha de frente da mudança do clima. Doze dos 20 países mais vulneráveis à mudança 
do clima, de acordo com o ND-GAIN Country Index, também são palco de conflitos armados.

Os dados confirmam que o meio ambiente é submetido a um turbilhão de estresse em um conflito armado. Com 
o passar dos anos, vi que as perspectivas para as pessoas que dependem do meio ambiente para sobreviver ficam 
cada vez menores. A soma dos impactos causados pelo conflito armado, pela degradação ambiental e pelos riscos 
climáticos tornou ainda mais urgente nosso trabalho de proteção do meio ambiente em um conflito armado.

Neste ano, o CICV lança duas publicações complementares com um chamado à ação. O objetivo das diretrizes para 

a proteção do meio ambiente natural em conflitos armados é contribuir, de maneira prática, a fomentar o respeito e  
a proteção deste recurso precioso mesmo – ou especialmente – durante um conflito armado. Também publicamos 
um relatório de políticas, When Rain Turns to Dust, que aborda as graves consequências humanitárias que surgem 
a partir da convergência entre crise climática, degradação ambiental e conflito armado.

Estas diretrizes são uma versão atualizada do documento publicado em 1994. Elas refletem as mudanças ocorridas 
no direito internacional desde então, e acrescentamos um breve comentário sobre cada norma e recomendação 
para facilitar a interpretação. As diretrizes são uma ferramenta para facilitar a adoção de medidas concretas para 
fortalecer a proteção do meio ambiente durante um conflito armado. Adotar essas medidas a nível nacional é 
essencial para garantir que a lei seja colocada em prática. Embora os danos ambientais talvez sejam inerentes à 
guerra, eles não podem ser ilimitados, e os governos e todas as partes envolvidas em um conflito armado devem 
tomar as medidas adequadas.

A comunidade internacional se reuniu depois da Guerra do Vietnã para aumentar a proteção do meio ambiente 
durante um conflito armado. Isso se repetiu também depois da Guerra do Golfo. O ímpeto global para mitigar 
os efeitos da mudança climática está crescendo, e os Estados precisam se unir novamente contra esta ameaça à 
existência de toda a humanidade. Como parte destas iniciativas, pedimos que você incorpore estas diretrizes aos 
seus manuais militares e às suas estruturas jurídicas e de políticas nacionais. O CICV está pronto para trabalhar 
com Estados e com partes de conflitos armados para atingir esses objetivos. O meio ambiente não pode continuar 
sendo uma vítima silenciosa da guerra.

Peter Maurer 
Presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha
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RESUMO DE REGRAS  
E RECOMENDAÇÕES

PARTE I: PROTEÇÃO ESPECÍFICA DO MEIO AMBIENTE NATURAL 
SEGUNDO O DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO
Regra 1 – Devida consideração ao meio ambiente natural em operações militares. Os meios e métodos de combate 
devem ser empregados com a devida consideração à proteção e preservação do meio ambiente natural.

Regra 2 – Proibição de causar danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural. É proibido 
empregar meios e métodos de combate que tenham sido concebidos para causar, ou dos quais se pode prever que 
causem, danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural.

Regra 3 – Proibição de usar a destruição do meio ambiente natural como arma.
A. A destruição do meio ambiente natural não pode ser usada como arma.
B. Para os Estados signatários da Convenção sobre a Proibição de Usos Militares ou Hostis de Técnicas de 

Modificação Ambiental (Convenção ENMOD), é proibido fazer uso militar ou qualquer outro uso hostil de 
técnicas de modificação ambiental que tenha efeitos extensos, de longa duração ou graves como uma forma 
de destruir, danificar ou ferir qualquer outro Estado signatário.

Regra 4 – Proibição de atacar o meio ambiente natural como forma de represália.
A. Para os Estados signatários do Protocolo Adicional I às Convenções de Genebra (Protocolo Adicional I):

i. Ataques contra o meio ambiente natural como forma de represália são proibidos.
ii. Represálias contra bens protegidos pelo Protocolo são proibidas, inclusive quando tais bens forem parte 

do meio ambiente natural.
B. Para todos os Estados, represálias contra bens protegidos pelas Convenções de Genebra ou pela Convenção 

para a Proteção de Bens Culturais são proibidas, inclusive quando tais bens forem parte do meio ambiente 
natural.

PARTE II: PROTEÇÃO GERAL DO MEIO AMBIENTE NATURAL SEGUNDO O 
DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO
Regra 5 – Princípio de distinção entre bens de caráter civil e objetivos militares. Nenhuma parte do meio 
ambiente natural pode ser atacada, exceto se for um objetivo militar.

Regra 6 – Proibição de ataques indiscriminados. Os ataques indiscriminados estão proibidos. São ataques 
indiscriminados aqueles que:
A. não estejam dirigidos a um objetivo militar específico;
B. empregam um método ou meios de combate que não podem ser dirigidos a um objetivo militar específico; ou
C. empregam um método ou meios de combate cujos efeitos não podem ser limitados como exige o Direito 

Internacional Humanitário;
e, consequentemente, em cada um dos casos, são de natureza tal que atingem objetivos militares e civis, ou bens 
de caráter civil, incluindo o meio ambiente natural, sem distinção.

Regra 7 – Proporcionalidade no ataque. É proibido realizar um ataque contra um objetivo militar que poderia 
provocar danos incidentais ao meio ambiente natural que seriam excessivos em relação à vantagem militar 
concreta e direta que se previa.

Regra 8 – Precauções. Na condução das operações militares, um cuidado constante deve ser tomado para poupar 
a população civil, as pessoas civis e os bens de caráter civil, inclusive o meio ambiente natural. Todas as precauções 
possíveis devem ser tomadas para evitar e, em última instância, minimizar a perda incidental de vidas civis, 
ferimentos dos civis e danos aos bens de caráter civil, incluindo o meio ambiente natural.
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Regra 9 – Precauções passivas. As partes em conflito devem tomar todas as precauções possíveis para proteger 
dos efeitos dos ataques os bens de caráter civil sob seu controle, incluindo o meio ambiente natural.

Regra 10 – Proibições relativas a bens indispensáveis para a sobrevivência da população civil. É proibido 
atacar, destruir, remover ou inutilizar os bens indispensáveis para a sobrevivência da população civil, inclusive 
quando tais bens forem parte do meio ambiente natural.

Regra 11 – Proibições relativas a obras e instalações que contenham forças perigosas.
A. Cuidados especiais devem ser tomados no ataque a obras e instalações que contenham forças perigosas, 

tais como represas, diques e centrais nucleares de energia elétrica, e outras instalações localizadas 
na área ou nas proximidades dos ataques, de maneira a evitar a liberação de forças perigosas e, como 
consequência, provocar danos graves à população civil.

B. i.  Para os Estados signatários do Protocolo Adicional I, obras ou instalações que contêm forças 
perigosas, tais como represas, diques e centrais nucleares de energia elétrica, não podem ser alvo de 
ataque, mesmo que sejam objetivos militares, se isso puder causar a liberação dessas forças e, como 
consequência, provocar danos graves à população civil, sujeito às exceções especificadas no artigo 
56(2) do Protocolo. Outros objetivos militares localizados na área ou nas proximidades dessas obras 
ou instalações não podem ser alvo de ataque se isso puder causar a liberação de forças perigosas das 
obras ou instalações e, como consequência, provocar danos graves à população civil.

 ii.  Para os Estados signatários do Protocolo Adicional II às Convenções de Genebra (Protocolo Adicional 
II) e para atores não estatais que participem em conflitos armados em que o Protocolo se aplique, 
obras ou instalações que contêm forças perigosas, tais como represas, diques e centrais nucleares de 
energia elétrica, não podem ser alvo de ataque, mesmo que sejam objetivos militares, se isso puder 
causar a liberação de forças perigosas e, como consequência, provocar danos graves à  
população civil.

Regra 12 – Proibições relativas a bens culturais.
A. Bens de grande importância para o patrimônio cultural dos povos, incluindo bens que formam parte do 

meio ambiente natural, não podem ser alvo de ataque nem ser usados com finalidades que possam expor 
tais bens à destruição ou a danos, exceto se necessidades militares imperativas assim o exigirem. Qualquer 
forma de roubo, pilhagem ou desvios, e qualquer ato de vandalismo contra esses bens são proibidos.

B. Para os Estados signatários dos Protocolos Adicionais I e II, assim como para atores não estatais que 
participem em conflitos armados não internacionais em que o Protocolo II se aplica, é proibido direcionar 
atos de hostilidade contra monumentos históricos, obras de arte ou lugares de culto que constituem o 
patrimônio cultural ou espiritual dos povos, inclusive se forem parte do meio ambiente natural, ou usá-los 
em apoio à esforços militares.

Regra  13 – Proibição de destruir o meio ambiente natural sem necessidades militares imperativas.  
A destruição de qualquer parte do meio ambiente natural é proibida, exceto se necessidades militares imperativas 
assim o exigirem.

Regra 14 – Proibição de pilhagem. A pilhagem é proibida, inclusive a pilhagem de bens que formam parte do 
meio ambiente natural.

Regra 15 – Regras relativas a bens públicos e privados, incluindo o meio ambiente, em caso de ocupação. 
Em território ocupado:
A. bens públicos móveis, inclusive bens que formem parte do meio ambiente natural, que possam ser 

utilizados para operações militares podem ser confiscados;
B. bens públicos imóveis, inclusive bens que formem parte do meio ambiente natural, devem ser 

administrados de acordo com a norma do usufruto; e
C. bens particulares, inclusive bens que formem parte do meio ambiente natural, devem ser respeitados e 

não podem ser confiscados;
a menos que a destruição ou a apreensão do bem seja exigida por uma necessidade militar imperativa.



RESUMO DE REGRAS E RECOMENDAÇÕES  9

Regra 16 – A Cláusula de Martens com respeito à proteção do meio ambiente. Nos casos não previstos por 
acordos internacionais, o meio ambiente natural continua sob a proteção e a jurisdição dos princípios do direito 
internacional derivados dos costumes estabelecidos, dos princípios de humanidade e dos ditames da consciência 
pública.

Recomendação 17 – Celebração de acordos para fornecer outras proteções ao meio ambiente natural. As 
partes em conflito devem se empenhar para celebrar acordos que forneçam mais proteções ao meio ambiente 
natural em situações de conflito armado.

Recomendação 18 – Aplicação das normas do Direito Internacional Humanitário que protegem o meio 
ambiente natural em conflitos armados internacionais a conflitos armados não internacionais. Se ainda não 
estiverem obrigadas pelas normas existentes do Direito Internacional Humanitário, cada parte de um conflito 
armado não internacional é incentivada a aplicar a esse conflito, totalmente ou em parte, as normas do Direito 
Internacional Humanitário que protegem o meio ambiente natural em conflitos armados internacionais.

PARTE III: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL GARANTIDA POR 
NORMAS SOBRE ARMAS ESPECÍFICAS
Regra 19 – Proibição de usar veneno ou armas envenenadas. É proibido usar veneno ou armas envenenadas.

Regra 20 – Proibição de usar armas biológicas. É proibido usar armas biológicas.

Regra 21 – Proibição de usar armas químicas. É proibido usar armas químicas.

Regra 22 – Proibição de usar herbicidas como método de combate. O uso de herbicidas como método de 
combate é proibido se:
A. forem da natureza de armas químicas proibidas;
B. forem da natureza de armas biológicas proibidas;
C. forem dirigidos contra vegetação que não for um objetivo militar;
D. causarem a perda incidental de vidas civis, ferimentos dos civis e danos aos bens de caráter civil, ou uma 

combinação destes que podem ser excessivos em relação à vantagem militar concreta e direta que se 
espera; ou

E. causarem danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural.

Regra 23 – Armas incendiárias.
A. Se forem utilizadas armas incendiárias, todo cuidado deve ser tomado para evitar e, em última instância, 

minimizar a perda incidental de vidas civis, ferimentos dos civis e danos aos bens de caráter civil, inclusive 
ao meio ambiente natural.

B. Para os Estados signatários do Protocolo Adicional III à Convenção sobre Certas Armas Convencionais, 
é proibido tomar como objeto de ataque, com armas incendiárias, florestas e outros tipos de cobertura 
vegetal, exceto quando tais elementos naturais forem usados para acobertar, esconder ou camuflar 
combatentes e outros objetivos militares, ou forem em si mesmos objetivos militares.

Regra 24 – Minas terrestres.
A. Para as partes em conflito, as regras costumeiras mínimas específicas sobre minas terrestres são:

I. Quando minas terrestres forem utilizadas, deve-se tomar cuidados especiais para minimizar seus 
efeitos indiscriminados, inclusive sobre o meio ambiente natural.

ii. Na medida do possível, uma parte em conflito que empregue minas terrestres deve registrar a 
localização delas.

iii. Quando as hostilidades ativas cessarem, uma parte em conflito que tiver utilizado minas terrestres 
deve removê-las, torná-las inofensivas aos civis ou facilitar a remoção.
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B. Para os Estados signatários da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais:
i. É proibido usar minas antipessoais.
ii. Cada Estado signatário deve destruir ou garantir a destruição de seus estoques de minas antipessoais.
iii. Assim que possível, cada Estado signatário deve limpar as áreas sob sua jurisdição ou seu controle que 

estiverem contaminadas por minas antipessoais.
C. Para um Estado que não participe da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais, mas que seja 

signatário do Protocolo II à Convenção sobre Certas Armas Convencionais, conforme modificação de 3 de 
maio de 1996 (Protocolo Modificado II da CCAC), o uso de minas antipessoais e antiveículos é limitado pelas 
regras gerais e específicas do Protocolo, inclusive aquelas que exigem que:
i.  Todas as informações sobre a localização das minas, a disposição de campos minados e as áreas minadas 

devem ser registradas, conservadas e disponibilizadas depois que as hostilidades ativas cessarem, com o 
propósito de remover as minas.

ii.  Imediatamente depois que as hostilidades ativas cessarem, todos os campos e áreas minados devem 
ser desobstruídos, removidos, destruídos ou conservados de acordo com os requisitos do Protocolo 
Modificado II da CCAC.

Regra 25 – Minimização do impacto de resíduos explosivos de guerra, inclusive de munições cluster não 
detonadas.
A. Todo Estado signatário do Protocolo V à Convenção sobre Certas Armas Convencionais e as partes em um 

conflito armado devem:
i.  registrar e conservar as informações sobre o uso ou abandono de materiais explosivos o máximo possível;
ii.  caso tenham usado ou abandonado materiais explosivos que possam ter se tornado resíduos explosivos 

de guerra, disponibilizar o máximo possível essas informações imediatamente depois que as hostilidades 
ativas cessarem, de acordo com seus legítimos interesses de segurança, segundo o artigo 4(2) do 
Protocolo;

iii.  assim que possível depois que as hostilidades ativas cessarem, sinalizar e desobstruir, remover ou 
destruir resíduos explosivos de guerra nos territórios afetados sob seu controle.

B. Todo Estado signatário da Convenção sobre Munições Cluster se compromete a:
i.  nunca usar, em nenhuma circunstância, munições cluster;
ii.  destruir todos os estoques de munições cluster e assegurar-se de que os métodos de destruição obedeçam 

aos padrões internacionais aplicáveis de proteção da saúde pública e do meio ambiente;
iii. assim que possível, realizar ou garantir a remoção e a destruição de resíduos de munição cluster 

localizados em áreas contaminadas por munição cluster sob sua jurisdição ou seu controle.

PARTE IV: RESPEITO, IMPLEMENTAÇÃO E DIFUSÃO DAS REGRAS DO 
DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO QUE PROTEGEM O MEIO 
AMBIENTE NATURAL
Regra 26 – Obrigação de respeitar e garantir o respeito ao Direito Internacional Humanitário, inclusive às 
regras que protegem o meio ambiente natural.
A. Cada parte em conflito deverá respeitar e garantir o respeito ao Direito Internacional Humanitário, 

inclusive às regras que protegem o meio ambiente natural, por suas forças armadas e por outras pessoas 
ou grupos cuja atuação siga suas ordens, ou que estejam sob sua chefia ou seu controle.

B. Os Estados não podem incentivar que partes em um conflito armado violem o Direito Internacional 
Humanitário nem as regras que protegem o meio ambiente natural. Devem exercer sua influência, na 
medida do possível, para impedir violações do Direito Internacional Humanitário.

Regra 27 – Implementação nacional das regras do Direito Internacional Humanitário de proteção do meio 
ambiente natural. Os Estados devem cumprir suas obrigações de adotar leis e outras medidas de alcance 
nacional para garantir que as regras do Direito Internacional Humanitário que protegem o meio ambiente 
natural em um conflito armado sejam cumpridas.
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Regra 28 – Repressão de crimes de guerra relativos ao meio ambiente natural.
A. Os Estados devem investigar crimes de guerra, inclusive aqueles relativos ao meio ambiente natural, 

supostamente cometidos por seus cidadãos ou forças armadas, ou em seu território, e, caso seja 
apropriado, devem julgar os suspeitos. Também devem investigar outros crimes de guerra sobre os quais 
têm jurisdição, inclusive aqueles relativos ao meio ambiente natural, e, caso seja apropriado, devem julgar 
os suspeitos.

B. Os comandantes e outros superiores são responsáveis penalmente pelos crimes de guerra, inclusive 
aqueles relativos ao meio ambiente natural, cometidos por seus subordinados caso tenham conhecimento 
ou tenham motivo para ter conhecimento de que seus subordinados cometiam ou pretendiam cometer 
tais crimes, e não tenham adotado todas as medidas necessárias e razoáveis a seu alcance para evitar a 
perpetração ou, se tais crimes foram cometidos, para punir os responsáveis.

C. Os indivíduos têm responsabilidade penal pelos crimes de guerra que cometem, inclusive aqueles relativos 
ao meio ambiente natural.

Regra 29 – Instrução sobre o Direito Internacional Humanitário às forças armadas, incluindo as regras de 
proteção do meio ambiente natural. Os Estados e as partes em conflito deverão fornecer instruções sobre o 
Direito Internacional Humanitário, incluindo as regras de proteção do meio ambiente natural, a suas forças 
armadas.

Regra 30 – Difusão do Direito Internacional Humanitário para a população civil, incluindo as regras de 
proteção do meio ambiente natural. Os Estados devem incentivar o ensino do Direito Internacional Humanitário, 
incluindo as regras de proteção do meio ambiente natural, à população civil.

Regra 31 – Assessoria jurídica para as forças armadas sobre o Direito Internacional Humanitário, incluindo 
as regras de proteção do meio ambiente natural. Cada Estado deverá fornecer assessores jurídicos, quando 
necessário, para aconselhar os comandantes militares, no nível adequado, sobre a aplicação do Direito 
Internacional Humanitário, incluindo as regras de proteção do meio ambiente natural.

Regra 32 – Avaliação para determinar se novas armas e novos meios ou métodos bélicos seriam proibidos 
pelo Direito Internacional Humanitário, incluindo as regras de proteção do meio ambiente natural. Ao 
investigar, desenvolver, adquirir ou adotar novas armas, ou novos meios ou métodos bélicos, os Estados 
signatários do Protocolo Adicional I têm a obrigação de determinar se seu uso, em alguma ou em todas as 
circunstâncias, seria proibido pelas regras aplicáveis do direito internacional, incluindo aquelas de proteção do 
meio ambiente natural.
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INTRODUÇÃO

1 Sobre os tipos de danos diretos e indiretos causados ao meio ambiente natural por conflitos armados, consultar as avaliações 
ambientais pós-conflito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em contextos como Afeganistão,  
Côte d’Ivoire, Sudão e Faixa de Gaza.

2  A respeito do impacto do dano ambiental sobre civis em conflitos armados, consultar o Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, Protection of civilians in armed conflict: Report of the Secretary-General, UN Doc. S/2020/366, 6 de maio de 2020, p. 11; e CICV, 
When Rain Turns to Dust: Understanding and Responding to the Combined Impact of Armed Conflicts and the Climate and Environment 
Crisis on People’s Lives, CICV, Genebra, 2020. 

3 Consultar T. Hanson et al., “Warfare in biodiversity hotspots”, Conservation Biology, Vol. 23, N.º 3, junho de 2009, pp. 578–587.
4 Consultar C. Bruch, C. Muffett e S.S. Nichols (eds), Governance, Natural Resources, and Post-Conflict Peacebuilding, Routledge, 

Oxon, 2016. Ver também PNUMA, Environmental Rule of Law: First Global Report, PNUMA, Nairóbi, 2019, pp. 19 e 231–232.
5 Ver expressões desta preocupação em Assembleia Ambiental da ONU, Res. 3/1, Pollution mitigation and control in areas affected 

by armed conflict or terrorism, 6 de dezembro de 2017, Preâmbulo; Assembleia Ambiental da ONU, Res. 2/15, Protection of the 
environment in areas affected by armed conflict, 27 de maio de 2016, Preâmbulo; Assembleia Geral da ONU, Res. 47/37, Protection 
of the environment in times of armed conflict, 25 de novembro de 1992, Preâmbulo; Assembleia Geral da ONU, Report of the 
United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 de junho de 1992, Anexo I: Declaração do Rio 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, UN Doc. A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 de agosto de 1992, Princípio 24 (reafirmado 
na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, Rio de Janeiro, 2012); Assembleia Geral da 
ONU, Res. 37/7, Carta Mundial da Natureza, 28 de outubro de 1982, parágrafo 5; e Declaração das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano, Princípio 26, reimpresso em Nações Unidas, Relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, Estocolmo, 5–16 de junho de 1972, UN Doc. A/CONF.48/14/Rev.1, ONU, Nova York, 1973, p. 5.

1. Os conflitos armados continuam degradando e destruindo o meio ambiente natural, o que afeta o bem-estar, a 
saúde e a sobrevivência de pessoas em todo o planeta.1 As consequências desses danos duram anos ou décadas 
depois do fim das guerras, e deixam impactos indeléveis na vida das populações locais.2

2. Com excessiva frequência, o meio ambiente natural é atacado diretamente ou sofre danos incidentais como 
resultado do uso de certos métodos ou meios de combate. Também sofre impactos causados por danos ou 
destruição do ambiente construído, por exemplo, quando as hostilidades interrompem os serviços de água, 
saneamento ou eletricidade, ou abalam a infraestrutura da qual eles dependem para funcionar. Há diversas 
consequências ambientais. Os ataques podem provocar a contaminação da água, do solo e da terra e liberar 
poluentes atmosféricos. Resíduos explosivos de guerra contaminam o solo e as nascentes, e prejudicam 
a vida selvagem. A biodiversidade sofre danos irreparáveis quando conflitos são travados em hotspots.3 Em 
determinadas circunstâncias, as consequências ambientais do conflito armado também intensificam a mudança 
do clima. Por exemplo, a destruição de grandes áreas de florestas ou danos a instalações petrolíferas ou a 
grandes instalações industriais podem provocar um impacto prejudicial ao clima, inclusive através da liberação 
de grandes volumes de gases causadores do efeito estufa na atmosfera.

3. Os efeitos indiretos do conflito, como o colapso da governança e a degradação dos sistemas de serviços de 
infraestrutura, provocam ainda mais estragos ambientais. Isso acontece particularmente quando o conflito é 
demorado. O deslocamento da população pode provocar uma exploração insustentável de determinadas áreas, 
o que aumenta ainda mais o estresse a que o ambiente é submetido. A exploração ilegal ou prejudicial de 
recursos naturais para sustentar economias em guerra ou para benefícios pessoais provocam danos ambientais 
duradouros em muitos conflitos atuais.4 Ao mesmo tempo, a redução da capacidade institucional para a gestão 
ambiental agrava esses impactos e impede a recuperação muito depois do fim do conflito.

DIREITO INTERNACIONAL E A PROTEÇÃO  
DO MEIO AMBIENTE NATURAL EM CONFLITOS ARMADOS

4. O dano que o conflito armado causa ao meio ambiente natural preocupa profundamente a comunidade 
internacional há décadas.5 Como manifestação dessa preocupação, os Estados elaboraram conjuntos de normas 
de direito internacional, como o Direito Internacional Humanitário (DIH), o Direito Ambiental Internacional, o 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, o Direito Penal Internacional e o Direito Marítimo, para fortalecer 
a proteção do meio ambiente natural. O esforço internacional para proteger melhor o meio ambiente natural 
em um conflito armado conquistou adeptos pela primeira vez na década de 1970, quando os graves danos 
causados pelo uso extensivo de herbicidas, como o agente laranja na Guerra do Vietnã, provocaram indignação 
internacional e ressaltaram a necessidade de uma proteção específica e aprimorada do meio ambiente natural  
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nessas circunstâncias. Isso levou à adoção, em 1976, da Convenção sobre a Proibição de Usos Militares ou Hostis 
de Técnicas de Modificação Ambiental (Convenção ENMOD). Além disso, o assunto foi levado à Conferência 
Diplomática sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário, 1974–1977, e duas 
cláusulas que protegem de forma direta e expressa o meio ambiente natural, artigos 35(3) e 55, foram incluídas 
no Protocolo I, de 8 de junho de 1977, adicional às Convenções de Genebra (Protocolo Adicional I).

5. O bombardeamento de instalações petrolíferas durante a Guerra Irã-Iraque, 1980–1988, e o incêndio dos 
poços de petróleo no Kuwait durante a Guerra do Golfo, 1990–1991, reacenderam o interesse internacional em 
reafirmar e esclarecer as leis de proteção ao meio ambiente natural em conflitos armados. Com o apoio de uma 
resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU)6 e após consultar especialistas internacionais, o Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha (CICV) elaborou diretrizes para incorporar regras de proteção ao meio ambiente 
natural do DIH a instruções e manuais militares com o objetivo de aprimorar o conhecimento das forças armadas 
sobre essas regras e aumentar o respeito a elas.7 As diretrizes para instruções e manuais militares sobre a proteção do 

meio ambiente durante um conflito armado foram apresentadas à ONU em 1994 como contribuição para a Década 
do Direito Internacional. Embora não as tenha aprovado oficialmente, a Assembleia Geral da ONU convidou todos 
os Estados a divulgá-las amplamente e a “considerar devidamente a possibilidade de incorporar [as diretrizes] 
a seus manuais militares e outras instruções dirigidas ao pessoal militar”.8

6. Desde que as diretrizes de 1994 foram publicadas, incidentes como a contaminação do rio Danúbio depois do 
bombardeio de instalações industriais durante o conflito na Sérvia em 1999, a poluição de águas subterrâneas 
na Faixa de Gaza como resultado de operações militares em 2008 e o desmatamento exacerbado por anos de 
conflito na República Democrática do Congo ressaltaram a persistente necessidade de reafirmar e fomentar o 
cumprimento das regras do DIH de proteção ao meio ambiente natural.9 Embora certo nível de dano ambiental 
seja inerente ao conflito armado, ele não pode ser ilimitado. Apesar de não contemplar todos os impactos 
ambientais do conflito armado, o DIH contém regras que oferecem proteção ao meio ambiente natural e que 
visam limitar os danos causados a ele.

7. Para enfrentar este desafio contínuo, a estrutura jurídica internacional de proteção ao meio ambiente natural 
em situações de conflito armado continuou se desenvolvendo. De grande importância, a Corte Internacional 
de Justiça (CIJ), em seu parecer consultivo de 1996 sobre a legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares 
(doravante parecer consultivo sobre armas nucleares), observou que “embora não proíba especificamente o 
uso de armas nucleares, o direito internacional existente com relação à proteção do meio ambiente indica 
importantes fatores ambientais que devem ser levados em consideração no contexto da implementação dos 
princípios e regras do direito aplicável em um conflito armado”.10 Desde então, indicando uma preocupação 
geral, a ONU adotou diversas resoluções que abordam a proteção do meio ambiente durante conflitos armados.11 
Além disso, em uma conferência diplomática convocada pela Assembleia Geral da ONU em 2017, 122 Estados 
adotaram o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, o primeiro instrumento de obrigação legal internacional 
a proibir amplamente as armas nucleares com base nos princípios e regras do DIH, incluindo suas regras  

6 Assembleia Geral da ONU, Res. 47/37, Protection of the environment in times of armed conflict, 25 de novembro de 1992, 
Preâmbulo: “São preciadas as atividades do Comitê Internacional da Cruz Vermelha neste campo, com planos de continuar 
consultando especialistas com uma ampla base de participação e sua prontidão para elaborar um manual de diretrizes-modelo 
para manuais militares…”.

7  CICV, diretrizes para instruções e manuais militares sobre a proteção do meio ambiente durante um conflito armado, 1994, 
anexadas a Assembleia Geral da ONU, United Nations Decade of International Law: Report of the Secretary-General, UN Doc. 
A/49/323, 19 de agosto de 1994.

8  Assembleia Geral da ONU, Res. 49/50, United Nations Decade of International Law, 9 de dezembro de 1994, parágrafo 11. Este 
convite foi lembrado em 2016 por Assembleia Ambiental da ONU, Res. 2/15, Protection of the environment in areas affected by 
armed conflict, 27 de maio de 2016, parágrafo 5. Para obter um panorama das discussões que ocorreram na Assembleia Geral da 
ONU, consultar M. Bothe, “Military activities and the protection of the environment”, Environmental Policy and Law, Vol. 37, N.º 2/3, 
2007, p. 234. 

9 Para mais informações sobre a necessidade de fortalecer as regras do DIH sobre a proteção do meio ambiente natural, consultar 
CICV, Strengthening Legal Protection for Victims of Armed Conflicts, relatório apresentado à 31.ª Conferência Internacional da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho, CICV, Genebra, outubro de 2011, pp. 14–17.

10 CIJ, Legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares, parecer consultivo, 8 de julho de 1996, parágrafo 33.
11 Consultar, por exemplo, Assembleia Ambiental da ONU, Res. 3/1, Pollution mitigation and control in areas affected by armed conflict 

or terrorism, 6 de dezembro de 2017; e Assembleia Ambiental da ONU, Res. 2/15, Protection of the environment in areas affected 
by armed conflict, 27 de maio de 2016. Ver também, por exemplo, Assembleia Geral da ONU, Res. 64/195, Oil slick on Lebanese 
shores, 21 de dezembro de 2009. Em uma reunião Fórmula Arria do Conselho de Segurança da ONU sobre a proteção do meio 
ambiente em um conflito armado, no dia 8 de novembro de 2018, vários Estados mencionaram a necessidade de melhorar a 
implementação das estruturas jurídicas existentes, e alguns observaram que era necessário aprofundar o direito.
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sobre a proteção do meio ambiente natural.12 Este tratado inclui cláusulas que exigem a remediação ambiental 
de áreas contaminadas pelo uso ou por testes de armas nucleares.13 Quando entrar em vigor, representará 
uma parte essencial da proteção jurídica fornecida ao meio ambiente natural, porque uma guerra nuclear 
poderia provocar danos duradouros a nosso planeta, perturbar gravemente o ecossistema da Terra, reduzir as 
temperaturas globais e desencadear uma escassez mundial de alimentos.

8. Há esforços para esclarecer e reforçar a estrutura jurídica internacional que rege a proteção do meio ambiente 
natural em um conflito armado.14 O interesse dos Estados nesta questão aumentou recentemente.15  A Comissão 
de Direito Internacional (CDI) nomeou duas relatoras especiais em 2013 e 2017, respectivamente, para abordar a 
proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados. Com base nos relatórios dessas relatoras especiais,16 
e nos debates na Comissão e no Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU, a CDI elaborou a Minuta dos 
Princípios sobre a proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados que, junto com seus comentários, 
foram adotados na primeira leitura na septuagésima primeira sessão da CDI em 2019.17 A Minuta dos Princípios 
aborda a proteção do meio ambiente diante de um potencial conflito armado, durante um conflito e depois de 
um conflito. A CDI apresentou posteriormente o relatório de seu trabalho ao Sexto Comitê durante a 74.ª sessão 
da Assembleia Geral da ONU. A CDI está oferecendo aos Estados e a organizações internacionais a oportunidade 
de comentar a Minuta dos Princípios e seus comentários até junho de 2021. Com base nesses comentários, a CDI 
deve realizar a segunda leitura em 2022.

12 Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares (2017), parágrafo 9 do preâmbulo. 
13 Ibid., artigos 6(2) e 7(6). O preâmbulo do tratado aborda as consequências humanitárias catastróficas, com graves implicações 

para o meio ambiente, que resultariam de qualquer uso de armas nucleares e relembra regras do DIH sobre a proteção do 
meio ambiente natural. Ver também CICV, Serviço de Consultoria em DIH, 2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 
ficha técnica, 2018. Para obter informações mais gerais sobre armas nucleares e DIH, consultar CICV, Nuclear Weapons and 
International Humanitarian Law, nota informativa N.º 4, CICV, Genebra, 2013. Observar que o Tratado de Proibição de Armas 
Nucleares não foi incluído porque ainda não tinha entrado em vigor no momento da elaboração destas diretrizes.

14 Consultar, por exemplo, PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International 
Law, PNUMA, Nairóbi, 2009, elaborado com o propósito declarado de identificar brechas na estrutura jurídica existente e 
recomendar soluções para elas. Ver também o trabalho da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e de seu 
grupo especializado em paz, segurança e conflito: https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-law/
our-work/peace-security-and-conflict (todos os links foram acessados em agosto de 2020). 

15 Ver a respeito as resoluções da Assembleia Ambiental da ONU mencionadas na nota de rodapé 11 acima. Além disso, o Conselho 
de Segurança da ONU organizou reuniões Fórmula Arria sobre a proteção do meio ambiente durante um conflito armado 
em novembro de 2018 e em dezembro de 2019. O secretário-geral da ONU também abordou o impacto ambiental do conflito 
armado e da mudança do clima; consultar Conselho de Segurança da ONU, Protection of civilians in armed conflict: Report of the 
Secretary-General, UN Doc. S/2020/366, 6 de maio de 2020, p. 11.

16 Para os relatórios da primeira relatora especial nomeada em 2013, consultar CDI, Preliminary report on the protection of the 
environment in relation to armed conflicts submitted by Marie G. Jacobsson, Special Rapporteur, UN Doc. A/CN.4/674, 30 de maio 
de 2014; CDI, Second report on the protection of the environment in relation to armed conflicts submitted by Marie G. Jacobsson, 
Special Rapporteur, UN Doc. A/CN.4/685, 28 de maio de 2015; e CDI, Third report on the protection of the environment in relation 
to armed conflicts submitted by Marie G. Jacobsson, Special Rapporteur, UN Doc. A/CN.4/700, 3 de junho de 2016. Para os relatórios 
da segunda relatora especial nomeada em 2017, consultar CDI, First report on protection of the environment in relation to armed 
conflicts by Marja Lehto, Special Rapporteur, UN Doc. A/CN.4/720, 30 de abril de 2018; e CDI, Second report on protection of the 
environment in relation to armed conflicts by Marja Lehto, Special Rapporteur, UN Doc. A/CN.4/728, 27 de março de 2019.

17 Consultar CDI, Minuta dos Princípios sobre a proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados (2019), reproduzida 
na Assembleia Geral da ONU, Relatório da Comissão de Direito Internacional: 71.ª sessão (29 de abril–7 de junho e 8 de julho–9 de 
agosto de 2019), UN Doc. A/74/10, ONU, Nova York, 2019, Cap. VI. Proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados, 
pp. 209–296. Para obter mais informações sobre o processo de elaboração, consultar o resumo do trabalho da CDI sobre a 
proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados: http://legal.un.org/ilc/summaries/8_7.shtml.

https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-law/our-work/specialist-groups/peace-security-and-conflict
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-law/our-work/specialist-groups/peace-security-and-conflict
http://legal.un.org/ilc/summaries/8_7.shtml
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18 Consultar J.M. Henckaerts e L. Doswald-Beck (eds), Customary International Humanitarian Law, Vol. I: Rules e Vol. II: Practice, CICV, 
Genebra/Cambridge University Press, Cambridge, 2005, reimpresso em 2009: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/
por/docs/home (doravante, Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário). Os números de página do 
Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário citados nestas diretrizes se referem à reimpressão de 2009. 
Arquivos PDF desta publicação estão disponíveis em: https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/2696 (Vol. I) e https://www.icrc.
org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-ii-icrc-eng.pdf (Vol. II, Partes 1 e 2). Para facilitar 
a referência, os links em notas de rodapé para regras específicas também são fornecidos à regra correspondente na versão 
on-line da Base de Dados do Direito Internacional Humanitário Consuetudinário do CICV.

19  Com relação à proteção do meio ambiente natural em conflitos armados fornecida por outros conjuntos de normas do direito 
internacional além do DIH, consultar parágrafos 25–41 destas diretrizes. 

20 Consultar anexo com a lista de especialistas que participaram do processo de revisão por pares. 

9. Em 2009, em um seminário organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pelo 
CICV, ficou acordado que as diretrizes de 1994 precisavam ser atualizadas e iniciaram-se os esforços para divulgá-
las. A Divisão Jurídica do CICV realizou este trabalho.

10. Como resultado, as diretrizes para a proteção do meio ambiente natural em conflitos armados levam em consideração 
as novidades dos tratados e do direito consuetudinário desde 1994, em particular, com base nos esclarecimentos 
fornecidos pelo Estudo do CICV de 2005 sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário.18 As 
diretrizes se baseiam neste estudo, que representa a leitura do CICV sobre o status do direito consuetudinário; os 
comentários que acompanham têm o objetivo de abordar visões diferentes sobre o estudo e, quando relevante, o 
status consuetudinário de algumas de suas regras. O foco das diretrizes de 2020, assim como o da versão de 1994, 
é como as regras do DIH protegem o meio ambiente natural. A interação entre o DIH e outros conjuntos de normas 
de direito internacional em situações de conflito armado não é o foco e só é abordada brevemente na seção de 
considerações preliminares abaixo.19

11. As diretrizes de 2020 são uma continuação unificada dos esforços do CICV para gerar conscientização quanto à 
necessidade de proteger o meio ambiente natural das consequências do conflito armado, mas também vão além 
do objetivo original das diretrizes de 1994. Este documento serviu primordialmente como uma ferramenta de 
referência para a incorporação das regras de proteção do meio ambiente natural a manuais e instruções militares. 
Em contraste, a presente versão das diretrizes pretende servir de referência para todas as partes envolvidas, sejam 
órgãos estatais (do executivo, do legislativo e do judiciário), atores não estatais que participam de um conflito 
armado ou outros atores que podem estar em posição de influenciar o comportamento das partes em um conflito 
armado. Este escopo mais amplo reconhece que, em realidade, existem autoridades estatais além das forças 
armadas, como parlamentares e órgãos judiciais, que podem desempenhar um papel importante ao divulgar, 
implementar e fazer cumprir a lei. Além disso, com a proliferação de conflitos armados não internacionais, 
também é fundamental disseminar o DIH e fomentar que grupos armados não estatais respeitem mais essas 
regras. Outros atores também podem ter uma influência positiva quanto a isso em partes em um conflito armado.

12. As diretrizes de 2020 são uma compilação de regras existentes do DIH. Quando necessário, elas também visam 
esclarecer melhor essas regras. É preciso enfatizar que, assim como as diretrizes de 1994, a atual versão é uma 
reafirmação da lei de acordo com a visão do CICV. Deste modo, não deve ser interpretada como limitação ou 
prejuízo das obrigações existentes de acordo com o direito internacional nem como criação ou reelaboração de 
novas obrigações.

13. O conteúdo das diretrizes de 1994 continua sendo válido atualmente, e as diretrizes de 2020 conservam seus 
principais elementos. Para esclarecer a fonte e a aplicabilidade desses elementos, as diretrizes de 2020 são mais 
detalhadas que a versão anterior. A estrutura também foi alterada para apresentar primeiro as regras relevantes 
do direito internacional consuetudinário, inclusive aquelas identificadas no estudo do CICV, e depois as obrigações 
adicionais de tratados, conforme aplicável. Como as diretrizes refletem as obrigações existentes de acordo com o 
direito internacional, o presente documento optou por referir-se a elas como “regras”. Nos poucos casos em que 
são recomendações, em vez de obrigações, as diretrizes se referem a elas como “recomendações”. Por último, um 
comentário conciso acompanha cada regra ou recomendação para facilitar a interpretação e explicitar a fonte. As 
diretrizes de 2020 passaram por um processo de revisão por pares externos realizado por advogados e acadêmicos, 
que fizeram contribuições a título pessoal.20

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/home
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/home
https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/2696
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-ii-icrc-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-ii-icrc-eng.pdf
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PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES PARA IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES

21 Ver, por exemplo, os compromissos apresentados conjuntamente à 33.ª Conferência Internacional da Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho, Genebra, 2019, pelos governos e Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha da Dinamarca, da Finlândia, 
da Islândia, da Noruega e da Suécia; pelo governo da Finlândia e pela Cruz Vermelha Finlandesa; e pelo governo de Burkina 
Fasso: https://rcrcconference.org/about/pledges/search. Ver também o compromisso assumido anteriormente pelos governos e 
Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha da Dinamarca, da Finlândia, da Noruega e da Suécia com relação à elaboração de uma 
estrutura jurídica para proteger o meio ambiente em um conflito armado, Compromisso P1290, apresentado à 31.ª Conferência 
Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Genebra, 28 de novembro–1 de dezembro de 2011.

14. O objetivo das diretrizes de 2020 é facilitar a adoção de medidas concretas para reduzir o impacto ambiental do 
conflito armado. Para auxiliar esta implementação, o CICV propõe as seguintes medidas que os Estados podem 
decidir adotar:

Disseminar as regras do DIH que protegem o meio ambiente natural do modo refletido nestas diretrizes 
e integrá-las à doutrina, à capacitação, ao treinamento e aos sistemas disciplinares das forças armadas. 
Comitês nacionais de DIH ou entidades semelhantes poderiam ser encarregados de assessorar e auxiliar 
autoridades nacionais neste quesito.

Adotar e implementar medidas para aumentar a compreensão das consequências do conflito armado para o 
meio ambiente antes e durante operações militares com regularidade, sempre que possível e operativamente 
relevante, para minimizar os impactos diretos e indiretos das operações militares no meio ambiente natural. 
Sempre que for viável, os Estados poderiam, por exemplo, avaliar com antecedência o impacto ambiental de 
operações militares ou mapear áreas de especial importância ambiental ou fragilidade antes da realização das 
operações militares.

Identificar e designar áreas de especial importância ambiental ou fragilidade como zonas desmilitarizadas. 
Estas áreas podem incluir parques nacionais, reservas naturais e habitats de espécies em risco de extinção. Elas 
poderiam ser designadas como zonas desmilitarizadas onde qualquer ação militar e a presença de tropas e de 
material militar são proibidas. A designação poderia ser efetuada antes da ocorrência de um conflito armado, 
ou seja, em tempos de paz, ou depois que o combate começar.

Intercambiar práticas recomendadas e exemplos de medidas que podem ser tomadas para respeitar 
as obrigações do DIH que protegem o meio ambiente natural através de atividades como conferências, 
treinamentos e exercícios militares, e fóruns regionais. Os Estados também poderiam, por exemplo, realizar 
ou publicar avaliações científicas sobre a proporcionalidade do dano causado ao meio ambiente natural por 
determinados tipos de armas. Além disso, poderiam oferecer a outros Estados conselhos técnicos sobre medidas 
para proteger melhor áreas de especial importância ambiental ou fragilidade.

Os Estados e as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho apresentaram diversos 
compromissos deste tipo para aprimorar a proteção do meio ambiente natural em um conflito armado.21

https://rcrcconference.org/about/pledges/search
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O CONCEITO DE MEIO AMBIENTE NATURAL

22 Para obter um panorama, consultar CDI, Second report by Special Rapporteur Marja Lehto, pp. 82–86. Ver também as declarações 
feitas diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU pela Áustria, 69.ª sessão, item 78 da Agenda, 3 de novembro de 
2014; Malásia, 71.ª sessão, item 78 da Agenda, 28 de outubro de 2016 e 73.ª sessão, item 82 da Agenda, 31 de outubro de 2018, 
parágrafo 4; Micronésia (Estados Federados da), 71.ª sessão, item 78 da Agenda, 1 de novembro de 2016; e Nova Zelândia,  
69.ª sessão, item 78 da Agenda, 3 de novembro de 2014, p. 3.

23 P. Sands et al., Principles of International Environmental Law, 4.ª edição, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 14, 
citado em CDI, Second report by Special Rapporteur Marja Lehto, parágrafo 196. A União Europeia (UE) e a Aliança do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN) definem o termo “meio ambiente” como “[o] entorno em que uma organização funciona, incluindo ar, 
água, terra, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e sua inter-relação”: OTAN, NATO Glossary of Terms and Definitions, 
AAP-06, NATO Standardization Office, 2019, p. 49; e Comitê Militar da UE, European Union Military Concept on Environmental 
Protection and Energy Efficiency for EU-led military operations, EEAS 01574/12, 14 de setembro de 2012, p. 8. 

24 CDI, Second report by Special Rapporteur Marja Lehto, parágrafo 196.
25 Programa de pesquisa sobre Política Humanitária e Conflito da Universidade de Harvard (HPCR), Manual on International  

Law Applicable to Air and Missile Warfare, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, comentário sobre Regras 88–89, 
pp. 247–248, parágrafo 6. 

26 Conferência Diplomática sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário, Genebra, 1974–1977, 
Report of the Chairman of the Group “Biotope”, 11 de março de 1975, CDDH/III/GT/35, parágrafo 5, reimpresso em H.S. Levie, Protection 
of War Victims: Protocol I to the 1949 Geneva Conventions, Vol. 3, Oceana Publications, Dobbs Ferry (N.Y.), 1980, p. 267.

27  Y. Sandoz, C. Swinarski e B. Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949, CICV, Genebra/Martinus Nijhoff, Leiden, 1987, p. 415, parágrafo 1451. O Comentário acrescenta: “Este é um 
equilíbrio permanente ou temporário, dependendo da situação, embora sempre relativamente frágil, de forças que se mantêm 
mutuamente em equilíbrio e condicionam a vida de grupos biológicos”. Ver também ibid., p. 411, parágrafo 1444, que observa 
que o “conceito de ecossistema nos leva à essência do artigo 35, parágrafo 3 (idêntico neste sentido ao do artigo 55 – Proteção 
do ambiente natural), em contraste com o conceito de ambiente humano”. Esta noção de interação também é abordada em CDI, 
Preliminary report by Special Rapporteur Marie G. Jacobsson, parágrafo 79. 

15. Não existe consenso quanto à definição dos termos “meio ambiente” e “meio ambiente natural” no direito 
internacional. No Direito Ambiental Internacional, seus significados são abordados de modos diferentes. 
Frequentemente, os instrumentos ambientais internacionais se abstêm de definir o conceito de ambiente, 
referindo-se a ele em linhas gerais ou abordando-o no contexto limitado de um instrumento específico.22 
De modo geral, no entanto, o conceito de meio ambiente no Direito Ambiental Internacional abrange “as 
características e os produtos do mundo natural e da civilização humana”.23 De acordo com essa compreensão 
geral, a CDI considera que a noção de meio ambiente “representa um sistema complexo de interconexões, 
em que os fatores envolvidos (como os seres humanos e o meio ambiente natural) interagem de diversas 
maneiras que ‘impedem que sejam considerados como partes distintas’”.24

16. A noção de “meio ambiente natural” para os propósitos do DIH não foi definida no Protocolo Adicional I nem 
em sua história de negociação, e existem perspectivas diferentes sobre seu significado exato.25 As presentes 
diretrizes compreendem que o “meio ambiente natural” constitui o mundo natural e o sistema de inter-
relações inextricáveis entre os seres vivos e seu entorno inanimado, no sentido mais amplo. Esta concepção é 
apresentada aqui por uma questão de clareza, mas baseia-se na leitura que o CICV faz da história de elaboração 
do Protocolo Adicional I e das regras em si. Durante a negociação do Protocolo Adicional I, no relatório 
do Grupo “Biotope”, organizado pelo Comitê III da Conferência Diplomática 1974–1977 para trabalhar nas 
cláusulas ambientais do Protocolo, foi observado que “o meio ambiente natural está relacionado a condições 
e influências externas que afetam a vida, o desenvolvimento e a sobrevivência da população civil e dos seres 
vivos”, enquanto o meio ambiente humano só está relacionado ao “entorno imediato em que a população 
civil vive”.26 É particularmente significativo que esta noção não se refira exclusivamente a organismos e 
objetos inanimados de modo isolado. Em vez disso, o termo “meio ambiente natural” também se refere de 
modo mais amplo ao sistema de inter-relações inextricáveis entre os seres vivos e seu entorno inanimado.27  
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De acordo com o DIH, o conceito de meio ambiente natural inclui tudo que existe ou ocorre naturalmente, 
como a hidrosfera, a biosfera, a geosfera e a atmosfera em geral (incluindo fauna, flora, oceanos e outras 
extensões de água, solo e rochas).28 Além disso, o meio ambiente natural inclui elementos naturais que sejam 
ou possam ser produto da intervenção humana, como gêneros alimentícios, áreas agrícolas, água potável e 
pecuária.29

17. Levando em consideração o exposto acima, e conforme observado no comentário sobre o artigo  55 do 
Protocolo Adicional I, o termo “meio ambiente natural” deveria ser entendido no sentido mais amplo possível, 
de acordo com o significado conferido a ele pelos Estados no contexto do DIH.30 Esta abordagem está em 
conformidade com o fato de que o conceito de “meio ambiente natural” pode mudar com o tempo, à medida 
que aumentar o conhecimento sobre ele, e com o fato de que o meio ambiente em si muda constantemente.31

28 Ver Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 662, parágrafo 2126; Convenção ENMOD 
(1976), artigo II, que proíbe “técnicas para modificar – através da manipulação deliberada de processos naturais – a dinâmica, 
a composição ou a estrutura da Terra, incluindo sua biota, litosfera, hidrosfera e atmosfera, ou do espaço sideral”; e CDI, 
Preliminary report by Special Rapporteur Marie G. Jacobsson, parágrafos 79–86. Consultar também M.N. Schmitt e L. Vihul (eds), 
Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, 2.ª ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2017, 
Regra 143, pp. 537–538, que adota a definição da ENMOD (com exceção do espaço sideral); e J.M. Henckaerts e D. Constantin, 
“Protection of the natural environment”, em A. Clapham e P. Gaeta (eds), The Oxford Handbook of International Law in Armed 
Conflict, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 471; C. Droege e M.L. Tougas, “The protection of the natural environment in 
armed conflict: Existing rules and need for further legal protection”, Nordic Journal of International Law, Vol. 82, N.º 1, 2013,  
p. 25. Ver também, por exemplo, Nova Zelândia, Manual of Armed Forces Law: Law of Armed Conflict, Vol. 4, 2017, p. 8–45, que 
afirma que o “[m]eio ambiente natural inclui todas as florestas e vegetações, águas, lagos e mares, o solo e o subsolo, e o ar”. 
Para a perspectiva de que “o meio ambiente” também inclui a interação com elementos da civilização humana, consultar as 
notas de rodapé 23 e 24 acima e o texto correspondente. Durante a negociação do Protocolo Adicional I, várias propostas iniciais 
se referiam a “meios e métodos que destroem as condições ambientais humanas e naturais” ou “que perturbam ou destroem 
as condições naturais do meio ambiental humano” [ênfase nossa]; ver, por exemplo, as propostas da República Democrática 
Alemã, Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. III, CDDH/III/108, 11 de setembro de 1974, p. 155, 
parágrafo 4; e as propostas conjuntas da República Democrática do Vietnã e da Uganda, ibid., Vol. III, CDDH/III/238 e Ad. I,  
25 de fevereiro de 1975, p. 157, parágrafo 5.

29 Ver Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 662, parágrafo 2126. Consultar 
também M.N. Schmitt, “Green war: An assessment of the environmental law of international armed conflict”, Yale Journal of 
International Law, Vol. 22, 1997, p. 5. 

30 Ver Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 662, parágrafo 2126; Henckaerts/
Constantin, “Protection of the natural environment”, p. 471; e Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in 
armed conflict: Existing rules and need for further legal protection”, p. 25. 

31 Consultar CDI, Second report by Special Rapporteur Marja Lehto, parágrafo 192.
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32 Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. 1, comentário 
sobre a Regra 43.A, p. 157: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule43 e prática relacionada. O 
modo amplo em que o meio ambiente natural é definido gerou visões divergentes quanto à possibilidade de caracterizar o meio 
ambiente natural como um todo, em vez das partes individuais que o compõem, como um bem de caráter civil. A presente versão 
das diretrizes não entra neste debate porque, na prática, o que importa para garantir uma proteção eficaz do meio ambiente 
natural é que todas as suas partes individuais sejam consideradas bens de caráter civil a menos que se tornem objetivos militares. 
Para ver os argumentos que defendem que o meio ambiente natural como um todo não deveria ser considerado um bem de 
caráter civil, consultar, por exemplo, W. Heintschel von Heinegg e M. Donner, “New developments in the protection of the natural 
environment in naval armed conflicts”, German Yearbook of International Law, Vol. 37, 1994, p. 289. 

33 Diversos Estados expressaram opiniões em relação ao caráter civil do meio ambiente natural no contexto do trabalho da CDI sobre 
a proteção do meio ambiente relativo a conflitos armados: Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia (em um comunicado 
conjunto), assim como Israel, Itália, México, Nova Zelândia e Suíça, expressaram apoio à abordagem proposta pela CDI, segundo a qual 
“nenhuma parte do meio ambiente [natural] pode ser atacada, a menos que tenha se tornado um objetivo militar”, o que sugere que 
isso reflete o DIH existente. Do mesmo modo, a Alemanha reconheceu que “ataques contra o meio ambiente natural estão proibidos, a 
menos que ele tenha se tornado um objetivo militar”, e o Peru indicou que os princípios de distinção, proporcionalidade e precauções se 
aplicam ao meio ambiente natural. Alguns poucos Estados se posicionaram de forma menos clara ou assertiva: por exemplo, os Estados 
Unidos afirmaram que “partes do meio ambiente natural não podem ser alvo de ataque a menos que constituam objetivos militares”, 
questionando também se considerações ambientais devem ser sempre relevantes para aplicar o princípio de proporcionalidade.  
A Croácia e El Salvador tiveram perspectivas divergentes e afirmaram que não apoiam a classificação do meio ambiente natural como 
civil por natureza. Para detalhes dessas declarações diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU, consultar Croácia, 70.ª sessão, 
item 83 da Agenda, 10 de novembro de 2015; El Salvador, 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 9–11 de novembro de 2015 e 71.ª sessão, 
item 78 da Agenda, 1 de novembro de 2019; Alemanha, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 5 de novembro de 2019; Israel, 70.ª sessão, 
item 83 da Agenda, 11 de novembro de 2015; Itália, 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 6 de novembro de 2015; México, 71.ª sessão, item 78 
da Agenda, 2 de novembro de 2016; Nova Zelândia, 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 11 de novembro de 2015 e 74.ª sessão, item 79 da 
Agenda, 31 de outubro de 2019; Noruega em nome dos países nórdicos, 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 9 de novembro de 2015; Peru, 
71.ª sessão, item 78 da Agenda, 2 de novembro de 2016 e 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 5 de novembro de 2019; Suíça, 68.ª sessão, 
item 81 da Agenda, 4 de novembro de 2013, 69.ª sessão, item 78 da Agenda, 3 de novembro de 2014 e 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 11 
de novembro de 2015; e Estados Unidos, 68.ª sessão, item 81 da Agenda, 4 de novembro de 2013 e 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 10 de 
novembro de 2015. Para outras práticas de Estado que indicam que o meio ambiente natural tem caráter civil ou que aplicam as regras 
gerais de conduta de hostilidades ao meio ambiente natural, consultar, por exemplo, Austrália, The Manual of the Law of Armed Conflict, 
2006, parágrafo 5.50; Austrália, Declaração diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU, 46.ª sessão, item 140 da Agenda,  
22 de outubro de 1991, parágrafo 7; Áustria, Declaração diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU, 47.ª sessão, item 136 
da Agenda, 1 de outubro de 1992, parágrafo 37; Burundi, Règlement n° 98 sur le droit international humanitaire, 2007, Part I bis, p. 5, 
assim como p. 19; Canadá, Declaração diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU, 47.ª sessão, item 136 da Agenda, 1 de 
outubro de 1992, parágrafo 20; Côte d’Ivoire, Droit de la guerre : Manuel d’instruction, Livre III, Tome 1: Instruction de l’élève officier d’active de 
1ère année, Manuel de l’élève, 2007, p. 35; Comitê Militar da UE, European Union Military Concept on Environmental Protection and Energy 
Efficiency for EU-led military operations, parágrafo 11(g); Itália, Manuale di diritto umanitario, 1991, Vol. I, parágrafo 85; Jordânia e Estados 
Unidos, “International Law Providing Protection to the Environment in Times of Armed Conflict”, Memorando anexo à Carta com data 
de 28 de setembro de 1992 ao presidente do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU, UN Doc. A/C.6/47/3, 28 de setembro de 1992, 
parágrafo 1(h); México, Manual de Derecho Internacional Humanitario para el Ejército y la Fuerza Área Mexicanos, 2009, parágrafos 255 
e 260; Países Baixos, Humanitair Oorlogsrecht: Handleiding, 2005, parágrafo 1037; Nova Zelândia, Manual of Armed Forces Law: Law of 
Armed Conflict, Vol. 4, 2017, p. 14–34; Noruega, Código Penal, 1902, tal como modificado em 2008, parágrafo 106(c); Suíça, Bases légales 
du comportement à l’engagement, 2003, parágrafo 225; Suíça, ABC of International Humanitarian Law, 2009, pp. 12 e20; Estados Unidos, 
The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, 2007, parágrafo 8.4; e Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário 
Consuetudinário, Report on US Practice, 1997, Cap. 4.5. Para uma declaração dos Estados Unidos que afirma que “partes do meio ambiente 
natural não podem ser alvo de ataque a menos que constituam objetivos militares, de acordo com a definição tradicional”, consultar 
J.B. Bellinger III e W.J. Haynes II, “A US Government response to the International Committee of the Red Cross Study on Customary 
International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, Vol. 89, N.º 866, junho de 2007, p. 455.

34 Ver CDI, Minuta dos Princípios sobre a proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados (2019), Princípios 13 e 14, 
pp. 250–256, em particular pp. 252–253.

35 Ver CIJ, Legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares, parecer consultivo, 8 de julho de 1996, parágrafos 30 e 32; Tribunal Penal 
Internacional para a Ex-Iugoslávia (TPII), Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing 
Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, 14 de junho de 2000, parágrafos 15 e 18; L. Doswald-Beck (ed.), San Remo Manual 
on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, preparado por advogados internacionais e especialistas navais reunidos pelo 
International Institute of Humanitarian Law (IIHL), adotado em junho de 1994, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 9, 
parágrafo 13(c); Conferência Internacional para a Proteção das Vítimas de Guerra, Genebra, 30 de agosto–1 de setembro de 1993, 
Declaração Final, parágrafo I (10), International Legal Materials, Vol. 33, 1994, p. 301; M.N. Schmitt, C.H.B. Garraway e Y. Dinstein 
(eds), The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict, with Commentary, IIHL, San Remo, 2006, Regra 4.2.4, p. 59; PNUMA, 
Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 13; Grupo de estudos da Associação de 
Direito Internacional (ADI) sobre Conduta de hostilidades no século 21, “The conduct of hostilities and international humanitarian 
law: Challenges of 21st century warfare”, International Law Studies, Vol. 93, N.º 322, 2017, p. 362; Schmitt/Vihul (eds), Tallinn 
Manual, Regra 143 e comentário, pp. 537–538, parágrafos 1 e 4 (e referências nas notas de rodapé 1329 e 1334); e CICV, diretrizes 
para instruções e manuais militares sobre a proteção do meio ambiente durante um conflito armado. Consultar também Henckaerts/
Constantin, “Protection of the natural environment”, p. 474; Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed 
conflict: Existing rules and need for further legal protection”, p. 24; K. Hulme, “Taking care to protect the environment against 
damage: A meaningless obligation?”, International Review of the Red Cross, Vol. 92, N.º 879, setembro de 2010, p. 678; M. Bothe et al., 
“International law protecting the environment during armed conflict: Gaps and opportunities”, International Review of the Red Cross, 
Vol. 92, N.º 879, setembro de 2010, p. 576; e Y. Dinstein, “Protection of the environment in international armed conflict”, Max Planck 
Yearbook of United Nations Law, Vol. 5, 2001, pp. 533–534. 

18. De modo geral, é admitido atualmente que, como padrão, o meio ambiente natural tem caráter civil.32 Este 
reconhecimento é refletido pela prática dos Estados,33 pelo trabalho da CDI para proteger o meio ambiente em 
conflitos armados34 e por outras importantes práticas e atividades acadêmicas.35 Isso reflete o fato de que o sistema 
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do DIH classifica tudo que puder ser sujeito a um ataque ou à destruição como um bem de caráter civil ou como 
um objetivo militar; os bens de caráter civil são todos os bens que não sejam objetivos militares.36 Neste sentido, 
é notável que, embora o artigo 55 do Protocolo Adicional I não designe especificamente todas as partes do meio 
ambiente natural como bens de caráter civil, esta cláusula pertença à Parte IV, Seção I, Capítulo III do Protocolo, 
intitulada “Bens de caráter civil”. Deste modo, todas as partes e todos os elementos do meio ambiente natural são 
bens de caráter civil, a menos que se tornem objetivos militares.37 Suas diversas partes, portanto, estão protegidas 
em si pelas regras gerais do DIH que protege bens de caráter civil.38 No entanto, partes do meio ambiente natural 
podem se tornar objetivos militares de acordo com a regra normal – ou seja, se, por sua natureza, localização, 
finalidade ou utilização, contribuírem eficazmente à ação militar e se sua destruição parcial ou total, captura ou 
neutralização, nas circunstâncias vigentes no momento, oferecerem uma vantagem militar definida.39

19. No entanto, há certo debate sobre se todas as partes do meio ambiente natural que não são classificadas 
como objetivos militares são necessariamente bens de caráter civil. Alguns consideram que a proteção do 
meio ambiente natural deveria se basear numa abordagem antropocêntrica, não em seu “valor intrínseco”.40 
De acordo com a perspectiva antropocêntrica, o meio ambiente natural só está protegido pelo DIH se 
afetar a população civil.41  Deste ponto de vista, nem todas as partes do meio ambiente natural são “bens” 
como o termo é compreendido no DIH; ao contrário, uma parte do meio ambiente natural só constitui um 
bem de caráter civil se civis utilizarem ou dependerem dela ou se danos a ela afetarem a população civil.42 
Consequentemente, se civis não utilizarem nem dependerem de nenhum modo de uma parte do meio 
ambiente natural ou se ela não afetar os seres humanos – por exemplo, um arbusto no meio do deserto –, 
ela não é um bem de caráter civil de acordo com esta perspectiva e, portanto, não está protegida pelas regras 
gerais do DIH que protegem tais bens; assim, essas partes não precisam ser consideradas nas avaliações da 
conduta de hostilidades. Por outro lado, a abordagem do “valor intrínseco” protege o meio ambiente natural 
per se, mesmo se um dano a ele não for necessariamente prejudicial aos seres humanos de uma maneira 
razoavelmente previsível para os propósitos das avaliações de DIH. Esta abordagem reconhece a dependência 
intrínseca de todos os seres humanos em relação ao meio ambiente natural, assim como o conhecimento 
relativamente limitado sobre os efeitos do conflito armado no meio ambiente e suas implicações para os civis. 

20. Historicamente, o DIH adotou uma abordagem amplamente antropocêntrica em relação à proteção do meio 
ambiente natural. Antes de 1976, não existiam cláusulas específicas dedicadas a isso. O fim da Guerra do Vietnã 
e a adoção da Convenção ENMOD e do Protocolo Adicional I – embora ainda amplamente antropocêntrica – 

36  Protocolo Adicional I (1977), artigo 52(1); Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário 
Consuetudinário, Vol. I, Regra 9, p. 35: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule9. Este seria o 
entendimento implícito por trás das declarações interpretativas de diversos Estados sobre o Protocolo Adicional I, de acordo 
com a qual uma extensão de terra específica pode constituir um objetivo militar; ver ratificações do Canadá, da Alemanha, da 
Itália e do Reino Unido em A. Roberts e R. Guelff (eds), Documents on the Laws of War, 3.ª ed., Oxford University Press, Oxford, 
2000, pp. 502, 505, 507 e 511. Ver também K. Hulme, War Torn Environment: Interpreting the Legal Threshold, Martinus Nijhoff 
Publishers, Leiden, 2004, p. 300. 

37 Para uma argumentação mais completa deste posicionamento, ver Droege/Tougas, “The protection of the natural environment 
in armed conflict: Existing rules and need for further legal protection”, pp. 25–27.

38 Para entender como estas regras gerais protegem o meio ambiente natural, consultar a Parte II destas diretrizes. Estas regras 
refletem a Regra 43 do Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, que afirma que “[o]s princípios 
gerais da conduta de hostilidades se aplicam ao meio ambiente natural”. Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre 
Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 43, p. 157: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/
v1_rul_rule43. 

39 Em conformidade com o Protocolo Adicional I (1977), artigo 52(2). Para mais detalhes em relação às condições em que o meio 
ambiente natural pode se tornar um objetivo militar, consultar a Regra 5 destas diretrizes, que estipula a obrigação de distinção. 

40 Para obter mais informações sobre as abordagens “antropocêntrica” e “intrínseca” à proteção ambiental e sobre as discussões 
durante a Conferência Diplomática 1974–1977, consultar M. Bothe, K.J. Partsch e W.A. Solf, New Rules for Victims of Armed 
Conflicts: Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, 2ª ed., Martinus Nijhoff Publishers, 
Leiden, 2013, p. 387; e Schmitt, “Green war”, pp. 6–7 e 70–71. 

41 Consultar a declaração na Conferência Diplomática 1974–1977 em que o Reino Unido explica seu voto contra o artigo 33(3) (agora 
artigo 35[3]) do Protocolo Adicional I, afirmando que as cláusulas que protegem o meio ambiente deveriam ser consideradas 
no contexto da saúde e da sobrevivência da população civil. Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, 
Vol. XIV, CDDH/III/SR.38, p. 410, parágrafo 46. Ver também a declaração de Israel sobre como o DIH exige “a proteção do 
meio ambiente até certo ponto, limitando o dano ambiental que prejudique a saúde e o bem-estar da população civil”: Israel, 
Declaração diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU, 73ª sessão, item 82 da Agenda, 31 de outubro de 2018. 

42 Para uma discussão sobre a posição adotada por Israel de que o meio ambiente natural não é um “bem” como o termo é 
usado no DIH, consultar M.N. Schmitt e J.J. Merriam, “The tyranny of context: Israeli targeting practices in legal perspective”, 
University of Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 37, N.º 1, 2015, p. 99, em que os autores também especificam que esta 
não é a postura deles nem a adotada pelos Estados Unidos. Ver também Bellinger/Haynes, “A US Government response to the 
International Committee of the Red Cross Study on Customary International Humanitarian Law”, p. 455.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule9
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule43
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule43
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representaram o começo de uma mudança em direção à abordagem do valor intrínseco. Durante a negociação 
dos Protocolos Adicionais, havia duas perspectivas no Grupo de Trabalho encarregado de esboçar as cláusulas de 
proteção do meio ambiente natural. “Alguns representantes consideravam que a proteção do meio ambiente em 
tempos de guerra é um fim em si mesma, ao passo que outros consideravam que a proteção do meio ambiente 
tem como propósito dar continuidade à sobrevivência ou à saúde da população civil”.43 Em última instância, 
as cláusulas propostas por este Grupo resultaram na adoção dos artigos 35(3) e 55 do Protocolo Adicional I. 
Embora o artigo 55 reflita, pelo menos desde o princípio, a abordagem antropocêntrica, o artigo 35(3) protege 
claramente o meio ambiente em si, refletindo, portanto, a abordagem intrínseca. Conforme observado no 
comentário do CICV de 1987 sobre o artigo 35(3), “[é] o meio ambiente natural em si que é protegido. Trata-se 
de um bem comum que deveria ser conservado para o uso de todos e preservado”.44 O período posterior à Guerra 
do Golfo de 1990–1991 representou outro momento desta tendência geral à proteção do meio ambiente natural 
em si, e desde então a abordagem do valor intrínseco continuou ganhando terreno.45

21. Como observado acima, a perspectiva do CICV é que todas as partes do meio ambiente natural são bens de 
caráter civil, a menos que tenham se tornado objetivos militares. Deste modo, não existe nenhuma “zona 
cinzenta” em que uma parte do meio ambiente natural não seja nem um objetivo militar nem um bem de 
caráter civil. Consequentemente, esta é a perspectiva adotada nestas diretrizes. No entanto, as diferenças 
entre as abordagens antropocêntrica e intrínseca deveriam ser levadas em consideração porque as implicações 
em como as regras do DIH se aplicam à proteção do meio ambiente natural podem variar dependendo da 
abordagem adotada. Retomando o exemplo anterior, um arbusto no meio de um deserto inabitado não poderia 
ser considerado um bem de caráter civil de acordo com a abordagem antropocêntrica e não estaria protegido 
em si pelo DIH. Uma perspectiva antropocêntrica também possivelmente estaria de acordo com certas práticas 
militares comuns, em que forças armadas disparam contra ou lançam artilharia em partes do meio ambiente 
natural em situações em que tais partes não necessariamente se enquadram na definição de objetivo militar 
(por exemplo, calibrar artilharia disparando um projétil em um campo aberto vazio ou em um grupo de árvores 
para aprimorar a precisão). O CICV não considera que os Estados, ao afirmar o caráter civil do meio ambiente 
natural, pretendam proscrever essas práticas padronizadas, e as presentes diretrizes também não pretendem 
modificá-las.46 No entanto, o CICV também não considera que esta prática seja suficiente para questionar a 
abordagem intrínseca em relação à proteção do meio ambiente natural.

43 Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/III/275, p. 358. Para outros debates sobre isso, 
consultar o parágrafo 73 e notas de rodapé 197–199 das diretrizes presentes. 

44 Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, pp. 410 e 420, parágrafos 1441 e 1462. Observar 
que a edição original francesa do comentário usa o imperativo “deve” em vez de “deveria”: “C’e  st l’environnement naturel  
lui-même qui est protégé. Bien commun à tous, il doit rester affecté à l’usage de tous et être préservé.” [ênfase nossa].

45 Para uma análise desta tendência, consultar Schmitt, “Green war”, pp. 22–36 e 96–98. Ver também E.C. Gillard, Proportionality 
in the Conduct of Hostilities: The Incidental Harm Side of the Assessment, Chatham House, Londres, dezembro de 2018, pp. 36–38, 
parágrafos 134–136 e referências (em particular a nota de rodapé 109), que observa que “[h]oje, a visão predominante apoia a 
alternativa, a abordagem do ‘valor intrínseco’”.

46 Para mais detalhes sobre esta questão, consultar a Regra 5 destas diretrizes, parágrafos 104–105. 

OBRIGAÇÕES EXISTENTES SEGUNDO O DIH
Em situações de conflito armado, as regras consuetudinárias e de tratados do DIH oferecem proteções gerais e 

específicas ao meio ambiente natural.

22. O DIH protege o meio ambiente natural de diversas formas. O primeiro tipo de proteção consiste naquelas  
regras que garantem proteção específica ao meio ambiente natural em si, porque este é o propósito delas. Essas 
proteções são apresentadas na Parte I destas diretrizes e incluem regras sobre a proibição ou restrição de meios 
e métodos de combate que podem causar danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural, a 
proibição de usar a destruição do meio ambiente natural como arma e a proibição de atacar o meio ambiente 
natural como forma de represália.

23. O segundo tipo de proteção consiste em regras gerais que protegem, entre outras coisas, o meio ambiente 
natural, sem que este seja o propósito específico delas. A Parte II das diretrizes apresenta proteções gerais que, 
na perspectiva do CICV, são oferecidas a todas as partes ou elementos do meio ambiente natural como bens 
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de caráter civil de acordo com os princípios de distinção, proporcionalidade e precauções; proteções oferecidas 
pelas regras sobre bens especialmente protegidos além do meio ambiente natural; proteções oferecidas a partes 
do meio ambiente natural como bens de caráter civil pelas normas sobre bens do inimigo; e determinadas 
proteções adicionais de acordo com outras regras gerais do DIH. A Parte III das diretrizes apresentam as 
proteções gerais que, de acordo com a perspectiva do CICV, são oferecidas ao meio ambiente natural pelas 
normas sobre armas específicas. No entanto, deve-se notar que a possibilidade e o modo de aplicar algumas 
dessas regras ao meio ambiente natural são um tema de debate.

24. Entre as regras que oferecem proteção geral ao meio ambiente natural, algumas protegem o meio ambiente 
natural diretamente, outras, indiretamente. A proteção direta é oferecida, por exemplo, pelas regras que 
restringem ataques contra o meio ambiente natural em virtude de seu caráter civil. A proteção indireta é 
oferecida, por exemplo, ao restringir ataques contra obras ou instalações que contêm forças perigosas, 
pressupondo que, embora uma instalação como uma central nuclear de energia elétrica evidentemente não seja 
parte do meio ambiente natural, um ataque contra ela poderia provocar graves efeitos contra o meio ambiente 
natural circundante.

47 Consultar CDI, Minuta dos Artigos sobre os efeitos dos conflitos armados em tratados (2011), reproduzida na Assembleia 
Geral da ONU, Relatório da Comissão de Direito Internacional: 63.ª sessão (26 de abril–3 de junho e 4 de julho–12 de agosto de 2011), 
UN Doc. A/66/10, 2011, artigo 3, p. 175, parágrafo 100, que afirma: “A existência de um conflito armado, ipso facto, não cessa 
nem suspende a execução de tratados: (A) entre Estados envolvidos no conflito; (B) entre um Estado que está envolvido no 
conflito e outro Estado que não está”. Isso está em conformidade com o artigo 2 da resolução sobre “Efeitos de conflitos 
armados sobre tratados” adotada pelo Institut de Droit International em sua sessão em Helsinque em 1985, e também com o 
artigo 1 do Règlement Concernant les Effets de la Guerre sur les Traités adotado pelo Institut de Droit International em sua sessão 
em Christiania em 1912. Sobre a aplicação contínua do direito consuetudinário, consultar CDI, Minuta dos Artigos sobre os 
efeitos dos conflitos armados em tratados (2011), p. 177, artigo 10, que afirma sob o título “Obrigações impostas pelo direito 
internacional independentemente de um tratado”: “A cessação ou a saída de um tratado, ou a suspensão de sua execução, 
como consequência de um conflito armado não deve prejudicar de modo algum o compromisso de qualquer Estado de cumprir 
qualquer obrigação incorporada no tratado a que estaria sujeito de acordo com o direito internacional independentemente do 
tratado em questão”. Ver também Finlândia, declaração em nome dos países nórdicos diante do Sexto Comitê da Assembleia 
Geral da ONU, 68ª sessão, item 81 da Agenda, 4 de novembro de 2013.

48 O propósito destas diretrizes não é fazer um inventário completo das leis existentes que poderiam proteger o meio ambiente 
natural em épocas de conflito armado, mas tornar mais claras as normas relevantes do DIH para fortalecer a implementação 
delas. Para um panorama mais detalhado sobre outros conjuntos de leis de proteção, consultar os relatórios da primeira e da 
segunda relatoras especiais sobre a proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados, mencionados acima na nota de 
rodapé 16; e PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law.

A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL GARANTIDA POR OUTROS 
CONJUNTOS DE NORMAS DO DIREITO INTERNACIONAL ALÉM DO DIH
Além das regras do DIH, outras regras de tratados internacionais e do direito consuetudinário que protegem o 

meio ambiente natural (como as normas do Direito Ambiental Internacional, do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, do Direito Marítimo e do Direito Penal Internacional) podem continuar sendo aplicáveis durante conflitos 

armados internacionais ou não internacionais.

25. A presente versão das diretrizes e os comentários que as acompanham se baseiam nas regras do DIH; não analisam 
questões sobre a aplicação ou a interação com outros conjuntos de leis e não interferem nas obrigações existentes 
de acordo com outros conjuntos de normas aplicáveis do direito internacional.

26. Por si só, a eclosão de um conflito armado internacional ou não internacional não cessa nem suspende a vigência 
das normas do direito internacional (seja de tratados ou consuetudinário) que protegem o meio ambiente natural 
em tempos de paz, seja entre Estados envolvidos no conflito ou entre um Estado que está envolvido no conflito 
e outro que não está.47 Assim, outras normas de diferentes ramos do direito internacional podem, dependendo 
do contexto, e de modo parcial ou total, complementar ou justificar as regras do DIH que protegem o meio 
ambiente natural em épocas de conflito armado. A aplicação contínua do Direito Ambiental Internacional e do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, dois dos mais importantes conjuntos de leis complementares, é 
brevemente abordada abaixo. Uma análise aprofundada da interação entre esses conjuntos de lei e o DIH foge do 
escopo destas diretrizes, mas essa interação é examinada mais detalhadamente pela CDI em seu trabalho sobre a 
proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados.48
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27. A Minuta dos Artigos sobre os efeitos dos conflitos armados em tratados da CDI, de 2011, oferece uma orientação 
para deduzir se cláusulas de tratados continuam vigentes em situações de conflito armado.49 Como ponto de 
partida, se o próprio tratado contiver cláusulas sobre sua execução em situações de conflito armado, essas 
cláusulas continuam vigentes.50 Além disso, para verificar se um tratado está sujeito à cessação, saída ou 
suspensão em caso de um conflito armado, é necessário considerar todos os fatores relevantes, inclusive a 
natureza do tratado (em particular sua temática, seu objeto e seu propósito, seu conteúdo e o número de 
Partes) e as características do conflito armado (como sua extensão territorial, sua escala e intensidade, sua 
duração e, em caso de um conflito armado não internacional, também o grau de envolvimento externo).51  
A respeito da natureza de um tratado, ao considerar sua temática, o artigo 7 da Minuta dos Artigos oferece uma 
lista indicativa de tratados cuja temática envolve uma implicação de que continuem vigentes, de modo parcial  
ou total, durante um conflito armado. Esta lista inclui tratados relativos à proteção internacional do meio 
ambiente natural.52

28. Por outro lado, as obrigações relativas à proteção do meio ambiente que vinculam Estados que não participem 
de um conflito armado (por exemplo, Estados vizinhos) e sejam referentes a áreas além dos limites da jurisdição 
nacional (por exemplo, alto-mar) não são afetadas pela existência do conflito armado, visto que essas obrigações 
não são incompatíveis com a lei vigente de conflito armado.53

Direito Ambiental Internacional
29. O Direito Ambiental Internacional estabelece obrigações de proteção ambiental e regulamenta a imputabilidade 

e as possíveis responsabilidades por danos ambientais. Suas fontes são tratados, princípios gerais e o direito 
internacional consuetudinário, além da jurisprudência correlata (como meio complementar de determinar 
normas jurídicas).54 Entre importantes instrumentos jurídicos não vinculativos estão a Declaração da ONU 
sobre o Meio Ambiente Humano (Declaração de Estocolmo), de 1972, a Carta Mundial da Natureza, de 1982, a 
Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Declaração do Rio), de 1992, e resoluções relevantes da 
Assembleia Geral da ONU e da Assembleia Ambiental da ONU.55

30. O fato de que normas internacionais relativas à proteção do meio ambiente precisem ser levadas em consideração 
em situações de conflito armado foi admitido pela CIJ56 e é a partir desta presunção que parte do trabalho da 
CDI para a proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados.57 No entanto, determinar até que ponto 
o Direito Ambiental Internacional se aplica em paralelo ao DIH é uma questão mais complexa.

31. A Minuta dos Artigos sobre os efeitos dos conflitos armados em tratados, da CDI, oferece uma orientação 
essencial a este respeito. De acordo com o artigo 3 da Minuta dos Artigos, o ponto de partida para que um tratado 
do Direito Ambiental Internacional continue vigente é que os termos do tratado abordem sua aplicabilidade em 
conflitos armados. A relatora especial da CDI encontrou os seguintes tratados ambientais multilaterais entre os 

49 No entanto, deve-se notar que, embora seja um esclarecimento importante para este assunto complexo, o trabalho da CDI 
sobre os efeitos dos conflitos armados em tratados não aborda como as normas do direito internacional consuetudinário e os 
princípios do direito internacional continuam vigentes em épocas de conflito armado. 

50 CDI, Minuta dos Artigos sobre os efeitos dos conflitos armados em tratados (2011), artigo 4, p. 175. Observar também o artigo 5 
da Minuta dos Artigos, que estipula que “[a]s regras do direito internacional sobre interpretação de tratados devem ser 
aplicadas para determinar se um tratado está sujeito à cessação, saída ou suspensão em caso de um conflito armado”.

51 Ibid., artigo 6. 
52 Ibid., artigo 6. 
53 A este respeito, consultar CDI, Minuta dos Artigos sobre os efeitos dos conflitos armados em tratados (2011), artigo 3(b); e CICV, 

diretrizes para instruções e manuais militares sobre a proteção do meio ambiente durante um conflito armado, Diretriz 5. 
54 Para uma visão geral de acordos multilaterais, princípios, direito consuetudinário e instrumentos jurídicos não vinculativos 

do Direito Ambiental Internacional, Ver UNEP, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of 
International Law, pp. 34–43. Para uma análise aprofundada dos princípios e conceitos ambientais, ver também ILC, Preliminary 
report by Special Rapporteur Marie G. Jacobsson, parágrafos 117–156.

55 Consultar, por exemplo, Assembleia Geral da ONU, Res. 47/37, Protection of the environment in times of armed conflict, 25 de 
novembro de 1992; Assembleia Geral da ONU, Res. 49/50, United Nations Decade of International Law, 9 de dezembro de 1994; 
Assembleia Ambiental da ONU, Res. 2/15, Protection of the environment in areas affected by armed conflict, 27 de maio de 2016; 
e Assembleia Ambiental da ONU, Res. 3/1, Pollution mitigation and control in areas affected by armed conflict or terrorism, 6 de 
dezembro de 2017.

56 CIJ, Legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares, parecer consultivo, 8 de julho de 1996, parágrafo 33.
57 A aplicação paralela do Direito Ambiental Internacional e do DIH é discutida em CDI, Preliminary report by Special Rapporteur 

Marie G. Jacobsson, parágrafos 2–7, e em relação a situações de ocupação, em CDI, First report by Special Rapporteur Marja Lehto. 
Posteriormente, foi abordada nos comentários na Minuta dos Princípios sobre a proteção do meio ambiente em relação a 
conflitos armados (2019), da CDI, pp. 215–296.
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que preveem, de forma direta ou indireta (ou seja, por declaração explícita ou por inferência), sua vigência em 
épocas de conflito armado:58

 • Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição do Mar por Óleo (PILPOL) (1954)59

 • Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (Convenção do Patrimônio Mundial) 
(1972)60

 • Convenção sobre a Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias 
(Convenção de Londres) (1972)61

 • Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios (Marpol) (1973)62

 • Convenção sobre a Proteção do Ambiente Marinho e da Região Costeira do Mediterrâneo (Convenção de 
Barcelona) (1976) e seus Protocolos63

 • Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância (1979)

 • Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) (1982)64

 • Convenção para a Proteção e o Desenvolvimento do Meio Ambiente Marinho da Região do Grande Caribe 
(Convenção de Cartagena) (1983)65

 • Convenção sobre as Zonas Úmidas de Importância Internacional Especialmente Enquanto Hábitat de Aves 
Aquáticas (Convenção de Ramsar) (1987)66

 • Convenção sobre o Direito dos Usos Não Navegacionais dos Cursos d’Água Internacionais (Convenção dos 
Cursos d’Água) (1997)67

 • Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (2003)68

32. Nos casos em que os tratados do Direito Ambiental Internacional não indicam se continuam vigentes em 
situações de conflito armado, ou em que as cláusulas do tratado que abordem esta questão não sejam claras, o 
artigo 7 da Minuta dos Artigos da CDI indica que a temática dos tratados relativos à proteção internacional do 
meio ambiente envolve uma implicação de que eles continuam vigentes, de modo total ou parcial, durante um 
conflito armado.69

58 Esta lista é apresentada na Assembleia Geral da ONU, Relatório da 63.ª sessão da Comissão de Direito Internacional, Anexo E, 
pp. 361–362. Para mais detalhes e referências a outros acordos ambientais multilaterais que preveem especificamente sua 
suspensão, derrogamento ou cessação durante um conflito armado e àqueles que não abordam direta ou indiretamente sua 
aplicabilidade em conflitos armados, consultar PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and 
Analysis of International Law, pp. 34–40. 

59 Vale notar, no entanto, que o artigo XIX(1) prevê a possibilidade de suspender a operação de toda ou de qualquer parte da 
convenção em caso de guerra ou outras hostilidades. 

60 Em particular, artigo 6(3). Ver também o artigo 11(4) da convenção, que afirma que a eclosão ou a ameaça de um conflito 
armado possibilita que um Estado signatário inclua um lugar na “Lista do Patrimônio Mundial em Perigo”. Observar também 
que, em 2000, a UNESCO e a Fundação das Nações Unidas lançaram um projeto chamado “Conservação da biodiversidade em 
regiões de conflito armado: Conservação de lugares do Patrimônio Mundial na República Democrática do Congo”, que utiliza 
a Convenção do Patrimônio Mundial como instrumento para melhorar a conservação de lugares do patrimônio mundial em 
regiões afetadas por conflito armado. 

61 Observar, no entanto, as exceções no artigo V. 
62 Conforme alteração feita pelo Protocolo Relativo à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios 

(1978). No entanto, o artigo 3(3) da convenção contém uma exceção semelhante à do artigo 236 da CNUDM. 
63 Esta convenção foi adotada inicialmente no dia 16 de fevereiro de 1976 e foi modificada no dia 10 de junho de 1995. Artigo 3(5) 

da convenção modificada contém uma exceção semelhante à do artigo 236 da CNUDM e do artigo 3(3) da Marpol. Além disso, o 
artigo 3(3) da Convenção de Barcelona declara que “[n]ada nesta convenção e em seus Protocolos deve afetar os direitos e posições 
de um Estado em relação à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982”. Vale notar que a Organização Marítima 
Internacional citou a Convenção de Barcelona de 1995 como base para prestar assistência ao Líbano depois do bombardeio à central 
elétrica de Jieh, que provocou um derramamento de petróleo no Mediterrâneo durante o conflito, em 2006. 

64 No entanto, consultar a exceção parcial para navios de guerra e outras embarcações e aeronaves operadas pelo Estado no 
artigo 236 da convenção.

65 Esta convenção não contém uma exceção como a presente no artigo 3(5) da Convenção de Barcelona de 1995. 
66 Embora a convenção não aborde sua vigência em situações de conflito armado, o artigo 2(5) declara que uma parte contratante 

pode eliminar ou restringir os limites das zonas úmidas que tenha incluído em sua lista de zonas úmidas de importância 
internacional “devido a seus interesses nacionais urgentes”. Uma situação de interesse nacional urgente pode incluir situações 
de conflito armado. 

67 Em particular, artigo 29. A convenção entrou em vigor no dia 17 de agosto de 2014.
68  Uma versão atualizada da convenção original de 1968 foi adotada no dia 11 de julho de 2003 e entrou em vigor no dia 23 de 

julho de 2016. O artigo XV da convenção atualizada aborda diretamente atividades militares e hostis, e estabelece obrigações 
específicas em situações de conflito armado, para reiterar a proteção do meio ambiente natural. Além disso, a exceção por 
circunstâncias de interesse primordial do Estado no artigo XVI da versão original de 1968 foi eliminada das exceções previstas 
no artigo XXV da versão de 2003.

69 CDI, Minuta dos Artigos sobre os efeitos dos conflitos armados em tratados (2011), artigo 7 e Anexo, que identificam “tratados 
relativos à proteção internacional do meio ambiente” em uma lista indicativa de tratados cuja temática sugere que eles 
continuam vigentes, de modo total ou parcial, durante um conflito armado.
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33. Assim, levando em conta o efeito conjunto dos artigos 3, 6 e 7 da Minuta dos Artigos, as regras de tratados 
internacionais que protegem o meio ambiente podem continuar vigentes, junto com o DIH, durante épocas 
de conflito armado.70 A continuidade desta vigência está sujeita a duas exceções. A primeira é que esteja 
expressamente estabelecido que uma determinada regra, ou parte dela, não se aplica durante um conflito 
armado.71 A segunda é que, desde que não esteja expressamente estabelecido que uma regra se aplique durante 
um conflito armado, sua aplicação seja incompatível com as características do conflito armado72 ou com uma 
regra aplicável do DIH. Esta possível incompatibilidade entre uma regra do Direito Ambiental Internacional e 
outra do DIH deve ser considerada caso por caso, mas se a regra do Direito Ambiental Internacional garantir 
maior proteção ao meio ambiente natural que a regra paralela do DIH, esta diferença só deve ser interpretada 
como incompatibilidade se houver razões óbvias para isso.

34. Além disso, em relação às regras do Direito Ambiental Internacional consuetudinário, a vigência de qualquer 
uma dessas regras no contexto de um conflito armado dependerá da existência de “uma prática geral aceita 
como obrigação legal” (opinio juris) a respeito dela.73

35. Conforme as avaliações precedentes sobre a continuidade da vigência do Direito Ambiental Internacional em 
situações de conflito armado, se uma regra do Direito Ambiental Internacional e uma regra do DIH forem 
aplicáveis paralelamente, a interação entre os dois conjuntos de leis ainda precisa ser esclarecida e tem sido 
bastante estudada.74 A Minuta dos Princípios sobre a proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados, 
da CDI, faz uma importante contribuição a respeito. O que está claro, no mínimo, é que a interação entre duas 
regras do Direito Ambiental Internacional e do DIH que sejam vigentes em paralelo é extremamente específica 
em relação ao contexto.

36. Como regra geral, as cláusulas do Direito Ambiental Internacional vigentes em tempos de paz continuam em 
vigor entre Estados envolvidos em um conflito armado internacional em suas relações com Estados terceiros 
que não estejam envolvidos no conflito armado.75 As obrigações previstas na lei de neutralidade, como o 
respeito à inviolabilidade do território neutro, também governam essas relações entre Estados envolvidos 
em um conflito armado internacional e Estados terceiros. Durante um conflito armado não internacional, em 
princípio, o Direito Ambiental Internacional continua vigente entre Estados, pelo menos no caso de conflitos 
sem o envolvimento de Estados terceiros.76 A possibilidade de que um Estado envolvido em qualquer um dos 
tipos de conflito armado e sem cumprir suas obrigações previstas pelo Direito Ambiental Internacional em sua  
 

70 Consultar Assembleia Geral da ONU, Protection of the environment in times of armed conflict: Report of the Secretary-General, 
UN Doc. A/47/328, 31 de julho de 1992, parágrafo 11; Assembleia Geral da ONU, Protection of the environment in times of armed 
conflict: Report of the Secretary-General, UN Doc. A/48/269, 29 de julho de 1993, parágrafo 24; e CDI, Preliminary report by Special 
Rapporteur Marie G. Jacobsson, parágrafo 108. Ver, no entanto, Estados Unidos, declaração diante do Sexto Comitê da Assembleia 
Geral da ONU, 72ª sessão, item 81 da Agenda, 1 de novembro de 2017, que afirma que “é necessário analisar caso por caso até 
que ponto as regras contidas em outros conjuntos de leis podem vigorar durante um conflito armado”.

71 Consultar uma lista acordos ambientais multilaterais que não são vigentes durante um conflito armado em Henckaerts/
Constantin, “Protection of the natural environment”, p. 483.

72 CDI, Minuta dos Artigos sobre os efeitos dos conflitos armados em tratados (2011), artigo 6(b).
73 Em relação ao Direito Ambiental Internacional consuetudinário, ver também Bothe et al., “International law protecting the 

environment during armed conflict: Gaps and opportunities”, pp. 588–589.
74 Além do trabalho da CDI sobre este assunto, consultar o comentário do PNUMA sobre a vigência do Direito Ambiental 

Internacional durante um conflito armado, que inclui um resumo da literatura acadêmica sobre o assunto: PNUMA, Protecting 
the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, pp. 43–47; e Bothe et al., “International 
law protecting the environment during armed conflict: Gaps and opportunities”, pp. 569–592. Ambas fontes observam que o 
Direito Ambiental Internacional possivelmente também seja uma forma de lex specialis.

75 Consultar Assembleia Geral da ONU, Report of the Secretary-General on the protection of the environment in times of armed conflict, 
1992, parágrafo 11; e Assembleia Geral da ONU, Report of the Secretary-General on the protection of the environment in times of 
armed conflict, 1993, parágrafo 24. Para uma discussão adicional, consultar Bothe et al., “International law protecting the 
environment during armed conflict: Gaps and opportunities”, p. 581; e PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: 
An Inventory and Analysis of International Law, p. 43. 

76 CDI, Minuta dos Artigos sobre os efeitos dos conflitos armados em tratados (2011), artigo 1 e comentário, p. 179. “Um conflito 
armado não internacional não deveria, em princípio, pôr em causa as relações entre os Estados estabelecidas por tratados”, 
e ibid., artigo 6(b) e comentário, p. 188: “Quanto maior o envolvimento de Estados terceiros em um conflito armado não 
internacional, maior a possibilidade de que os tratados sejam afetados, e vice-versa”. Ver também Assembleia Geral da ONU, 
Report of the Secretary-General on the protection of the environment in times of armed conflict, 1992, parágrafo 30.
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relação com outros Estados alegue a existência de um conflito armado como circunstância que exima-o de sua 
responsabilidade por atos ilícitos não está determinada e provavelmente dependerá das especificidades do caso.77

Direito Internacional dos Direitos Humanos
37. Diversos tratados internacionais de direitos humanos articulam expressamente um direito humano a um 

determinado padrão do meio ambiente. Por exemplo:
 • O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), de 1966, contém um direito 

de “todos ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física e mental” através, entre outras coisas, da 
“melhoria de todos os aspectos de higiene ambiental e industrial” (artigo 12).78

 • A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1981) prevê que todos os povos têm direito a “um meio 
ambiente geral satisfatório, propício ao seu desenvolvimento” (artigo 24).

 • O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Protocolo de São Salvador) (1988) 
afirma que “[t]oda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a contar com os serviços públicos 
básicos” (artigo 11).

 • A Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) prevê que, para a plena implementação do direito da 
criança ao gozo do mais alto padrão possível de saúde, os Estados signatários devem tomar as medidas 
adequadas para “combater as doenças e a desnutrição”, “tendo em vista os perigos e riscos da poluição 
ambiental” (artigo 24[2][C]).

 • A Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes (1989) exige que os Estados 
signatários adotem medidas especiais “para salvaguardar… o meio ambiente dos povos interessados” 
(artigo 4[1]).79

 • O Protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres na África 
(Protocolo de Maputo) (2003) reconhece que as mulheres têm o direito de viver em um ambiente saudável 
e sustentável e exige que os Estados signatários tomem todas as medidas adequadas para “garantir uma 
maior participação das mulheres no planejamento, na gestão e na preservação do meio ambiente e o uso 
sustentável de recursos naturais em todos os níveis” (artigo 18[2][a]).

38. Além disso, diversos tratados internacionais de direitos humanos exigem a proteção do meio ambiente através 
de outros direitos reconhecidos. Os órgãos e tribunais internacionais de direitos humanos desenvolveram uma 
jurisprudência considerável que trata do meio ambiente no âmbito dos direitos humanos, incluindo o direito à vida,80  

77 Uma situação de conflito armado possivelmente poderia ser alegada como uma circunstância que exima um Estado de sua 
responsabilidade por um ato internacionalmente ilícito, como, por exemplo, uma situação de força maior ou de necessidade; ver CDI, 
Minuta dos Artigos sobre a Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos, adotada em sua 53ª sessão, 2001, artigos 
23 e 25, reimpressa em CDI, Yearbook of the International Law Commission 2001, Vol. II, Parte Dois, ONU, Nova York/Genebra, 2007, pp. 76 e 
80. Além disso, segundo o artigo 62 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, “a ocorrência de uma mudança radical 
das circunstâncias em relação àquelas existentes no momento da conclusão de um tratado” também poderia ser invocada como motivo 
para a cessação ou a saída de um tratado. No entanto, a CIJ defendeu que a proteção do meio ambiente é um interesse essencial de todos os 
Estados. CIJ, Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), julgamento, 25 de setembro de 1997, parágrafo 53. 

 Isto pode limitar o uso da necessidade como uma circunstância isentiva para atos ilícitos, dado que o artigo 25(1) da Minuta dos 
Artigos sobre a Responsabilidade dos Estados por Atos Internacionalmente Ilícitos de 2001 da CDI prevê: 

 A necessidade não pode ser invocada por um Estado como motivo para isentar excluir a ilicitude de um ato não conforme com 
uma obrigação internacional desse Estado, a menos que o ato: 

 (a) seja a única forma de o Estado salvaguardar um interesse essencial contra um perigo grave e iminente; e 
 (b) não prejudique seriamente um interesse essencial do Estado ou dos Estados para os quais a obrigação existe, ou da 

comunidade internacional como um todo.
78 Ver também artigo 1(2). A respeito do impacto do dano ambiental resultante de um conflito armado sobre o gozo do direito 

à saúde, consultar, p. ex., Conselho Econômico e Social da ONU, Report on the situation of human rights in Kuwait under Iraqi 
occupation, prepared by Mr. Walter Kälin, Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, in accordance with Commission 
resolution 1991/67, UN Doc. E/CN.4/1992/26, 16 de janeiro de 1992, parágrafo 208.

79 Ver também os artigos 7 e 20(3)(b) da convenção. A CDI também reconheceu a importância de proteger o meio ambiente 
dos povos indígenas: CDI, Minuta dos Princípios sobre a proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados (2019), 
Princípio 5 e comentário, p. 223.

80 Consultar, por exemplo, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Öneryildiz v. Turkey, julgamento, 30 de novembro de 2004. Ver 
também Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Report on the situation of human rights in Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. 
1, 24 de abril de 1997, Capítulo VIII: “A realização do direito à vida, à segurança física e à integridade está necessariamente relacionada 
a e, em certos aspectos, dependente do ambiente físico. Assim, em lugares onde a contaminação e degradação ambiental representam 
uma ameaça persistente à vida e à saúde humana, os direitos acima mencionados estão implicados”. Ver também Comitê de Direitos 
Humanos da ONU, General comment N.º 36, artigo 6: direito à vida, UN Doc. CCPR/C/GC/36, 3 de setembro de 2019, parágrafo 62: 

 A degradação ambiental, a mudança climática e o desenvolvimento insustentável constituem algumas das mais urgentes e sérias 
ameaças à capacidade das gerações presentes e futuras de desfrutar do direito à vida… A implementação da obrigação de respeitar e 
assegurar o direito à vida, e em particular à vida com dignidade, depende, entre outras coisas, das medidas tomadas pelos Estados 
signatários para preservar o meio ambiente e protegê-lo contra danos, poluição e mudanças climáticas provocados por atores 
públicos e privados. 
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o direito à privacidade e à vida familiar,81 os direitos das minorias82 e o direito à alimentação e à água,83 além do 
direito a um ambiente saudável.84 O Comitê de Direitos Humanos da ONU, por exemplo, reconheceu que o dano 
ao meio ambiente poderia envolver as obrigações dos Estados de proteger o direito à vida,85 e o Comitê de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais da ONU concluiu que o direito à água previsto pelo PIDESC exige que os Estados 
signatários se abstenham de “reduzir ilicitamente ou poluir a água, por exemplo, através… do uso e teste de armas”.86

39. O Conselho de Direitos Humanos adotou várias resoluções sobre direitos humanos e meio ambiente e nomeou um 
especialista independente para estudar as obrigações de direitos humanos relacionadas ao gozo de um ambiente 
seguro, limpo, saudável e sustentável.87 Este relator especial teve a missão de identificar e fomentar as melhores 
práticas e recomendações, e para este fim, emitiu, em 2018, 16 Princípios Básicos sobre Direitos Humanos e Meio 
Ambiente, que resumem as principais obrigações de direitos humanos nesta área e fornecem orientação sobre sua 
implementação prática.88

40. Estas proteções estabelecidas pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos são relevantes, dado que é 
amplamente reconhecido que as cláusulas da legislação de direitos humanos aplicáveis em conflitos armados 
complementam a proteção proporcionada pelo DIH.89 A interação entre o direito humanitário e a legislação 
de direitos humanos é tal que, em alguns casos, ambos os regimes legais serão aplicados simultaneamente,  
 
 
 
 
 

81 Consultar, por exemplo, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, López Ostra v. Spain, julgamento, 9 de dezembro de 1994. 
82 Ver também Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Report on the situation of human rights in Brazil, OEA/Ser.L/V/II.97, 

Doc. 29 rev.1, 29 de setembro de 1997, Capítulo VI, parágrafo 82.f, em que a comissão afirma: 
 O povo ianomâmi obteve pleno reconhecimento de seu direito de propriedade de suas terras. Sua integridade como povo e 

como indivíduos está sob constante ataque, tanto dos prospectores invasores quanto da poluição ambiental que eles criam. 
A proteção do Estado contra estas constantes pressões e invasões é irregular e frágil, por isso eles estão constantemente em 
perigo e seu meio ambiente sofre deterioração constante.

83 Para uma análise da jurisprudência de tribunais e órgãos internacionais, consultar D. Shelton, “Human rights and the 
environment: Substantive rights”, em M. Fitzmaurice, D.M. Ong e P. Merkouris (eds), Research Handbook on International 
Environmental Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2010, pp. 265–283. Ver também D. Shelton, Human rights and the 
environment: Jurisprudence of human rights bodies, Background Paper N.º 2, Seminário Especializado Conjunto do PNUMA e do 
ACNUDH sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, Genebra, 14–16 de janeiro de 2002; e Droege/Tougas, “The protection of 
the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal protection”, p. 49.

84 Consultar Corte Interamericana de Direitos Humanos, The Environment and Human Rights, parecer consultivo OC-23/17 
solicitado pela República da Colômbia, 15 de novembro de 2017, parágrafo 59; e Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, Méritos, Reparações e Custos, 
julgamento, 6 de fevereiro de 2020, parágrafos 202–230 e 243–254.

85 Ver Comitê de Direitos Humanos da ONU, EHP v. Canada, Comunicação N.º 67/1980, decisão sobre admissibilidade, 27 de 
outubro de 1982, UN Doc. CCPR/C/OP/1, 1985, parágrafo 8. Neste caso, cidadãos canadenses apresentaram uma queixa com 
base no fato de que o armazenamento de resíduos radioativos em sua cidade ameaçava o direito à vida das gerações presentes 
e futuras. O comitê declarou que a reclamação era inadmissível por não esgotar os recursos nacionais, mas observou que “a 
presente comunicação levanta sérias questões relativas à obrigação dos Estados signatários de proteger a vida humana”. 

86 Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, General comment N.º 15 (2002): The right to water (arts. 11 and 12 of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), UN Doc. E/C.12/2002/11, 20 de janeiro de 2003, parágrafo 21.

87 Conselho dos Direitos Humanos, Res. 19/10, Direitos humanos e meio ambiente, 22 de março de 2012; Conselho dos Direitos 
Humanos, Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy 
and sustainable environment, John H. Knox, UN Doc. A/HRC/22/43, 24 de dezembro de 2012; Conselho dos Direitos Humanos, 
Res. 25/21, Direitos humanos e meio ambiente, 28 de março de 2014; Conselho dos Direitos Humanos, Res. 28/11, Direitos 
humanos e meio ambiente, 26 de março de 2015; Conselho dos Direitos Humanos, Res. 31/8, Direitos humanos e meio 
ambiente, 23 de março de 2016; Conselho dos Direitos Humanos, Res. 34/20, Direitos humanos e meio ambiente, 24 de março 
de 2017; Conselho dos Direitos Humanos, Res. 37/8, Direitos humanos e meio ambiente, 22 de março de 2018. Outros relatores 
especiais abordaram problemas relativos ao meio ambiente e ao conflito armado. A respeito do impacto do conflito armado na 
exposição a produtos e resíduos tóxicos e perigosos, consultar, p. ex., Conselho dos Direitos Humanos, Adverse effects of the illicit 
movement and dumping of toxic and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights: Report of the Special Rapporteur, 
Okechukwu Ibeanu, UN Doc. A/HRC/5/5, 5 de maio de 2007; Conselho dos Direitos Humanos, Report of the Special Rapporteur 
on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes, UN 
Doc. A/HRC/33/41, 2 de agosto de 2016; e Conselho dos Direitos Humanos, Report of the Special Rapporteur on the implications for 
human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes, UN Doc. A/HRC/36/41, 
20 de julho de 2017.

88 Conselho dos Direitos Humanos, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of 
a safe, clean, healthy and sustainable environment, UN Doc. A/HRC/37/59, 24 de janeiro de 2018. 

89 Ver, p. ex., CIJ, Legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares, parecer consultivo, 8 de julho de 1996, parágrafo 25; CIJ, 
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parecer consultivo, 9 de julho de 2004, 
parágrafo 106; e CIJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), julgamento, 19 de 
dezembro de 2005, parágrafo 216. 
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e as determinações sobre a natureza exata de sua relação devem ser feitas caso a caso, dependendo das 
circunstâncias em questão.90 A interface entre o direito humanitário e a legislação de direitos humanos continua 
sendo uma questão complexa que, sem dúvida, evoluirá e será esclarecida no futuro. O CICV não pretende descrever 
ou analisar as possíveis interações entre cada regra do DIH e a legislação de direitos humanos. Em geral, sua 
abordagem é avaliar a relação caso a caso. Nos casos em que tanto o DIH quanto a legislação de direitos humanos 
regulamentam uma questão específica, uma comparação entre suas cláusulas pode revelar certas diferenças. 
Quando isso acontece, é necessário determinar se a diferença equivale a um conflito real entre as normas em 
questão. Se não houver conflito, o CICV tem procurado interpretar as diferentes normas em outros lugares com 
a intenção de harmonizá-las.91 Se houver um conflito real entre as respectivas normas, deve-se recorrer a um 
princípio de resolução de conflitos como lex specialis derogat legi generali, que estabelece que uma norma jurídica 
mais específica tem precedência sobre uma norma mais geral.

Direito Marítimo
41. Estas diretrizes abordam como as regras do DIH se aplicam à proteção do meio ambiente natural em situações de 

conflito armado. Elas não consideram o direito internacional de conflito armado aplicável no mar nem o Direito 
Marítimo de forma mais geral, que devem ser levados em consideração conforme o caso. De fato, as regras do DIH 
aplicáveis na guerra terrestre e aquelas aplicáveis na guerra naval nem sempre são as mesmas, e as diretrizes nem 
sempre podem ser aplicadas automaticamente à condução de operações navais.92

90 Para um panorama mais completo da abordagem do CICV sobre a relação entre o DIH e o Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, consultar CICV, Commentary on the Third Geneva Convention: Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of 
War, CICV, Genebra/Cambridge University Press, Cambridge, 2020, parágrafos 99–105. A interação entre o DIH e o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos e, em particular, se — e em caso afirmativo, até que ponto — o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos permanece relevante para operações militares conduzidas em conflitos armados, é uma questão controversa 
entre os Estados. Para consultar algumas declarações recentes a respeiro, ver França, Commentaires du Gouvernement français à 
propos du projet d’Observation générale n° 36 sur l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant le droit 
à la vie, 2017, parágrafos 38–39; Alemanha, Submission from Germany on the draft General Comment on Article 6 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights – Right to Life, 2017, parágrafo 23; Federação da Rússia, Preliminary comments on Draft 
General Comment N.º 36 on Article 6 (right to life) of the International Covenant on Civil and Political Rights, 2017, parágrafo 39; Suíça, 
Commentaires de la Suisse, Projet d’observation générale n° 36 du Comité des droits de l’homme sur l’art. 6 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques (droit à la vie), 2017, parágrafo 13; Reino Unido, Comments of the Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland on Human Rights Committee Draft General Comment N.º 36 on Article 6 of the International Covenant 
on Civil and Political Rights, on the right to life, 2017, parágrafos 12 e 33; e Estados Unidos, Observations of the United States of 
America on the Human Rights Committee’s Draft General Comment N.º 36 on Article 6 – Right to Life, 2017, parágrafos 16–20. Além 
disso, ao abordar questões da interação entre o DIH e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, é preciso ter em mente as 
diferenças gerais entre os dois conjuntos de leis. Estas são, em especial, a questão de se, e até que ponto, o Direito Internacional 
dos Direitos Humanos vincula grupos armados não estatais; a aplicabilidade extraterritorial do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos; e a possibilidade de derrogar algumas obrigações de direitos humanos em caso de emergência. Para uma 
discussão mais aprofundada sobre a aplicabilidade da legislação de direitos humanos a grupos armados não estatais, ver CICV, 
International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts: Recommitting to Protection in Armed Conflict on 
the 70th Anniversary of the Geneva Conventions, CICV, Genebra, 2019, pp. 53–54. 

91 Ver CICV, Commentary on the Third Geneva Convention, 2020, parágrafo 103. 
92 No entanto, o Manual de San Remo sobre o Direito Internacional aplicável aos conflitos armados no mar, de 1994, tem sido referência 

quando considerado útil para proporcionar maior clareza na interpretação das regras, e foi utilizado na avaliação da natureza 
consuetudinária das regras que se aplicam a todos os tipos de guerra: Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre 
Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Introdução, p. xxxvi.
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PARTE I: PROTEÇÃO ESPECÍFICA  
DO MEIO AMBIENTE NATURAL SEGUNDO O 
DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO
REGRA 1 – DEVIDA CONSIDERAÇÃO AO MEIO AMBIENTE NATURAL EM OPERAÇÕES MILITARES

93 Ver ibid., Regra 44 e comentário, p. 161: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44 e prática relacionada. 
94  Os grandes avanços do direito internacional em relação à proteção do meio ambiente natural durante as últimas décadas foram 

motivados pelo reconhecimento do papel que a humanidade desempenhou em sua perigosa degradação. A ICJ afirmou que 
a proteção do meio ambiente natural é um “interesse essencial” que poderia justificar a invocação pelo Estado da doutrina 
da “necessidade” de renunciar a outras obrigações internacionais: CIJ, Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), 
julgamento, 25 de setembro de 1997, parágrafo 53. Ver também CIJ, Legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares, parecer 
consultivo, 8 de julho de 1996, parágrafo 29: “A existência da obrigação geral dos Estados de assegurar que as atividades dentro 
de sua jurisdição e seu controle respeitem o meio ambiente de outros Estados ou de áreas fora do controle nacional agora faz 
parte do corpus do direito internacional relativo ao meio ambiente”; Assembleia Geral da ONU, Res. 37/7, Carta Mundial da 
Natureza, 28 de outubro de 1982, Preâmbulo: “O ser humano pode alterar a natureza e esgotar os recursos naturais por sua 
ação ou pelas consequências dela e, portanto, deve reconhecer plenamente a urgência de manter a estabilidade e a qualidade 
da natureza e de conservar os recursos naturais”; e Assembleia Geral da ONU, Report of the UN Conference on Environment and 
Development (Rio de Janeiro, 3–14 June 1992), Anexo I: Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, UN Doc. A/
CONF.151/26 (Vol. I), 12 de agosto de 1992, Princípio 2. Para consultar expressões da preocupação da comunidade internacional 
relativas especificamente aos danos causados ao meio ambiente natural em conflitos armados, ver nota de rodapé 5 acima.

95 A obrigação da devida consideração no contexto do uso de métodos e meios de guerra ou, mais amplamente, em operações 
militares é refletida, por exemplo, em Doswald-Beck (ed.), San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 
p. 15, parágrafo 44; Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (2003), artigo XV; UICN, Draft 
International Covenant on Environment and Development (1995), artigo 32(1); Austrália, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, 
parágrafo 5.50; Côte d’Ivoire, Droit de la guerre : Manuel d’instruction, Livre III, Tome 1, p. 35; Grécia, declaração diante do Sexto 
Comitê da Assembleia Geral da ONU, 74ª sessão, item 79 da Agenda, 31 de outubro de 2019; Países Baixos, Humanitair Oorlogsrecht: 
Handleiding, 2005, parágrafo 0465; República da Coreia, Operational Law Manual, 1996, p. 126; Reino Unido, The Joint Service 
Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, parágrafos 12.24, 13.30 e15.20; Estados Unidos, The Commander’s Handbook on the Law of 
Naval Operations, 2007, parágrafo 8.4; Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Report on the Practice of 
Colombia, 1998, Cap. 4.4; Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Report on the Practice of the Islamic 
Republic of Iran, 1997, Cap. 4.4; e Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Report on the Practice of 
Kuwait, 1997, Cap. 4.4. Ver também HPCR, Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Regra 89, p. 250. 

96 Consultar a Regra 8 destas diretrizes. A obrigação de cuidado constante está estabelecida no Protocolo Adicional I, artigo 57(1), 
e em Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 15 
e comentário, pp. 57–61: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule15. A respeito da obrigação de 
cuidado constante consagrada no princípio de precauções, consultar J.F. Quéguiner, “Precautions under the law governing 
the conduct of hostilities”, International Review of the Red Cross, Vol. 88, N.º 864, dezembro de 2006, pp. 793–821. Para uma 
discussão sobre as diferenças entre as obrigações de cuidado constante e de devida consideração, ver Hulme, “Taking care 
to protect the environment against damage: A meaningless obligation?”, pp. 675–691. Além disso, sobre a noção de devida 
consideração, consultar D. Fleck, “Legal protection of the environment: The double challenge of non-international armed 
conflict and post-conflict peacebuilding”, em C. Stahn, J. Iverson e J.S. Easterday (eds), Environmental Protection and Transitions 
from Conflict to Peace: Clarifying Norms, Principles, and Practices, Oxford University Press, Oxford, 2017, pp. 207–211.

97 A respeito do caráter civil do meio ambiente natural, consultar os parágrafos 18–21 destas diretrizes. 

Os meios e métodos de combate devem ser empregados com a devida consideração à proteção e preservação 
do meio ambiente natural.

COMENTÁRIO
42. Esta regra foi estabelecida como uma norma do direito internacional consuetudinário aplicável nos conflitos 

armados internacionais e, possivelmente, também nos não internacionais.93 A obrigação geral de devida 
consideração ao meio ambiente natural reflete que a comunidade internacional reconhece a necessidade de 
proporcionar proteção ao meio ambiente natural como tal.94 Esta regra se baseia neste reconhecimento geral, 
bem como na prática relacionada com a proteção do meio ambiente natural, em particular quando se emprega 
métodos e meios de guerra em conflitos armados.95

43. O valor desta regra é afirmar que qualquer pessoa que empregue métodos ou meios de guerra deve considerar 
a proteção e a preservação do meio ambiente natural ao fazer isso. Com excessiva frequência, o meio ambiente 
natural é uma vítima esquecida nos conflitos armados contemporâneos e, portanto, embora geral, a afirmação 
exortativa da regra de que o meio ambiente natural continua precisando ser protegido e preservado durante esses 
momentos é um importante ponto de partida e um lembrete necessário para os beligerantes.

44. Em termos práticos, o padrão geral da devida consideração é operacionalizado no DIH de modo mais relevante em 
duas outras obrigações que devem ser cumpridas pelas partes em um conflito armado. Primeiro, na condução das 
operações militares, um “cuidado constante” deve ser tomado para poupar a população civil, as pessoas civis e os 
bens de caráter civil.96 Isso inclui o meio ambiente natural, que, por definição, tem caráter civil.97 Segundo, todas 
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as precauções possíveis devem ser tomadas para evitar e, em última instância, minimizar os danos incidentais ao 
meio ambiente natural. A este respeito, a falta de comprovação científica dos efeitos de certas operações militares 
no meio ambiente não exime as partes em conflito de tomarem tais precauções.98 Essas obrigações exigem que as 
partes em conflito tomem medidas para evitar ou minimizar os danos ambientais. Por exemplo, quem participa de 
operações militares deve levar em consideração as possíveis implicações negativas para o meio ambiente natural 
decorrentes, entre outras coisas, das armas empregadas99 e do tipo de alvo selecionado.100 Por isso, devem considerar 
as especificidades do campo de batalha em que estão operando. Estas obrigações são, portanto, particularmente 
(embora não exclusivamente) relevantes para os líderes militares responsáveis pelo planejamento operacional.101

45. Além da operacionalização do padrão de devida consideração através de outras obrigações legais que protegem o 
meio ambiente natural, aqueles que empregam métodos ou meios de guerra podem optar por demonstrar a devida 
consideração pela proteção e preservação do meio ambiente natural através de ações adicionais empreendidas 
como uma questão de política e não de lei. Tais ações poderiam incluir, por exemplo, a adoção de medidas para 
reduzir a pegada de carbono da guerra.102

46. Esta regra se refere tanto à proteção quanto à preservação do meio ambiente natural. Segundo o DIH, as obrigações 
de proteção são obrigações de conduta. Elas exigem que as partes exerçam a devida diligência na prevenção de 
danos.103 No uso popular, “preservação” se refere à manutenção de algo em seu estado original ou existente.104 
Esta noção de “preservação” é complementar à “proteção”, e não há uma forte demarcação entre os dois termos 
para o propósito de interpretar esta regra. A manutenção do meio ambiente natural em seu estado existente 
envolverá necessariamente o exercício da devida diligência na prevenção de danos a ele e, consequentemente, 
na perspectiva do CICV, a nuance no significado entre “proteção” e “preservação” não altera as implicações 
práticas para as partes em um conflito armado em sua interpretação desta obrigação. O termo “preservação” é 
particularmente comum, no entanto, no contexto do ambiente marinho.105 

98 Para uma discussão mais aprofundada, consultar o parágrafo 124 destas diretrizes. 
99 A respeito da proteção concedida ao meio ambiente natural por regras sobre armas específicas, consultar as Regras 19–25 

destas diretrizes. Para um exemplo da proibição do uso de armas que causam danos ao meio ambiente natural, ver República da 
Coreia, Operational Law Manual, 1996, p. 129. 

100 A respeito da proteção concedida ao meio ambiente natural pelos princípios de distinção, proporcionalidade e precauções, 
consultar as Regras 5–9 destas diretrizes. Ver também Países Baixos, Humanitair Oorlogsrecht: Handleiding, 2005, 
parágrafo 0465: “Além do método ou meio escolhido, o tipo de alvo atacado também pode provocar mudanças ambientais. Um 
ataque a uma fábrica ou um laboratório onde produtos químicos, biológicos ou nucleares são desenvolvidos ou fabricados pode 
ter grandes consequências para o meio ambiente natural”.

101 Ver, p. ex., Austrália, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, parágrafo 5,50, que afirma: “Os responsáveis pelo 
planejamento e condução de operações militares têm o dever de assegurar que o meio ambiente natural seja protegido”.  
A doutrina da OTAN também fornece uma série de diretrizes para comandantes em relação a considerações ambientais nas 
atividades militares dirigidas pela OTAN, incluindo que comandantes em todos os níveis devem “considerar os impactos 
ambientais ao tomar decisões”: OTAN, STANAG 7141, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection During NATO-Led Military 
Activities, AJEPP-4, Edição B Versão 1, NATO Standardization Office, março de 2018, pp. 2-1–2-4 e 4-1: https://nso.nato.int/
nso/nsdd/main/standards/ap-details/2684/EN. 

102 Por exemplo, nas operações militares da OTAN, um oficial de proteção ambiental é responsável por monitorar e identificar 
fontes potenciais de emissões atmosféricas indesejáveis, e por propor medidas atenuantes para reduzi-las; ver OTAN, 
STANAG 2582, Environmental Protection Best Practices and Standards for Military Camps in NATO Operations, AJEPP-2, Edição A 
Versão 2, NATO Standardization Office, novembro de 2018, p. G-1.

103 De modo mais geral, sobre a obrigação de proteger de acordo com o DIH, ver CICV, Commentary on the First Geneva Convention: 
Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, CICV, Genebra/Cambridge 
University Press, Cambridge, 2016, pp. 484–487, parágrafos 1360–1368 e nota de rodapé 84. No campo do direito ambiental, 
Hulme explica que “a noção de ‘proteção’ ambiental tende a ser uma noção abrangente que abarca a ampla gama de obrigações 
que os Estados devem assumir em prol do meio ambiente”: Hulme, “Taking care to protect the environment against damage: 
A meaningless obligation?”, p. 680. Para uma justaposição da noção de proteção de acordo com a lei ambiental e da noção de 
proteção do meio ambiente natural para o DIH, ver ibid., pp. 680–681.

104 Consultar a definição de “preservar” em A. Stevenson e M. Waite (eds), Concise Oxford English Dictionary, 12ª ed., Oxford 
University Press, Oxford, 2011, p. 1135.

105 Ver, p. ex., CNUDM (1982), artigo 192; Doswald-Beck (ed.), San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at 
Sea, p. 14, parágrafos 34 e 35; e Estados Unidos, The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, 2007, parágrafo 8.4. 

https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards/ap-details/2684/EN
https://nso.nato.int/nso/nsdd/main/standards/ap-details/2684/EN
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REGRA 2 – PROIBIÇÃO DE CAUSAR DANOS EXTENSOS, DOURADOUROS  
E GRAVES AO MEIO AMBIENTE NATURAL

106  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, primeira 
frase da Regra 45, p. 166: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45 e prática relacionada. 

107  Deve-se notar também que foi relatado que “Israel não considera as duas cláusulas sobre a proteção do meio ambiente 
natural [no Protocolo Adicional I] como sendo de caráter consuetudinário”: Schmitt/Merriam, “The tyranny of context: Israeli 
targeting practices in legal perspective”, p. 98. Ver também Israel, Declaração diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da 
ONU, 70ª sessão, item 83 da Agenda, 11 de novembro de 2015. Consultar, além disso, Israel, ILC Draft Conclusions on Identification 
of Customary International Law – Israel’s Comments and Observations, 70.ª sessão da Comissão de Direito Internacional, 2018, 
que observa que “é difícil reconhecer o momento exato em que uma regra se cristaliza, porque o processo de formação não é 
definido e delineado claramente”.

108  Ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário 
sobre a Regra 45, p. 166: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45.

109  Ibid., pp. 153–155.
110  Ver, p. ex., Bellinger/Haynes, “A US Government response to the International Committee of the Red Cross Study on Customary 

International Humanitarian Law”, pp. 455–460, que observa, entre outras coisas: 
 Além de defender que os artigos 35(3) e 55 não são regras do direito internacional consuetudinário com relação ao uso de armas 

em geral, os Estados especialmente afetados que têm capacidade em armas nucleares afirmaram reiteradamente que esses 
artigos não se aplicam ao uso de armas nucleares. Por exemplo, alguns Estados especialmente afetados, como os Estados Unidos, 
o Reino Unido, a Rússia e a França, argumentaram assim em apresentações perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ). 

 Ver também Y. Dinstein, “The ICRC Customary International Humanitarian Law Study”, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 36, 
2006, pp. 1–15; K. Hulme, “Natural environment”, em E. Wilmshurst e S. Breau (eds), Perspectives on the ICRC Study on Customary 
International Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 232–233; e Y. Dinstein, The Conduct of Hostilities 
under the Law of International Armed Conflict, 3.ª ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2016, pp. 238–239. Para uma resposta 
aos comentários dos Estados Unidos, ver J.M. Henckaerts, “Customary International Humanitarian Law: A response to US 
Comments”, International Review of the Red Cross, Vol. 89, N.º 866, junho de 2007, pp. 473–488. Ver também J.M. Henckaerts, “The 
ICRC Customary International Humanitarian Law Study: A rejoinder to Professor Dinstein”, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 
37, 2007, pp. 259–270. Para práticas que defendem a natureza consuetudinária desta regra, ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), 
Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 45, pp. 166–167: https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45.

111  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Introdução, 
pp. xxxvii–xxxviii: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_cha_chapterin_in; e ibid., comentário sobre a 
Regra 45, p. 169: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45.

112  Nas conclusões finais de seu estudo sobre a identificação do direito internacional consuetudinário, a CDI não menciona a noção de 
“Estados especialmente afetados”, dadas as opiniões divergentes, mas ela é abordada no comentário da Conclusão 8 (“A prática deve 
ser geral”), que observa: 

 [A]o avaliar a generalidade [da prática], um fator indispensável a ser levado em conta é a medida em que os Estados que estão 
particularmente envolvidos na atividade relevante ou que provavelmente estarão mais preocupados com a suposta regra 
(“Estados especialmente afetados”) participaram da prática. Embora em muitos casos todos ou praticamente todos os Estados 
sejam igualmente afetados, seria claramente impraticável determinar, por exemplo, a existência e o conteúdo de uma regra do 
direito internacional consuetudinário relativa à navegação em zonas marítimas sem levar em consideração a prática dos Estados 
costeiros e dos Estados de bandeira relevantes, ou a existência e o conteúdo de uma regra sobre investimento estrangeiro sem 
avaliar a prática dos Estados exportadores de capital, bem como a dos Estados nos quais o investimento é feito. Deve ficar claro, 
entretanto, que o termo “Estados especialmente afetados” não deve ser usado para se referir ao poder relativo dos Estados. 

 Assembleia Geral da ONU, Relatório da Comissão de Direito Internacional: 70.ª sessão (30 de abril–1 de junho e 2 de julho–10 de agosto 
de 2018), UN Doc. A/73/10, 2018, pp. 136–137. Para as discussões durante o processo de redação, consultar CDI, Second report on 
identification of customary international law by Michael Wood, Special Rapporteur, UN Doc. A/CN.4/672, 22 de maio de 2014, pp. 36–37 
e 38–40; e CDI, Fifth report on identification of customary international law by Michael Wood, Special Rapporteur, UN Doc. A/CN.4/717, 
14 de março de 2018, pp. 29 e 31. Ver também as perspectivas de alguns Estados, apresentadas na 70.ª sessão da CDI em 2018, 
que suscitaram preocupações com o modo como a CDI abordou a questão dos Estados especialmente afetados: China, ILC Draft 
Conclusions on Identification of Customary International Law – Comments of the People’s Republic of China, p. 2; Israel, ILC Draft Conclusions 
on Identification of Customary International Law – Israel’s Comments and Observations, pp. 9–11; Países Baixos, ILC Draft Conclusions 
on Identification of Customary International Law – Comments and Observations by the Kingdom of the Netherlands, pp. 2–3, parágrafos 
10–11; e Estados Unidos, Comments from the United States on the International Law Commission’s Draft Conclusions on the Identification of 
Customary International Law as Adopted by the Commission in 2016 on First Reading, pp. 13–14. 

É proibido empregar meios e métodos de combate que tenham sido concebidos para causar, ou dos quais 
se pode prever que causem, danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural.

COMENTÁRIO
47. Esta regra foi estabelecida como uma norma do direito internacional consuetudinário aplicável nos conflitos 

armados internacionais e, possivelmente, também nos não internacionais.106 A redação da presente regra reflete 
as obrigações incorporadas nos artigos 35(3) e 55(1) do Protocolo Adicional I de 1977.

48. Parece que os Estados Unidos são um “objetor persistente” à regra consuetudinária,107 e a França, o Reino Unido 
e os Estados Unidos são objetores persistentes no que diz respeito à aplicação da regra consuetudinária ao uso de 
armas nucleares.108 Deve-se notar que existe certa prática contrária a esta regra,109 e há opiniões divergentes sobre 
sua natureza consuetudinária. Alguns consideram que, devido à objeção dos Estados especialmente afetados, ela 
não surgiu como regra do direito internacional consuetudinário em geral e/ou no que diz respeito ao uso de armas 
nucleares.110 A este respeito, o Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário reconhece o 
papel dos “Estados cujos interesses são especialmente afetados”, observando que quem é “especialmente afetado” 
varia de acordo com as circunstâncias e reflete a contribuição de tais Estados.111 Existem debates atuais sobre a 
noção de Estados “especialmente afetados”.112
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Proibição absoluta
49. A proibição de danos “extensos, duradouros e graves” ao meio ambiente natural é uma “restrição poderosa”113 

que proporciona uma proteção específica e direta ao meio ambiente natural, além da proteção proporcionada por 
cláusulas mais gerais do DIH. Mesmo nos casos em que bens que fazem parte do meio ambiente natural poderiam, 
de outra forma, ser legalmente considerados objetivos militares, ou poderiam, de outra forma, incorrer em danos 
decorrentes de uma aplicação legal do princípio da proporcionalidade, esta regra estabelece um “teto absoluto 
de destruição permissível”114 que proíbe todos os danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural, 
independentemente de considerações de necessidade militar ou de proporcionalidade.115 É por esta razão que é 
necessário um alto limiar de dano para desencadear esta proibição.116

Danos extensos, duradouros e graves
50. Os danos ao meio ambiente natural são proibidos quando se pretende, ou se pode esperar, que sejam “extensos, 

duradouros e graves”. Estas três condições são cumulativas,117 o que significa que cada uma delas deve estar 
presente para atingir o limiar de dano. Isto estabelece um limiar alto que deve ser usado para avaliar os 
danos pretendidos ou esperados.118 Por exemplo, o Comitê Estabelecido para Revisar a Campanha da OTAN de 
Bombardeamento da República Federal da Iugoslávia opinou que, com base nas informações em seu poder no 
momento da elaboração de seu relatório de 2000, cujo volume foi prejudicado pela “falta de fontes alternativas 
e corroboradas”, os danos ao meio ambiente natural causados pela campanha de bombardeamento da OTAN em 
Kosovo não atingiram o limiar de danos extensos, duradouros e graves.119 Foi relatado que este dano incluiu, em 
vários locais, poluição que era “grave” e que “representa[va] uma ameaça à saúde humana”, mas não afetava 
a região dos Bálcãs “como um todo”.120 A Comissão de Reivindicações da Eritreia-Etiópia também declarou, em 
relação à reivindicação da Etiópia por danos pela destruição de plantas de goma e resina, pela perda de árvores e 
mudas, e pelos danos a terraços que ocorreram durante o conflito armado de 1998–2000 com a Eritreia, que as 
alegações e provas de destruição ficaram muito abaixo do limiar de danos extensos, duradouros e graves.121

51. Embora os termos “extensos”, “duradouros” e “graves” sejam usados no Protocolo Adicional I, eles não estão 
definidos no tratado, em seus comentários nem em seu histórico de negociações. No entanto, há uma série de 
elementos que geralmente podem servir para informar o significado destes termos.

52. Um primeiro fator a considerar é o contexto histórico das cláusulas ambientais do Protocolo Adicional I. Enquanto 
elas estavam sendo negociadas, os Estados haviam concluído recentemente as negociações na Convenção 
ENMOD em 1976. Embora a Convenção ENMOD tenha utilizado termos semelhantes – mas não cumulativos –  
(ou seja, “extensos, de longa duração ou graves” [ênfase nossa]), as interpretações dadas a esses termos 
foram apenas para os propósitos daquele tratado e sem prejuízo das interpretações dos mesmos termos   

113  CIJ, Legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares, parecer consultivo, 8 de julho de 1996, parágrafo 31. 
114  Exército dos Estados Unidos, Operational Law Handbook, 2015, p. 333. 
115  R. Desgagné, “The prevention of environmental damage in time of armed conflict: Proportionality and precautionary 

measures”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 3, dezembro de 2000, p. 111. Separadamente, dentro do campo do 
Direito Penal Internacional, o artigo 8(2)(b)(iv) do Estatuto de Roma de 1998 do Tribunal Penal Internacional (Estatuto do 
TPI) identifica o crime de guerra de “[i]ntencionalmente realizar um ataque sabendo que tal ataque causará perdas incidentais 
de vidas ou ferimentos a civis ou danos a bens de caráter civil ou danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente 
natural, que seriam claramente excessivos em relação à vantagem militar concreta e direta prevista”. Para uma discussão mais 
aprofundada desse limiar, consultar a Regra 28 destas diretrizes, nota de rodapé 651. 

116  Para perspectivas que defendem que este limiar é alto demais, consultar, p. ex., Hulme, War Torn Environment, p. 292; e Bothe et 
al., “International law protecting the environment during armed conflict: Gaps and opportunities”, p. 576. 

117  Em contraste, em alguns tratados essas condições não são cumulativas: ver, p. ex., Convenção ENMOD (1976), artigo 1(1); e 
Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (2003), artigo XV(1)(B). No contexto do trabalho 
da CDI sobre a proteção do meio ambiente natural em relação aos conflitos armados, El Salvador observou que a Minuta dos 
Princípios deveria se referir ao limiar de forma não cumulativa: El Salvador, Declaração diante do Sexto Comitê da Assembleia 
Geral da ONU, 71.ª sessão, item 78 da Agenda, 1 de novembro de 2016 e 72.ª sessão, item 81 da Agenda, 1 de novembro de 2017.

118  Deve-se levar em consideração que, mesmo quando um método ou meio de guerra não é proibido por esta regra porque este 
limiar alto de danos pretendidos ou esperados não é atingido, o uso de tal método ou meio pode, no entanto, ser proibido por 
outras regras do DIH que protegem o meio ambiente natural, conforme estabelecido nas Partes II e III destas diretrizes. 

119  TPII, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 
of Yugoslavia, parágrafo 17. 

120  Ibid., parágrafo 16. 
121  Comissão de Reivindicações da Eritreia-Etiópia, Ethiopia’s Central Front Claim, sentença parcial, 2003, parágrafo 100. Ver também 

Comissão de Reivindicações da Eritreia-Etiópia, Ethiopia’s Damages Claims, sentença final, 2009, parágrafos 421–425. 
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ou de termos semelhantes em outros acordos internacionais.122 Durante a negociação do Protocolo Adicional I,  
também vários Estados entenderam que a interpretação dos termos do Protocolo não era a mesma que a da 
Convenção ENMOD.123 Entretanto, não ficou muito esclarecido como esses termos diferem, porque as delegações 
simplesmente reiteraram que eles têm escopos diferentes e que o entendimento do Estado não prejudica 
sua posição em relação à Convenção ENMOD. Esta situação, em que alguns Estados consideram que termos 
semelhantes têm significados distintos em tratados diferentes, pode ser explicada pela diferença entre os escopos 
e os objetivos destes instrumentos em relação à proteção ambiental.124 A Convenção ENMOD proíbe danos que 
atinjam o limiar se tais danos resultarem do uso militar ou hostil de técnicas de modificação ambiental125 que 
exigirem uma manipulação deliberada de processos naturais no território de um Estado signatário.126 Por sua vez, 
o Protocolo Adicional I protege o meio ambiente natural contra danos causados por qualquer método ou meio 
de guerra, incluindo danos incidentais, que atinjam o limiar exigido.127 Assim, a Convenção ENMOD exige um 
comportamento deliberado, enquanto o Protocolo Adicional I também proíbe danos não intencionais. Uma questão 
afim, mas independente, é a natureza cumulativa da proibição contida no Protocolo Adicional I em comparação 
com o limiar disjuntivo da Convenção ENMOD. O estabelecimento de um limiar cumulativo no Protocolo 
Adicional I, que é, portanto, superior ao limiar disjuntivo da Convenção ENMOD, pode ser explicado pelo fato de 
que o Protocolo proíbe danos resultantes de quaisquer meios ou métodos de guerra – sejam deliberados ou não –, 
ao passo que a Convenção ENMOD proíbe apenas danos intencionais. Isto também pode ser explicado pelo fato de 
que todos os danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural são proibidos, independentemente 
de considerações de necessidade militar ou de proporcionalidade.

53. Além deste reconhecimento de que não é possível concluir necessariamente que os limites da Convenção ENMOD 
e os do Protocolo Adicional I sejam iguais, os registros oficiais da Conferência Diplomática 1974-1977 não 
adotam uma posição sobre a interpretação dos termos individuais nem sobre como eles diferem dos termos 
da ENMOD, com exceção das opiniões de alguns Estados sobre o significado de “duradouro”. É possível obter 
orientações adicionais e limitadas a partir do uso desses termos em acordos internacionais subsequentes e outras 
práticas. Desde a adoção do Protocolo Adicional I, o limite “extensos, duradouros e graves” foi incluído em 
outros acordos internacionais, mas esses tratados e seu histórico de negociação não revelam um posicionamento 
oficial sobre o significado dos termos, exceto que eles se baseiam no Protocolo Adicional I.128 Curiosamente, um 
comentário no Estatuto do TPI de 1998 recomenda adotar uma interpretação dos termos análoga à da ENMOD 
para os propósitos do Estatuto.129 Na maioria dos casos, o limite do Protocolo Adicional I é reafirmado em 
documentos do Estado, legislação e manuais militares sem maiores explicações.130 Entretanto, vários manuais 
militares referem-se apenas a um ou dois dos três componentes exigidos e/ou ao limiar na disjuntiva (“ou”),  

122  Os redatores da Convenção ENMOD de 1976 adotaram “entendimentos” que, embora não façam parte da convenção, estão 
presentes no registro de negociação e foram incluídos na Assembleia Geral da ONU, Report of the Conference of the Committee on 
Disarmament, Vol. I, General Assembly Official Records: Thirty-first session, suplemento N.º 27 (A/31/27), 1976, p. 91.

123  Ver, p. ex., as declarações e justificativas dos votos de Argentina, Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 
1974–1977, Vol. VI, CDDH/SR.39, 25 de maio de 1977, p. 113; Egito, ibid., p. 114; Itália, ibid., CDDH/SR.42, 27 de maio de 1977, 
parágrafo 21; México, ibid., CDDH/SR.39, 25 de maio de 1977, parágrafo 49; Peru, ibid., parágrafo 53; e Venezuela, ibid., p. 118.

124  Ver também M. Bothe, “The protection of the environment in times of armed conflict: Legal rules, uncertainty, deficiencies 
and possible developments”, em CICV, Meeting of Experts on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict: Report on 
the Work of the Meeting, CICV, Genebra, 1992, Anexo 3, p. 7; e T. Carson, “Advancing the legal protection of the environment in 
relation to armed conflict: Protocol I’s threshold of impermissible environmental damage and alternatives”, Nordic Journal of 
International Law, Vol. 82, N.º 1, 2013, p. 90. 

125  Para uma explicação do termo “técnicas de modificação ambiental”, consultar o comentário sobre a Regra 3.B destas diretrizes.
126  Ver Convenção ENMOD Convention (1976), artigos 1 e 2.
127  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, pp. 414–416, parágrafos 1450–1452.
128  Ver, p. ex., CCAC (1980), Preâmbulo, e Estatuto do TPI (1998), artigo 8(2)(b)(iv). Ver também O. Triffterer e K. Ambos (eds), 

The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, 3.ª ed., Hart, Oxford, 2016., artigo 8(2)(b)(iv), parágrafo 253. 
Consultar também a declaração dos Marrocos durante a conferência Preparatória para a CCAC, UN Doc. A/CONF.95/WG/L.7, 
setembro de 1979: 

 [O] título da Conferência Preparatória não reflete adequadamente as profundas mudanças ocorridas na lei relativa aos conflitos 
armados desde a adoção, em 1977, pela Conferência Diplomática sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do DIH aplicável 
em Conflitos Armados do primeiro Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 1949. De fato, embora seja bem-vinda 
a referência aos dois conceitos tradicionais de “sofrimento desnecessário” – agora chamados de efeitos “excessivamente 
prejudiciais” – e armas “indiscriminadas”, é lamentável que não sejam levadas em conta considerações ecológicas, ao passo  
que os artigos 35 e 55 do primeiro Protocolo Adicional atribuíam especial importância à proteção do meio ambiente.

129  Triffterer/Ambos (eds), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, artigo 8(2)(b)(iv), parágrafo 253. 
130  Ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. II, Parte I, 

prática relacionada com a Regra 45 (Causar danos graves ao meio ambiente natural), pp. 876–903, parágrafos 145–289: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v2_rul_rule45.

PROTEÇÃO ESPECÍFICA DO MEIO AMBIENTE NATURAL SEGUNDO O DIH

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v2_rul_rule45


34 DIRETRIZES PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL EM CONFLITOS ARMADOS

ou seja, de modo não cumulativo.131 Um manual prevê que a proibição de causar um nível ilegal de dano ambiental 
cobre “danos ao meio ambiente natural [que] excedam significativamente os danos normais de combate”.132

54. Ao avaliar o grau de generalização, durabilidade e severidade dos danos, deve-se levar em conta o conhecimento 
contemporâneo (ou seja, atual) sobre os efeitos dos danos no meio ambiente natural.133 Na época em que os 
Protocolos Adicionais estavam sendo negociados, havia poucos exemplos bem conhecidos de danos graves 
causados ao meio ambiente natural por conflitos armados (à exceção, principalmente, da Guerra do Vietnã), bem 
como um conhecimento limitado sobre a verdadeira dimensão dos danos causados por um determinado uso de 
um método ou meio de guerra. Desde então, particularmente com a evolução do Direito Ambiental Internacional, 
a compreensão e o reconhecimento da necessidade de proteger o meio ambiente natural e limitar os danos a ele 
causados têm aumentado. Também crescem e se tornam mais sofisticados o conhecimento e os dados científicos 
sobre a conexão e as inter-relações entre as diferentes partes do meio ambiente natural, bem como sobre a 
natureza interdependente dos processos ambientais. Por exemplo, os pântanos no sul do Iraque foram devastados 
como resultado de obras de drenagem e represamento, o que, por sua vez, provocou enormes perdas e degradação 
ambiental, como a desertificação e o esgotamento da biodiversidade, incluindo a extinção de algumas espécies.134 
Também existem mais conhecimentos sobre os efeitos dos danos causados, inclusive sobre os efeitos cumulativos 
e indiretos. Ao avaliar se os danos atingem o limiar de extensos, duradouros e graves, os efeitos cumulativos 
são outro fator a ser considerado além dos efeitos individuais; por exemplo, ao analisar se os derramamentos 
de petróleo durante a Guerra do Golfo de 1990-1991 atingiram o limiar, estes acontecimentos separados foram 
considerados como uma única operação.135 Finalmente, à medida que os riscos e choques climáticos aumentam, 
o meio ambiente natural, particularmente nos lugares onde já estiver degradado, pode se tornar menos capaz de 
absorver os efeitos deste dano.136

55. Os fatores acima podem levar a descobrir que o uso anterior de um determinado método ou meio de guerra teve 
consequências não esperadas inicialmente e que, caso fosse usado hoje, poderia atingir o limiar de dano exigido. 
Considerando a dificuldade de saber com antecedência qual será o alcance dos efeitos dos atos, é necessário 
limitar ao máximo os danos ambientais.137 Para cumprir esta regra, aqueles que empregam métodos ou meios de 
guerra devem se informar sobre os potenciais efeitos prejudiciais de suas ações planejadas e se abster daquelas 
que causem danos, pretendidos ou esperados, que sejam extensos, duradouros e graves.138 Além desses elementos 
gerais, os seguintes elementos específicos devem fundamentar uma compreensão contemporânea do limiar de 
danos “extensos, duradouros e graves”.139

131  Ver, p. ex., os manuais militares da África do Sul, da Suíça e da Ucrânia citados em ibid., p. 882, parágrafo 182: https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v2_rul_rule45. Ver também República Tcheca, Field Regulations, 1997, artigo 57.

132  Alemanha, Law of Armed Conflict – Manual, 2013, parágrafo 435. Ver também Alemanha, Humanitarian Law in Armed Conflicts 
– Manual, 1992, parágrafo 403, que previamente resumiu os termos “extensos, duradouros e graves” como “uma grande 
interferência na vida humana ou nos recursos naturais que excede consideravelmente os danos no campo de batalha que 
normalmente são esperados em uma guerra”.

133  Bothe, “The protection of the environment in times of armed conflict: Legal rules, uncertainty, deficiencies and possible 
developments”, pp. 6–7; Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and 
need for further legal protection”, p. 33. 

134  PNUMA, UNEP in Iraq: Post-Conflict Assessment, Clean-up and Reconstruction, PNUMA, Nairóbi, 2007, pp. 17–18.
135  Schmitt, “Green war”, pp. 83–84. Ver também a discussão sobre os fatores que devem ser considerados ao analisar se um dano 

é extenso, parágrafo 57 e nota de rodapé 147 destas diretrizes. 
136  A respeito da conexão entre um conflito armado e suas consequências para a degradação ambiental, bem como sobre como o 

conflito influencia a vulnerabilidade aos impactos da mudança climática, consultar CICV, When Rain Turns to Dust; W.N. Adger et 
al., “Human security”, em C.B. Field et al. (eds), Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Parte A: Global and 
Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2014, pp. 774 e 758.

137  CICV, Protection of the environment in time of armed conflict, relatório apresentado à 48.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, 
reproduzida na Assembleia Geral da ONU, Report of the UN Secretary-General on the protection of the environment in times of armed 
conflict, 1993, parágrafo 34. 

138  Isto é condizente com a obrigação de devida consideração à proteção e à preservação do meio ambiente natural. Ver, em 
particular, as Regras 1 e 8 destas diretrizes. Ver também Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito 
Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 45, p. 172: https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/por/docs/v1_rul_rule45; Bothe, “The protection of the environment in times of armed conflict: Legal rules, uncertainty, 
deficiencies and possible developments”, pp. 7–8; e Carson, “Advancing the legal protection of the environment in relation to 
armed conflict: Protocol I’s threshold of impermissible environmental damage and alternatives”, p. 96.

139  Também foram elaborados modelos alternativos para interpretar este limite; consultar, p. ex., o modelo proposto em Hulme, 
War Torn Environment, pp. 292–299. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v2_rul_rule45
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Danos extensos
56. Os travaux préparatoires do Protocolo Adicional I não especificam uma definição de danos “extensos” além da 

compreensão de que o termo contempla o “escopo ou área afetada”.140 Em comparação, conforme usado na 
Convenção ENMOD, o termo “extensos” é definido como “que abrange uma área na escala de várias centenas 
de quilômetros quadrados”.141 Apesar da compreensão de que os termos usados no Protocolo não deveriam ser 
interpretados da mesma forma que os termos similares na Convenção ENMOD, os travaux préparatoires não 
esclarecem em que as interpretações diferem;142 os representantes discutiram um padrão mais elevado para o 
requisito de danos “duradouros”, mas tal discussão não foi registrada para o critério danos “extensos”. Algumas 
delegações se referiram à “destruição de regiões inteiras”, citando exemplos dos danos causados na Guerra do 
Vietnã para explicar a lógica por trás das cláusulas de proteção ao meio ambiente natural.143 Por exemplo, foi feita 
referência ao uso de 90 mil toneladas de desfolhantes e herbicidas numa área de cerca de 2,5 milhões de hectares 
(25 mil km2) no Vietnã do Sul.144 Este é um exemplo da magnitude dos danos que deram impulso a esta proibição 
e, portanto, serve de referência para o significado de danos considerados “extensos”.

57. A “área afetada” deve ser entendida como aquela onde o dano ao meio ambiente é intencional ou previsível. Inclui 
todos os danos que sejam razoavelmente previsíveis no momento do uso do método ou meio de guerra, com 
base em informações disponíveis de todas as fontes.145 Isto inclui os danos causados diretamente pelo método ou 
meio de guerra na região geográfica onde sejam utilizados, como no exemplo da Guerra do Vietnã, mencionado 
acima. Os efeitos indiretos (também chamados de “reverberações”, efeitos “em cadeia”, “efeito cascata” ou 
efeitos “de segunda, terceira ou outra ordem”) no meio ambiente natural têm a mesma relevância, desde que 
sejam intencionais ou previsíveis. Tais efeitos podem se espalhar ou se materializar além da área geográfica onde 
o método ou meio de guerra foi empregado e, neste caso, toda a área que se espera que seja afetada é relevante 
para avaliar se o dano é “extenso”. Por exemplo, os danos causados durante a Guerra do Golfo, de 1990-1991, se 
estenderam muito além das áreas onde os poços de petróleo foram incendiados, com uma quantidade significativa 
de emissões de dióxidos de enxofre, óxido nitroso e dióxido de carbono e o depósito de fuligem em mais da metade 
do Kuwait (cerca de 8 mil km2); observou-se que, se o Protocolo Adicional I tivesse sido aplicado a esse conflito, 
os danos “provavelmente teriam cumprido” os critérios para serem considerados extensos (e graves).146 Os danos 
a diversas áreas menores também podem ser cumulativamente considerados como “extensos”.147 Este talvez 
seja o caso, por exemplo, quando o uso de um método ou meio de guerra resulta na contaminação de sistemas 
subterrâneos de água que, por sua vez, contaminam nascentes naturais em vários lugares diferentes.

58. Além disso, o conhecimento atual dos efeitos dos danos ao meio ambiente natural, incluindo sua natureza 
transregional, pode fundamentar outras interpretações do teste de danos “extensos”. Por exemplo, sabe-se 
agora que a extinção de uma espécie que vive em uma região – até mesmo conforme a escala ENMOD “de 
várias centenas de quilômetros quadrados” – pode ter repercussões significativas sobre um ecossistema 
específico, bem como sobre a população, com efeitos além daquela área. De fato, mesmo que a área do habitat 
da espécie afetada pelo dano causado pelo uso de um método ou meio de guerra esteja abaixo do limiar do  

140  Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/215/Rev.I, parágrafo 27. Para uma análise da 
discussão nos travaux préparatoires sobre a definição de “extensos”, consultar Hulme, War Torn Environment, pp. 91–93.

141  Assembleia Geral da ONU, Report of the Conference of the Committee on Disarmament, Vol. I, p. 91. 
142  Para uma discussão mais aprofundada, consultar o parágrafo 52 e referências nas notas de rodapé 122 e 123 destas diretrizes. 
143  Ver, p. ex., as declarações da República Democrática do Vietnã, da Mongólia, de Uganda e da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas na Conferência Diplomática 1974–1977: Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XIV, 
CDDH/III/SR.26, pp. 236–237, 240 e 246. Ver também Hulme, War Torn Environment, p. 92: “Por exemplo, no Vietnã do Sul, 
desfolhantes foram pulverizados em mais de 5 milhões de acres (aproximadamente 20.200 km2)”.

144  Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XIV, CDDH/III/SR.26, p. 237. Ver também Hulme, War 
Torn Environment, p. 92.

145  Ver TPII, Galić case, julgamento, 2003, parágrafo 58, em particular a nota de rodapé 109. Isso também foi observado por 
diversos Estados; consultar as declarações feitas ao ratificar o Protocolo Adicional I por Argélia, Austrália, Bélgica, Canadá, 
Alemanha, França, Irlanda, Itália, Países Baixos, Nova Zelândia, Espanha e Reino Unido. https://ihl-databases.icrc.org/
applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountry.xsp. Por exemplo, a Austrália declarou que: “Em relação aos artigos 51 a 58, a 
Austrália entende que comandantes militares e outros responsáveis por planejar, tomar decisões ou executar ataques devem 
necessariamente decidir com base na análise de informações de todas as fontes disponíveis no momento relevante”.

146  Ver, p. ex., Reino Unido, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, p. 76, parágrafo 5.29.2, nota de rodapé 153. 
147  Hulme, War Torn Environment, p. 93, se refere a exemplos em que “os danos causados localmente podem parecer relativamente 

limitados em tamanho, mas, quando somados, estes ‘focos’ de danos podem cumulativamente cobrir uma grande área” que 
poderia ser considerada um dano “extenso”.
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Protocolo Adicional I,a extinção de uma espécie tem efeitos globais que vão além daquela área.148 Embora os 
travaux préparatoires do Protocolo Adicional I não forneçam maior clareza, talvez seja isso o que se quis dizer 
com “escopo” quando o Comitê III da Conferência Diplomática de 1974–1977 se referiu ao “escopo ou área 
afetada” como o elemento que o qualificador “extenso” pretendia expressar.149

59. Além disso, a definição de danos “extensos” continua imprecisa. Por exemplo, ao considerar o limite do Protocolo 
Adicional I, o Comitê Estabelecido para Revisar a Campanha da OTAN de Bombardeamento da República Federal 
da Iugoslávia simplesmente fez referência à conclusão da força-tarefa dos Bálcãs do PNUMA de que o conflito não 
havia “causado uma catástrofe ambiental que tenha afetado a região dos Bálcãs como um todo”, antes de observar 
que faltavam fontes adicionais corroboradas a respeito da extensão da contaminação ambiental.150

60. Devido a esta falta de clareza, o PNUMA solicitou que uma definição mais clara de danos “extensos” fosse 
elaborada para melhorar a eficácia prática desta proteção jurídica.151 Ele recomenda que o precedente estabelecido 
pela Convenção ENMOD – ou seja, uma escala de várias centenas de quilômetros quadrados – deve servir como 
base mínima para elaborar esta definição. Deve-se notar, entretanto, que o uso prático e a aplicação das cláusulas 
da ENMOD foram limitados até agora.152 No entanto, por ser a única definição jurídica existente deste termo, 
usá-lo como ponto de partida para considerar o tipo de dano que seria coberto evita a atribuição arbitrária de 
um limite que nunca foi fixado.153 Um exemplo recente sugere que, no Protocolo Adicional I, “generalizado” 
“provavelmente significa várias centenas de quilômetros quadrados, como na ENMOD”.154 Levando em conta os 
fatores acima, o significado do termo “extenso” deve ser entendido como referente a danos que abrangem “várias 
centenas de quilômetros quadrados”.

Danos duradouros
61. Tradicionalmente, no contexto do Protocolo Adicional I, danos “duradouros” se referem a décadas, em comparação 

com a norma da ENMOD de “longa duração”, que é entendida como “um período de meses, ou aproximadamente 
uma estação do ano”.155 De acordo com os travaux préparatoires do Protocolo Adicional I, “duradouros” se refere ao 
“tempo ou duração” dos danos, e alguns representantes consideraram que isto deveria ser medido em décadas; 
alguns se referiam a 20 ou 30 anos “como mínimo”.156

148  Bothe, “The protection of the environment in times of armed conflict: Legal rules, uncertainty, deficiencies and possible 
developments”, p. 7.

149  Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/215/Rev. I, parágrafo 27.
150  TPII, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 

of Yugoslavia, parágrafos 15–17 [ênfase nossa]. Para a opinião de que os danos causados neste contexto foram realmente 
extensos, considerando a poluição do rio Danúbio e da atmosfera sobre a Iugoslávia, ver Hulme, War Torn Environment, 
p. 194. Ver também Conselho da Europa, Assembleia Parlamentar, Environmental impact of the war in Yugoslavia on south-east 
Europe, relatório do Comitê do meio ambiente, planejamento regional e autoridades locais, Doc. 8925, 10 de janeiro de 2001, 
parágrafos 60–61; e Conselho da Europa, Assembleia Parlamentar, Rec. 1495, relatório sobre o impacto ambiental da guerra na 
Iugoslávia no Sudeste da Europa, 24 de janeiro de 2001, parágrafos 1–2.

151  PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 52. 
152  Ver Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, comentário sobre o artigo 55 do Protocolo Adicional I, p. 386, 

que observa que o uso de técnicas de modificação ambiental com fins hostis não tem um papel importante no planejamento 
militar. Ver também Schmitt, “Green war”, pp. 84–85. Consultar também Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of 
International Armed Conflict, pp. 234–235; e C.R. Payne, “Protection of the natural environment”, em B. Saul e D. Akande (eds), 
The Oxford Guide to International Humanitarian Law, Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 224. 

153  Para uma argumentação semelhante, consultar Schmitt, “Green war”, pp. 107–108: 
 Como não há indicação do que se quis dizer com o termo “extensos” no processo de redação do Protocolo I, faz sentido 

ceder à sua única definição jurídica, a da ENMOD. Embora tenha-se afirmado especificamente que as definições da ENMOD 
não eram vinculantes a outros acordos, isto não nega a lógica de usá-las para minimizar a confusão, caso faça sentido no 
contexto. Assim, como faz o [Manual Jurídico Operacional do] Exército [dos Estados Unidos], o novo manual deve descrever 
o termo de modo a referir a danos que abrangem várias centenas de quilômetros.

154  Exército dos Estados Unidos, Operational Law Handbook, 1997, pp. 5–19. Isto foi reiterado em edições mais recentes do manual, 
especialmente na 17.ª edição (2017), que observa que o manual não é uma representação oficial da política dos EUA em relação à 
aplicação obrigatória de várias fontes de normas: pp. ii e 350. Nova Zelândia, Manual of Armed Forces Law: Law of Armed Conflict, 
Vol. 4, 2017, pp. 8–45, fornece uma definição indicativa semelhante do termo no contexto de ataques ao meio ambiente natural 
ao afirmar que “[g]eneralizado normalmente significa que abrange uma área na escala de várias centenas de quilômetros 
quadrados”. 

155  Assembleia Geral da ONU, Report of the Conference of the Committee on Disarmament, Vol. I, p. 91. 
156  Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/215/Rev. I, parágrafo 27. Em defesa da 

perspectiva de medir “duradouros” em décadas (20 ou 30 anos), consultar também Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), 
Commentary on the Additional Protocols, pp. 415–416, parágrafo 1452; e Schmitt, “Green war”, p. 107. 



PROTEÇÃO ESPECíFICA DO MEIO AMBIENTE NATURAL SEGUNDO O DIH 37

62. Por sua vez, o Grupo “Biotope” observou que os danos contemplados “terão um efeito por um período significativo 
de tempo, talvez por dez anos ou mais”, mas que “é impossível dizer com certeza qual período de tempo poderia 
ser coberto e, por este motivo, nenhum prazo é especificado”157. Um exemplo observa que o Protocolo Adicional I 
“proíbe a guerra ecológica”, cujos efeitos “poderiam ser sentidos por 10 anos ou mais”.158 Além disso, embora sem 
discutir especificamente o limiar do Protocolo Adicional I, o relatório do Secretário-Geral da ONU de 1972 sobre 
napalm e outras armas incendiárias observou que o uso de armas incendiárias em plantações, florestas e outros 
recursos do meio ambiente rural “pode provocar mudanças ecológicas irreversíveis com consequências graves e 
duradouras”.159 No extremo oposto do espectro, fica claro com os travaux que não se pretendia cobrir com esta 
regra os danos de pouca duração ao meio ambiente natural resultantes de bombardeios de artilharia.160 Neste 
sentido, o Comitê Estabelecido para Revisar a Campanha da OTAN de Bombardeamento da República Federal da 
Iugoslávia argumentou que a noção de danos duradouros “precisaria ser medida em anos e não em meses, e que, 
como tal, danos comuns ao campo de batalha, como os que foram causados à França na Primeira Guerra Mundial, 
não seriam cobertos”.161 Embora não tenha indicado uma escala de tempo precisa, em referência ao que viria a 
ser o artigo 55(1) do Protocolo Adicional I, os travaux préparatoires observam que o dano que deve ser coberto é 
aquele que provavelmente prejudicaria durante muito tempo a saúde ou a sobrevivência da população, e os efeitos 
temporários ou de curto prazo não devem ser cobertos.162

63. Com base nisso, “duradouros” cobriria danos entre os que não são considerados de curta duração ou temporários, 
tais como os de um bombardeio de artilharia, e os que causam impactos na faixa de anos (possivelmente uma 
escala de 10 a 30 anos). Em última análise, no entanto, nenhuma posição oficial foi adotada sobre o significado 
de “duradouros” durante a negociação do Protocolo Adicional I e, além disso, a definição continua imprecisa.

64. Se o objetivo desta regra for oferecer proteção em situações em que os danos estiverem fora dos limites superiores 
claramente aceitos do limite temporal, é necessário especificar mais a interpretação de “duradouros”. Para este 
fim, o PNUMA recomenda que o precedente estabelecido pela Convenção ENMOD, a saber, um período de meses, 
ou aproximadamente uma estação, sirva como ponto de partida para elaborar uma definição mais clara de 
“duradouros”.163 Apesar do entendimento de que os termos da ENMOD e do Protocolo Adicional I não tinham o 
mesmo significado, isto pode ser explicado considerando que os escopos e objetivos destes instrumentos são muito 
diferentes. De fato, os Estados que negociavam a Convenção ENMOD tinham em mente furacões, maremotos, 
terremotos, chuva e neve, enquanto aqueles que negociavam os Protocolos Adicionais estavam pensando em 
danos resultantes da perturbação de ecossistemas.164 Por definição, esses tipos de danos não têm necessariamente 
a mesma escala de tempo. Dado que as cláusulas do Protocolo Adicional I visavam cobrir danos ou perturbações 
dos ecossistemas em grande escala, é provável que o limiar para danos deste tipo só fosse atingido quando seus 
efeitos fossem sentidos ou se pudesse esperar que fossem sentidos durante um período de anos e teria que ser 
maior do que apenas “uma estação do ano”. Dito isto, embora alguns representantes considerassem que o prazo 
coberto era de uma década ou mais (e diferente da norma da ENMOD), não houve um acordo real por parte de 
todos os representantes sobre o que era necessário. Como foi observado na época em que os Protocolos Adicionais 
estavam sendo negociados, pode ser difícil afirmar com certeza qual período de tempo pode estar envolvido em 
uma violação deste limite.165

157  Report of the Chairman of the Group “Biotope”, 11 de março de 1975, CDDH/III/GT/35, parágrafo 5, reimpresso em H.S. Levie, 
Protection of War Victims: Protocol I to the 1949 Geneva Conventions, Vol. 3, parágrafo 6. Ver também Official Records of the Diplomatic 
Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/215/Rev.1, parágrafo 27.

158  Bélgica, Cours pour conseillers en droit des conflits armés : Les lieux et biens protégés, 2009, pp. 39–41. 
159  Assembleia Geral da ONU, Report of the Secretary-General on napalm and other incendiary weapons and all aspects of their possible 

use, UN Doc. A/8803, 9 de outubro de 1972, p. 51, parágrafo 189.
160  Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/215/Rev. I, parágrafo 27; Report of the 

Chairman of the Group “Biotope”, 11 de março de 1975, CDDH/III/GT/35, parágrafo 5, reimpresso em H.S. Levie, Protection of War 
Victims: Protocol I to the 1949 Geneva Conventions, Vol. 3, parágrafo 6; Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the 
Additional Protocols, pp. 416–417, parágrafo 1454.

161  TPII, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 
of Yugoslavia, parágrafo 15 [ênfase nossa]. 

162  Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/215/Rev. I, parágrafos 27 e 82. Os travaux 
préparatoires indicam também que o termo “saúde” foi inserido no artigo 55 do Protocolo Adicional I para cobrir ações que 
poderiam provocar efeitos severos que trariam problemas graves de saúde, como defeitos congênitos: ibid., parágrafo 82. 

163  PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 52. 
164  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, pp. 416–417, parágrafo 1454.
165  Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/215/Rev. I, parágrafo 27.
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65. Danos que inicialmente não foram considerados “duradouros” hoje poderiam ser com base no conhecimento 
contemporâneo, particularmente dos efeitos cumulativos e indiretos (ou em cadeia). Em consonância com isto, 
para determinar qual tipo de dano é “duradouro”, seria possível considerar a capacidade de persistência de certas 
substâncias em determinados ambientes naturais (inclusive através da bioacumulação em organismos).166 Por 
exemplo, sabe-se agora que contaminantes ambientais graves e substâncias perigosas podem permanecer no 
meio ambiente natural durante longos períodos de tempo e causar – e continuar causando – danos às espécies, 
inclusive aos seres humanos.

66. Deste modo, a avaliação do significado de “duradouros” deve levar em conta a duração dos efeitos indiretos 
(ou dos efeitos em cadeia previsíveis) do uso de um determinado método ou meio de guerra (não apenas seus 
efeitos diretos). No caso do Vietnã, os danos à saúde humana ainda estão presentes e podem persistir por 
gerações futuras.167 Portanto, mesmo avaliando em relação a uma duração de 30 anos, os requisitos do teste de 
“duradouros” poderiam ser cumpridos. Uma compreensão dos danos cobertos pelo critério “duradouros” deve 
se basear em critérios como estes.

Danos graves
67. Os travaux préparatoires do Protocolo Adicional I não fornecem uma definição do termo “grave”, mas indicam que 

ele se refere à “gravidade ou ao efeito prejudicial do dano à população civil”.168 Em comparação, o termo “grave”, 
como usado na Convenção ENMOD, é definido como “que envolve perturbações ou danos graves ou significativos 
à vida humana, aos recursos naturais e econômicos, ou a outros bens”.169 Durante a negociação do Protocolo 
Adicional I, apesar do entendimento de que os termos não deveriam ser interpretados da mesma forma que os 
termos na ENMOD, os travaux préparatoires não esclarecem em que a interpretação difere.170 Além disso, embora 
tenha sido discutido um padrão mais elevado para o requisito de “duradouro”, este não parece ser o caso para o 
critério de “grave”.171

68. As várias propostas feitas durante a negociação do Protocolo Adicional I fornecem algumas informações sobre 
as perspectivas dos Estados a respeito do tipo de dano que deve ser coberto. Na Conferência de Especialistas 
Governamentais sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário Aplicável aos 
Conflitos Armados, de 1972, as propostas iniciais se concentravam em meios ou métodos de guerra que “destroem 
as condições naturais do meio ambiente humano” ou que “perturbam o equilíbrio das condições naturais de vida 
e ambientais”.172 Propostas similares foram feitas durante a Conferência Diplomática de 1974–1977.173 No fim, 
estas propostas não foram bem-sucedidas, pois reconheceu-se que as mudanças ambientais ou perturbações do 
ecossistema também poderiam ocorrer em baixa escala que não seria coberta por esta proibição.174 Assim, as propostas 
sobre danos que perturbam a estabilidade do ecossistema não foram incluídas no texto final do tratado como 
“uma parte operacional da norma”, entendendo-se que a perturbação da estabilidade ecológica por si só não seria 
suficiente para atingir o limite estipulado.175 Em vez disso, chegou-se a um acordo sobre a norma de causar “danos 
extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural”.176 Esta discussão sobre a perturbação da estabilidade 
ecológica durante o processo de redação indica, entretanto, que um dos objetivos das cláusulas do Protocolo 
Adicional I relativas ao meio ambiente natural era evitar danos que perturbem significativamente um ecossistema.177  

166  Este fator é debatido no contexto deste limiar em Hulme, War Torn Environment, p. 95.
167  Este elemento é discutido em ibid., p. 95, e Bothe et al., “International law protecting the environment during armed conflict: 

Gaps and opportunities”, p. 576.
168  Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/215/Rev. I, parágrafo 27. 
169  Assembleia Geral da ONU, Report of the Conference of the Committee on Disarmament, Vol. I, p. 91. 
170  Para uma discussão mais aprofundada, consultar o parágrafo 52 e referências nas notas de rodapé 122 e 123 destas diretrizes.
171  Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/215/Rev. I, parágrafo 27.
172  Ver, p. ex., as propostas apresentadas por escrito na Conferência de Especialistas Governamentais sobre a Reafirmação e o 

Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário Aplicável aos Conflitos Armados, segunda sessão, 3 de maio–3 de junho de 
1972, Report on the Work of the Conference, Vol. II, CE/COM II/72 e CE/COM III/C 68-69, CICV, Genebra, julho de 1972, pp. 47 e 63, 
respectivamente. 

173  Ver, p. ex., Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. III, CDDH/III/238, p. 157, e CDDH/III/222, p. 156. 
174  Ibid., Vol. XV, CDDH/III/275, p. 359.
175  Ibid.
176  Ibid., Vol. XV, CDDH/215/Rev. I, parágrafos 25–26. No entanto, alguns Estados observaram que teriam preferido um limiar mais 

baixo que protegesse mais o meio ambiente natural; ver, p. ex., a declaração da Hungria, ibid., Vol. VI, CDDH/SR.42, p. 228. 
No fim, a adoção desta fórmula pode ser explicada por uma tentativa de coordenação com o processo paralelo da ENMOD; 
consultar Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 413, parágrafo 1448.

177  Ver também, p. ex., as declarações da Hungria na Conferência Diplomática de 1974–1977, Official Records of the Diplomatic 
Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. VI, CDDH/SR.42, p. 228; União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Vol. XIV, CDDH/III/
SR.27, parágrafo 6, e CDDH/III/SR.38, parágrafo 41; e Vietnã, Vol. XIV, CDDH/III/SR.26, parágrafo 15. 
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Como foi explicado no comentário sobre o artigo 35(3) do Protocolo, a “guerra ecológica”, que “se refere à grave 
perturbação do equilíbrio natural que permite a vida e o desenvolvimento do ser humano e de todos os organismos 
vivos”, é objeto de cláusulas relevantes do Protocolo Adicional  I (em comparação com a “guerra geofísica” 
coberta pela Convenção ENMOD).178 No extremo oposto do espectro, entre os exemplos de danos que podem ser 
considerados abaixo do limiar de “severidade” exigido, os travaux préparatoires se referem ao corte ou destruição 
de árvores e à formação de crateras como resultado do fogo normal de artilharia, bem como à derrubada de um 
“grupo de árvores”.179 Também foi considerado de modo geral que “danos no campo de batalha incidentais à guerra 
convencional não seriam normalmente proibidos”, exceto se tais danos cumprirem o entendimento de “grave” (e 
dos outros critérios de limiar do Protocolo Adicional I).180

69. Com referência ao artigo 55(1), a cláusula em si e os travaux préparatoires também indicam que um fator que deve 
ser considerado ao avaliar a gravidade do dano é o prejuízo causado à saúde ou à sobrevivência da população.181 
O tipo de dano a que isto se refere é aquele que “poderia prejudicar, durante muito tempo, a sobrevivência da 
população ou colocá-la em risco de problemas de saúde graves”.182 Embora o impacto humano seja o foco principal 
do artigo 55(1), isto não quer dizer que o dano ambiental deva ter um efeito sobre a população humana a fim 
de se qualificar como grave. Ao contrário, ele indica que fatores como a indução de efeitos mutagênicos em 
espécies animais de uma forma que poderia prejudicar os seres humanos (se eles estivessem presentes no meio 
ambiente), mesmo que não intencionalmente, podem cumprir critérios de severidade.183 Como a presente regra 
reflete as obrigações relevantes incorporadas no Protocolo Adicional I, “grave” pode ser entendido, no contexto 
do artigo 55(1), como uma referência principalmente a danos que prejudiquem a saúde ou a sobrevivência da 
população e, no contexto do artigo 35(3), como voltado às preocupações ecológicas e não humanas.184

70. Para esclarecer melhor o tipo de dano que é “grave”, um maior conhecimento dos efeitos deve ser considerado. 
Como uma violação desta regra pressupõe inevitavelmente que existe o conhecimento ou uma inferência de que 
certo meio ou método de combate causará ou provavelmente causará este tipo de dano, é necessário entender 
que tipos de guerra terão consequências tão desastrosas.185 Assim, além daqueles efeitos que resultarão em danos 
proibidos, as partes devem se informar, tanto quanto possível, sobre os efeitos potenciais do uso de determinado 
meio ou método bélico sobre o meio ambiente natural ao avaliar a gravidade dos danos, incluindo os efeitos 
potenciais dos resíduos de guerra,186 e abster-se de ações que possam causar danos que sejam extensos, duradouros 
e graves.187 Isto deve incluir a avaliação do dano direto – seja imediato ou que possa levar muito tempo para se 
manifestar – resultante do uso de um determinado meio ou método de combate. Por exemplo, os danos ambientais 
que provocam efeitos teratogênicos, mutagênicos e carcinogênicos, tais como os resultantes dos desfolhantes 
usados na Guerra do Vietnã, também podem cumprir os requisitos do teste de severidade e devem ser considerados 

178  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 420, parágrafo 1462. Ver também a prática 
de alguns Estados citada em Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário 
Consuetudinário, Vol. II, Parte I, prática relacionada com a Regra 45, pp. 876–903: https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/por/docs/v2_rul_rule45, como Bélgica, Cours pour conseillers en droit des conflits armés : Les lieux et biens protégés, 2009; 
Alemanha, Law of Armed Conflict – Manual, 2013, em referência à “guerra ecológica”; Armênia, Penal Code, 2003; Bielorrússia, 
Criminal Code, 1999; Federação da Rússia, Criminal Code, 1996; e Vietnã, Penal Code, 1999.

179  Ver também as declarações do Reino Unido, Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XIV, CDDH/
III/SR.38, parágrafo 45, e Vol. XV, CDDH/III/275, p. 359. 

180  Ibid., Vol. XV, CDDH/215/Rev. I, parágrafo 27. 
181  Ibid., parágrafos 27 e 82. 
182  Ibid. Ver também as declarações da República Democrática do Vietnã e da Mongólia, que se referem ao “extermínio em massa 

da população civil” e à morte de entre dois milhões e três milhões de pessoas como exemplos do tipo de dano coberto por esta 
proibição: ibid., Vol. XIV, CDDH/III/SR.26, parágrafos 11–13 e 27. Ver também as declarações da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas: ibid., Vol. XIV, CDDH/III/SR.27, parágrafo 6.

183  Hulme, War Torn Environment, pp. 96 e 98.
184  O comentário do CICV de 1987 sobre o artigo 35 do Protocolo Adicional I enfatiza que os termos “extenso”, “duradouro” e 

“grave” devem ser entendidos no contexto da cláusula específica em consideração e, portanto, para os propósitos do artigo 35, 
é possível entender que “grave” trata de preocupações ecológicas e não humanas: Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), 
Commentary on the Additional Protocols, pp. 417–418, parágrafos 1455–1456. Para uma discussão mais aprofundada sobre os 
distintos focos dos artigos 35 e 55 do Protocolo Adicional I, consultar os parágrafos 73–75 destas diretrizes. 

185  Ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário 
sobre a Regra 45, p. 172: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45.

186  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, pp. 410–411 e 417–418, parágrafos 1443 e 1455. 
Ver também Bélgica, Cours pour conseillers en droit des conflits armés : Les lieux et biens protégés, 2009, pp. 38–40, que afirma que 
os resquícios materiais de guerra (minas, armadilhas, bombas) podem ser incluídos no tipo de dano causado ao meio ambiente 
natural que seria proibido se afetasse a saúde ou a sobrevivência da população a longo prazo, porque, como estão “[e]spalhados 
por grandes áreas, ainda causam perdas entre a população civil todos os anos”.

187  Ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre 
a Regra 45, p. 172: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45; e as Regras 1 e 8 destas diretrizes.
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ao avaliar os efeitos potenciais.188 Deste modo, a proibição de danos que afetem a saúde ou a sobrevivência da 
população a longo prazo prevista no artigo 55(1) do Protocolo Adicional I “significa [que] as pessoas, florestas 
e cobertura vegetal, flora, fauna, qualidade do ar e da água, etc. devem ser protegidas, por exemplo, dos efeitos 
genéticos (defeitos congênitos, deformidades ou degeneração)”.189 Além dos danos diretos, a avaliação também 
deve considerar os efeitos indiretos resultantes do uso de um determinado método ou meios de combate.  
Por exemplo, a queima dos poços de petróleo durante a Guerra do Golfo de 1990–1991, que teve efeitos indiretos 
como a enorme emissão de dióxidos de enxofre, óxido nitroso e dióxido de carbono e o depósito de fuligem em 
mais da metade do Kuwait, foi citada como um exemplo que provavelmente teria cumprido os requisitos do teste 
de severidade.190

71. Qualquer avaliação do significado de “grave” também deve considerar a interdependência do meio ambiente 
natural, porque os danos a um componente (ou “parte”) podem ter consequências que afetam outros 
componentes. Além disso, “danos ou alterações em qualquer parte do ecossistema podem ter repercussões 
severas para a população civil”,191 o que também evidencia a interdependência do meio ambiente natural e da 
saúde ou sobrevivência da população.192 Além disso, o uso de meios ou métodos de combate contra certas partes 
do meio ambiente natural, incluindo espécies ameaçadas ou ecossistemas particularmente delicados ou sensíveis, 
provavelmente resultará em maiores efeitos diretos e indiretos sobre o meio ambiente natural e a população do 
que aqueles que resultariam do uso de tais métodos contra outras partes do meio ambiente natural.193 Assim, os 
danos causados pelo uso de um determinado meio ou método de combate contra certos componentes poderiam 
cumprir os requisitos do limite de “severidade”, enquanto seu uso contra outros componentes não o faria.

72. Considerando os elementos acima, deve-se entender que o limiar de “grave” abrange perturbação ou dano a um 
ecossistema, ou danos à saúde ou sobrevivência da população em grande escala, e que os danos normais causados 
pelos movimentos de tropas e pelo fogo de artilharia na guerra convencional geralmente ficam fora do escopo 
desta proibição. Além disso, os contornos do significado de “grave”, e a escala de dano requerida, permanecem 
vagos e é necessária maior precisão. Assim como os termos “extenso” e “duradouro”, o PNUMA recomenda 
que o precedente estabelecido pela Convenção ENMOD – ou seja, “que envolve perturbações ou danos graves 
ou significativos à vida humana, aos recursos naturais e econômicos, ou a outros bens” – deva servir como a 
base mínima para a elaboração de uma definição mais clara de “grave”.194 Como entende-se que o significado 
de “grave” no contexto dos artigos 35(3) e 55(1) do Protocolo Adicional I cobre danos que prejudiquem a saúde 
ou a sobrevivência da população e preocupações ecológicas, efeitos que envolvam perturbação ou dano grave ou 
significativo à vida humana ou aos recursos naturais devem ser considerados para determinar o tipo de dano 
que poderia ser coberto.195 Além disso, pelo menos na medida em que os efeitos sobre os bens econômicos ou 
outros bens também resultem em perturbações ou danos ao ecossistema, ou danos à saúde ou à sobrevivência da 
população, eles também devem ser considerados ao avaliar o significado de “grave”.

188  Os representantes se referiram a defeitos congênitos como um exemplo dos problemas de saúde graves previstos: Official 
Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/215/Rev. I, parágrafo 82. Este fator também é 
discutido por Hulme no contexto do critério de “grave”: Hulme, War Torn Environment, pp. 96 e 98.

189  Bélgica, Cours pour conseillers en droit des conflits armés : Les lieux et biens protégés, 2009, pp. 38–40.
190  Reino Unido, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, parágrafo 5.29.2, nota de rodapé 153. 
191  Isso reflete as discussões no Grupo “Biotope” durante a Conferência Diplomática de 1974–1977, quando foi proposto que o 

ato proibido fosse “a perturbação da estabilidade do ecossistema”: Report of the Chairman of the Group “Biotope”, 11 de março de 
1975, CDDH/III/GT/35, parágrafo 5, reimpresso em H.S. Levie, Protection of War Victims: Protocol I to the 1949 Geneva Conventions, 
Vol. 3, parágrafo 7.

192  Por exemplo, os efeitos indiretos potenciais da destruição de uma floresta podem incluir a perda da vida selvagem e da 
biodiversidade florestal, a erosão do solo, as inundações, a má qualidade do ar e da água e a modificação do clima: Hulme, War 
Torn Environment, p. 44.

193  Outros exemplos que podem cumprir os requisitos do teste de severidade são os danos a “um ecossistema particularmente 
valioso, ameaçado ou raro” ou a um ecossistema especialmente delicado ou sensível, como os desertos e a Antártida. Danos a 
“lugares de especial interesse científico”, “espécies ameaçadas ou áreas de patrimônio natural” também podem resultar num 
nível maior de dano: Hulme, War Torn Environment, pp. 44–45 e 98.

194  PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 52. Ver também 
Schmitt, “Green war”, p. 108, que observa que o entendimento da ENMOD de “grave” é mais abrangente, pois abarca “saúde 
e sobrevivência”, mas também se estende à “propriedade”, e que a extensão da definição da ENMOD para fundamentar o 
entendimento de “grave” no Protocolo Adicional I “é coerente com as proteções do Protocolo I em geral, e com o direito 
internacional de conflitos armados de modo mais amplo”.

195  Por exemplo, o manual militar da Alemanha de 1992 se refere a “uma grande interferência na vida humana ou nos 
recursos naturais que excede consideravelmente os danos no campo de batalha que normalmente são esperados em uma 
guerra”: Humanitarian Law in Armed Conflicts – Manual, 1992, parágrafo 403. De acordo com seu Law of Armed Conflict – 
Manual, de 2013, parágrafo 435, a “proibição da guerra ambiental” cobre “danos ao meio ambiente natural [que] excedam 
significativamente os danos normais de combate”.
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Danos ao meio ambiente natural
73. Como visto na história das negociações do Protocolo Adicional I, os representantes debateram se os danos ao 

meio ambiente natural deveriam ser simplesmente proibidos, ou se a proibição deveria se aplicar somente aos 
danos ao meio ambiente natural que prejudicassem a saúde ou a sobrevivência da população.196 Essas discussões 
resultaram na adoção de dois artigos distintos: o artigo 35(3), que não faz nenhuma conexão entre danos ao meio 
ambiente natural e a saúde ou sobrevivência da população, e o artigo 55(1), que inclui uma referência à saúde 
ou sobrevivência da população. De fato, os travaux préparatoires indicam que, com uma ênfase deliberadamente 
diferente da do artigo 35(3), o foco do artigo 55(1) no momento da redação era assegurar a saúde ou a sobrevivência 
da população.197 Os travaux observam que “a proibição contida naquele artigo estava ligada ao prejuízo à saúde ou 
à sobrevivência da população”.198 Por sua vez, o artigo 35(3) era visto como tendo um escopo mais amplo, para 
proteger o meio ambiente natural em si.199 No entanto, cabe notar que os travaux também indicam que a primeira 
frase do artigo 55 estabelece uma norma geral, que é então especificada na segunda frase, e observam que  
“[d]eve-se tomar cuidado para proteger o meio ambiente natural contra o tipo de dano especificado, mesmo que 
a saúde ou a sobrevivência da população não sejam prejudicadas”.200 Como os travaux afirmam, um exemplo disso 
são os danos ambientais que atingem o limiar de dano exigido, mas se encontram em uma área despovoada.201

74. Independentemente do escopo do dano proibido pelo artigo 55(1), o efeito combinado dos artigos 35(3) e 55(1)  
do Protocolo Adicional I é que eles proíbem inequivocamente o uso de meios e métodos de combate que tenham 
sido concebidos para causar, ou dos quais se pode prever que causem, danos extensos, duradouros e graves ao  
meio ambiente natural como tal. Isto condiz com as conclusões da CIJ de que “[j]untas, estas cláusulas incorporam 
uma obrigação geral de proteger o meio ambiente natural contra danos ambientais extensos, duradouros  
e graves”.202

75. Por fim, com relação ao vínculo com a saúde ou sobrevivência da população no artigo 55 do Protocolo Adicional I, 
os travaux esclarecem que “a palavra ‘população’ foi usada sem seu qualificador usual ‘civil’ porque a sobrevivência 
ou a saúde futura da população em geral, sejam ou não combatentes, poderia estar em jogo” e, além disso, que 
“[a] população poderia ser a de hoje ou a de amanhã, no sentido de que a sobrevivência estava contemplada tanto 
a curto como a longo prazo”.203

196  Para obter mais informações sobre este assunto, consultar a discussão sobre as abordagens antropocêntrica e intrínseca a 
respeito da proteção do meio ambiente natural na Introdução, parágrafos 19–21, e a discussão sobre o significado de “grave” 
para os propósitos dos artigos 35(3) e 55(1), parágrafo 69 e nota de rodapé 184 destas diretrizes. Ver também Schmitt, “Green 
war”, pp. 6–7 e 70–71.

197  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, pp. 414–416, parágrafos 1449-1453. Ver também 
ibid., p. 417–418, parágrafo 1455. 

198  Relatório para o Terceiro Comitê sobre as Conclusões do Grupo de Trabalho, 3 de abril de 1975, Official Records of the Diplomatic 
Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/III/275, p. 360.

199  Ibid., p. 357; e Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 415, parágrafo 1449, e p. 420, 
parágrafo 1462. Ver também, p. ex., Reino Unido, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, parágrafo 5.29.1: “O 
artigo 35 trata da proteção direta do meio ambiente, enquanto o artigo 55 pende mais para a proteção do meio ambiente contra 
os efeitos incidentais da guerra, especialmente se prejudicarem a saúde ou a sobrevivência da população civil” [ênfase nossa].

200  Relatório para o Terceiro Comitê sobre as Conclusões do Grupo de Trabalho, 3 de abril de 1975, Official Records of the Diplomatic 
Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/III/275, p. 360. 

201  Ibid.
202  CIJ, Legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares, parecer consultivo, 8 de julho de 1996, parágrafo 31. 
203  Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. XV, CDDH/III/275, p. 360. Ver também Sandoz/Swinarski/

Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 663, parágrafo 2134.
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REGRA 3 – PROIBIÇÃO DE USAR A DESTRUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL  
COMO ARMA

204  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, segunda 
frase da Regra 45 e comentário, p. 166 e 170–171: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45 e 
prática relacionada.

205  Muitos estudos acadêmicos abordam a natureza dos danos que foram causados ao meio ambiente natural na Guerra do Golfo 
de 1990–1991. Ver, p. ex., C. York, “International law and the collateral effects of war on the environment: The Persian Gulf”, 
South African Journal on Human Rights, Vol. 7, 1991, pp. 269–290; e A. Roberts, “Environmental destruction in the 1991 Gulf 
War”, International Review of the Red Cross, Vol. 32, N.º 291, dezembro de 1992, pp. 538–553. 

206  Consultar Iraque, carta datada de 12 de agosto de 1991 ao Secretário-Geral da ONU, UN Doc. A/46/358-S/22931, 13 de agosto de 
1991, p. 1, em que o Iraque afirmou que estava disposto a “fazer de tudo para proteger o meio ambiente e os recursos naturais e 
não os explorar como arma em tempos de conflito armado”; Jordânia, nota verbal datada de 5 de julho de 1991 para o Secretário 
Geral da ONU, UN Doc. A/46/141, 8 de julho de 1991, que solicitava a inclusão do item “exploração do meio ambiente como arma 
em tempos de conflito armado e a tomada de medidas práticas para evitar tal exploração” na agenda provisória da 46.ª sessão 
da Assembleia Geral da ONU; e, em apoio ao pedido da Jordânia, Kuwait, carta datada de 12 de julho de 1991 ao Secretário-Geral 
da ONU, UN Doc. A/45/1035-S/22787, 15 de julho de 1991, p. 1. 

207  Ver, p. ex., Israel, Rules of Warfare on the Battlefield, 2006, p. 16, que afirma que “[i]ncendiar o petróleo não trouxe nenhuma 
vantagem militar ao Iraque”; e Jordânia, memorando explicativo, anexo à nota verbal de 5 de julho de 1991 ao Secretário-Geral 
da ONU, UN Doc. A/46/141, 8 de julho de 1991, p. 2, parágrafo 1, que faz referência, entre outras coisas, à exploração do meio 
ambiente na Guerra do Golfo como um meio de “destruição indiscriminada”. Ver também as declarações do presidente dos 
EUA George H.W. Bush, que afirmou que o derramamento de petróleo provocado pelo Iraque não trouxe “nenhuma vantagem 
militar” e se referiu ao incêndio “gratuito” dos poços de petróleo, citado em Roberts, “Environmental destruction in the 1991 
Gulf War”, pp. 542–543. 

208  Ver, p. ex., Armênia, Penal Code, 2003, artigo 394; Bielorrússia, Criminal Code, 1999, artigo 131; Cazaquistão, Penal Code, 1997, 
artigo 161; Quirguistão, Criminal Code, 1997, artigo 374; República da Moldávia, Penal Code, 2002, artigo 136; Federação da 
Rússia, Criminal Code, 1996, artigo 358; Tadjiquistão, Criminal Code, 1998, artigo 400; Ucrânia, Criminal Code, 2001, artigo 441; 
e Vietnã, Penal Code, 1999, artigo 342; citados em Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. II, Parte I, prática relacionada com a Regra 45, pp. 883–887: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/por/docs/v2_rul_rule45.

209  Para outros exemplos além dos incluídos aqui, ver ibid., prática relacionada com a Regra 45, pp. 876–903:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v2_rul_rule45.

A. A destruição do meio ambiente natural não pode ser empregada como arma.
B. Para os Estados signatários da Convenção sobre a Proibição de Usos Militares ou Hostis de Técnicas 

de Modificação Ambiental (Convenção ENMOD), é proibido fazer uso militar ou qualquer outro uso 
hostil de técnicas de modificação ambiental que tenha efeitos extensos, de longa duração ou graves 
como uma forma de destruir, danificar ou ferir qualquer outro Estado signatário.

COMENTÁRIO

Regra 3.A
76. Esta regra foi estabelecida como uma norma do direito internacional consuetudinário aplicável nos conflitos 

armados internacionais e, possivelmente, também nos não internacionais.204 Sua redação reflete a prática de 
Estado, cujas especificidades são abordadas a seguir.

Destruição
77. Exclusivamente para os fins desta regra, a “destruição” deve ser entendida como danos graves ao meio ambiente 

natural, comparáveis aos observados na Guerra do Golfo de 1990–1991,205 ou “ecocídio”, como descrito 
abaixo. É provável que tal ato também envolva a violação de uma ou mais das regras que regem a condução de 
hostilidades ou a destruição de propriedade. Por exemplo, os Estados se referiram à queima de poços de petróleo 
e ao derramamento de petróleo no Golfo Pérsico como uma “exploração do meio ambiente como arma”206 e/ou 
usaram uma linguagem que indicava que essas ações potencialmente violavam as regras existentes do DIH.207 
Do mesmo modo, um ato de “ecocídio”, como descrito na legislação mencionada abaixo, também poderia violar 
regras, incluindo as que regem a distinção ou a proporcionalidade. Os Estados manifestaram explicitamente sua 
reprovação quando tais atos são realizados com o propósito de destruir o meio ambiente natural, afirmando 
assim que eles merecem clara indignação e ação da comunidade internacional. Considerando que o meio ambiente 
natural continua, com excessiva frequência, sendo uma vítima silenciosa de guerra, o CICV considera que esse 
reconhecimento específico e essa condenação focalizada têm importância.

78. Em maiores detalhes, o entendimento do significado de “destruição” para os fins desta regra deve ser 
fundamentado pela prática estatal que proíbe o “ecocídio”,208 bem como pelos contextos específicos que deram 
origem à condenação estatal do uso do meio ambiente “como arma”.209

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v2_rul_rule45
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79. O termo “ecocídio” é definido nos códigos penais dos países da antiga União Soviética como “destruição em 
massa da flora e da fauna, e envenenamento da atmosfera ou dos recursos hídricos, assim como outras ações que 
possam causar uma catástrofe ecológica”.210 O Ministério de Desenvolvimento, Ciência e Meio Ambiente iugoslavo 
considerou que “uma ameaça séria à saúde humana em geral e aos sistemas ecológicos locais e nas regiões mais 
amplas dos Bálcãs e da Europa” era um limiar para constituir o “ecocídio”.211 À luz da devastação ambiental 
ocorrida depois da invasão do Kuwait pelo Iraque em agosto de 1990,212 o Iraque e o Kuwait se comprometeram, 
separadamente, em cartas ao secretário-geral da ONU a não utilizar o meio ambiente e os recursos naturais 
“como arma”.213 Em 1991, os ministros do meio ambiente da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) adotaram uma declaração instando o Iraque a parar de valer-se da destruição ambiental, em 
relação à queima de campos de petróleo e ao derramamento de petróleo no Golfo.214

80. Assim, a prática do Estado que dá origem ao termo “destruição” como utilizado aqui não vincula a proibição 
ao limiar de danos “extensos, duradouros e graves” no artigo 35(3) e na segunda frase do artigo 55(1) do 
Protocolo Adicional I, de 1977, e na primeira cláusula da Regra 45 do Estudo do CICV sobre Direito Internacional 

Humanitário Consuetudinário. Em outras palavras, embora entenda-se que esta regra proíbe a destruição de 
certa magnitude, como ilustrado pela prática do Estado acima citada, uma avaliação sobre se o meio ambiente 
natural foi submetido à “destruição”, para os fins desta regra, não requer a consideração do limiar de danos 
“extensos, duradouros e graves”. Além disso, a magnitude da destruição considerada ilegal pelos Estados não 
é estática, pois o reconhecimento da necessidade de limitar os danos ao meio ambiente natural cresce, assim 
como o conhecimento científico sobre a interconexão entre as diferentes partes do meio ambiente natural e os 
civis que dele dependem.

81. Para que fique claro, uma destruição deste tipo é proibida por esta regra quando ocorre com o propósito específico 
e necessário discutido abaixo.

Uso como arma
82. A formulação desta regra reflete as diversas formas pelas quais os Estados expressaram esta norma, embora o 

termo “arma” não seja pertinente do ponto de vista técnico. Na verdade, o significado do termo “arma” aqui 
se assemelha a uma tática ou método de combate. Deste modo, exemplos de conduta proibida por esta regra 
incluem o seguinte quando são realizadas com o objetivo específico de destruir o meio ambiente natural:215 ataques 
deliberados contra o meio ambiente natural, em violação aos princípios de distinção ou proporcionalidade;216 a 
destruição gratuita de recursos naturais;217 e o uso de técnicas de modificação ambiental, quando estas causam 

210  Ver as referências na nota de rodapé 208 acima. Para um comentário sobre a cunhagem em 1970 e o uso posterior do termo 
“ecocídio”, ver A.H. Westing, Ecological Consequences of the Second Indochina War, Stockholm International Peace Research 
Institute, Almqvist & Wikseel, Estocolmo, 1976, p. 1 e nota de rodapé 2, e p. 86. 

211  República Federal da Iugoslávia, apelo do Ministério Federal de Desenvolvimento, Ciência e Meio Ambiente, informações sobre 
os efeitos da agressão da OTAN sobre o meio ambiente na República Federal da Iugoslávia, 30 de abril de 1999. 

212  Para uma avaliação crítica dos danos causados ao meio ambiente natural durante a crise do Golfo, de agosto de 1990 a fevereiro 
de 1991, ver S.A.S. Omar, N.R. Bhat e A. Asem, “Critical assessment of the environmental consequences of the invasion of 
Kuwait, the Gulf War, and the aftermath”, em T.A. Kassim e D. Barcelo (eds), Environmental Consequences of War and Aftermath, 
Springer-Verlag, Berlim, 2009, pp. 142–170.

213  Iraque, carta datada de 12 de agosto de 1991 ao Secretário-Geral da ONU, UN Doc. A/46/358-S/22931, 13 de agosto de 1991, p. 1; 
Kuwait, carta datada de 12 de julho de 1991 ao Secretário-Geral da ONU, UN Doc. A/45/1035-S/22787, 15 de julho de 1991, p. 1. 

214  OCDE, Déclaration des ministres de l’environnement sur la situation écologique dans le Golfe, Communiqué SG/Press (91), 30 de 
janeiro de 1991, citado em P. Fauteux, “L’utilisation de l’environnement comme instrument de guerre au Koweït occupé”, in 
B. Stern (ed.), Les aspects juridiques de la crise et de la guerre du Golfe, Montchrestien, Paris, 1991, p. 234.

215  Como foi observado por Hulme, entre outros, foi a natureza deliberada da destruição ambiental iraquiana que provocou 
a condenação internacional: Hulme, “Natural environment”, p. 234. Alguns Estados fizeram referência neste contexto ao 
“terrorismo” ambiental: ver, p. ex., Alemanha, Câmara Baixa do Parlamento, declaração do ministro federal de Meio Ambiente, 
Proteção da Natureza e Segurança Nuclear, Dr. Klaus Topfer, Plenarprotokoll 12/6, 31 de janeiro de 1991, p. 191, na qual o 
ministro acusou Saddam Hussein de “terrorismo brutal… contra o meio ambiente”; Kuwait, carta datada de 12 de julho de 1991 
ao Secretário-Geral da ONU, UN Doc. A/45/1035-S/22787, 15 de julho de 1991, p. 1, na qual o Kuwait fez referência à “proteção 
do meio ambiente e dos recursos naturais, que são propriedade de toda a humanidade, e à prevenção de seu uso como arma de 
terrorismo, como testemunhamos durante a guerra de libertação do Kuwait”; e ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, 
“Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War, Appendix O on the Role of the Law of War”, International 
Legal Materials, Vol. 31, 10 de abril de 1992, pp. 612–644, Seção H sobre “terrorismo ambiental”.

216  Por exemplo, sem prejuízo do caráter ilícito dos atos, a propagação de ataques anfíbios e a criação de uma cobertura de nuvens 
para a retirada de forças foram referidas como possíveis razões militares para o derramamento de petróleo no Golfo Pérsico e a 
queima dos campos de petróleo do Kuwait, respectivamente. Para mais detalhes, ver York, “International law and the collateral 
effects of war on the environment: The Persian Gulf”, pp. 271 e 277.

217  Consultar, p. ex., Iraque, carta datada de 12 de agosto de 1991 ao Secretário-Geral da ONU, UN Doc. A/46/358-S/22931, 13 de 
agosto de 1991, p. 1.
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uma destruição do meio ambiente natural do tipo descrito acima. Por exemplo, desencadear um tsunami ou 
terremoto com o propósito de destruir o meio ambiente natural e, assim, causar esta destruição, é proibido por 
esta regra. Em contraste, a regra não proíbe atos como a incineração controlada de uma parte específica de uma 
floresta que esconde tropas inimigas nem o uso de água para inundar uma área com o objetivo de afogar tropas ali 
presentes, a menos que esses atos sejam realizados em violação às regras que regulam a conduta de hostilidades 
e, além disso, sejam realizados com o objetivo específico de danificar seriamente o meio ambiente natural.

83. A diferença entre a Regra 3.A e a Regra 3.B é que a primeira proíbe atos como, por exemplo, as “técnicas de 
modificação ambiental” referidas na Regra 3.B, mas somente quando tais atos são cometidos com o objetivo 
específico de destruir o meio ambiente natural e de causar uma destruição do meio ambiente natural da magnitude 
descrita acima. É possível que o uso de técnicas de modificação ambiental não destrua o meio ambiente natural 
(por exemplo, o uso de semeadura de nuvens), embora possa causar destruição, danos ou ferimentos a civis ou a 
bens civis que, no entanto, violariam a Convenção ENMOD.

Regra 3.B
84. Para os Estados signatários da Convenção ENMOD, de 1976, é proibido fazer uso militar ou qualquer outro uso 

hostil de técnicas de modificação ambiental que tenha efeitos extensos, de longa duração ou graves como uma 
forma de destruir, danificar ou ferir qualquer outro Estado signatário.218 Não está claro até que ponto esta regra se 
tornou uma lei consuetudinária, e há visões divergentes quanto a seu status consuetudinário.219

Técnicas de modificação ambiental
85. O termo “técnicas de modificação ambiental” refere-se a qualquer técnica para modificar – através da manipulação 

deliberada de processos naturais – a dinâmica, a composição ou a estrutura da Terra, incluindo sua biota, litosfera, 
hidrosfera e atmosfera, ou do espaço sideral.220 Um exemplo de uma técnica de modificação ambiental deliberada 
e proibida de acordo com os Estados signatários da Convenção ENMOD é o uso de herbicidas para perturbar o 
equilíbrio ecológico de uma região.221 Outros exemplos podem incluir o desencadeamento de desastres naturais, 
como furacões ou terremotos, ou a modificação do tempo ou do clima (por exemplo, “semeando nuvens” com 
compostos químicos para causar chuva).222

Danos extensos, de longa duração ou graves
86. Ao contrário do limiar dos artigos 35 e 55 do Protocolo Adicional I, os três critérios da Convenção ENMOD de 

danos “extensos, de longa duração e graves” são alternativos em vez de cumulativos. O Comitê Consultivo de 
Especialistas estabelecido de acordo com o artigo V(2) da convenção definiu estes termos da seguinte forma:

a)  “extenso”: abrange uma área na escala de várias centenas de quilômetros quadrados;
b)  “de longa duração”: dura um período de meses, ou aproximadamente uma estação do ano;
c)  “grave”: envolve perturbações graves ou significativas ou danos à vida humana, aos recursos naturais 

e econômicos, ou a outros bens.223

218  Convenção ENMOD (1976), artigo 1.
219  Para uma reflexão sobre o status consuetudinário desta regra da ENMOD, ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV 

sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a segunda frase da Regra 45, p. 170:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45.

220  Convenção ENMOD (1976), artigo 2.
221  Ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário 

sobre a Regra 76, p. 297: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule76: 
 [A] Declaração Final da II Conferência de Revisão das Partes da Convenção sobre a Proibição do Uso Militar ou Hostil de 

Técnicas de Modificação Ambiental (ENMOD) reafirmou que o uso militar ou outro uso hostil de herbicidas como uma 
técnica de modificação ambiental é um método de combate proibido “se tal uso de herbicidas perturbar o equilíbrio 
ecológico de uma região, causando, desse modo, efeitos extensos, de longa duração e graves como meio de destruição, dano 
ou ferimento a outro Estado Parte”.

222  Para uma discussão sobre estas e outras técnicas de modificação ambiental, consultar Hulme, War Torn Environment, pp. 11–12.
223  Anexo à Convenção ENMOD, incluído no relatório transmitido pela Conferência do Comitê de Desarmamento à Assembleia 

Geral da ONU em setembro de 1976: Assembleia Geral da ONU, Report of the Conference of the Committee on Disarmament, Vol. I, 
p. 91.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45
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87. Assim, é proibido usar uma técnica de modificação ambiental quando houver conhecimento ou inferência de 
que a técnica causará ou provavelmente causará danos extensos, de longa duração ou graves de acordo com as 
definições acima..224 Esta cláusula pode ser violada nos casos em que os danos não atinjam o limiar de “extensos, 
duradouros e graves” dos artigos 35(3) e 55(1) do Protocolo Adicional I.

88. Para cumprir sua obrigação imposta por esta regra, os Estados signatários da Convenção ENMOD devem, portanto, 
se informar o máximo possível dos efeitos potenciais das ações militares ou hostis que planejam.225

224  O texto “conhecimento ou inferência” e “causará ou provavelmente causará” se baseia na Regra 45 do Estudo do CICV sobre 
Direito Internacional Humanitário Consuetudinário: Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 45, p. 173: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/
v1_rul_rule45: 

 Como uma violação desta regra pressupõe inevitavelmente que existe o conhecimento ou uma inferência de que certo 
meio ou método de combate causará ou provavelmente causará danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente, é 
necessário entender que tipos de combates terão consequências tão desastrosas sobre quais tipos de meio ambiente. 

225  Esta obrigação decorre também da Regra 8 destas diretrizes, que se baseia na Regra 44 do Estudo do CICV sobre Direito 
Internacional Humanitário Consuetudinário; ver ibid., Regra 44, p. 161 (sobre as precauções que devem ser tomadas em relação ao 
meio ambiente natural): https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44. Ver também ibid., comentário 
sobre a Regra 45, p. 173: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45, que conclui: 

 [S]erá necessário chegar a um entendimento de quais tipos de combates terão consequências tão desastrosas sobre quais 
tipos de meio ambiente. Se lido em conjunto com a Norma 44, isto significa que as partes em conflito são obrigadas a 
informar elas mesmas, na medida do possível, as potenciais consequências das ações planejadas e a absterem-se das ações 
das quais possam se esperar danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente.
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REGRA 4 – PROIBIÇÃO DE ATACAR O MEIO AMBIENTE NATURAL COMO FORMA  
DE REPRESÁLIA

226  Sobre as condições em que represálias beligerantes seriam lícitas, consultar CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 
2016, parágrafos 2731–2732; e Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário 
Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 145, pp. 573–580: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/
v1_rul_rule145 e prática relacionada. 

227  Para reservas ou declarações ao artigo 55(2) do Protocolo Adicional I, ver a prática do Egito, da Alemanha, da Itália e do Reino 
Unido citada em ibid., Vol. II, Parte 2, prática relacionada à Regra 147 (Represálias contra bens protegidos), Seção E. Meio 
ambiente natural, p. 3471: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v2_rul_rule147.

228  As proteções específicas que o DIH oferece ao meio ambiente natural estão apresentadas na Parte I destas diretrizes.
229  Para reservas ou declarações a essas cláusulas do Protocolo Adicional I, ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV 

sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. II, Parte 2, prática relacionada à Regra 147 (Represálias contra 
bens protegidos), pp. 3427–3428, 3453, 3463–3464 e 3480–3481: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/
v2_rul_rule147.

230  Ver também a Regra 5 destas diretrizes sobre a proteção do meio ambiente natural como um bem de caráter civil. 
231  Ver também a Regra 12 destas diretrizes sobre a proteção do meio ambiente natural como um bem cultural.
232  Ver também a Regra 10 destas diretrizes sobre a proteção do meio ambiente natural como um bem indispensável à 

sobrevivência da população civil. 
233  Ver também a Regra 11 destas diretrizes sobre a proteção concedida ao meio ambiente natural pelas regras que regem obras e 

instalações que contenham forças perigosas. 
234  A respeito do caráter civil do meio ambiente natural, consultar os parágrafos 18–21 destas diretrizes. Sobre quando partes do 

meio ambiente natural podem se tornar objetivos militares, ver a Regra 5 destas diretrizes. 
235  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 

Regra 147, p. 585: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule147 e prática relacionada.

A. Para os Estados signatários do Protocolo Adicional I às Convenções de Genebra (Protocolo Adicional I):
i. Ataques contra o meio ambiente natural como forma de represália são proibidos.

ii. Represálias contra bens protegidos pelo Protocolo são proibidas, inclusive quando tais bens forem 
parte do meio ambiente natural.

B. Para todos os Estados, represálias contra bens protegidos pelas Convenções de Genebra ou pela 
Convenção para a Proteção de Bens Culturais são proibidas, inclusive quando tais bens forem parte  
do meio ambiente natural.

COMENTÁRIO

Regra 4.A
89. A Regra 4.A.i reflete o artigo 55(2) do Protocolo Adicional I de 1977 e é obrigatória entre os Estados signatários em 

situações cobertas por este Protocolo. Ela proíbe expressamente ataques por meio de represálias contra o meio 
ambiente natural. Os Estados signatários não podem, portanto, recorrer a represálias beligerantes contra o meio 
ambiente natural, nem mesmo em circunstâncias em que as represálias seriam lícitas de outro modo,226 de acordo 
com os entendimentos apresentados pelos Estados signatários.227 Isto significa que, mesmo em tais circunstâncias, 
um Estado signatário do Protocolo Adicional I não pode desconsiderar a proteção específica proporcionada ao meio 
ambiente natural.228

90. A Regra 4.A.ii se baseia em outras cláusulas do Protocolo Adicional I que proíbem represálias contra certos bens 
protegidos, o que também proporcionaria proteção ao meio ambiente natural se partes dele constituíssem tais 
bens.229 São particularmente relevantes para o meio ambiente natural as proibições estabelecidas no Protocolo 
Adicional I de atacar os seguintes bens como represália durante a condução de hostilidades: bens de caráter civil em 
geral (artigo 52[1]);230 monumentos históricos, obras de arte ou lugares de culto que constituem o patrimônio cultural 
ou espiritual dos povos (artigo 53);231 bens indispensáveis à sobrevivência da população civil (artigo 54);232 e obras 
e instalações que contenham forças perigosas, tais como represas, diques e centrais nucleares de energia elétrica 
(artigo 56).233 Quando parte do meio ambiente natural constitui um desses bens protegidos, ele será protegido de 
represálias por estas regras.234 Por exemplo, para um Estado signatário do Protocolo Adicional I, um beligerante não 
pode, como represália, dirigir um ataque a uma floresta que não se tenha tornado um objetivo militar.

Regra 4.B
91. Esta regra, que é apresentada aqui com a adição de uma referência expressa ao meio ambiente natural, 

foi estabelecida como uma regra do direito internacional consuetudinário aplicável em conflitos armados 
internacionais.235 Ela também reflete as obrigações dos tratados para os Estados signatários das Convenções de 
Genebra de 1949 e da Convenção de Haia de 1954 para a Proteção de Bens Culturais. Embora faça parte da proteção 
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estendida ao meio ambiente natural por outras regras do DIH, ela está incluída aqui na Parte I destas diretrizes, 
sobre proteções “específicas”, a fim de abordar as regras sobre represálias juntas.

92. A este respeito, duas proibições são de particular importância para a proteção do meio ambiente natural. O artigo 33 
da Quarta Convenção de Genebra estabelece que são proibidas represálias contra os bens de pessoas protegidas, ou 
seja, civis no poder da parte adversa. O artigo 4(4) da Convenção de Haia para a Proteção de Bens Culturais proíbe 
“medidas de represálias contra os bens culturais” de grande importância para o patrimônio cultural de um povo. 
Partes do meio ambiente natural podem, em determinadas circunstâncias, constituir bens de pessoas protegidas236 
ou tais bens culturais.237 Por exemplo, o Sítio Arqueológico do Gobustão, uma concentração de gravuras rupestres 
e vestígios arqueológicos que abrange três áreas de um platô de pedras rochosas no semideserto que fica na região 
central do Azerbaijão, está registrado como patrimônio cultural sob proteção reforçada de acordo com o Segundo 
Protocolo de 1999 da Convenção de Haia para a Proteção de Bens Culturais238 e foi inscrito pela Organização das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como Patrimônio Cultural da Humanidade.239 Nos casos 
em que bens que fazem parte do meio ambiente natural constituam tais bens, eles serão protegidos de represálias 
por estas proibições.240

93. Conforme abordado na Regra 4.A, além das disposições nas Convenções de Genebra e na Convenção de Haia para 
a Proteção de Bens Culturais, o Protocolo Adicional I proíbe, durante a condução das hostilidades, represálias 
contra os seguintes bens: bens de caráter civil em geral; monumentos históricos, obras de arte ou lugares de culto 
que constituem o patrimônio cultural ou espiritual dos povos; bens indispensáveis à sobrevivência da população 
civil; o meio ambiente natural; e obras e instalações que contenham forças perigosas, tais como represas, diques 
e centrais nucleares de energia elétrica.241 Embora, de acordo com a lei de tratados, a grande maioria dos Estados 
tenha agora se comprometido especificamente a não tomar medidas de represália contra tais bens, o Estudo do CICV 

sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário não considerou que essas proibições estejam estabelecidas 
como regras do direito internacional consuetudinário.242

94. Quanto aos conflitos armados não internacionais, o estudo constatou que as partes em tais conflitos não têm o 
direito de recorrer a represálias beligerantes.243

236  A respeito da proteção concedida ao meio ambiente natural pelas regras sobre bens do inimigo e exemplos de quando partes do 
meio ambiente natural podem constituir bens de pessoas protegidas, consultar as Regras 13 e 15 destas diretrizes. 

237  A respeito da proteção concedida ao meio ambiente natural pelas regras sobre bens culturais e exemplos de quando partes do 
meio ambiente natural podem constituir bens culturais, consultar a Regra 12 destas diretrizes.

238  UNESCO, Lista de Bens Culturais sob Proteção Reforçada, pp. 10–11: https://webarchive.unesco.org/20220403220244/http://
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Enhanced-Protection-List-2019_Eng_04.pdf. 

239  Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO, indicação de bens culturais, naturais e mistos à lista de patrimônio mundial – 
Paisagem Cultural de Arte Rupestre do Gobustão, decisão: 31 COM 8B.49, 2007: https://whc.unesco.org/en/decisions/1351.

240  Ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário 
sobre a Regra 147, p. 585: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule147.

241  Para mais detalhes, consultar a Regra 4.A destas diretrizes. 
242  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre 

a Regra 147, p. 587: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule147; e CDI, Minuta dos Princípios sobre 
a proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados (2019), Princípio 16, p. 257, que afirma que “[a]taques contra o 
meio ambiente natural como forma de represália estão proibidos”. O comentário sobre este princípio preliminar, pp. 259–260, 
parágrafo 10, observa: 

 Apesar das preocupações levantadas durante a redação, a inclusão de um princípio preliminar sobre a proibição de 
represálias contra o meio ambiente natural foi considerada particularmente relevante e necessária, dado que o objetivo 
geral dos princípios preliminares é melhorar a proteção ambiental em relação ao conflito armado. À luz dos comentários 
acima, a inclusão deste princípio preliminar pode ser considerada como um fomento ao desenvolvimento progressivo do 
direito internacional, que é um dos mandatos da Comissão. 

 Para as posições dos Estados sobre a inclusão de uma proibição geral de represálias, e sobre se isso reflete a lei existente, no 
contexto do trabalho da CDI em relação à proteção do meio ambiente natural, ver as declarações feitas diante do Sexto Comitê 
da Assembleia Geral da ONU por Áustria, Israel, Itália, Nova Zelândia, Noruega em nome dos países nórdicos, Singapura, Suíça, 
Reino Unido e Estados Unidos, 70.ª sessão, item 83 da Agenda, novembro de 2015; Malásia, 71.ª sessão, item 78 da Agenda, 28 
de outubro de 2016; e Peru, 71.ª sessão, item 78 da Agenda, 2 de novembro de 2016. 

243  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 148, p. 588: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule148 e prática relacionada.
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PARTE II: PROTEÇÃO GERAL DO MEIO 
AMBIENTE NATURAL SEGUNDO O DIREITO 
INTERNACIONAL HUMANITÁRIO

SEÇÃO 1. PROTEÇÃO GARANTIDA AO MEIO AMBIENTE NATURAL POR 
SEU CARÁTER CIVIL DE ACORDO COM PRINCÍPIOS DE DISTINÇÃO, 
PROPORCIONALIDADE E PRECAUÇÕES

244  Protocolo Adicional I (1977), artigos 48 e 52; Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 7, p. 27: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule7 
e prática relacionada; ibid., Regra 8, p. 32: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule8 e prática 
relacionada; ibid., Regra 9, p. 35: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule9 e prática relacionada; e 
ibid., Regra 10, p. 37: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule10 e prática relacionada.

245  Protocolo Adicional I (1977), artigo 51(4); Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário 
Consuetudinário, Vol. I, Regra 11, p. 41: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule11 e prática 
relacionada; e ibid., Regra 12, p. 44: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule12 e prática relacionada.

246  Protocolo Adicional I (1977), artigo 51(5)(b); Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 14, p. 51: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule14 e 
prática relacionada. 

247  Protocolo Adicional I (1977), artigos 57 e 58; Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 15, p. 57: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule15 
e prática relacionada; ibid., Regra 16, p. 61: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule16 e prática 
relacionada; ibid., Regra 17, p. 63: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule17 e prática relacionada; 
ibid., Regra 18, p. 65: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule18 e prática relacionada; ibid., 
Regra 19, p. 67: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule19 e prática relacionada; ibid., Regra 20, 
p. 69: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule20 e prática relacionada; ibid., Regra 21, p. 72:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule21 e prática relacionada; ibid., Regra 22, p. 75:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule22 e prática relacionada; ibid., Regra 23, p. 79:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule23 e prática relacionada; e ibid., Regra 24, p. 81:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule24 e prática relacionada.

248  A respeito da aplicabilidade ao meio ambiente natural dos princípios gerais sobre a condução de hostilidades, ver Henckaerts/
Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 44, p. 161: https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44; e ibid., Regra 45, p. 166: https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/por/docs/v1_rul_rule45. Ver, em particular, CIJ, Legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares, parecer consultivo, 8 de 
julho de 1996, parágrafo 30: “O respeito ao meio ambiente é um dos elementos que devem ser considerados para avaliar se uma 
ação está em conformidade com os princípios da necessidade e da proporcionalidade”. 

249  A respeito da proibição de causar danos extensos, duradouros e graves, estabelecida nestas cláusulas, consultar a Regra 2 
destas diretrizes. 

95. Como observado acima, na seção “Considerações preliminares” destas diretrizes, de modo geral, é admitido 
atualmente que, como padrão, o meio ambiente natural tem caráter civil. Como tal, qualquer parte do meio 
ambiente natural que não seja um objetivo militar é protegida pelos princípios e regras gerais sobre a condução 
de hostilidades que protegem bens de caráter civil, incluindo os princípios de distinção244 (que abrangem a 
proibição de ataques indiscriminados),245 proporcionalidade246 e precauções.247 Estas regras gerais são de natureza 
consuetudinária em conflitos armados internacionais e não internacionais.248

96. A referência ao “meio ambiente natural” nas regras desta seção (Regras 5–9) engloba qualquer parte do meio 
ambiente natural que não seja um objetivo militar. Isto fica claro na Regra 5, que expressa o princípio da distinção 
com relação ao meio ambiente natural.

97. Os artigos  35(3) e  55 do Protocolo Adicional  I e a Regra  45 correspondente do Estudo do CICV sobre Direito 

Internacional Humanitário Consuetudinário – discutidos na Parte I destas diretrizes – proíbem somente os ataques 
que se destinam a causar, ou que se pode esperar que causem, danos extensos, duradouros e graves ao meio 
ambiente natural.249 Em comparação, as regras gerais que protegem bens de caráter civil, incluindo qualquer parte 
do meio ambiente natural que não seja um objetivo militar, podem, dependendo das circunstâncias, tornar ilegal 
um ataque que causaria danos de menor gravidade ou magnitude ao meio ambiente natural.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule7
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule8
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule9
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule10
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule11
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule12
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule14
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule15
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule16
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule17
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule18
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule19
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule20
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule21
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule22
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule23
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule24
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45
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REGRA 5 – PRINCÍPIO DE DISTINÇÃO ENTRE BENS DE CARÁTER  
CIVIL E OBJETIVOS MILITARES

250  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
Regra 43.A, p. 157: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule43 e prática relacionada. Para a regra 
geral de distinção, ver ibid., Regra 7 e comentário, p. 27: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule7.

251  A respeito do caráter civil do meio ambiente natural, consultar a seção “Considerações preliminares” destas diretrizes, 
parágrafos 18–21.

252  O artigo 2(4) do Protocolo III de 1980 à CCAC reflete esta regra no contexto específico de armas incendiárias (consultar a 
Regra 23 destas diretrizes.).

253  Protocolo Adicional I (1977), artigo 52(2); Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário 
Consuetudinário, Vol. I, Regra 8, p. 32: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule8. 

254  Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, pp. 27–28. 

255  Por exemplo, no manual militar do Reino Unido, uma colina é citada como exemplo de objetivo militar: Reino Unido, The Joint 
Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, parágrafo 5.4.5(f). 

256  Por exemplo, um desfiladeiro de montanha é citado como exemplo de objetivo militar pelos Estados Unidos, Law of War Manual, 
2015 (atualizado em 2016), pp. 218–219, parágrafo 5.6.8.4. 

257  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 636, parágrafo 2022. 
258  Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 

protection”, p. 28.

Nenhuma parte do meio ambiente natural pode ser atacada, exceto se for um objetivo militar.

COMENTÁRIO
98. Esta regra foi estabelecida como uma norma de direito internacional consuetudinário aplicável tanto em conflitos 

armados internacionais como não internacionais.250 A aplicação da regra geral consuetudinária de distinção 
especificamente ao meio ambiente natural é articulada na Regra 43. A do Estudo do CICV sobre Direito Internacional 

Humanitário Consuetudinário, com base no caráter civil do meio ambiente natural.251 A regra de distinção entre 
bens de caráter civil e objetivos militares é codificada de forma mais geral nos artigos 48 e 52(2) do Protocolo 
Adicional I de 1977.

99. As operações militares frequentemente acontecem no meio ambiente natural ou nos arredores. Por exemplo, as 
forças costumam manobrar e conduzir hostilidades em extensões de terra abertas, florestas, montanhas e outros 
terrenos naturais. O princípio de distinção exige que os beligerantes conduzam as operações de forma a respeitar a 
diferença entre civis e bens de caráter civil, por um lado, e combatentes e objetivos militares, por outro. Um ataque 
não pode ser dirigido contra o meio ambiente natural, a menos que seja dirigido contra uma parte específica que 
se tenha tornado um objetivo militar.252

100. Para que uma parte do meio ambiente natural se encaixe na definição de objetivo militar, certa especificidade é 
necessária. Primeiro, a definição de objetivo militar só pode se referir a partes delimitadas do meio ambiente natural 
(como uma caverna específica). Em segundo lugar, a parte delimitada do meio ambiente natural em questão deve 
satisfazer os dois requisitos da definição de um objetivo militar, assim como qualquer outro bem: deve, por sua 
natureza, localização, finalidade ou utilização, contribuir eficazmente à ação militar, e sua destruição parcial ou total, 
captura ou neutralização, nas circunstâncias vigentes no momento, deve oferecer uma vantagem militar definida.253

Primeiro requisito da definição de objetivo militar
101. Com relação ao primeiro requisito desta definição, uma parte delimitada do meio ambiente natural nunca fará, por 

sua “natureza”, uma contribuição efetiva para a ação militar. Isto porque o termo “natureza” se refere ao caráter 
intrínseco de um objeto, e o caráter intrínseco do meio ambiente natural é civil.254 Uma parte delimitada do meio 
ambiente natural pode, entretanto, contribuir efetivamente para a ação militar devido à sua localização, finalidade 
ou utilização. Por exemplo, uma colina pode contribuir efetivamente para a ação militar de forças inimigas por 
sua localização se lhes proporcionar uma posição estratégica em relação ao acampamento de um adversário,255 
e, do mesmo modo, um desfiladeiro de montanha pode contribuir efetivamente para a ação militar de forças 
inimigas se lhes permitir avançar mais rapidamente durante a ocupação do território.256 O propósito (ou seja, o uso 
futuro previsto)257 ou o uso da folhagem em uma área florestal específica pode contribuir efetivamente para a ação 
militar por fornecer cobertura para uma manobra de tropas. Entretanto, o conceito geral de “área” não deve ser 
interpretado de forma excessivamente ampla, de modo que uma grande extensão de floresta seja considerada um 
objetivo militar simplesmente porque os combatentes estão localizados em uma pequena parte dela; somente aquela 
parte da floresta que contribui diretamente para a ação militar poderá se tornar um objetivo militar, desde que o 
segundo requisito da definição também seja cumprido.258
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102. Além disso, em relação ao primeiro requisito da definição de objetivo militar, a contribuição de uma parte 
delimitada do meio ambiente natural à ação militar deve ser “efetiva” e direcionada para a ação militar de um 
adversário. Embora existam opiniões divergentes,259 na perspectiva do CICV isso significa que a contribuição deve 
ser direcionada para as capacidades reais de combate de uma parte no conflito260 e, portanto, que uma contribuição 
meramente para as capacidades de uma parte no conflito de sustentar a guerra não é suficiente para fazer com que 
o bem se encaixe na definição de objetivo militar. Esta diferenciação é crucial. Por exemplo, na opinião do CICV, 
uma área do meio ambiente natural onde ocorre a mineração de recursos naturais de alto valor, embora possa 
gerar receita significativa para o esforço de guerra (ou seja, capacidades de sustentar a guerra) de um adversário, 
não faz uma contribuição efetiva e direta para a ação militar.261

Segundo requisito da definição de objetivo militar
103. Para cumprir o segundo requisito da definição de objetivo militar, a destruição total ou parcial, captura ou 

neutralização de uma parte delimitada ou de um bem específico pertencente ao meio ambiente natural, nas 
circunstâncias vigentes no momento, deve oferecer uma vantagem militar definida. O termo “definida” requer 
que a vantagem seja concreta e perceptível, e, portanto, que aqueles que ordenam ou executam o ataque tenham 
informações concretas sobre qual será a vantagem oferecida pelo ataque ao componente delimitado do meio 
ambiente natural.262 O termo “militar” esclarece que a vantagem prevista não pode ser meramente política, social, 
psicológica, moral, econômica ou financeira por natureza.263 Por exemplo, se um célebre parque nacional ocupa 
um lugar de destaque na história e na identidade de um Estado, atacar esse parque poderia abalar a moral nacional 
e a resiliência política. Entretanto, como abalar a moral nacional e a resiliência política não é uma vantagem 
militar, o parque nacional não se adéqua à definição de objetivo militar de acordo com esta métrica.264 Por fim, a 
frase “nas circunstâncias vigentes no momento” deve ser entendida como um aspecto situacional e temporal de 
todo o conceito de objetivo militar. Isso significa que quando a destruição de uma parte do meio ambiente natural 
ainda não ofereça, ou não ofereça mais, uma vantagem militar definida, o bem não deve ser atacado, e que um 
ataque deve cessar assim que a vantagem militar se concretizar.265

Atacar uma extensão de terra e outras práticas militares de direcionar munições para partes 
do meio ambiente natural

104. As práticas militares que envolvem direcionar fogo a partes do meio ambiente natural são particularmente 
propensas a danificá-lo. O mais relevante a este respeito é que vários Estados declararam que uma extensão 
de terra pode se encaixar na definição de objetivo militar, e esta opinião é amplamente aceita.266 Assim, nem o 
princípio de distinção nem a proibição de ataques indiscriminados impedem, por exemplo, o uso de sistemas de 
carga linear de abertura de brecha para abrir caminho para forças amigas numa pradaria minada pelo adversário; 

259  Os Estados Unidos defendem que os bens que contribuem efetivamente para as capacidades do adversário de combater ou 
de sustentar a guerra são objetivos militares; ver B. Egan, assessor jurídico, Departamento de Estado dos EUA, observações 
à Sociedade Americana de Direito Internacional, “International law, legal diplomacy, and the counter-ISIL campaign: Some 
observations”, 1 de abril de 2016, em International Law Studies, Vol. 92, 2016, pp. 235–248; Estados Unidos, Law of War Manual, 
2015 (atualizado em 2016), pp. 213–214, parágrafo 5.6.6.2; e R. Goodman, “The Obama administration and targeting ‘war-
sustaining’ objects in non-international armed conflict”, American Journal of International Law, Vol. 110, N.º 4, outubro de 2016, 
pp. 663– 679. 

260  Ver L. Gisel, “The relevance of revenue-generating objects in relation to the notion of military objective”, em CICV/Colégio 
da Europa, The Additional Protocols at 40: Achievements and Challenges, Anais do 18.º Colóquio de Bruges, 19–20 de outubro 
de 2017, Collegium, N.º 48, 4.º trimestre de 2018, pp. 139–150. Ver também Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of 
International Armed Conflict, p. 109; M. Zwanenburg, “The challenges of applying the principles of distinction, proportionality 
and precautions in contemporary military operations from a State perspective”, em CICV/Colégio da Europa, The Additional 
Protocols at 40: Achievements and Challenges, p. 155; Grupo de estudos da ADI sobre Conduta de hostilidades no século 21, “The 
conduct of hostilities and international humanitarian law: Challenges of 21st century warfare”, p. 320; Doswald-Beck (ed.), 
San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, p. 150, parágrafo 60.11; e Schmitt/Vihul (eds), Tallinn 
Manual, posição maioritária expressada no comentário sobre a Regra 100, p. 441, parágrafo 19. 

261  Ver Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, p. 28. Consultar também PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of 
International Law, p. 13. 

262  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 636, parágrafo 2024.
263  HPCR, Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, comentário sobre a Regra 1(w), p. 36, parágrafo 4; Grupo 

de estudos da ADI sobre Conduta de hostilidades no século 21, “The conduct of hostilities and international humanitarian law: 
Challenges of 21st century warfare”, p. 364.

264  Exemplo extraído de PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 13.
265  Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 

protection”, p. 28.
266  A respeito de uma extensão de terra ser um objetivo militar, consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Customary International 

Humanitarian Law, Vol. II, Parte 1, prática relacionada com a Regra 8 (extensões de terra), pp. 223–227: https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/por/docs/v2_rul_rule8_sectionh. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v2_rul_rule8_sectionh
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v2_rul_rule8_sectionh
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o direcionamento de fogo a uma plantação espessa para gerar uma linha de visão que permita identificar forças 
inimigas que estejam usando a cobertura vegetal para atacar; ou o fogo de interdição dirigido, por exemplo, ao 
ponto de travessia de um rio por onde o adversário pretende mover tropas para preparar um ataque.267 A extensão 
de terra específica deve se encaixar na definição de objetivo militar em sua totalidade; o escopo e os limites da 
área do terreno que apresenta a característica distintiva em questão devem ser cuidadosamente avaliados e não 
podem ser extensos demais.268

105. Há um pequeno número de outras práticas comuns pelas quais os militares disparam contra ou lançam artilharia 
em partes do meio ambiente natural em situações em que tais partes não necessariamente se enquadram na 
definição de objetivo militar. Tais práticas incluem calibrar artilharia disparando um projétil em um campo aberto 
vazio ou em um grupo de árvores para aprimorar a precisão; e descartar artilharia não utilizada no oceano antes 
de que os jatos de combate retornem aos porta-aviões, a fim de reduzir o risco de acidentes na aterrissagem. 
Estas práticas não seriam necessariamente consideradas como um ataque (ou seja, um ato de violência contra 
o adversário, seja em ofensa ou em defesa) que se enquadre nesta regra, por exemplo, quando a calibração é 
realizada direcionando o fogo a bens sob controle dos militares. O nível de danos causados por essas práticas, 
como descartar artilharia de um jato no oceano, também pode ser entendido como mínimo, e o CICV observa que, 
por este motivo, essas práticas não ganharam destaque nos debates jurídicos sobre a aplicação das regras do DIH 
ao meio ambiente natural.269 Mesmo que algumas destas práticas sejam tecnicamente consideradas ataques, a 
prática extensiva e incontroversa de Estados deve ser entendida como uma exceção à regra geral nestas situações 
em que os danos são mínimos e não são o objetivo da operação, mas ocorrem durante atividades destinadas 
a evitar maiores danos incidentais a civis (por exemplo, algumas práticas de calibração) ou para fins (legais) 
totalmente diferentes (por exemplo, procedimentos de segurança com respeito ao descarte de bombas). O CICV 
não considera que os Estados, ao afirmar o caráter civil do meio ambiente natural, pretendam proscrever essas 
práticas padronizadas, e as presentes diretrizes também não pretendem modificá-las. Ao mesmo tempo, o CICV 
não considera que estas exceções limitadas da prática de Estados ponham em causa o reconhecimento geral atual 
de que o meio ambiente natural tem caráter civil e que, como tal, qualquer parte do meio ambiente natural que 
não seja um objetivo militar é protegida como um bem de caráter civil.

267  Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, pp. 348–349, parágrafo 2.5.3.3: 
 Foi questionado se certos métodos de combate comuns em conflitos armados do passado passariam no teste da proibição 

contra ataques indiscriminados. … 
 (b) Fogo de interdição deflagrado, em intervalos aleatórios, em determinados terrenos – como cruzamentos, pontes, pontos 

de travessia de rios e riachos, e desfiladeiros – com o propósito de impedir que o inimigo use essas áreas de modo irrestrito. 
Se as informações de inteligência mostram que estes pontos críticos são muito utilizados nas circunstâncias vigentes no 
momento, a interrupção do movimento inimigo ocasionada pelo fogo de interdição proporciona uma vantagem militar 
definitiva. 

268  Y. Dinstein, “Legitimate military objectives under the current jus in bello”, International Law Studies, Vol. 78, 2002, p. 150; 
S. Oeter, “Methods and means of combat”, em D. Fleck (ed.), The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, 3.ª ed., 
Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 192–193. 

269  A opinião de que é necessária uma quantidade mínima de danos para que uma operação seja qualificada como ataque ganhou 
destaque nos debates recentes sobre as operações cibernéticas; ver Schmitt/Vihul (eds), Tallinn Manual, comentário sobre 
a Regra 92 (Definição de ataque cibernético), p. 416, parágrafo 4: “Os especialistas concordaram que de minimis dano ou 
destruição não atinge o limiar de dano exigido por esta regra.” Ver também N. Neuman, “Challenges in the interpretation and 
application of the principle of distinction during ground operations in urban areas”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 
Vol. 51, 2018, p. 820: “No entanto, pode-se argumentar que, se não se espera que o ato cause danos reais a uma pessoa ou a um 
bem, não terá ocorrido nenhum ataque. De acordo com este argumento, …até mesmo soltar uma bomba em um campo aberto  
– o que não deveria causar danos reais, apenas mover areia de um lugar para outro – poderia não ser considerado um ataque”. 
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REGRA 6 – PROIBIÇÃO DE ATAQUES INDISCRIMINADOS

270  Ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 11 (que 
estabelece a proibição de ataques indiscriminados) e comentário, p. 41: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/
v1_rul_rule11 e prática relacionada; ibid., Regra 12 (que estabelece a definição de ataques indiscriminados) e comentário, p. 44: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule12 e prática relacionada.

271  A respeito do caráter civil do meio ambiente natural, consultar a seção “Considerações preliminares” destas diretrizes, 
parágrafos 18–21. Sobre quando partes delimitadas do meio ambiente natural podem se tornar objetivos militares, ver a Regra 5 
destas diretrizes. Para uma aplicação da proibição geral de ataques indiscriminados especificamente ao meio ambiente natural, 
ver o memorando apresentado pela Jordânia e pelos Estados Unidos ao Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU antes da 
adoção em 1992 da Resolução 47/37 da Assembleia Geral da ONU sobre a proteção do meio ambiente durante um conflito 
armado, que declarou neste contexto que “é um crime de guerra empregar atos de violência não dirigidos a objetivos militares 
específicos, empregar um método ou meios de combate que não podem ser dirigidos a um objetivo militar específico, ou 
empregar um meio ou método de combate cujos efeitos não podem ser limitados conforme exigido pela lei do conflito armado”: 
Assembleia Geral da ONU, “International law providing protection to the environment in times of armed conflict”, carta de 28 
de setembro de 1992 das Missões Permanentes do Reino Haxemita da Jordânia e dos Estados Unidos da América, dirigida ao 
presidente do Sexto Comitê, UN Doc. A/C.6/47/3, 28 de setembro de 1992, parágrafo 1(g).

272  Consultar as Regras 30–32 destas diretrizes; e Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 71, pp. 271–277: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/
por/docs/v1_rul_rule71 e prática relacionada.

273  Protocolo Adicional I (1977), artigos 48 e 52(2); Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 1, p. 3: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule1 e prática 
relacionada; e Regra 7, p. 27: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule7 e prática relacionada.

274  Consultar, p. ex., W.H. Boothby, The Law of Targeting, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 92; Y. Dinstein, “Distinction and 
loss of civilian protection in international armed conflicts”, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 38, 2008, p. 3; e M.N. Schmitt, 
“Air warfare”, em A. Clapham e P. Gaeta (eds), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford University 
Press, Oxford, 2014, p. 137. 

275  Sobre a mesma ideia com relação a zonas urbanas, ver T.D. Gill e D. Fleck, The Handbook of the International Law of Military 
Operations, 2.ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 281: “Por exemplo, as forças rebeldes podem operar a partir de uma 
zona urbana. Este fato não justifica o bombardeio cego da área sem fazer um esforço para atingir objetivos militares”.

Os ataques indiscriminados estão proibidos. São ataques indiscriminados aqueles que:
A. não estejam dirigidos a um objetivo militar específico;
B. empregam um método ou meios de combate que não podem ser dirigidos a um objetivo militar 

específico; ou
C. empregam um método ou meios de combate cujos efeitos não podem ser limitados como exige o 

Direito Internacional Humanitário;
e, consequentemente, em cada um dos casos, são de natureza tal que atingem objetivos militares e civis 
ou bens de caráter civil, incluindo o meio ambiente natural, sem distinção.

COMENTÁRIO
106. Esta regra geral, que contém tanto a proibição quanto a definição de ataques indiscriminados e que é apresentada 

aqui com a adição de uma referência expressa ao meio ambiente natural, foi estabelecida como uma regra do 
direito internacional consuetudinário aplicável em conflitos armados internacionais e não internacionais.270 Sua 
redação reflete o artigo 51(4) do Protocolo Adicional I de 1977. A proibição geral de ataques indiscriminados 
representa uma implementação do princípio de distinção; a proteção estendida por esta regra ao meio ambiente 
natural surge, portanto, de seu caráter civil predeterminado.271 O cumprimento desta regra é mais garantido 
quando as forças armadas recebem treinamento sobre as regras que regem a condução de hostilidades e estão 
equipadas com armas que, nas circunstâncias em que são empregadas, podem ser efetivamente direcionadas para 
objetivos militares específicos e cujos efeitos podem ser limitados conforme exigido pelo DIH.272

Ataques não dirigidos a um objetivo militar específico (Regra 6.A)
107. A Regra 6.A é uma aplicação da obrigação de dirigir ataques somente contra objetivos militares.273 Ela protege o 

meio ambiente natural contra os danos a que estaria exposto se uma arma fosse usada sem ser dirigida contra 
um objetivo militar. O que está em questão aqui não é a arma utilizada, mas como ela é utilizada, em particular 
quando as munições são disparadas cega ou indiferentemente, sem levar em conta o que elas podem atingir e as 
consequências para pessoas e bens protegidos.274 Por exemplo, se uma parte em um conflito montar um pequeno 
acampamento militar em uma área limitada de uma grande floresta, atacar a floresta inteira, sem tentar localizar 
o acampamento e dirigir o ataque contra ele, violaria esta regra.275

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule11
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule11
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule12
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule71
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule71
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule7
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Ataques que empregam um método ou meios de combate que não podem ser dirigidos a um 
objetivo militar específico, ou cujos efeitos não podem ser limitados conforme exigido pelo 
DIH (Regras 6.B e 6.C)

108. A Regra 6.B, assim como a Regra 6.A, é uma aplicação da obrigação de dirigir ataques somente contra objetivos 
militares,276 ao passo que a Regra 6.C se baseia no argumento lógico de que é proibido empregar métodos ou meios 
de combate cujos efeitos não podem ser limitados conforme exigido pelo DIH.277

109. As proibições previstas nas Regras 6.B e 6.C abrangem tanto os meios e métodos de combate, ou seja, as armas 
e os sistemas de armas no sentido mais amplo, como também a forma como são utilizados.278 As Regras 6.B e 
6.C proíbem o uso de meios ou métodos que não possam ser dirigidos a um objetivo militar específico, ou cujos 
efeitos não possam ser limitados conforme exigido pelo DIH, nas circunstâncias vigentes no momento de seu uso, 
inclusive no modo em que são utilizados.279 Entre as circunstâncias vigentes no momento do uso de um meio ou 
método em particular estão a vulnerabilidade da composição do meio ambiente natural circundante a certos meios 
ou métodos de combate (como o fogo),280 as condições climáticas e meteorológicas,281 e até que ponto as medidas 
tomadas pela parte que executa o ataque podem limitar os efeitos dos meios e métodos de combate utilizados, e, 
ao fazê-lo, proteger o meio ambiente natural.

110. O uso das seguintes armas, entre outras, foi citado na prática como indiscriminado: armas químicas, biológicas 
e nucleares; minas terrestres antipessoais; minas; veneno; explosivos lançados de balões; foguetes V-1 e V-2; 
bombas cluster; armadilhas; mísseis Scud; foguetes Katyusha; armas incendiárias; e técnicas de modificação 
ambiental. Deve-se notar, no entanto, que nem sempre fica claro, a partir das declarações feitas, se a arma em 
questão é considerada indiscriminada por natureza ou se o uso da arma foi considerado indiscriminado apenas 
naquelas circunstâncias, e não há consenso de que todas essas armas sejam indiscriminadas por natureza.282

111. Um ataque que poderia causar ou que tenha sido concebido para causar danos “extensos, duradouros e graves” ao 
meio ambiente natural, como aqueles proibidos pelos artigos 35(3) e 55 do Protocolo Adicional I e pela Regra 45 
do Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário,283 é precisamente um ataque que não pode 
ser “limitado conforme exigido pelo DIH” e, portanto, violará também a proibição de ataques indiscriminados.284 
Por isso a Regra 6.C é relevante.

276  Protocolo Adicional I (1977), artigos 48 e 52(2); Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 1, p. 3: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule1 e prática 
relacionada; e ibid., Regra 7, p. 27: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule7 e prática relacionada.

277  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre 
a Regra 12, pp. 47–48: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule12.

278  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 621, parágrafo 1957. 
279  Ver, a este respeito, Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, relatório do Comitê III, Vol. 

XV, CDDH/215/Rev.l, p. 274; TPII, Prosecutor v. Milan Martić, Tribunal de apelações, julgamento, 8 de outubro de 2008, 
parágrafo 247; e L. Gisel, “The use of explosive weapons in densely populated areas and the prohibition of indiscriminate 
attacks”, em E. Greppi (ed.), Conduct of Hostilities: The Practice, the Law and the Future, Franco Angeli, Milão, 2015, p. 103.

280  Ver, p. ex., Assembleia Geral da ONU, Report of the Secretary-General on napalm and other incendiary weapons and all aspects of their 
possible use, UN Doc. A/8803, 9 de outubro de 1972, p. 50, parágrafo 186: “Quando existe uma diferença entre a suscetibilidade 
ao fogo de alvos militares e civis, geralmente é em detrimento dos civis”.

281  As condições climáticas e meteorológicas podem afetar a capacidade de limitar as consequências de um ataque, dependendo 
do meio ou método utilizado, por exemplo, o fogo em um tempo ou clima muito seco. Também podem afetar a capacidade de 
direcionar os meios ou métodos empregados no ataque. Consultar, p. ex., M.N. Schmitt, “Precision attack and international 
humanitarian law”, International Review of the Red Cross, Vol. 87, N.º 859, setembro de 2005, p. 449: “Muitos sistemas de armas 
ficam inutilizáveis (ou degradados) durante a noite ou com mau tempo”.

282  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre 
a Regra 71, pp. 276–277: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule71. Entre as armas enumeradas, 
as seguintes estão nestas diretrizes: Regra 3.B sobre técnicas de modificação ambiental; Regra 19 sobre veneno ou armas 
envenenadas; Regra 20 sobre armas biológicas; Regra 21 sobre armas químicas; Regra 23 sobre armas incendiárias; Regra 24 
sobre minas terrestres; e Regra 25 sobre resíduos explosivos de guerra, inclusive munições cluster não detonadas. 

283  Para mais detalhes sobre esta proibição, consultar a Regra 2 destas diretrizes. 
284  Ver Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of Armed Conflicts, comentário sobre o artigo 51 do Protocolo Adicional I, p. 347, 

parágrafo 2.5.2.3; e Oeter, “Methods and means of combat”, p. 194, parágrafo 458.4. 
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112. Por fim, a Regra 6.C proíbe o emprego de meios ou métodos cujas consequências possam fugir do controle, 
no tempo ou no espaço, daqueles que os empregam nas circunstâncias vigentes no momento. Isto inclui o 
envenenamento de poços, o uso de agentes biológicos e – dependendo do modo como são utilizados – o uso 
de água ou fogo.285 As proibições de envenenar poços e de usar agentes biológicos protegem as partes do meio 
ambiente natural, como a água e a vida selvagem que vivem nos poços ou dependem deles, e as espécies que 
podem ser prejudicadas pelo agente biológico em questão.

113. Com relação ao uso da água, a dificuldade de direcionar a água e seus potenciais efeitos indiscriminados são 
ilustrados pelo bombardeio das represas alemãs Möhne e Eder pelos Aliados em 1943.286 Tais foram a força e 
o volume da água liberada pelo bombardeio que foi impossível direcioná-la a alvos específicos da indústria de 
armamento a jusante, o que causou uma enorme inundação que matou 1.300 pessoas, danificou 3.000 hectares 
de terras cultivadas e matou 6.500 cabeças de gado, sendo os dois últimos partes do meio ambiente natural.287

285  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 623, parágrafo 1963; Henckaerts/Doswald-
Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 12, pp. 47–48: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule12; M.N. Schmitt, “War, technology and the law of armed 
conflict”, em A.M. Helm (ed.), The Law of War in the 21st Century: Weaponry and the Use of Force, International Law Studies, 
Vol. 82, 2006, pp. 137–182, p. 140; Gisel, “The use of explosive weapons in densely populated areas and the prohibition of 
indiscriminate attacks”, p. 101. Obviamente, as armas biológicas em si estão proibidas; consultar Henckaerts/Doswald-Beck 
(eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 73, p. 285: https://ihl-databases.icrc.
org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule73; e a Regra 20 destas diretrizes. O uso de veneno em si também é proibido; ver 
Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 72, p. 279: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule72; e a Regra 19 destas diretrizes.

286  Atualmente, as represas também estão protegidas como instalações que contêm forças perigosas; consultar a Regra 11 destas 
diretrizes.

287  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 667, parágrafo 2143. Ver também a Regra 11 
destas diretrizes, a respeito de obras e instalações que contêm forças perigosas.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule12
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule73
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule73
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule72
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REGRA 7 – PROPORCIONALIDADE NO ATAQUE

288  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
Regra 43.C e comentário, p. 160: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule43 e prática relacionada. 
Para a regra geral de proporcionalidade, ver ibid., comentário sobre a Regra 14, p. 51: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule14.

289  Doswald-Beck (ed.), San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, p. 9, parágrafo 13(c). A aplicação 
do princípio de proporcionalidade aos danos incidentais ao meio ambiente natural também é reconhecida em Schmitt/
Garraway/Dinstein (eds), The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict, Regra 4.2.4, p. 59; HPCR, Manual on 
International Law Applicable to Air and Missile Warfare, comentário sobre as Regras 88–89, pp. 246–251; e Schmitt/Vihul (eds), 
Tallinn Manual, Regra 83, p. 232. 

290  TPII, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 
of Yugoslavia, parágrafo 22. 

291  CIJ, Legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares, parecer consultivo, 8 de julho de 1996, parágrafo 30. Para outros 
exemplos de práticas relacionadas com a aplicação do princípio de proporcionalidade ao meio ambiente natural, ver 
Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário 
sobre a Regra 43.C, pp. 145–146: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule43. Ver também Grupo de 
estudos da ADI sobre Conduta de hostilidades no século 21, “The conduct of hostilities and international humanitarian law: 
Challenges of 21st century warfare”, p. 362. 

292  Este limiar também está refletido em Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário 
Consuetudinário, Regra 45, p. 166: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule45. A respeito da proibição 
de causar danos extensos, duradouros e graves, estabelecida nestas cláusulas, consultar a Regra 2 destas diretrizes. 

É proibido realizar um ataque contra um objetivo militar que poderia provocar danos incidentais ao meio 
ambiente natural que seriam excessivos em relação à vantagem militar concreta e direta que se previa.

COMENTÁRIO
114. Esta regra foi estabelecida como uma norma de direito internacional consuetudinário aplicável tanto em 

conflitos armados internacionais como não internacionais.288 A aplicação do princípio geral consuetudinário de 
proporcionalidade especificamente ao meio ambiente natural é articulada na Regra 43.C do Estudo do CICV sobre 

Direito Internacional Humanitário Consuetudinário. O princípio da proporcionalidade está codificado de forma mais 
geral no artigo 51(5)(b) do Protocolo Adicional I de 1977 (e na Regra 14 correspondente do Estudo do CICV sobre 

Direito Internacional Humanitário Consuetudinário).

115. Com base em seu caráter civil, qualquer parte do meio ambiente natural que não seja um objetivo militar deve 
ser protegida não apenas contra ataques diretos, mas também contra “danos incidentais”, que não devem ser 
excessivos – isoladamente ou em combinação com outros danos civis incidentais – em relação à vantagem militar 
concreta e direta prevista de um ataque contra um objetivo militar. A aplicação deste princípio de proporcionalidade 
aos danos incidentais ao meio ambiente natural é expressamente declarada no San Remo Manual on International 

Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, de 1994.289 Este princípio foi aplicado pelo Comitê Estabelecido para Revisar 
a Campanha da OTAN de Bombardeamento da República Federal da Iugoslávia em 2000290 e foi enfatizado pela 
CIJ, que declarou em seu parecer consultivo sobre armas nucleares, de 1996, que “os Estados devem levar em 
conta considerações ambientais ao avaliar o que é… proporcional na busca de objetivos militares legítimos. O 
respeito ao meio ambiente é um dos elementos que devem ser considerados para avaliar se uma ação está em 
conformidade com… proporcionalidade”.291

116. Esta regra e a proibição de danos extensos, duradouros e graves, expressa nos artigos 35(3) e 55 do Protocolo 
Adicional I,292 funcionam de forma diferente, e ambas devem ser cumpridas para que o ataque seja lícito. Enquanto 
esta última proíbe apenas aqueles ataques que causem danos, pretendidos ou esperados, que sejam extensos, 
duradouros e graves ao meio ambiente natural, a presente regra pode tornar ilegal um ataque que causaria danos 
de menor gravidade ou magnitude ao meio ambiente natural. Por outro lado, enquanto esta regra tornará os 
ataques ilegais dependendo da vantagem militar prevista, a proibição de danos extensos, duradouros e graves é 
absoluta. Em outras palavras, de acordo com esta regra, os ataques serão ilegais quando os danos incidentais ao 
meio ambiente natural – embora não sejam extensos, duradouros e graves – forem excessivos em comparação 
com a vantagem militar direta e concreta prevista. Este poderia ser o caso quando a vantagem militar prevista não 
for suficientemente substancial ou quando os danos incidentais ao meio ambiente natural forem significativos, 
mesmo que não atinjam o limiar de extensos, duradouros e graves.
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Danos incidentais ao meio ambiente natural
117. Para a proteção do meio ambiente natural contra danos incidentais, ao avaliar a vantagem militar concreta e 

direta prevista contra os danos incidentais esperados a civis, é particularmente importante que sejam levados 
em conta os efeitos indiretos do ataque (também chamados de “reverberações”, efeitos “em cadeia”, “efeito 
cascata” ou efeitos “de segunda, terceira ou outra ordem”) sobre a população civil e os bens de caráter civil que 
sejam razoavelmente previsíveis com base na análise das informações de todas as fontes disponíveis para a parte 
no momento relevante. Esta obrigação deriva da redação do artigo 51(5)(b) do Protocolo Adicional I (“se pode 
prever” e da ausência do qualificador “direto” com relação ao dano civil incidental), bem como do contexto e do 
propósito humanitário da regra.293 Além disso, isso se reflete na prática do Estado.294

118. O escopo da obrigação de levar em conta os efeitos indiretos de um ataque, e a questão relacionada sobre quando um 
efeito indireto é razoavelmente previsível, dependerá dos dados de cada caso, com base na avaliação das informações 
de todas as fontes disponíveis no momento relevante295 e em práticas passadas e dados empíricos.296 Por exemplo, 
dependendo de como for realizado, é possível prever se um ataque a uma instalação que contém substâncias 
químicas poderia provocar a liberação dessas substâncias químicas no meio ambiente natural.297 Dependendo das 
circunstâncias, talvez seja possível prever se um ataque que afete o fornecimento de eletricidade – por exemplo, 
danificando uma usina de energia – perturbaria os sistemas de tratamento de esgoto ou de águas residuais que 
dependem da eletricidade e, consequentemente, prejudicaria a qualidade da água e do solo, poluindo-os com águas 
residuais não tratadas.298 Além disso, à medida que aumenta a quantidade de informações sobre os riscos a longo prazo 
atrelados à ruptura dos ecossistemas, também aumenta a previsibilidade das consequências indiretas, e a avaliação do 
caráter excessivo de danos incidentais ao meio ambiente natural deve levar em conta essas informações.299

119. A Assembleia Ambiental da ONU observou que as consequências duradouras da degradação ambiental resultante da 
poluição causada por conflitos armados “incluem, entre outras coisas, a perda de biodiversidade, a perda de cultivos 
ou gado e a falta de acesso à água limpa e a terras agrícolas, e os impactos negativos – e às vezes irreversíveis – 
sobre os serviços dos ecossistemas e sua repercussão sobre a recuperação sustentável, que contribuem para um 

293  Ver CICV, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts: Recommitting to Protection in Armed 
Conflict on the 70th Anniversary of the Geneva Conventions, pp. 18 e 68; Grupo de estudos da ADI sobre Conduta de hostilidades no 
século 21, “The conduct of hostilities and international humanitarian law: Challenges of 21st century warfare”, pp. 352–354; 
Schmitt/Vihul (eds), Tallinn Manual, comentário sobre a Regra 113, p. 472, parágrafo 6; M. Sassòli e L. Cameron, “The protection 
of civilian objects: Current state of the law and issues de lege ferenda”, em N. Ronzitti e G. Venturini (eds), The Law of Air Warfare: 
Contemporary Issues, Eleven International, Haia, 2006, p. 65; L. Gisel, “Relevant incidental harm for the proportionality principle”, 
em CICV/Colégio da Europa, Urban Warfare, Anais do 16.º Colóquio de Bruges, 15–16 de outubro de 2015, Collegium, N.º 46, 
4.º trimestre de 2016, pp. 125–127; I. Robinson e E. Nohle, “Proportionality and precautions in attack: The reverberating effects 
of using explosive weapons in populated areas”, International Review of the Red Cross, Vol. 98, N.º 1, abril de 2016, pp. 112–116; e 
Gillard, Proportionality in the Conduct of Hostilities: The Incidental Harm Side of the Assessment, pp. 18–19, parágrafos 62–64.

294  Para um panorama sobre práticas de Estado relevantes, consultar L. Gisel (ed.), The Principle of Proportionality in the Rules 
Governing the Conduct of Hostilities under International Humanitarian Law, Report of the International Expert Meeting, Québec, 
22–23 de junho de 2016, CICV, Genebra, 2018, pp. 43–51. Ver também Robinson/Nohle, “Proportionality and precautions in 
attack: The reverberating effects of using explosive weapons in populated areas”, pp. 115–116.

295  Consultar a nota de rodapé 145 acima.
296  Para alguns dos parâmetros que podem ser levados em consideração ao determinar o escopo da obrigação de levar em conta os 

efeitos indiretos de um ataque, ver Robinson/Nohle, “Proportionality and precautions in attack: The reverberating effects of 
using explosive weapons in populated areas”, pp. 117-131. 

297  Por exemplo, o bombardeio do complexo industrial Pančevo e de uma refinaria de petróleo em Novi Sad realizado pelas forças 
da OTAN durante a guerra de Kosovo em 1999 levou à liberação de cerca de 80.000 toneladas de petróleo bruto no solo e de 
muitas toneladas de outras substâncias tóxicas: Hulme, War Torn Environment, p. 188. Ver também PNUMA/Centro das Nações 
Unidas para os Assentamentos Humanos (CNUAH), The Kosovo Conflict: Consequences for the Environment & Human Settlements, 
PNUMA/CNUAH, Nairóbi, 1999, pp. 32–38.

298  Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, p. 30. Para um exemplo de contaminação ambiental devido à falta de eletricidade durante conflitos, consultar 
PNUMA, Environmental Assessment of the Gaza Strip following the escalation of hostilities in December 2008–January 2009, PNUMA, 
Nairóbi, 2009, p. 39: 

 Os sistemas de esgoto foram impactados de várias maneiras durante as hostilidades. Primeiro, quando o fornecimento de 
eletricidade entrou em colapso, as bombas de transferência pararam de funcionar, e o esgoto foi desviado para as lagoas mais 
próximas e disponíveis, incluindo as lagoas de infiltração. Em segundo lugar, o tratamento limitado que vinha ocorrendo nas 
estações de tratamento de esgoto também cessou devido à falta de eletricidade. O efluente que saía das estações de tratamento 
de esgoto para ser descartado no mar ou por infiltração nas águas subterrâneas ficou, portanto, sem nenhum tratamento. 

299  Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal protection”, 
pp. 31–32. Além disso, ver o parágrafo 124 destas diretrizes sobre o “princípio da precaução” do Direito Ambiental Internacional e 
sua relevância para a obrigação de tomar medidas de precaução adequadas para evitar danos indevidos. As informações sobre danos 
ambientais relacionados a conflitos se tornam mais disponíveis à medida que métodos para documentar e monitorar esses danos 
são desenvolvidos; ver, p. ex., W. Zwijnenburg et al., “Solving the jigsaw of conflict-related environmental damage: Utilizing open-
source analysis to improve research into environmental health risks”, Journal of Public Health, Vol. 42, N.º 3, novembro de 2019.
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maior deslocamento forçado devido a fatores ambientais”.300 Estes exemplos estão relacionados de modo geral 
aos efeitos dos conflitos armados sobre o meio ambiente natural e não aos efeitos dos ataques. No entanto, se for 
possível prever que um ataque provocaria efeitos diretos ou indiretos como estes, eles precisam ser levados em 
consideração ao ponderar a vantagem militar concreta e direta prevista e os danos incidentais esperados.

Caráter excessivo em relação à vantagem militar concreta e direta
120. A respeito do conceito de “vantagem militar concreta e direta”, o termo “militar” tem sido tradicionalmente 

entendido como ganhar terreno e aniquilar ou enfraquecer as forças armadas inimigas,301 e, como observado no 
comentário sobre a Regra 5 destas diretrizes, exclui vantagens que seriam de natureza meramente política, social, 
psicológica, moral, econômica ou financeira.302 Além deste requisito, os termos “concreta e direta” significam que a 
vantagem esperada “deve ser substancial e relativamente próxima, e que as vantagens que são pouco perceptíveis e 
aquelas que só aparecem a longo prazo devem ser desconsideradas”.303 Por último, a vantagem esperada do ataque 
como um todo, e não de partes isoladas do ataque, deve ser levada em conta na avaliação da proporcionalidade.304

121. Não existe uma fórmula exata para atribuir valores relativos à vantagem militar concreta e direta prevista e aos 
danos civis incidentais que podem ser esperados a fim de avaliar se os danos são excessivos. A aplicação do princípio 
da proporcionalidade depende muito dos fatos.305 É claro que o peso dado aos vários tipos de danos civis incidentais 
vai variar. Por exemplo, os danos ao meio ambiente natural no meio de um deserto desabitado terão muito menos 
peso do que os danos a um reservatório natural de água utilizado por aldeões para beber ou irrigar.

122. Considerando que a avaliação de situações em que os danos são “excessivos” (e, portanto, ilegalmente 
desproporcionais) depende muito do contexto, um exemplo de danos incidentais desproporcionais ao meio ambiente 
natural seria a queima de uma floresta inteira para eliminar um único e pequeno acampamento inimigo de pouca 
importância.306 Por ter constituído um dano incidental a um ataque, muitos especialistas consideraram que a poluição 
decorrente da queima de campos de petróleo e o derramamento deliberado de milhões de galões de petróleo no mar 
durante a Guerra do Golfo de 1990–1991 foi excessiva em relação à vantagem militar que poderia ter sido esperada, 
como a criação de fumaça para que as forças terrestres iraquianas não fossem vistas pelas operações aéreas da 
coalizão ou o impedimento de um possível ataque anfíbio.307 Neste caso, os danos ao meio ambiente natural foram, 
entre outros, a contaminação de 800 quilômetros de litoral com manchas de petróleo, poluição atmosférica severa 
em todo o Kuwait, chuvas ácidas e picos nas taxas de mortalidade da vida selvagem local, incluindo certas espécies 
ameaçadas de extinção.308 Mais recentemente, durante o conflito no Iraque, em 2016 e 2017, relatórios indicam que 
a queima de poços de petróleo – alguns poços ficaram acesos durante nove meses – criou densas nuvens negras de 
dezenas de quilômetros, fez com que dezenas de milhares de barris de petróleo fluíssem para uádis formando pelo 
menos 23 grandes lagos e poluiu grandes extensões de terras de pastagem e agricultura de sequeiro.309 Os efeitos 
esperados dos ataques que envolvem a queima de poços de petróleo incluem poluição ambiental grave, e estes 
efeitos devem ser avaliados em relação à vantagem militar que pode ter sido prevista (por exemplo, tentar ocultar 
de operações aéreas as operações terrestres).310

300  Assembleia Ambiental da ONU, Res. 3/1, Pollution mitigation and control in areas affected by armed conflict or terrorism, 30 de 
janeiro de 2018, parágrafo preambular 13.

301  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 685, parágrafo 2218.
302  HPCR, Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, comentário sobre a Regra 1(w), p. 36, parágrafo 4; Grupo 

de estudos da ADI sobre Conduta de hostilidades no século 21, “The conduct of hostilities and international humanitarian law: 
Challenges of 21st century warfare”, p. 364.

303  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 684, parágrafo 2209.
304  Ver as seguintes declarações e reservas feitas pelos Estados ao ratificar o Protocolo Adicional I: Austrália, 21 de junho de 1991, 

parágrafo 4; Bélgica, 20 de maio de 1986, parágrafo 5; Canadá, 20 de novembro de 1990, comentário sobre o artigo 51; França, 
11 de abril de 2001, parágrafo 10; Alemanha, 14 de fevereiro de 1991, parágrafo 5; Itália, 27 de fevereiro de 1986, parágrafo 6; 
Países Baixos, 26 de junho de 1987, parágrafo 5; Nova Zelândia, 9 de fevereiro de 1988, parágrafo 3; Espanha, 21 de abril de 
1989, comentário sobre o artigo 51; e Reino Unido, 12 de dezembro de 1977, parágrafo (i). Para uma discussão mais aprofundada 
sobre a noção de um “ataque como um todo”, ver Gisel (ed.), The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of 
Hostilities under International Humanitarian Law, pp. 11–13.

305  TPII, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic 
of Yugoslavia, parágrafos 19–20; Gisel (ed.), The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under 
International Humanitarian Law, pp. 52–65. 

306  Consultar PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 13:  
“[Q]ueimar uma floresta inteira para atingir um único alvo menor, por exemplo, seria considerado uma estratégia 
desproporcional em relação ao ganho militar”.

307  Ibid.; Dinstein, “Protection of the environment in international armed conflict”, pp. 543–544; Schmitt, “Green war”, p. 58.
308  International Law and Policy Institute (ILPI), Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: An Empirical Study, ILPI, 

Oslo, 2014, pp. 17–18. 
309  PNUMA, Technical Note – Environmental Issues in Areas Retaken from ISIL: Mosul, Iraq, PNUMA, Nairóbi, 2017, pp. 6–9. 
310  Ver, p. ex., Departamento de Defesa dos Estados Unidos, “Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War, 

Appendix O on the Role of the Law of War”, p. 637; e Schmitt, “Green war”, p. 53. 
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REGRA 8 – PRECAUÇÕES

311  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 15 
e comentário, p. 57: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule15 e prática relacionada. 

312  Ver ibid., segunda frase da Regra 44 e comentário, pp. 161 e 164: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_
rule44 e prática relacionada. 

313  Ver ibid., terceira frase da Regra 44 e comentário, pp. 161 e 164–165: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/
v1_rul_rule44 e prática relacionada.

314  A obrigação de cuidado constante está estipulada no artigo 57(1) do Protocolo Adicional I e em Henckaerts/Doswald-Beck (eds), 
Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, primeira frase da Regra 15, p. 57:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule15.

315  A obrigação da devida consideração está estipulada em Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito 
Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, primeira frase da Regra 44, p. 161: https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/por/docs/v1_rul_rule44. Ela é reiterada e analisada na Regra 1 destas diretrizes; ver o comentário sobre esta última a 
respeito da interação entre estas duas regras.

316  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 680, parágrafo 2191; Reino Unido, The Joint 
Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, parágrafo 5.32, nota de rodapé 187; Bothe/Partsch/Solf, New Rules for Victims of 
Armed Conflicts, pp. 325–326, parágrafo 2.2.3, e p. 408, parágrafo 2.8.2; Grupo de estudos da ADI sobre Conduta de hostilidades 
no século 21, “The conduct of hostilities and international humanitarian law: Challenges of 21st century warfare”, p. 380.

317  Apesar do título do artigo 57 do Protocolo Adicional I, não há nenhum motivo para que a obrigação de tomar um cuidado 
constante seja limitada ao atacante, e ela deve ser aplicável também à tomada de precauções contra os efeitos dos ataques; 
ver Boothby, The Law of Targeting, p. 119; e G. Corn e J.A. Schoettler, “Targeting and civilian risk mitigation: The essential role 
of precautionary measures”, Military Law Review, Vol. 223, N.º 4, janeiro de 2015, p. 832. Consultar também a Regra 9 destas 
diretrizes. 

Na condução das operações militares, um cuidado constante deve ser tomado para poupar a população 
civil, as pessoas civis e os bens de caráter civil, inclusive o meio ambiente natural. Todas as precauções 
possíveis devem ser tomadas para evitar e, em última instância, minimizar a perda incidental de vidas 
civis, ferimentos dos civis e danos aos bens de caráter civil, incluindo o meio ambiente natural.

COMENTÁRIO
123. O princípio de precauções, que é apresentado aqui com a adição de uma referência expressa ao meio ambiente 

natural, foi estabelecido como uma regra do direito internacional consuetudinário aplicável em conflitos armados 
internacionais e não internacionais com relação a qualquer bem de caráter civil.311 A aplicação do princípio geral 
de precauções especificamente ao meio ambiente natural é articulada na segunda cláusula da Regra 44 do Estudo 
do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário.312 Como observado acima, com base em seu caráter 
civil, qualquer parte do meio ambiente natural que não seja um objetivo militar deve ser protegida contra danos 
incidentais. O princípio de precauções no ataque é codificado de forma mais geral no artigo 57 do Protocolo 
Adicional I, de 1977.

124. Conforme observado no Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, existem práticas 
relacionadas ao fato de que a falta de comprovação científica sobre os efeitos de certas operações militares no 
meio ambiente não exime as partes em conflito de tomarem medidas de precaução adequadas para evitar danos 
indevidos. Como o efeito potencial no meio ambiente deve ser avaliado durante o planejamento de uma ofensiva, 
a possibilidade de que haja incertezas sobre o real impacto ambiental significa que o “princípio da precaução” do 
Direito Ambiental Internacional é de particular importância para o ataque. Este princípio vem sendo cada vez mais 
reconhecido no Direito Ambiental. Além disso, existem práticas relacionadas à aplicação deste princípio do Direito 
Ambiental em conflitos armados. Portanto, o estudo concluiu que a falta de comprovação científica dos efeitos de 
certas operações militares no meio ambiente natural não exime as partes em conflito de tomarem precauções.313

Cuidado constante na condução das operações militares
125. O princípio das precauções abrange uma obrigação geral de tomar um cuidado constante para poupar bens de 

caráter civil (incluindo o meio ambiente natural) na condução de operações militares.314 Ele operacionaliza a 
obrigação de empregar métodos ou meios de guerra com a devida consideração à proteção e à preservação do 
meio ambiente natural, que é abordada na Regra 1 destas diretrizes.315

126. O termo “operação militar” é mais amplo que “ataque” e deve ser entendido como “quaisquer movimentos, 
manobras e outras atividades realizadas pelas forças armadas com o objetivo de combater”.316 Esta distinção é 
importante, porque significa que deve ser tomado um cuidado constante em relação ao impacto das operações 
militares no meio ambiente natural, por exemplo, durante os movimentos de tropas ou o estabelecimento de 
bases militares,317 que não constituem “ataques” per se, mas que podem, no entanto, causar danos incidentais 
significativos ao meio ambiente natural.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule15
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule15
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127. Esta obrigação exige que todos os envolvidos em operações militares tenham continuamente em mente os 
efeitos dessas operações sobre a população civil, as pessoas civis e os bens de caráter civil, que tomem medidas 
para reduzir esses efeitos o máximo possível e que tentem evitar quaisquer efeitos que não sejam necessários.318 
Por exemplo, a OTAN desenvolveu seis acordos de padronização (STANAGs) de proteção ambiental, que, entre 
outros, fornecem diretrizes de planejamento ambiental para atividades militares, às quais os comandantes devem, 
sempre que possível, aderir.319 A experiência também demonstrou que é importante que as partes em conflito 
levem em consideração o risco de que o uso de substâncias perigosas na operação de certos meios de combate 
possa contaminar o solo e, portanto, afetar as fontes de alimento dos animais.320

128. Em contraste, certas obrigações que decorrem do princípio de precauções são relevantes especialmente ao 
conduzir ataques, e estas são abordadas abaixo.

Todas as precauções possíveis
129. O significado de “precauções possíveis” foi interpretado por muitos Estados como limitado àquelas precauções 

que são praticáveis ou praticamente possíveis, levando em conta todas as circunstâncias vigentes no momento, 
incluindo considerações humanitárias e militares.321 O Protocolo Modificado II de 1996 e o Protocolo III de 1980 
à Convenção sobre Certas Armas Convencionais (CCAC) estabelecem uma definição similar do termo.322 As 
precauções que são possíveis em determinadas circunstâncias serão, portanto, muito específicas e podem variar 
dependendo de fatores como a vantagem militar visada pela operação, a urgência, o terreno (seja natural ou obra 
humana), a situação e as capacidades das partes em conflito, os recursos, métodos e meios disponíveis, e o tipo, a 
probabilidade e a gravidade dos danos civis incidentais esperados, incluindo os danos ao meio ambiente natural.323 
Especificamente com relação aos danos incidentais ao meio ambiente natural, a área que será afetada e o escopo 
das consequências previstas, a fragilidade ou a vulnerabilidade do meio ambiente natural nessa área, a gravidade 
esperada dos danos e a duração esperada dos danos são elementos das considerações humanitárias que devem ser 
levados em conta ao avaliar a viabilidade de uma precaução específica.

130. Deve-se notar também que o simples fato de tomar algumas medidas de precaução não seria necessariamente 
suficiente para cumprir esta obrigação conforme definida acima; as partes em conflito têm a obrigação de 
tomar todas as precauções que forem viáveis nas circunstâncias. Como indicado por vários Estados ao ratificar o 
Protocolo Adicional I, as precauções possíveis devem se basear numa avaliação das informações de todas as fontes 
disponíveis no momento relevante.324 Isto exige que as partes, de modo proativo, busquem e coletem informações 
razoavelmente disponíveis.325

318  Reino Unido, The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, parágrafo 5.32.1; Schmitt/Vihul (eds), Tallinn 
Manual, comentário sobre a Regra 114, p. 476, parágrafo 4; Oeter, “Methods and means of combat”, p. 199; N. Neuman, “A 
precautionary tale: The theory and practice of precautions in attack”, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 48, 2018, pp. 28–29. 

319  Ver, p. ex., OTAN, STANAG 7141, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO-Led Military Activities, pp. 2-1–2-
3: “(f) Identificar medidas de mitigação viáveis, caso aplicável, para reduzir o risco para o meio ambiente e para a saúde e a 
segurança humanas. Considerar atividades ou lugares alternativos que atinjam o objetivo militar do treinamento ou operação, 
mas que reduzam ou eliminem o risco para o meio ambiente ou para a saúde e a segurança humanas”. Para outros STANAGs de 
proteção ambiental, consultar https://www.natolibguides.info.

320  Por exemplo, em Astana, no Afeganistão, terras que os habitantes utilizavam para a pastagem do gado ficaram poluídas 
durante anos por produtos químicos perigosos usados para disparar mísseis, e isto, por sua vez, expôs a população local a riscos 
altos: PNUMA, subdivisão pós-conflitos, Ground Contamination Assessment Report: Military Waste Storage Site, Astana, Afghanistan, 
PNUMA, Nairóbi, 2006.

321  Ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário 
sobre a Regra 15, pp. 60–61: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule15.

322  Protocolo Modificado II da CCAC (1996), artigo 3(10); Protocolo III da CCAC (1980), artigo 1(5).
323  Grupo de estudos da ADI sobre Conduta de hostilidades no século 21, “The conduct of hostilities and international 

humanitarian law: Challenges of 21st century warfare”, p. 374. Esta lista não é exaustiva.
324  Ver, p. ex., as declarações e reservas feitas na ratificação ou assinatura do Protocolo Adicional I, de 1977, por: Austrália, 21 de 

junho de 1991, parágrafo 4; Irlanda, 19 de maio de 1999, parágrafo 9; Itália, 27 de fevereiro de 1986, parágrafo 5; Países Baixos, 
26 de junho de 1987, parágrafo 6; Nova Zelândia, 9 de fevereiro de 1988, parágrafo 2; e Reino Unido, 12 de dezembro de 1977, 
parágrafo D. A França indicou este entendimento especificamente em relação ao meio ambiente: Declarações feitas ao ratificar 
o Protocolo Adicional I, de 1977, 11 de abril de 2001, parágrafo 6.

325  Gisel (ed.), The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities under International Humanitarian Law, 
p. 48; TPII, Final Report to the Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal 
Republic of Yugoslavia, parágrafo 29; Federação da Rússia, Application of IHL Rules: Regulations for the Armed Forces of the Russian 
Federation, 2001, parágrafo 131. 
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Precauções específicas para um ataque
131. As seguintes obrigações são aplicações específicas do princípio de precauções com relação a ataques. Com base no 

caráter civil do meio ambiente natural, estas obrigações proporcionam uma proteção geral a qualquer parte do 
meio ambiente natural que não seja um objetivo militar.

132. Cada parte em conflito deve fazer tudo que for possível para verificar que os alvos sejam objetivos militares, inclusive que 

qualquer parte do meio ambiente natural tenha se tornado um objetivo militar antes que ela seja atacada.326 Por exemplo, 
se uma área específica de folhagem for identificada como objetivo militar por ocultar uma manobra das tropas 
adversárias, deve-se verificar se as tropas de fato estão localizadas naquela área e se a desfolhação ofereceria uma 
vantagem militar real nas circunstâncias vigentes no momento (por exemplo, atingir alvos inalcançáveis de outro 
modo ou forçar sua recuada para uma área menos vantajosa).

133. Todas as precauções possíveis devem ser tomadas na escolha dos meios e métodos de combate para evitar e, em última 

instância, minimizar a perda incidental de vidas civis, ferimentos dos civis e danos aos bens de caráter civil, inclusive ao 

meio ambiente natural que não seja um objetivo militar.327 As partes poderiam cumprir esta obrigação, por exemplo, 
avaliando o impacto ambiental do armamento a ser usado e utilizando o armamento alternativo disponível que 
reduza o risco de danos a partes específicas do meio ambiente natural em questão.328

134. Cada parte em conflito deve fazer tudo que for possível para avaliar se há a possibilidade de um ataque causar 

incidentalmente mortos ou feridos na população civil, danos a bens de caráter civil, incluindo qualquer parte do meio 

ambiente natural que não seja um objetivo militar, ou uma combinação destas consequências, que seriam excessivos em 

relação à vantagem militar concreta e direta que se espera.329 Neste sentido, avaliações prévias do potencial impacto 
ambiental de um ataque, incluindo as consequências esperadas das armas e munições utilizadas, devem ser 
realizadas sempre que possível.330 Ao planejar ataques em áreas de grande importância ambiental ou fragilidade, 
ou perto delas, o mapeamento dessas áreas, por exemplo, em referência aos recursos existentes, como a Lista 
do Patrimônio Mundial ou os bancos de dados de conservação da UICN, também pode ser efetuado antes da 
realização de um ataque, se possível, para avaliar a extensão dos danos incidentais que poderiam ser causados ao 
meio ambiente natural como resultado do ataque.

135. Cada parte em conflito deve fazer tudo que for possível para cancelar ou suspender um ataque quando se tornar aparente 

que o alvo, inclusive quando for parte do meio ambiente natural, não é um objetivo militar ou que um ataque poderia 

causar incidentalmente mortos ou feridos na população civil, danos a bens de caráter civil, incluindo o meio ambiente 

natural, ou uma combinação destas consequências, que seriam excessivos em relação à vantagem militar concreta e 

direta que se espera.331 Se, durante um ataque, se tornasse evidente que um alvo como um armazém militar – que 
anteriormente se pensava que armazenasse munições, por exemplo – estava armazenando substâncias tóxicas 
que poderiam vazar e envenenar fontes de água próximas caso o armazém fosse bombardeado, tendo assim um 
impacto desproporcional sobre o meio ambiente natural em relação à vantagem militar prevista, então tudo o que 
for viável deve ser feito para cancelar ou suspender tal ataque.

326  Protocolo Adicional I (1977), artigo 57(2)(a)(i); Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 16, p. 61: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule16. 

327  Protocolo Adicional I (1977), artigo 57(2)(a)(ii); Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 17, p. 63: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule17. Ver 
também ibid., Regra 44, p. 161: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44.

328  Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, p. 35.

329  Protocolo Adicional I (1977), artigo 57(2)(a)(iii); Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 18, p. 65: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule18.

330  Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, p. 30. Ver também OTAN, STANAG 7141, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO-Led Military 
Activities; e Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Ministério da Defesa da Finlândia e Forças Armadas da Suécia, 
Environmental Guidebook for Military Operations, março de 2008.

331  Protocolo Adicional I (1977), artigo 57(2)(b); Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 19, p. 67: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule19. 
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136. A menos que as circunstâncias não permitam, deve ser dado um aviso prévio e eficaz de ataques que possam afetar o 

meio ambiente natural para permitir que medidas sejam tomadas para protegê-lo. Isto é uma recomendação, não uma 

obrigação, pois o DIH exige que seja dado um aviso apenas para os ataques que possam afetar a população civil (e não 

de bens de caráter civil).332 No entanto, é recomendável considerar a possibilidade de emitir advertências que 
permitiriam proteger o meio ambiente natural.333 Por exemplo, se as circunstâncias permitirem, dar um aviso 
de um ataque a uma rede elétrica que – embora também seja qualificada como um objetivo militar – mantenha 
um sistema de tratamento de esgoto pode permitir que uma parte adversária instale um gerador temporário para 
algumas instalações fundamentais de tratamento de esgoto e, assim, evitar danos sérios à qualidade da água e do 
solo na região, mesmo que não se espere que tais danos afetem a população civil.

137. Quando for possível escolher entre vários objetivos militares para se obter uma vantagem militar equivalente, deve-se 

selecionar o objetivo em cujo ataque esteja previsto causar o menor perigo às pessoas civis e aos bens de caráter civil, 

incluindo qualquer parte do meio ambiente natural que não seja um objetivo militar.334 As partes em conflito poderiam 
cumprir esta obrigação optando pelo objetivo militar mais distante de partes particularmente vulneráveis do meio 
ambiente natural, como aquíferos subterrâneos, habitats naturais sensíveis ou espécies ameaçadas.335

332  Protocolo Adicional I (1977), artigo 57(2)(c); Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 20, p. 69: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule20. 

333  Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, p. 35.

334  Protocolo Adicional I (1977), artigo 57(3); Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário 
Consuetudinário, Vol. I, Regra 21, p. 72: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule21. Alguns Estados 
consideram que a obrigação só se aplica quando a vantagem for “a mesma”. 

335  Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, p. 34.
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REGRA 9 – PRECAUÇÕES PASSIVAS

336  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
Regra 22 e comentário, p. 75: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule22 e prática relacionada.

337  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 692, parágrafo 2244. 
338  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, terceira 

frase da Regra 44 e comentário, pp. 164–165: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44 e prática 
relacionada. 

339  Consultar a nota de rodapé 321 acima e o texto relativo a ela. 
340  Consultar a nota de rodapé 145 acima.
341  Embora organizado por indivíduos particulares e não por uma parte em conflito, ver, por exemplo, a remoção de 

animais selvagens de um zoológico em um parque temático em Alepo; S. Guynup, “How Syrian Zoo Animals Escaped 
a War-Ravaged City”, National Geographic, 5 outubro de 2017: https://www.nationalgeographic.com/news/2017/10/
wildlife-watch-rescuing-animals-aleppo-syria-zoo/. 

342  Sobre a obrigação de remover, na medida do possível, bens de caráter civil das imediações de objetivos militares, consultar 
Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre 
a Regra 24, p. 81: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule24. 

As partes em conflito devem tomar todas as precauções possíveis para proteger dos efeitos dos ataques os 
bens de caráter civil sob seu controle, incluindo o meio ambiente natural.

COMENTÁRIO
138. Esta regra geral, que é apresentada aqui com a adição de uma referência expressa ao meio ambiente natural, 

foi estabelecida como uma norma do direito internacional consuetudinário aplicável em conflitos armados 
internacionais e não internacionais.336 Ela reflete a obrigação estabelecida no artigo 58(c) do Protocolo Adicional I, 
de 1977. Ao contrário das Regras 5–8 destas diretrizes, que impõem obrigações às partes que realizam ataques, 
esta regra diz respeito às medidas que devem ser tomadas por uma parte no conflito para proteger o meio 
ambiente natural sob seu controle contra as consequências de ataques inimigos. Com base no caráter civil do meio 
ambiente natural, esta regra se aplica a qualquer parte do meio ambiente natural que não seja um objetivo militar.

139. Mesmo sendo dirigida às partes em um conflito, esta obrigação pode ter que ser implementada através de medidas 
tomadas em tempos de paz (ou seja, não apenas em épocas de conflito), principalmente quando se trata da 
escolha do local de uma instalação militar fixa.337

140. Como discutido no comentário sobre a Regra 8 destas diretrizes, a falta de comprovação científica dos efeitos de 
certas operações militares no meio ambiente natural não exime uma parte em conflito de tomar precauções.338

Precauções possíveis
141. Conforme observado no comentário sobre a Regra 8, o significado de “precauções possíveis” foi interpretado 

pelos Estados como as precauções que são praticáveis ou praticamente possíveis, levando em conta todas as 
circunstâncias vigentes no momento, incluindo considerações humanitárias e militares.339 Diversos Estados 
indicaram que os comandantes militares devem tomar decisões sobre quais precauções contra os efeitos dos 
ataques são praticáveis ou praticamente possíveis com base na avaliação da informação de todas as fontes 
disponíveis para eles no momento relevante.340 Esta avaliação também terá que levar em consideração que os 
Estados e outras partes envolvidas em um conflito têm esta obrigação não apenas com o meio ambiente natural, 
mas também com os civis e com outros bens de caráter civil sob seu controle.

142. A natureza transfronteiriça e aparentemente ilimitada do meio ambiente natural implica que as partes em conflito 
estarão, na realidade, sempre “cercadas” pelo meio ambiente natural. Mesmo considerando que a obrigação de 
tomar todas as precauções possíveis para proteger o meio ambiente natural é a da parte em conflito sob cujo 
controle ele está, isto levanta a questão do quanto o ônus de tomar essas precauções pode ser oneroso na prática.

143. Como o meio ambiente natural em sua totalidade não é um bem móvel no sentido tradicional da palavra (embora, 
é claro, certas partes dele, como a fauna,341 possam ser móveis), ele não pode ser completamente “removido” 
das imediações de objetivos militares.342 O fato de que as operações militares estarão necessariamente cercadas 
pelo meio ambiente natural não significa, no entanto, que não possam ser tomadas precauções para protegê-lo 
de diferentes graus de dano. Por exemplo, quando é possível escolher entre estacionar tropas em vários locais, 
considerando que todos oferecem vantagens semelhantes em toda a gama de fatores operacionais pertinentes, o local 
escolhido deve ser aquele que se espera que cause o mínimo dano à vida civil e aos bens de caráter civil, incluindo 
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o meio ambiente natural, caso o local seja atacado por forças adversárias. Assim, dada a possibilidade de escolher 
entre um prado aberto e desabitado e uma zona de particular diversidade biológica ou fragilidade, uma decisão 
sobre onde estacionar as tropas deve considerar se as hostilidades nesta última área acarretarão mais perigo para 
o meio ambiente natural do que na área do prado.343

Áreas de grande importância ecológica ou de particular fragilidade
144. As hostilidades podem ter consequências particularmente desastrosas quando ocorrem em zonas de grande 

importância ecológica ou de particular fragilidade.344 Tomar todas as precauções possíveis para proteger o meio 
ambiente natural dos efeitos dos ataques é, portanto, particularmente pertinente para as partes em conflito 
que controlam um território caracterizado por áreas desse tipo; deve-se dar especial consideração à proteção 
das partes do meio ambiente natural mais vulneráveis às consequências adversas das hostilidades.345 Tais áreas 
incluem aquíferos de águas subterrâneas, parques nacionais e habitats de espécies ameaçadas de extinção. Por 
exemplo, as consequências do conflito armado na República Democrática do Congo sobre o Parque Nacional de 
Virunga, cuja biodiversidade é uma das mais ricas da África, estão bem documentadas e incluem a destruição de 
ecossistemas únicos e ameaças às espécies.346

145. As precauções possíveis a este respeito poderiam incluir, por exemplo, informar as partes adversárias sobre a 
existência e a localização de áreas de particular importância ecológica ou fragilidade, bem como sobre os esforços 
existentes para conservá-las.347 As partes também poderiam se abster de instalar tropas ou materiais militares 
nessas áreas. Neste sentido, o CICV propôs que um modo de proteger áreas importantes ou frágeis é proibir 
formalmente qualquer atividade militar nelas.348 Propostas similares foram feitas pela CDI,349 pelo PNUMA350 e 
pela UICN.351 Elas também foram consideradas durante a elaboração dos Protocolos Adicionais de 1977.352 Um 
sistema similar de áreas especialmente protegidas já existe em relação à bens culturais e ao patrimônio cultural e 
natural, e essas áreas podem incluir parques nacionais.353

343  Sobre práticas que indicam como potenciais danos ao meio ambiente natural podem ser incorporados ao planejamento de 
acampamentos, ver, p. ex., OTAN, STANAG 2582, Environmental Protection Best Practices and Standards for Military Camps in NATO 
Operations, Anexo H-1–H-3. 

344  A respeito de tais consequências, ver, p. ex., PNUMA, Lebanon: Post-Conflict Environmental Assessment, PNUMA, Nairóbi, 2007, 
p. 134; PNUMA, The Democratic Republic of the Congo: Post-Conflict Environmental Assessment: Synthesis for Policy Makers, PNUMA, 
Nairóbi, 2011, p. 26; e PNUMA/CNUAH, The Kosovo Conflict: Consequences for the Environment & Human Settlements, pp. 60–62. 
Para uma avaliação dos efeitos do conflito sobre o Parque Nacional de Borjomi-Kharagauli, na Geórgia, e sobre a fauna marinha 
no Golfo, ver ILPI, Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: An Empirical Study, pp. 29–31 e 17–18, respectivamente. 
A respeito dos efeitos de conflitos armados nos habitats de animais selvagens, ver K.M. Gaynor et al., “War and wildlife: Linking 
armed conflict to conservation”, Frontiers in Ecology and the Environment, Vol. 14, N.º 10, dezembro de 2016, pp. 533–542. 

345  Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, pp. 43–44.

346  PNUMA, The Democratic Republic of Congo: Post-Conflict Environmental Assessment: Synthesis for Policy Makers, p. 26; CICV, 
Strengthening Legal Protection for Victims of Armed Conflicts, p. 17.

347  Por exemplo, durante o conflito armado na República Democrática do Congo, o departamento de conservação do governo se 
comunicou com grupos armados não estatais a respeito da manutenção dos esforços de conservação e proteção dos parques 
nacionais. Esta comunicação foi conduzida com o apoio de coordenação de organizações de conservação, assim como da 
UNESCO e da Fundação das Nações Unidas. Para mais detalhes, ver J. Shambaugh, J. Oglethorpe e R. Ham, The Trampled Grass: 
Mitigating the Impacts of Armed Conflict on the Environment, Programa de Apoio à Biodiversidade, Washington, D.C., 2001, p. 48. 

348  Na 33.ª Conferência Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, em Genebra, em dezembro de 2019, o CICV 
promoveu um modelo de compromisso que encorajava os Estados a designar como zonas desmilitarizadas as áreas consideradas 
particularmente vulneráveis ou importantes do ponto de vista ambiental. Burkina Fasso posteriormente se comprometeu a 
fazê-lo. Ver também CICV, Strengthening Legal Protection for Victims of Armed Conflicts, pp. 17–19; e Droege/Tougas, “The protection 
of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal protection”, pp. 43–44.

349  Ver as posições dos Estados sobre a proposta da CDI de incluir um princípio preliminar sobre o estabelecimento de zonas protegidas 
para áreas de grande importância ecológica no contexto de seu trabalho sobre a proteção do meio ambiente em relação aos conflitos 
armados: declarações feitas diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU por Áustria, 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 9 de 
novembro de 2015; El Salvador, 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 9–11 de novembro de 2015; Irã, 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 
10 de novembro de 2015; Itália, 70.ª sessão, item 81 da Agenda, 6 de novembro de 2015; Líbano, 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 
10 de novembro de 2015; Noruega, em nome dos países nórdicos, 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 9 de novembro de 2015; Federação 
da Rússia, 73.ª sessão, item 82 da Agenda, 31 de outubro de 2018; Suíça, 68.ª sessão, item 81 da Agenda, 4 de novembro de 2013 e 
70.ª sessão, item 83 da Agenda, 11 de novembro de 2015; e Estados Unidos, 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 10 de novembro de 2015.

350  PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 54. 
351  UICN, Projeto de convenção sobre a proibição de atividades militares hostis em áreas protegidas (1996). 
352  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, pp. 664, parágrafos 2138–2139. 
353  O Segundo Protocolo de 1999 da Convenção de Haia para a Proteção de Bens Culturais, que entrou em vigor em 9 de março 

de 2004, estabelece um sistema de proteção reforçada para que os bens culturais que atendam a determinadas condições sejam 
inscritos em uma lista, e os signatários do Protocolo se comprometem a nunca os utilizar para fins militares ou para proteger 
instalações militares. Ver também a Convenção do Patrimônio Mundial (1972), artigos 6(3) e 11(4), que determina que os bens 
culturais e naturais listados são protegidos de danos diretos e indiretos durante conflitos armados. O patrimônio protegido por 
esta convenção pode incluir, em especial, lugares de importância ecológica: por exemplo, vários parques nacionais na República 
Democrática do Congo e na República Centro-Africana estão na “Lista do Patrimônio Mundial em Perigo”. 
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146. De acordo com a proposta do CICV, tais áreas devem ser delimitadas e designadas como zonas desmilitarizadas 
antes da ocorrência de um conflito armado ou, no máximo, quando o combate eclodir, e ficam proibidas todas 
as ações militares e a presença de combatentes e materiais militares nessas áreas. De fato, embora não exista 
atualmente nenhuma regra do DIH para conferir uma proteção internacionalmente reconhecida a áreas naturais 
específicas, o DIH permite o estabelecimento de zonas desmilitarizadas por acordo entre as partes em um 
conflito.354  

354  Para mais detalhes sobre os acordos que podem ser realizados segundo o DIH para proteger o meio ambiente natural, consultar 
a Regra 17 destas diretrizes. A respeito do uso de zonas desmilitarizadas para proteger o meio ambiente natural, ver também 
Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 
protection”, pp. 44–45.
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SEÇÃO 2. PROTEÇÃO GARANTIDA AO MEIO AMBIENTE NATURAL POR 
NORMAS SOBRE BENS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS ALÉM DO MEIO 
AMBIENTE NATURAL

REGRA 10 – PROIBIÇÕES RELATIVAS A BENS INDISPENSÁVEIS PARA A SOBREVIVÊNCIA 
DA POPULAÇÃO CIVIL

355  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
Regra 54 e comentário, p. 210: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule54 e prática relacionada.

356  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 655, parágrafo 2098, e p. 1458, 
parágrafo 4800. Entre os bens indispensáveis à sobrevivência da população civil estão “os gêneros alimentícios e as zonas 
agrícolas que os produzem, colheitas, gado, instalações e reservas de água potável e obras de irrigação” (Protocolo Adicional I, 
artigo 54[2]) e também podem estar medicamentos, vestuário, roupas de cama e alojamento de urgência. Ver Henckaerts/
Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 54, 
pp. 214–215: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule54; e Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), 
Commentary on the Additional Protocols, p. 655, parágrafos 2102–2103, e p. 1458, parágrafos 4803–4805.

357  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 655, parágrafo 2101. 
358  Esta preocupação foi expressada, embora em termos mais amplos, na Assembleia Ambiental da ONU, Res. 3/1, Pollution mitigation 

and control in areas affected by armed conflict or terrorism, 30 de janeiro de 2018, parágrafo preambular 12: “Expressando sua grande 
preocupação com a poluição e a degradação ambiental causada por conflitos armados ou atos de terrorismo através do ataque a 
recursos naturais, infraestruturas civis vitais, incluindo instalações de filtragem de água, redes de saneamento e eletricidade, e 
imóveis residenciais”. Para um banco de dados que registra o suposto ataque a infraestruturas ambientais (que, em alguns casos, 
podem constituir bens indispensáveis para a sobrevivência da população civil) no contexto de conflitos armados no Oriente Médio 
e no Norte da África, consultar Targeting of Infrastructure in the Middle East: Environment, Conflict, and Law, um projeto da Nicholas 
School of the Environment, da Universidade Duke: https://sites.nicholas.duke.edu/time/maps/.

359  Para um reconhecimento de tais bens como indispensáveis à sobrevivência da população civil, ver Protocolo Adicional I, 
artigo 54(2); e Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 655, parágrafo 2102. Para uma 
identificação de tais bens como partes constituintes do meio ambiente natural, ver Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), 
Commentary on the Additional Protocols, p. 662, parágrafo 2126. Consultar também Henckaerts/Constantin, “Protection of the 
natural environment”, p. 476, que, a respeito das regras que protegem bens indispensáveis à sobrevivência da população civil, 
afirma que “[a] relevância destas regras para o meio ambiente natural é evidente, porque elas protegem as zonas agrícolas, as 
reservas de água potável e o gado, que são elementos constituintes do meio ambiente natural”.

É proibido atacar, destruir, remover ou inutilizar os bens indispensáveis para a sobrevivência da população 
civil, inclusive quando tais bens forem parte do meio ambiente natural.

COMENTÁRIO
147. Esta regra geral, que é apresentada aqui com a adição de uma referência expressa ao meio ambiente natural, 

foi estabelecida como uma norma do direito internacional consuetudinário aplicável em conflitos armados 
internacionais e não internacionais.355 A regra consuetudinária se fundamenta nas obrigações estabelecidas no 
artigo 54(2) do Protocolo Adicional I de 1977 e no artigo 14 do Protocolo Adicional II de 1977. Estas disposições 
se baseiam no princípio sobre a proibição de fazer a população civil padecer de fome ao proibir as formas mais 
usuais de fazer padecer de fome.356

Atacar, destruir, remover ou inutilizar
148. Os verbos “atacar”, “destruir”, “remover” e “inutilizar” são usados com a conjunção alternativa para indicar 

uma proibição ampla que abrange atos cometidos tanto em ofensa quanto em defesa. Ela inclui a poluição das 
fontes de água com agentes químicos ou outros agentes, tornando-as inúteis, ou a destruição de cultivos com 
desfolhantes.357

Bens protegidos
149. Esta regra proporciona proteção direta e indireta ao meio ambiente natural, que pode ser significativamente 

degradado quando bens indispensáveis à sobrevivência da população civil são atacados.358

150. A proteção direta é concedida ao meio ambiente natural quando um bem especificamente protegido por esta 
regra – ou seja, um bem indispensável para a sobrevivência da população civil – também faz parte do meio 
ambiente natural. Certos bens indispensáveis à sobrevivência da população civil são expressamente identificados 
como partes do meio ambiente natural pelo comentário feito pelo CICV em 1987 sobre o artigo 55 do Protocolo 
Adicional I: os gêneros alimentícios, as zonas agrícolas, a água potável e o gado.359 Estes são, portanto, diretamente 
protegidos por esta regra. Esta proteção direta foi aplicada pela Comissão de Reivindicações da Eritreia-Etiópia 
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ao constatar que os bombardeios da Etiópia ao reservatório de água de Harsile, na Eritreia, em 1999 e 2000 
violaram o artigo 54(2) do Protocolo Adicional I, que a comissão considerou como parte do direito internacional 
consuetudinário na época dos bombardeios.360 O reservatório de água de Harsile era tanto uma instalação quanto 
uma reserva de água potável: embora os elementos artificiais de uma instalação, que são protegidos como bens 
indispensáveis para a sobrevivência da população civil, não façam parte do meio ambiente natural, a água potável 
em si é uma parte do meio ambiente natural e também é protegida por esta regra.

151. Exemplos mais recentes também ilustram a importância da proteção direta que esta regra pode proporcionar ao 
meio ambiente natural. O PNUMA relatou que, em 2014, centenas de quilômetros quadrados de terras agrícolas 
foram inundadas por uma parte não estatal do conflito no Iraque utilizando a estrutura de desvio de água da 
barragem de Fallujah, o que causou uma grande degradação das terras e o deslocamento de milhares de pessoas.361 
As terras agrícolas do Iêmen, que, segundo estimativas, cobrem menos de 3% de sua superfície, foram danificadas 
em vários lugares por partes do conflito em 2015–2016, assim como uma série de estruturas de desvio de água.362 
Isto contribuiu para a diminuição do cultivo da terra, a redução do rendimento das colheitas e a redução da 
disponibilidade de alimentos para a população local. Relatórios indicam ainda que estes efeitos foram sentidos 
de forma distinta pelas mulheres e meninas.363 As terras agrícolas e as instalações de água poderiam ter sido 
diretamente protegidas por esta regra, embora uma análise completa precisasse avaliar se todas as condições para 
a aplicação da regra foram cumpridas nestes exemplos específicos.

152. A proteção indireta do meio ambiente natural é proporcionada por esta regra quando o ataque, a destruição, 
a remoção ou a inutilização de um bem indispensável à sobrevivência da população civil que não faz parte do 
meio ambiente natural teria, no entanto, um impacto negativo sobre o meio ambiente natural. Por exemplo, 
uma instalação de irrigação artificial protegida por esta regra não faz parte do meio ambiente natural, mas seu 
funcionamento pode ser fundamental para sustentar a flora e a fauna de uma área que seria árida sem ela e, 
portanto, é indispensável para a sobrevivência da população civil. Atacar esse bem poderia, portanto, perturbar o 
ecossistema que depende da instalação de irrigação para se abastecer de água e, portanto, impactar negativamente 
o meio ambiente natural.364 De modo mais geral, os ataques a bens indispensáveis à sobrevivência da população 
civil também podem causar deslocamentos populacionais em grande escala, que – à medida que as comunidades 
deslocadas procuram abrigo, combustível e meios de renda alternativos – podem, por sua vez, ter efeitos sobre 
o meio ambiente natural que vão do desmatamento de áreas de diversidade biológica à caça ilegal de animais 
selvagens.365 Assim, o objetivo principal desta regra – proteger a população civil – é complementado por 
implicações que podem ser abrangentes para a proteção indireta do meio ambiente natural.

Objetivo específico
153. A Regra  10 aplica ao meio ambiente natural a proibição de atacar, destruir, remover ou inutilizar bens 

indispensáveis à sobrevivência da população civil. De acordo com o artigo 54(2) do Protocolo Adicional I, isto é 
proibido quando feito “com o objetivo específico de privar a população civil ou a parte adversária de seu valor 
de subsistência, qualquer que seja o motivo que inspire aqueles atos, seja para provocar nos civis a fome, seu 
deslocamento ou outros motivos”. Ao ratificar o Protocolo Adicional I, a França e o Reino Unido declararam que 
esta cláusula não se aplicava a ataques que não tivessem tal objetivo específico. Conforme observado no Estudo do 

CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, “[v]ários manuais militares especificam que, para ser 

360  Comissão de Reivindicações da Eritreia-Etiópia, fronte ocidental, bombardeio aéreo e reivindicações relativas, reivindicações da 
Eritreia 1, 3, 5, 9–13, 14, 21, 25 e 26, sentença parcial, 19 de dezembro de 2005, parágrafos 98–105.

361  PNUMA, Technical Note – Environmental Issues in Areas Retaken from ISIL: Mosul, Iraq, pp. 3 e 21–22.
362  M. Mundy, The Strategies of the Coalition in the Yemen War: Aerial Bombardment and Food War, World Peace Foundation, outubro 

de 2018, pp. 12–16. 
363  Fundo de População das Nações Unidas, “Yemen’s deadly cholera outbreak puts pregnant women in danger”, 21 de julho 

de 2017: https://www.unfpa.org/news/yemens-deadly-cholera-outbreak-puts-pregnant-women-danger; L. Nimmo, 
“International Women’s Day 2020: Women, war and water in Yemen” (blog), Conflict and Environment Observatory, 6 de 
março de 2020.

364  Tais consequências previsíveis devem fazer parte de uma avaliação da proporcionalidade; consultar a Regra 7 destas diretrizes. 
365  A respeito das consequências do deslocamento populacional para o meio ambiente natural, ver, p. ex., PNUMA, The Democratic 

Republic of the Congo: Post-Conflict Environmental Assessment: Synthesis for Policy Makers, p. 26; PNUMA, Rwanda: From Post-
Conflict to Environmentally Sustainable Development, PNUMA, Nairóbi, 2011, p. 66; PNUMA, Environmental Considerations of Human 
Displacement in Liberia: A Guide for Decision-Makers and Practitioners, PNUMA, Nairóbi, 2006; e PNUMA, Post-Conflict Environmental 
Assessment – Albania, PNUMA, Nairóbi, 2000, pp. 38–46. Consultar também a seção sobre os efeitos ambientais do deslocamento 
humano em CDI, Second report by Special Rapporteur Maria Lehto, pp. 20–23; e CDI, Minuta dos Princípios sobre a proteção do meio 
ambiente em relação a conflitos armados (2019), Princípio 8 (“Deslocamento humano”) e comentário, p. 232. 

https://www.unfpa.org/news/yemens-deadly-cholera-outbreak-puts-pregnant-women-danger
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ilícita, a intenção do ataque deve ser a de evitar que a população civil seja abastecida. A maioria dos manuais, no 
entanto, não apresenta esta exigência e proibe ataques contra bens indispensáveis à sobrevivência da população 
civil como tal. O mesmo ocorre com muitas das legislações nacionais pelas quais é um delito violar esta norma”.366  
O entendimento da Regra 10 deve se fundamentar nisto.

Exceções à proibição
154. Há duas exceções à proibição de atacar, destruir, remover ou inutilizar bens indispensáveis à sobrevivência da 

população civil. A Regra 10 deve ser entendida de acordo com estas exceções.367

155. A primeira exceção, encontrada no Protocolo Adicional I, se baseia na consideração de que é possível atacar, 
destruir, remover ou inutilizar esses bens caso se qualifiquem como objetivos militares, mas apenas se o resultado 
previsível desta ação não fizer a população civil padecer de fome nem a obrigar a se deslocar.368

156. A segunda exceção consiste na chamada “política de terra arrasada” aplicada na defesa do território nacional 
contra invasões, permitida pelo Protocolo Adicional I em condições específicas. Uma parte em conflito pode 
destruir, remover ou inutilizar bens indispensáveis à sobrevivência da população civil sob seu controle e em seu 
próprio território quando uma necessidade militar imperativa exigir.369 De acordo com o Estudo do CICV sobre 
Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, não está claro se a política de terra arrasada também se aplica 
aos conflitos armados não internacionais, porque o artigo 14 do Protocolo Adicional II não dispõe sobre isto.370 
Deve-se notar que existem opiniões divergentes sobre este assunto. As táticas de terra arrasada foram usadas 
durante o conflito recente em Israel, onde um beligerante em retirada sabotou poços, derrubou ou incendiou 
pomares e queimou poços de petróleo.371

366  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre 
a Regra 54, p. 211–212 (notas de rodapé omitidas): https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule54.

367  Ibid., pp. 192–193. A respeito da perspectiva de que a Regra 54 deveria ter incluído uma referência explícita às exceções 
estabelecidas no artigo 54 do Protocolo Adicional I, de 1977, consultar G.H. Aldrich, “Customary International Humanitarian 
Law – An Interpretation on behalf of the International Committee of the Red Cross”, British Yearbook of International Law, 
Vol. 76, N.º 1, 2005, p. 517. Ver também J.M. Henckaerts, ‘‘Customary International Humanitarian Law – A rejoinder to Judge 
Aldrich’’, ibid., pp. 527 e 528. 

368  Ver Protocolo Adicional I, artigo 54(3). Ver também Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, 
p. 1459, parágrafo 4807; Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, 
Vol. I, comentário sobre a Regra 54, pp. 213–214: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule54.

369  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 655, parágrafo 2101, e p. 658, parágrafos 
2118–2119, assim como pp. 604–605, parágrafos 1888 e 1890.

370  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre 
a Regra 54, p. 214: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule54.

371  W. Zwijnenburg e F. Postma, Living under a Black Sky: Conflict Pollution and Environmental Health Concerns in Iraq, PAX, Utrecht, 
novembro de 2017, pp. 4, 8 e 20.
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REGRA 11 – PROIBIÇÕES RELATIVAS A OBRAS E INSTALAÇÕES QUE CONTENHAM 
FORÇAS PERIGOSAS

372  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
Regra 42 e comentário, p. 153: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule42 e prática relacionada.

373  Sobre o escopo da aplicação do Protocolo Adicional II, consultar Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the 
Additional Protocols, pp. 33–56. 

374  Protocolo Adicional I (1977), artigo 49. Isto se refere à “ação de combate”; atos destrutivos empreendidos por um beligerante 
em seu próprio território não se encaixariam na definição de “ataque”, pois tais atos não são realizados contra o adversário: 
Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 603, parágrafo 1880, e p. 605, parágrafo 1890. 

375  Consultar a Regra 8 destas diretrizes. Esta questão também é retomada no Protocolo Adicional I (1977), artigo 56(3). 
376  No sentido da definição de objetivos militares no Protocolo Adicional I (1977), artigo 52; e Henckaerts/Doswald-Beck (eds), 

Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 8, p. 32: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule8.

377  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 669, parágrafo 2153. 

A. Cuidados especiais devem ser tomados no ataque a obras e instalações que contenham forças perigosas, 
tais como represas, diques e centrais nucleares de energia elétrica, e outras instalações localizadas 
na área ou nas proximidades dos ataques, de maneira a evitar a liberação de forças perigosas e, como 
consequência, provocar danos graves à população civil.

B. i.  Para os Estados signatários do Protocolo Adicional I, obras ou instalações que contêm forças 
perigosas, tais como represas, diques e centrais nucleares de energia elétrica, não podem ser alvo 
de ataque, mesmo que sejam objetivos militares, se isso puder causar a liberação dessas forças 
e, como consequência, provocar danos graves à população civil, sujeito às exceções especificadas 
no artigo 56(2) do Protocolo. Outros objetivos militares localizados na área ou nas proximidades 
dessas obras ou instalações não podem ser alvo de ataque se isso puder causar a liberação de forças 
perigosas das obras ou instalações e, como consequência, provocar danos graves à população civil.

ii.  Para os Estados signatários do Protocolo Adicional II às Convenções de Genebra (Protocolo Adicional 
II) e para atores não estatais que participem em conflitos armados em que o Protocolo se aplique, 
obras ou instalações que contêm forças perigosas, tais como represas, diques e centrais nucleares de 
energia elétrica, não podem ser alvo de ataque, mesmo que sejam objetivos militares, se isso puder 
causar a liberação de forças perigosas e, como consequência, provocar danos graves à população 
civil.

COMENTÁRIO
157. A Regra  11.A foi estabelecida como uma norma de direito internacional consuetudinário aplicável tanto em 

conflitos armados internacionais como não internacionais.372 A Regra 11.B.i reflete o artigo 56(1) do Protocolo 
Adicional I de 1977 e é obrigatória entre os Estados signatários deste Protocolo em situações de conflito armado 
internacional, sujeito às exceções especificadas no artigo 56(2). A Regra 11.B.ii é uma reafirmação do artigo 15 do 
Protocolo Adicional II de 1977 e deve ser cumprida pelas partes signatárias deste Protocolo e também por atores 
não estatais que participem de algum conflito armado não internacional em que o Protocolo se aplique.373

Diferença entre a Regra 11.A e a Regra 11.B
158. Tanto a Regra 11.A quanto a Regra 11.B cobrem “ataques”, conforme entendidos para os fins da condução de 

hostilidade, ou seja, “atos de violência contra o adversário, sejam ofensivos ou defensivos”.374 Além disso, as 
obras e instalações que contêm forças perigosas continuam sendo protegidas por todas as outras regras relevantes 
do DIH, inclusive com relação a operações que não sejam ataques, tais como a obrigação de tomar um cuidado 
constante para poupar a população civil, as pessoas civis e os bens de caráter civil na condução de operações 
militares.375

159. A Regra 11.A exige que as partes em conflito tomem “cuidados especiais” ao atacar obras ou instalações que 
contenham forças perigosas. Por sua vez, a Regra 11.B é mais forte na medida em que diretamente proíbe tais 
ataques se eles puderem causar a liberação de forças perigosas e, como consequência, provocar danos graves à 
população civil. Assim, mesmo quando tais obras ou instalações se tornam objetivos militares,376 elas não podem 
ser alvo quando um ataque puder causar danos graves à população civil devido à liberação de forças perigosas,377 
sujeito às três exceções em situações de conflito armado internacional especificadas no artigo 56(2) do Protocolo 
Adicional I.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule42
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule8
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule8
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160. Para os fins da Regra 11.A, tomar cuidados especiais ao atacar obras e instalações que contenham forças perigosas 
implica reconhecer o perigo especial inerente a qualquer ataque desse tipo, conduzir uma avaliação de acordo 
com os princípios de proporcionalidade e precauções que seja sensível ao risco excepcionalmente alto de perdas 
graves envolvidas em tais ataques e tomar todas as medidas de precaução necessárias.378 Essas medidas devem 
assegurar que as avaliações das precauções “possíveis” considerem o risco de consequências humanitárias379 
particularmente agudas e possam envolver, por exemplo, a exigência de que um nível superior ou elevado de 
comando tome a decisão de realizar tal ataque.380

161. Para os fins da Regra 11.B, que se aplica somente aos Estados signatários do Protocolo Adicional I, aos Estados 
signatários do Protocolo Adicional  II e aos atores não estatais que participem em conflitos armados não 
internacionais em que o Protocolo II se aplica, determinar quando um ataque é proibido dependerá de que os 
danos à população civil sejam graves. Esta avaliação deve ser feita de boa-fé, com base em elementos objetivos, 
como a proximidade de áreas habitadas, a densidade populacional, as especificidades do terreno circundante, a 
quantidade prevista de forças perigosas que serão liberadas pelo ataque e – para as centrais nucleares de energia 
elétrica em particular – a duração dos efeitos adversos de tais forças, que poderia chegar a décadas.381 Neste 
sentido, e dada a dependência intrínseca das populações civis em relação ao meio ambiente natural, ao avaliar 
a gravidade do impacto, será necessário considerar até que ponto a liberação de forças perigosas prejudicaria a 
capacidade do meio ambiente natural de sustentar a vida da população civil.382

Obras e instalações que contêm forças perigosas
162. Tanto a Regra 11.A como a Regra 11.B se aplicam especificamente a três tipos de obras e instalações que contêm 

forças perigosas: represas, diques e centrais nucleares de energia elétrica.383 O CICV recomenda ainda que estas 
regras sejam aplicadas a outras instalações que contenham forças perigosas, tais como fábricas de produtos 
químicos e refinarias de petróleo.384 Por exemplo, em 2017, o bombardeio realizado por partes em conflito na 
Ucrânia em torno de grandes instalações de tratamento de água que armazenavam gás cloro liquefeito fez com que 
os especialistas levantassem a preocupação de que a liberação de gás tóxico poderia matar qualquer pessoa dentro 
de 200 metros e causar graves consequências para a saúde daqueles dentro de um raio de 2,4 km;385 pela mesma 
lógica, os animais (que fazem parte do meio ambiente natural) teriam sido impactados. Em qualquer caso, um 
ataque contra outros tipos de obras e instalações, tais como fábricas de produtos químicos e refinarias de petróleo 
que se tornaram objetivos militares, continua sendo regido pelas regras de proporcionalidade e precauções,386 cuja 
aplicação exigirá que os efeitos previsíveis de tal ataque sejam levados em conta.

378  Sobre a necessidade de tomar todas as precauções imprescindíveis em tais ataques, ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), 
Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 42, p. 156: https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule42 e as referências de apoio, em particular Colômbia, Presidência, 
Escritório do assessor de direitos humanos, comentários sobre o artigo publicado em La Prensa por P.E. Victoria sobre o 
Protocolo Adicional II de 1977, sem data, parágrafo 5, reimpresso em Congressional Record Concerning the Enactment of Law 
171 of 16 December 1994; França, reservas e declarações feitas ao ratificar o Protocolo Adicional I, de 1977, 11 de abril de 2001, 
parágrafo 15; Itália, Manuale del Combattente, 1998, parágrafo 246; e Reino Unido, reservas e declarações feitas ao ratificar 
o Protocolo Adicional I, de 1977, 28 de janeiro de 1998, parágrafo N. Sobre a importância do teste de proporcionalidade 
nesses ataques, ver, p. ex., Estados Unidos, Air Force Pamphlet 110-31, International Law – The Conduct of Armed Conflict and Air 
Operations, 1976, parágrafo 5-3(d). De modo mais geral, sobre a aplicação das regras gerais de proporcionalidade e precauções 
ao meio ambiente natural, ver Regras 7 e 8 destas diretrizes. 

379  O termo “possíveis” foi interpretado como praticáveis ou praticamente possíveis, levando em conta todas as circunstâncias 
vigentes no momento, incluindo considerações humanitárias e militares. No contexto de obras e instalações que contenham 
forças perigosas, as considerações humanitárias relevantes a esta avaliação terão um peso especialmente importante. Para uma 
discussão mais detalhada sobre precauções possíveis, consultar a Regra 8. 

380  A respeito do nível em que a decisão de atacar uma obra ou instalação que contenha forças perigosas deveria ser tomada, ver 
p. ex., Austrália, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, parágrafo 5.49, que afirma que “qualquer ataque desse tipo 
deve ser aprovado pelo mais alto comando”. Ver também Estados Unidos, Air Force Pamphlet 110-31, International Law – The 
Conduct of Armed Conflict and Air Operations, 1976, parágrafo 5-3(d), que afirma que “[d]efinir tais bens como alvo é, portanto, 
uma questão de decisão nacional nos altos escalões políticos apropriados”. De modo mais geral, a respeito da exigência de 
que os Estados disponibilizem consultores jurídicos, quando necessário, para assessorar os comandantes militares no escalão 
apropriado sobre a aplicação do DIH, ver a Regra 31 destas diretrizes.

381  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, pp. 669–670, parágrafo 2154. 
382  O vínculo entre o meio ambiente natural e os danos à população civil é abordado mais detalhadamente sob o título 

“Consequências da liberação de forças perigosas”, parágrafos 164–165 destas diretrizes. 
383  Não se chegou a um acordo sobre a inclusão de outras obras e instalações que contêm forças perigosas na Conferência 

Diplomática de 1974–1977. Para um panorama sobre esta discussão, ver Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on 
the Additional Protocols, pp. 668–669, parágrafos 2146–2150. 

384  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre 
a Regra 42, p. 156: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule42.

385  ACNUDH, “Chemical disaster fear in Eastern Ukraine prompts UN expert to raise alarm”, Genebra, 10 de março de 2017: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21344&LangID=E.

386  Consultar as Regras 7 e 8 destas diretrizes. 
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163. O artigo 56(7) do Protocolo Adicional I estabelece que os Estados signatários podem marcar as obras e instalações 
que contenham forças perigosas com um sinal especial para facilitar sua clara e rápida identificação. Este sinal 
reconhecido internacionalmente é um grupo de três círculos cor de laranja vivo, de igual tamanho e dispostos 
sobre o mesmo eixo, sendo que a distância entre cada círculo é de um raio.387 Embora esta possibilidade esteja 
estabelecida dentro da estrutura do Protocolo Adicional  I, o CICV incentiva todas as partes em conflito – 
independentemente de serem signatárias do Protocolo Adicional I e independentemente do caráter internacional 
ou não internacional do conflito – a considerar a marcação de obras e instalações que contenham forças perigosas 
com este sinal. De qualquer forma, a ausência de tal sinal não elimina a proteção especial oferecida a bens por estas 
regras; no entanto, marcá-los claramente é do interesse das partes em conflito que desejam que suas represas, 
diques ou centrais nucleares de energia elétrica sejam respeitados.388

Consequências da liberação de forças perigosas
164. Tanto a Regra 11.A como a Regra 11.B proporcionam proteção indireta ao meio ambiente natural de duas maneiras. 

Primeiro, de um ponto de vista prático, qualquer liberação de forças perigosas que possam causar danos graves à 
população civil provavelmente também prejudicaria o meio ambiente natural em que a população vive, portanto, 
ao exigir que tal liberação seja evitada (Regra 11.A) ou proibi-la (Regra 11.B), o meio ambiente natural se beneficia 
de uma proteção indireta. Por exemplo, os ataques às represas hidrelétricas alemãs Eder e Möhne em maio de 1943 
mataram 1.300 pessoas, mas também danificaram 3.000 hectares de terra cultivada e mataram 6.500 cabeças de 
gado,389 sendo os dois últimos partes do meio ambiente natural.

165. Em segundo lugar, e de importância para o critério legal de “danos graves à população civil”, o meio ambiente 
natural e a saúde da população civil podem estar intrinsecamente interligados, e os danos ao meio ambiente 
natural causados pela liberação de forças perigosas também podem ter consequências fatais para a população 
civil. Por exemplo, a liberação de energia nuclear envolveria a contaminação das terras e reservas de água 
circundantes com partículas radioativas e a dispersão de poeira e fuligem que afetariam a atmosfera e o clima. 
Isto provavelmente teria um impacto severo sobre a agricultura e a produção de alimentos, e as comunidades 
poderiam correr o risco de padecer de fome.390 Reconhecer este vínculo entre o meio ambiente natural e os graves 
danos à população civil é de vital importância, e alguns Estados identificaram expressamente a proteção do meio 
ambiente natural como um dos objetivos de limitar os ataques contra obras e instalações que contenham forças 
perigosas, juntamente com o propósito de proteger a população civil.391

387  Protocolo Adicional I (1997), artigo 56 e Anexo I, artigo 17.
388  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 672, parágrafo 2182. 
389  Ibid., p. 667, parágrafo 2143. 
390  L. Maresca e E. Mitchell, “The human costs and legal consequences of nuclear weapons under international humanitarian law”, 

International Review of the Red Cross, Vol. 97, N.º 899, 2015, p. 641. 
391  Ver, p. ex., Lituânia, Criminal Code, 1961, conforme alterações de 1998, artigo 337, que torna um crime de guerra realizar “um 

ataque militar contra um bem que represente uma grande ameaça ao meio ambiente e às pessoas – uma central nuclear, 
uma represa, um depósito de substâncias perigosas ou outro bem similar – sabendo que isso pode provocar consequências 
extremamente graves”; e Conselho da Europa, Assembleia Parlamentar, Rec. 1495, relatório sobre o impacto ambiental da 
guerra na Iugoslávia no Sudeste da Europa, 24 de janeiro de 2001, parágrafos 2, que indica que os Estados envolvidos em 
operações militares durante a guerra na antiga Iugoslávia “ignoraram as regras internacionais estipuladas pelos artigos 55 e 56 
do Protocolo I (1977) às Convenções de Genebra de 1949, cujo objetivo é limitar o dano ambiental em conflitos armados”.
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392  Ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário 
sobre a Regra 38, p. 141: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule38; ibid., comentário sobre a 
Regra 39, p. 145: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule39; e ibid., comentário sobre a Regra 40, 
p. 147: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule40.

393  Sobre o escopo da aplicação do Protocolo Adicional II, consultar Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the 
Additional Protocols, pp. 1347-1356. 

394  Ver, p. ex., Convenção do Patrimônio Mundial (1972).
395  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 647, parágrafo 2070; Bothe/Partsch/Solf, New 

Rules for Victims of Armed Conflicts, p. 375, parágrafo 2.5.2. Ver também R. O’Keefe, The Protection of Cultural Property in Armed 
Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 215.

396  Para obter mais informações sobre a proteção geral ou especial, consultar Convenção de Haia para a Proteção de Bens Culturais 
em Caso de Conflitos Armados (1954), capítulos I e II; e Segundo Protocolo adicional à Convenção de Haia para a Proteção de 
Bens Culturais (1999), capítulo 2. Para mais detalhes sobre a proteção reforçada, ver Segundo Protocolo adicional à Convenção 
de Haia para a Proteção de Bens Culturais (1999), capítulo 3.

397  Convenção de Haia para a Proteção de Bens Culturais (1954), artigos 6 e 16–17. Um emblema distintivo para bens culturais 
sob proteção reforçada foi estabelecido por uma decisão adotada em 2015 pelos Estados signatários do Segundo Protocolo à 
Convenção: UNESCO, Segundo Protocolo adicional à Convenção de Haia de 1954 para a Proteção de Bens Culturais em Caso 
de Conflitos Armados (1999), sexto encontro entre as partes, CLT-15/6.SP/CONF.202/DECISÕES, Paris, 18 de janeiro de 2016, 
Decisão 6.SP 2, p. 2: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243550. 

A. Bens de grande importância para o patrimônio cultural dos povos, incluindo bens que formam parte 
do meio ambiente natural, não podem ser alvo de ataque nem ser usados com finalidades que possam 
expor tais bens à destruição ou a danos, exceto se necessidades militares imperativas assim o exigirem. 
Qualquer forma de roubo, pilhagem ou desvios, e qualquer ato de vandalismo contra esses bens são 
proibidos.

B. Para os Estados signatários dos Protocolos Adicionais I e II, assim como para atores não estatais 
que participem em conflitos armados não internacionais em que o Protocolo II se aplica, é proibido 
direcionar atos de hostilidade contra monumentos históricos, obras de arte ou lugares de culto que 
constituem o patrimônio cultural ou espiritual dos povos, inclusive se forem parte do meio ambiente 
natural, ou usá-los em apoio à esforços militares.

COMENTÁRIO
166. A regra geral consagrada na Regra 12.A, que é apresentada aqui com a adição de uma referência expressa ao 

meio ambiente natural, foi estabelecida como uma norma do direito internacional consuetudinário aplicável em 
conflitos armados internacionais e não internacionais.392 A Regra 12.B reflete o artigo 53 do Protocolo Adicional I, 
de 1977, e o artigo 16 do Protocolo Adicional II, de 1977, também com a adição de uma referência expressa ao meio 
ambiente natural. É, portanto, obrigatória tanto para os Estados signatários do Protocolo Adicional I quanto para 
participantes de conflitos armados não internacionais em que o Protocolo Adicional II se aplique, e é extensivo a 
situações de conflito armado internacional e não internacional, respectivamente.393

167. Estas regras não prejudicam quaisquer outros instrumentos internacionais de proteção de bens culturais e do meio 
ambiente natural que possam ser aplicados em épocas de conflito armado.394

Atos proibidos
168. Os bens culturais são protegidos tanto quando estão sob o controle de um adversário (de modo que os beligerantes 

devem se abster de dirigir ataques contra eles) como quando estão sob o controle do próprio beligerante. Neste 
último caso, os beligerantes devem abster-se de utilizar bens culturais para fins que possam expô-los a danos 
ou destruição e, além disso, devem abster-se de qualquer forma de roubo, pilhagem ou apropriação indevida e 
de qualquer ato de vandalismo dirigido contra esses bens. A expressão “atos de hostilidade” usada na Regra 12.B 
cobre tanto os ataques no âmbito da condução de hostilidades quanto a destruição de bens sob o controle de um 
beligerante.395

169. As Regras 12.A e 12.B fornecem proteção específica a bens culturais, para reforçar a proteção deste tipo de bens 
em comparação com outros bens de caráter civil. Como tal, partes do meio ambiente natural que também se 
qualificam como bens culturais se beneficiam da proteção adicional proporcionada por estas regras. Os bens 
culturais sob a chamada proteção geral, especial ou reforçada396 podem ou devem ostentar os respectivos emblemas 
distintivos.397 Além disso, estas regras limitam as circunstâncias em que tais bens podem ser legalmente atacados 
a situações muito excepcionais, conforme descrito abaixo. Embora o DIH não proíba, de modo geral, o uso de um 
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bem de caráter civil para contribuir para sua ação militar, de acordo com a Regra 12.A, as partes em um conflito 
armado devem abster-se de usar bens culturais para fins que possam expô-los a danos ou destruição, exceto se 
necessidades militares imperativas assim o exigirem. À diferença da proibição relativa a outros bens de caráter 
civil, esta regra proíbe, além da pilhagem, qualquer forma de roubo ou apropriação indevida e quaisquer atos 
de vandalismo contra bens de grande importância para o patrimônio cultural de cada povo. De acordo com a 
Regra 12.B, é proibido usar bens culturais para apoio do esforço militar.

170. As obrigações estabelecidas na primeira frase da Regra 12.A podem ser revogadas caso “necessidades militares 
imperativas assim o exigirem”.398 Por outro lado, a obrigação estabelecida na segunda frase da Regra 12. A não 
está sujeita a nenhuma exceção.

171. A respeito da Regra 12.B, o artigo 53 do Protocolo Adicional I e o artigo 16 do Protocolo Adicional II não prevê uma 
revogação das obrigações nela contidas, embora vários Estados tenham argumentado na Conferência Diplomática 
de 1974–1977 que, a despeito da ausência de uma revogação, bens protegidos pelas cláusulas pertinentes poderiam 
se tornar alvo de ataque caso sejam utilizados, ilegalmente, “para fins militares”.399

Bens protegidos
172. Estas regras proporcionam uma proteção tanto direta quanto indireta ao meio ambiente natural.

173. A proteção direta é concedida ao meio ambiente natural quando um bem que faz parte do meio ambiente natural 
se qualifica como bem cultural.400 A noção de bem cultural se refere principalmente a bens feitos pelo ser humano. 
De acordo com a Convenção de Haia para a Proteção de Bens Culturais, de 1954, esta noção abrange bens móveis 
ou imóveis de grande importância para o patrimônio cultural dos povos, além de certos edifícios e centros que 
contêm monumentos.401 Com base nesta definição, o meio ambiente natural geralmente não se qualifica como 
bem cultural. Dito isto, a possibilidade de que uma parte do meio ambiente natural, como uma árvore de particular 
importância, possa se qualificar como bem cultural foi prevista na Conferência Diplomática que levou à adoção 
da Convenção de 1954.402 Além disso, bens como sítios arqueológicos,403 uma caverna que contém pinturas  
 
 

398  O artigo 4 da Convenção de Haia de 1954 para a Proteção de Bens Culturais prevê que as Altas Partes Contratantes só podem 
revogar as obrigações relacionadas com dirigir um ato de hostilidade contra bens de grande importância para o patrimônio 
cultural de cada povo ou com utilizá-lo para fins que possam expô-lo a danos ou destruição nos casos em que necessidades 
militares imperativas exigirem tal revogação. O artigo 6(a) do Segundo Protocolo à Convenção de 1999 procurou esclarecer o 
significado de necessidade militar imperativa, declarando, com relação a dirigir um ato de hostilidade contra bens de grande 
importância para o patrimônio cultural de cada povo, que só é possível invocar uma revogação com este fundamento quando 
e enquanto: (1) o bem cultural em questão tiver se tornado, por sua função, um objetivo militar; e (2) não houver alternativa 
possível para obter uma vantagem militar equivalente àquela oferecida pelo ataque a este objetivo. Com relação ao uso de tais 
bens para fins que poderiam expô-los a danos ou destruição, o artigo 6(b) do Protocolo estabelece que somente se pode invocar 
uma revogação com base na necessidade militar imperativa para utilizar bens culturais com finalidades que possam expô-los 
a danos ou destruição “quando e enquanto não houver escolha possível entre tal utilização dos bens culturais e outro método 
praticamente possível de se obter uma vantagem militar equivalente”. Ver também Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo 
do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 38, pp. 143–145: https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule38. A respeito da noção de “necessidade militar imperativa” em geral, 
consultar o parágrafo 180 destas diretrizes. 

399  Ver, p. ex., as declarações da República Federal da Alemanha, Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–
1977, Vol. VI, CDDH/SR.42, pp. 225–226; Países Baixos, ibid., Vol. VII, CDDH/SR.53, pp. 161–162; Reino Unido, ibid., Vol. VI, 
CDDH/SR.42, p. 238; e Estados Unidos, ibid., Vol. VI, CDDH/SR.42, pp. 240–241. Conforme observado em Sandoz/Swinarski/
Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, comentário sobre o artigo 53 do Protocolo Adicional I, p. 6648, 
parágrafo 2079, o uso de bens protegidos para apoio do esforço militar, violando esta cláusula, não necessariamente justifica o 
ataque a esses bens, porque isso dependerá do fato de serem um objetivo militar. Para que um ataque seja permitido, além de 
ser utilizado para fins militares, o bem deve contribuir efetivamente para a ação militar do adversário, e sua destruição, captura 
ou neutralização total ou parcial, nas circunstâncias vigentes no momento, deve oferecer uma vantagem militar definida.

400  Para os fins destas diretrizes, o termo “bem cultural” é usado genericamente para se referir a todos os bens protegidos pelas 
Regras 12.A e 12.B dentro de seus respectivos escopos de aplicação. As regras não discutem, e não prejudicam, os regimes de 
“proteção especial” e “proteção reforçada” estabelecidos pela Convenção de Haia de 1954 para a Proteção de Bens Culturais e 
por seu Segundo Protocolo de 1999, respectivamente.

401  Convenção de Haia para a Proteção de Bens Culturais (1954), artigo 1. 
402  J. Toman, The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Dartmouth Publishing Company, Brookfield 

(Vermont), 1996, p. 53, citando as discussões que aconteceram durante a Conferência Diplomática de 1954; ver Conferência 
Intergovernamental para a Proteção do Patrimônio Cultural em caso de Conflito Armado, Records of the Conference Convened by 
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Held at The Hague from 21 April to 14 May 1954, Staatsdrukkerij 
en Uitgeverijbedrijf, Haia, 1961, p. 115, parágrafo 129.

403  A respeito de sítios subaquáticos de interesse arqueológico e histórico, consultar Toman, The Protection of Cultural Property in the 
Event of Armed Conflict, p. 53.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule38
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pré-históricas ou uma estátua esculpida numa rocha podem conceitualmente se qualificar tanto como bem 
cultural quanto como parte do meio ambiente natural. Do mesmo modo, embora os espaços naturais, como tais, 
não tenham sido incluídos na definição de bem cultural nos termos da Convenção de Haia de 1954,404 eles – ou 
partes deles – podem se qualificar como bem cultural se preencherem os critérios pertinentes de outra forma. Por 
exemplo, a antiga cidade maia de Calakmul, em Campeche, localizada e dispersa numa densa floresta tropical, 
constitui ao mesmo tempo um “centro que contém monumentos”405 registrado como bem cultural sob proteção 
especial de acordo com a Convenção de Haia de 1954406 e um local listado pela UNESCO como Sítio do Patrimônio 
Mundial natural e cultural.407 Como neste caso, os Sítios do Patrimônio Mundial podem ser classificados como 
parte do meio ambiente natural e, caso se encaixem na definição de bem cultural da Convenção de Haia de 1954, 
eles – ou partes deles – também poderiam se qualificar como bem cultural. Se não atenderem aos critérios 
pertinentes, não serão considerados bens culturais.

174. Partes do meio ambiente natural, tais como montanhas, florestas ou ilhas específicas,408 também podem ter, 
independentemente de seu valor cultural, certo significado espiritual e ser consideradas sagradas por uma 
determinada população. Nesses casos, elas podem ser qualificadas como locais de culto protegidos pela Regra 12.B, 
desde que constituam a herança cultural ou espiritual dos povos. 

404  A Conferência Diplomática de 1954 discutiu a inclusão de “lugares naturais de grande beleza” no escopo de proteção da 
convenção, mas não levou a ideia a cabo. Do mesmo modo, durante uma revisão da Convenção de Haia de 1954 para a Proteção 
de Bens Culturais, uma extensão do escopo do tratado para incluir o “patrimônio natural” não foi levada adiante. Para mais 
informações sobre os motivos que levaram a esta decisão, ver P.J. Boylan, Review of the Convention for the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention of 1954), UNESCO Doc. CLT-93/WS/12, Paris, 1993, parágrafos 
18.8–18.10.

405  “Centros que contêm monumentos” é uma subcategoria dos bens culturais definidos no artigo 1(c) da Convenção de Haia de 
1954 para a Proteção de Bens Culturais.

406  Consultar UNESCO, Registro Internacional de Bens Culturais sob Proteção Especial, CLT/HER/CHP, 23 de julho de 2015, Seção: 
México, parágrafo II.1: https://webarchive.unesco.org/20220403230542/http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/
HQ/CLT/pdf/Register2015EN.pdf.

407  Trinta e nove Sítios do Patrimônio Mundial são atualmente classificados como de natureza mista, natural e cultural, e podem 
ser usados como orientação para encontrar outros exemplos de bens considerados tanto como sítios naturais quanto como bens 
culturais.

408  Possíveis exemplos de tais lugares podem ser encontrados em, p. ex., C. McLeod, P. Valentine e R. Wild (eds), Sacred Natural 
Sites: Guidelines for Protected Area Managers, UICN, Gland (Suíça), 2008.
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SEÇÃO 3. PROTEÇÃO GARANTIDA AO MEIO AMBIENTE NATURAL COMO 
UM BEM DE CARÁTER CIVIL POR NORMAS SOBRE BENS DO INIMIGO

REGRA 13 – PROIBIÇÃO DE DESTRUIR O MEIO AMBIENTE NATURAL  
SEM NECESSIDADES MILITARES IMPERATIVAS

409  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 43.B e 
comentário, pp. 158–160: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule43 e prática relacionada. Para a regra geral 
consuetudinária, que não se refere especificamente ao meio ambiente natural, sobre destruir ou apreender os bens de um adversário, 
ver ibid., Regra 50 e comentário, p. 175–176: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule50.

410  Ver a análise comparativa entre o artigo 23(g) dos Regulamentos de Haia de 1907 e o artigo 52(2) do Protocolo Adicional I em 
Grupo de estudos da ADI sobre Conduta de hostilidades no século 21, “The conduct of hostilities and international humanitarian 
law: Challenges of 21st century warfare”, pp. 348–349: “Como a norma consuetudinária é idêntica ao artigo 52(2) do Protocolo 
Adicional I, devemos concluir que hoje, na condução de hostilidades, qualquer destruição provocada por ataques contra bens 
é exclusivamente regulada pela regra contida no artigo 52(2) do Protocolo Adicional I. Ou seja, em situações de hostilidades, a 
necessidade militar imperativa não permite atacar um bem que não constitui um objetivo militar de acordo com o artigo 52(2) 
do Protocolo Adicional I e a correspondente regra do direito consuetudinário”. Ver também Estados Unidos, Law of War Manual, 
2015 (atualizado em 2016), pp. 586–593, parágrafo 5.17: “Fora do contexto de ataques, certas regras se aplicam à apreensão e à 
destruição de bens inimigos: os bens inimigos não podem ser apreendidos nem destruídos, a menos que as necessidades da guerra 
assim o exijam”. 

411  Esta proibição é abordada na Regra 2 destas diretrizes. 
412  Ver, p. ex., Boothby, Weapons and the Law of Armed Conflict, p. 84; e Hulme, War Torn Environment, p. 172. Na época, também se 

observou que o Protocolo Adicional I (e, portanto, seus artigos 35 e 55) não se aplicava a este conflito. 
413  Ver, p. ex., Departamento de Defesa dos Estados Unidos, “Final Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War, 

Appendix O on the Role of the Law of War”, pp. 636–637; e Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International 
Armed Conflict, p. 218. Ver também Hulme, War Torn Environment, p. 176–178. Sobre a responsabilidade do Estado por, entre 
outras coisas, danos ambientais neste contexto, ver Conselho de Segurança da ONU, Res. 687, 3 de abril de 1991, parágrafo 16.

A destruição de qualquer parte do meio ambiente natural é proibida, exceto se necessidades militares 
imperativas assim o exigirem.

COMENTÁRIO
175. A aplicação específica ao meio ambiente natural da regra geral consuetudinária que proíbe a destruição ou 

apreensão de bens de um adversário foi estabelecida como uma norma do direito internacional consuetudinário 
aplicável tanto em conflitos armados internacionais como não internacionais.409 A regra geral que proíbe a 
destruição ou apreensão de bens de um adversário, exceto se necessidades militares imperativas assim o exigirem, 
baseia-se no artigo 23(g) dos Regulamentos de Haia de 1907 e no artigo 53 da Quarta Convenção de Genebra de 
1949, e esta última é aplicável em território ocupado.

176. A respeito da relação entre esta e outras regras, é importante observar desde já que a “necessidade militar 
imperativa” não pode ser invocada com base nesta regra para justificar a destruição de – ou outros danos a –  
partes do meio ambiente natural quando tal destruição ou danos seriam proibidos por outras regras. Em 
particular, a destruição provocada por um ataque é regida pelas regras sobre ataques (ver as Regras 5 a 8 destas 
diretrizes); a necessidade militar imperativa não pode permitir que um bem que não constitua um objetivo militar 
seja atacado.410 Também não permite empregar meios e métodos de combate que tenham sido concebidos para 
causar, ou dos quais se pode prever que causem, danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural 
(Regra 2 destas diretrizes). Do mesmo modo, a destruição de partes do meio ambiente natural que se qualificariam 
como bens indispensáveis à sobrevivência da população civil é restringida pela proteção específica oferecida a tais 
bens (Regra 10 destas diretrizes).

Destruição
177. Ao contrário da proibição de danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural,411 esta regra proíbe 

qualquer destruição de bens de um adversário, incluindo qualquer parte do meio ambiente natural (e, em especial, 
os recursos naturais), não exigida por uma necessidade militar imperativa, independentemente de os danos 
atingirem o limiar de extensos, duradouros e graves. Por exemplo, embora houvesse opiniões diferentes sobre se 
a destruição dos poços de petróleo durante a Guerra do Golfo de 1990–1991 atingiu o limiar de danos extensos, 
duradouros e graves,412 houve um consenso de que se tratou de uma violação da proibição de destruir bens de um 
adversário sem uma necessidade militar imperativa.413 De modo mais geral, a destruição de bens, incluindo bens 
que fazem parte do meio ambiente natural, pode assumir várias formas, tais como incendiá-los ou danificá-los 
seriamente.
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Bens que incluem parte do meio ambiente natural
178. A regra consuetudinária que protege o meio ambiente natural contra a destruição deriva, entre outras coisas, do 

artigo 23(g) dos Regulamentos de Haia de 1907 e do artigo 53 da Quarta Convenção de Genebra, que se aplicam 
aos bens de um adversário. Os bens de um adversário são definidos de forma ampla, conforme descrito no 
comentário de 1958 do CICV sobre o artigo 53 da Quarta Convenção de Genebra (no contexto de território ocupado):  
“[A] proibição abrange a destruição de todos os bens (reais ou pessoais), sejam eles propriedade privada de 
pessoas protegidas (de propriedade individual ou coletiva), propriedade do Estado, das autoridades públicas 
(distritos, municípios, províncias, etc.) ou de organizações cooperativas”.414 Diferentes partes do meio ambiente 
natural poderiam ser bens desse tipo.

179. Como componentes do meio ambiente natural que poderiam ser particularmente colocados em risco em épocas 
de conflito armado, vale a pena destacar que esta regra protege os recursos naturais da destruição ou apreensão. 
De fato, o PNUMA estima que, desde 1990, pelo menos 35 conflitos armados foram financiados em parte pela 
exploração de recursos naturais.415 Os recursos naturais podem incluir commodities de alto valor, como madeira, 
ouro e petróleo, mas também partes do meio ambiente natural, como água e terra fértil.416

Necessidade militar imperativa
180. O princípio da “necessidade militar” ou “exigência militar” é um componente essencial do DIH417 e aparece em 

muitas cláusulas das Convenções de Genebra de 1949.418 Ele permite medidas que são necessárias para atingir um 
propósito militar legítimo, mas que, de outra forma, não são ilegais, tendo em mente que, no contexto de conflito 
armado, o único propósito militar legítimo é o de enfraquecer a capacidade militar do adversário.419 O fato de que a 
destruição pode ser justificada por uma necessidade militar está embutido na maioria dos artigos das Convenções 
de Genebra que tratam da proteção de bens.420 De acordo com esta regra, a destruição de partes do meio ambiente 
natural só será legítima diante de um determinado padrão elevado de necessidade militar. As cláusulas dos 
tratados gerais relacionados estabelecem que a destruição deve “ser imperativamente exigida pelas necessidades 
da guerra” (artigo 23[g] dos Regulamentos de Haia de 1907) ou “ser absolutamente necessária para as operações 
militares” (artigo 53 da Quarta Convenção de Genebra). Para os fins desta regra, um exemplo de necessidade 
militar suficiente para a destruição de partes do meio ambiente natural poderia ser que os únicos locais seguros 
para um acampamento militar estejam no topo de colinas florestadas e, para montar o acampamento, uma parte 
de árvores tenha que ser desmatada.

414  Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva Convention, 1958, p. 301. 
415  PNUMA, UN Environment launches online course on environmental security and sustaining peace, 6 de novembro de 2017:  

https://www.unep.org/ar/node/18748: “Os conflitos por recursos naturais estão entre os maiores desafios da geopolítica do 
século 21 e apresentam sérias ameaças à segurança humana. Pelo menos 40% de todos os conflitos armados internos nos 
últimos 65 anos tiveram uma relação significativa com recursos naturais. Desde 1989, mais de 35 grandes conflitos armados 
foram financiados por receitas provenientes de recursos de conflitos”. Ver também PNUMA, From Conflict to Peacebuilding: The 
Role of Natural Resources and the Environment, PNUMA, Nairóbi, 2009, p. 5. A respeito do impacto de conflitos sobre os recursos 
naturais, ver ibid., pp. 15–18. 

416  PNUMA, From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment, p. 7, define “recursos naturais” do 
seguinte modo: 

 Os recursos naturais são fontes reais ou potenciais de riqueza que ocorrem em estado natural, tais como madeira, água, 
terra fértil, vida selvagem, minerais, metais, pedras e hidrocarbonetos. Um recurso natural é considerado um renovável 
caso seja reabastecido por processos naturais a uma taxa comparável à sua taxa de consumo pelo ser humano ou por outros 
usuários. Um recurso natural é considerado não renovável quando existe em uma quantidade fixa ou quando não pode ser 
regenerado em uma escala comparada a seu consumo. 

417  A Declaração de São Petersburgo de 1868 visava alcançar um acordo comum sobre “os limites técnicos em que as necessidades 
da guerra devem ceder às exigências da humanidade”. Do mesmo modo, o preâmbulo da Convenção de Haia (IV) de 1907 
afirmava que a redação da convenção havia sido inspirada “pelo desejo de diminuir os males da guerra, na medida em que as 
exigências militares o permitissem”.

418  Para um panorama sobre a noção de “necessidade militar” nas Convenções de Genebra, ver CICV, Commentary on the First 
Geneva Convention, 2016, parágrafo 1112 e nota de rodapé 74. 

419  CICV, Handbook on International Rules Governing Military Operations, CICV, Genebra, 2013, p. 54.
420  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 3013 e nota de rodapé 202.
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REGRA 14 – PROIBIÇÃO DE PILHAGEM

421  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
Regra 52 e comentário, p. 201: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule52 e prática relacionada.

422  Estatuto do TPI (1998), artigos 8(2)(b)(xvi) e (e)(v). Ver também J.G. Stewart, Corporate War Crimes: Prosecuting Pillage of Natural 
Resources, Open Society Foundations, Nova York, 2011.

423  Será uma violação do DIH caso não se enquadre em uma das três exceções estabelecidas nesta seção. 
424  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 1494 e nota de rodapé 26, em referência, em particular, a 

TPII, Hadžihasanović case, julgamento, 2006, parágrafo 49. Ver também A.A. Steinhamm, “Pillage”, em R. Bernhardt (ed.), 
Encyclopedia of Public International Law, Vol. III, Holanda do Norte, Amsterdã, 1997, p. 1029, que observa que a “noção de 
apropriação ou obtenção contra a vontade do proprietário… com a intenção de ganho injustificado é inerente à ideia de 
pilhagem” [ênfase nossa]. 

425  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 1495.
426  TPII, Prosecutor v. Delalić et al., Câmara de Julgamento, julgamento, 16 de novembro de 1998, parágrafo 590. Como exemplo de 

pilhagem organizada, consultar Tribunal Militar Internacional para a Alemanha (Nuremberg), Case of the Major War Criminals, 
julgamento, 1946. 

427  De acordo com Elementos de Crimes do TPI (2000), artigo 8(2)(b)(xvi), a “pilhagem” inclui os seguintes componentes: o 
perpetrador se apropriou de certos bens; o perpetrador pretendia privar o proprietário do bem e apropriar-se dele para uso 
privado ou pessoal; e a apropriação não teve o consentimento do proprietário. 

428  Sobre este assunto, ver Stewart, Corporate War Crimes, pp. 19–20. O Tribunal Especial para Serra Leoa também considerou que 
“a exigência de ‘uso privado ou pessoal’ é indevidamente restritiva e não deve ser um elemento do crime de pilhagem”: Brima 
and Others case, julgamento, 20 de junho de 2007, parágrafo 754, e Fofana and Others case, julgamento, 2 de agosto de 2007, 
parágrafo 160. Ver também O. Radics e C. Bruch, “The law of pillage, conflict resources, and jus post bellum”, em C. Stahn, J. 
Iverson e J.S. Easterday (eds), Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace: Clarifying Norms, Principles, and 
Practices, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 149.

429  Ver, p. ex., Singapura, Tribunal de apelações, N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War Damage Commission 
(Singapore Oil Stocks Case), decisão, 13 de abril de 1956, reimpresso no American Journal of International Law, Vol. 51, N.º 4, 1957, 
pp. 802–815; Tribunal Militar dos EUA em Nuremberg, United States v. Alfried Krupp and Others (The Krupp Trial), julgamento, 
1948, reimpresso em Law Reports of Trials of War Criminals, Vol. X: The I.G. Farben and Krupp Trials, 1949, p. 73; e Tribunal Militar 
dos EUA em Nuremberg, United States v. Krauch and Others (I.G. Farben Trial), julgamento, 1948, reimpresso em Law Reports of 
Trials of War Criminals, Vol. X: The I.G. Farben and Krupp Trials, p. 4. 

A pilhagem é proibida, inclusive a pilhagem de bens que formam parte do meio ambiente natural.

COMENTÁRIO
181. A proibição geral de pilhagem, que é apresentada aqui com a adição de uma referência expressa ao meio ambiente 

natural, foi estabelecida como uma norma do direito internacional consuetudinário aplicável em conflitos armados 
internacionais e não internacionais.421 Ela reflete, entre outras coisas, as proibições de pilhagem estabelecidas nos 
artigos 28 e 47 dos Regulamentos de Haia de 1907, no artigo 33(2) da Quarta Convenção de Genebra de 1949 e no 
artigo 4(2)(g) do Protocolo Adicional II de 1977. Além disso, a pilhagem constitui um crime de guerra segundo o 
Estatuto do TPI, de 1998, tanto em conflitos armados internacionais como não internacionais.422

182. Dado que os componentes do meio ambiente natural podem estar sujeitos à propriedade de tal forma que sejam 
“bens” – sejam cabeças de gado ou lotes de terreno – a proibição de pilhagem também se aplica às partes do meio 
ambiente natural que constituem bens.

Pilhagem
183. O termo “pilhagem” se refere à apropriação ou à obtenção de bem público ou privado por um indivíduo sem 

o consentimento implícito ou expresso do proprietário, em violação do DIH,423 e não envolve necessariamente 
o uso de força ou violência.424 A proibição abrange tanto a pilhagem organizada, como aquela autorizada ou 
ordenada por uma parte em conflito, quanto os atos individuais de pilhagem, sejam cometidos por civis ou por 
militares.425 De acordo com o TPII, a proibição da pilhagem “se estende tanto aos atos de saqueio cometidos por 
soldados individuais para benefício próprio como à apreensão organizada de bens empreendida no âmbito de uma 
exploração econômica sistêmica do território ocupado”.426 Deve-se observar que os Elementos de Crimes do TPI, 
de 2000, definem “pilhagem” como o ato de apropriação de certos bens sem o consentimento do proprietário, 
com a intenção de privar o proprietário deste bem e de se apropriar dele para uso privado ou pessoal.427 De acordo 
com a perspectiva do CICV, o elemento mental (“com a intenção de”) poderia ser visto como indevidamente 
restritivo,428 porque não cobriria uma série de situações qualificadas como saqueio ou pilhagem por cortes e 
tribunais depois da Segunda Guerra Mundial. 429
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184. No entanto, certas regras do DIH permitem a apropriação legal de bens, e tais circunstâncias devem ser 
distinguidas da pilhagem. Primeiro, em conflitos armados internacionais, as partes podem capturar como butim 
de guerra todo tipo de bem público móvel de um adversário que possa ser usado para operações militares, tais 
como armas e munições, se forem levados para uso estatal e não privado.430 Segundo, tanto em conflitos armados 
internacionais quanto não internacionais, o bem de um adversário pode ser legalmente destruído ou apropriado 
se necessidades militares imperativas assim o exigirem.431 Por último, em conflitos armados internacionais, uma 
potência ocupante pode utilizar legalmente os recursos do território ocupado dentro dos limites da lei de ocupação, 
por exemplo, para a manutenção e as necessidades do exército de ocupação.432 Além destas exceções listadas, a 
apropriação de um bem público ou privado por um indivíduo durante um conflito armado e sem o consentimento 
do proprietário constitui pilhagem.433

Bem protegido
185. A proibição da pilhagem se estende à apropriação de todos os tipos de bens. O objeto apropriado deve ser sujeito 

à propriedade para ser protegido, mas o termo “bem” deve ser entendido de forma ampla para abranger todos os 
objetos de propriedade de pessoas privadas, comunidades ou do Estado.434

186. Os recursos naturais valiosos são uma parte do meio ambiente natural que, historicamente, correm grande 
risco de apropriação ilegal nos contextos inseguros dos conflitos armados, dado que oferecem o potencial de 
um enriquecimento significativo.435 Eles frequentemente constituem bens públicos e, portanto, estão protegidos 
contra pilhagem por esta regra, sujeitos às regras do DIH que regem a apropriação legítima de bens de um 
adversário, descritas acima.436 De fato, a extração sistemática dos estoques de petróleo e a exploração ilegal 
de recursos naturais como ouro e diamantes foram reconhecidas como pilhagem por tribunais internacionais 
e nacionais.437 Como este exemplo mostra, esta regra oferece proteção direta ao meio ambiente natural, mas 
também pode conceder proteção indireta, por exemplo, se o processo de extração de recursos naturais também 
causar danos à flora e à fauna circundante. 

430  Ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário 
sobre a Regra 49, p. 191: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule49: “As partes em conflito podem 
confiscar o material militar de uma parte adversária como butim de guerra”. Ver também CICV, Commentary on the First Geneva 
Convention, 2016, parágrafo 1496. Esta exceção é abordada mais detalhadamente na Regra 15 destas diretrizes.

431  Esta exceção deriva do artigo 23(g) dos Regulamentos de Haia de 1907 e está expressa como uma regra consuetudinária em 
Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 50, p. 194: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule50. Ela é abordada mais detalhadamente na Regra 13 destas 
diretrizes.

432  Consultar Regulamentos de Haia (1907), artigos 52, 53 e 55; e Quarta Convenção de Genebra (1949), artigos 55 e 57. Esta 
exceção é abordada mais detalhadamente na Regra 15 destas diretrizes. Sobre este assunto, consultar E.K.D. Santerre, “From 
confiscation to contingency contracting: Property acquisition on or near the battlefield”, Military Law Review, Vol. 124, 
1989, pp. 117–122; W.G. Downey, Jr., “Captured enemy property: Booty of war and seized enemy property”, American Journal 
of International Law, Vol. 44, 1950, pp. 496–499; R. Dolzer, “Requisitions”, em R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public 
International Law, Vol. III, Holanda do Norte, Amsterdã, 1997, pp. 205–208; A. McDonald e H. Brollowski, “Requisitions”, em R. 
Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, abril de 2011; G. von Glahn, 
The Occupation of Enemy Territory: A Commentary on the Law and Practice of Belligerent Occupation, University of Minnesota Press, 
Mineápolis, 1967, pp. 176–183 (bem público) e 185–191 (bem privado); e E.H. Feilchenfeld, The International Economic Law of 
Belligerent Occupation, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, D.C., 1942, pp. 30–41, 50–51 (bem privado) e 
57 (bem público).

433  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 1496.
434  A respeito da ampla interpretação do termo “bem”, consultar Pictet, Commentary on the Fourth Geneva Convention, 1958, 

pp. 226–227.
435  Para uma discussão sobre o papel dos recursos naturais e do meio ambiente natural em um conflito, consultar PNUMA, From 

Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment, 2009. 
436  Para casos de pilhagem de recursos naturais, ver, p. ex., CIJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of 

the Congo v. Uganda), julgamento, 19 de dezembro de 2005, parágrafos 237–250, em particular o parágrafo 245, em que a Corte 
considerou que o saqueio, a pilhagem e a exploração dos recursos naturais na República Democrática do Congo violou o jus in 
bello e mencionou a proibição da pilhagem no artigo 47 dos Regulamentos de Haia de 1907 e no artigo 33 da Quarta Convenção 
de Genebra de 1949. Ver também Comissão das Nações Unidas para os Crimes de Guerra, History of the United Nations War Crimes 
Commission and the Development of the Laws of War, His Majesty’s Stationery Office, Londres, 1948, p. 496, em que a Comissão 
da ONU para os Crimes de Guerra acusa os administradores alemães de ter pilhado a floresta polonesa ocupada por seu 
envolvimento no “corte indiscriminado de madeira polonesa em um grau muito superior ao que era necessário para preservar 
os recursos de madeira do país”. De modo mais geral, a respeito da pilhagem de recursos naturais, ver P. Le Billon, Wars of 
Plunder: Conflicts, Profits and the Politics of Resources, Hurst, Londres, 2012; M.A. Lundberg, “The plunder of natural resources 
during war: A war crime?”, Georgetown Journal of International Law, Vol. 39, N.º 3, 2008, pp. 495–525; e Radics/Bruch, “The law 
of pillage, conflict resources, and jus post bellum”, pp. 143–168.

437  Ver Singapura, Tribunal de apelações, N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War Damage Commission 
(Singapore Oil Stocks Case), decisão, 13 de abril de 1956, reimpresso no American Journal of International Law, Vol. 51, N.º 4, 1957, 
pp. 802–815; e CIJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), julgamento, 19 de 
dezembro de 2005, parágrafo 250.
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REGRA 15 – REGRAS RELATIVAS A BENS PÚBLICOS E PRIVADOS, INCLUINDO O MEIO 
AMBIENTE NATURAL, EM CASO DE OCUPAÇÃO

438  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Regra 51 e 
comentário, p. 196: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule51 e prática relacionada. 

439  O foco desta regra são os bens em território ocupado. Para uma discussão sobre este e outros tópicos relevantes para a proteção 
do meio ambiente natural em situações de ocupação, ver CDI, Minuta dos Princípios sobre a proteção do meio ambiente em 
relação a conflitos armados (2019), Princípios 20, 21 e 22 e comentário, pp. 265–280.

440  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário 
sobre a Regra 51, p. 196: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule51. Ver também Santerre, “From 
confiscation to contingency contracting: Property acquisition on or near the battlefield”, p. 120; e Downey, “Captured enemy 
property: Booty of war and seized enemy property”, p. 496.

441  Regulamentos de Haia (1907), artigo 53.
442  Ibid., artigo 56.

Em território ocupado:
A. bens públicos móveis, inclusive bens que formem parte do meio ambiente natural, que possam ser 

utilizados para operações militares podem ser confiscados;
B. bens públicos imóveis, inclusive bens que formem parte do meio ambiente natural, devem ser 

administrados de acordo com a norma do usufruto; e
C. bens particulares, inclusive bens que formem parte do meio ambiente natural, devem ser respeitados 

e não podem ser confiscados;
a menos que a destruição ou a apreensão do bem seja exigida por uma necessidade militar imperativa.

COMENTÁRIO
187. Esta regra geral, que é apresentada aqui com a adição de uma referência expressa ao meio ambiente natural, 

foi estabelecida como uma regra do direito internacional consuetudinário aplicável em conflitos armados 
internacionais.438 Ela reflete, entre outras coisas, as obrigações estabelecidas pelos artigos 46, 52, 53 e 55 dos 
Regulamentos de Haia de 1907, e pelos artigos 53 e 55 da Quarta Convenção de Genebra de 1949.

188. Esta regra especifica, em caso de ocupação, as proibições de destruir, apreender e se apropriar de bens estabelecidas 
nas Regras 13 e 14 destas diretrizes. Assim, seu escopo é mais restrito do que o das duas regras mais gerais, 
que se aplicam a bens públicos e privados, tanto no território ocupado como no território de uma parte, e nos 
conflitos armados internacionais e não internacionais. Em contraste, a presente regra aplica-se exclusivamente 
em território ocupado e no contexto de um conflito armado internacional.439 Além disso, as Regras 15.A e 15.B 
se aplicam exclusivamente a bens públicos, ao passo que a Regra 15.C se aplica exclusivamente a bens privados.

Regra 15.A
189. Esta regra prevê que os bens públicos móveis que podem ser utilizados para operações militares podem ser 

confiscados. O verbo “confiscar” refere-se a tomar posse de um bem sem a obrigação de compensar o Estado ao 
qual o bem pertencia.440 Os bens também podem ser destruídos ou apreendidos em circunstâncias específicas (ver 
o parágrafo 197 destas diretrizes).

190. Os bens públicos móveis são definidos pelos Regulamentos de Haia de 1907 como “dinheiro, fundos e valores 
mobiliários realizáveis que são estritamente propriedade do Estado, carregamentos de armas, meios de transporte, 
material e estoques, e, de modo geral, todos os bens móveis do Estado que podem ser utilizados para operações 
militares”.441 Uma importante ressalva a esta definição é que os bens de prefeituras e de instituições consagradas 
à religião, à caridade, à educação, às artes e à ciência, mesmo se forem propriedade do Estado (ou seja, públicos), 
devem ser tratados como bens particulares para os fins desta regra e, portanto, não podem ser confiscados.442

191. Bens que fazem parte do meio ambiente natural, tais como o gado pertencente às forças armadas, poderiam ser 
abrangidos por esta definição de bens públicos móveis.

Regra 15.B
192. De acordo com esta regra, os bens públicos imóveis devem ser administrados de acordo com a regra do usufruto, 

exceto quando a interferência com bens públicos for expressamente autorizada por outras disposições aplicáveis 
do DIH (ver o parágrafo 197 destas diretrizes).

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule51
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule51


PROTEÇÃO GERAL DO MEIO AMBIENTE NATURAL SEGUNDO O DIH 79

193. As regras que regem os bens públicos imóveis e o usufruto são codificadas nos Regulamentos de Haia de 1907 da 
seguinte forma: “O Estado ocupante deve ser considerado unicamente como um administrador e usufrutuário de 
prédios públicos, bens imóveis, florestas e áreas agrícolas pertencentes ao Estado hostil e situados no território 
ocupado. Deve salvaguardar o capital destas propriedades e administrá-las de acordo com as normas do usufruto”.443

194. As partes do meio ambiente natural diretamente protegidas por esta regra incluem, portanto, áreas agrícolas e 
florestas. Além disso, os recursos naturais normalmente serão bens imóveis em lugar de móveis,444 portanto serão 
diretamente protegidos por esta regra e sujeitos aos controles de usufruto quando constituírem bens públicos 
imóveis do Estado inimigo. Assim, a jurisprudência reconheceu que é proibido explorar os recursos naturais em 
territórios ocupados além das regras de usufruto, ou seja, através do consumo excessivo dos recursos, inclusive 
quando a economia local não é considerada.445

Regra 15.C
195. Esta regra prevê que a propriedade privada deve ser respeitada e não pode ser confiscada, embora possa ser 

destruída ou apreendida em circunstâncias específicas (ver parágrafo 197 destas diretrizes). Em especial, a 
proibição de confiscar não significa que nenhum bem privado possa ser apreendido, requisitado ou expropriado, 
mas existem requisitos claros se isto for feito. O que é proibido é “confiscar”, que se refere à apropriação sem 
compensação. Consequentemente, a apropriação de bens particulares pode ser permitida sob diferentes condições, 
a saber: requisições do tipo são possíveis desde que a compensação seja feita de acordo com o artigo 52 dos 
Regulamentos de Haia de 1907; ou bens podem ser apreendidos desde que sejam restituídos e a compensação seja 
estabelecida quando a paz for alcançada, em conformidade com o artigo 53(2) dos Regulamentos ou com as leis 
em vigor no país, de acordo com o artigo 43 dos regulamentos.446

196. Partes do meio ambiente natural – tais como recursos naturais, terras agrícolas e gado – provavelmente serão 
propriedade de indivíduos ou de entidades privadas e, como tal, serão diretamente protegidas por esta regra.

Necessidade militar imperativa
197. A destruição ou apreensão de bens públicos e privados mencionada acima é autorizada em caso de necessidade 

militar imperativa.447 Em outras palavras, as Regras 15.A, 15.B e 15.C não prejudicam a destruição ou apreensão legal 
do bem em questão, quando essa destruição ou apreensão for exigida por uma necessidade militar imperativa. 
Tal destruição é, entretanto, limitada pelo “teto” de destruição estabelecido pela proibição absoluta de danos 
extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural.448

443  Ibid., artigo 55.
444  Ver p. ex., Singapura, Tribunal de apelações, N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War Damage Commission, 

(Singapore Oil Stocks Case), decisão, 13 de abril de 1956, reimpresso no American Journal of International Law, Vol. 51, N.º 4, 1957, 
pp. 802–815, em que se considerou que os estoques de petróleo nas Índias Orientais Holandesas apreendidos pelo Japão não eram 
bens móveis na acepção do artigo 53 dos Regulamentos de Haia de 1907: “[O] petróleo bruto no solo, sendo imóvel e não sujeito 
ao uso militar direto, não é ‘munitions-de-guerre’ na acepção do artigo 53”. 

445  Ver, p. ex., Tribunal Militar de Nuremberg, Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council 
Law No. 10 (October 1946–April 1949), US Government Printing Office, Washington, D.C., 1950, Vol. VI: The Flick case; ibid., 
Vol. VII e VIII: The I.G. Farben case; e ibid., Vol. IX: The Krupp case. Observe também que quando as hostilidades ocorrem em 
território ocupado e o artigo 53 da Quarta Convenção de Genebra é aplicável, esse artigo permite a destruição de bens (incluindo 
recursos naturais) pela potência ocupante se tal destruição for absolutamente necessária para as operações militares. Vários 
manuais militares também indicam que a potência ocupante não pode utilizar os bens imóveis públicos no território ocupado 
de um modo que não proteja seu capital, ver, p. ex., Canadá, Law of Armed Conflict at the Operational and Tactical Levels, 2001, 
p. 12-12, parágrafo 1243; Nova Zelândia, Manual of Armed Forces Law: Law of Armed Conflict, Vol. 4, 2017, p. 9–6; Reino Unido, 
The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict, 2004, p. 303, parágrafo 11.86; e Estados Unidos, Law of War Manual, 2015 
(atualizado em 2016), pp. 810–811, parágrafo 11.18.5.2. Ver também Estados Unidos, “Department of State Memorandum of 
Law on Israel’s Right to Develop New Oil Fields in Sinai and the Gulf of Suez”, International Legal Materials, Vol. 16, N. 3, maio 
de 1977, pp. 733–753. Para um caso recente sobre como os recursos naturais devem ser administrados pelo usufrutuário, que 
diverge em parte desta prática, ver Israel, Supremo Tribunal, Yesh Din–Volunteers for Human Rights and Others v. Commander of 
the IDF Forces in the West Bank and Others, julgamento, 26 de dezembro de 2011; ver também Y. Dinstein, The International Law 
of Belligerent Occupation, 2.ª ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 233–235. Certos elementos da decisão do 
Supremo Tribunal de Israel – em especial, a interpretação e a aplicação do artigo 55 dos Regulamentos de Haia de 1907 – foram 
contestados por alguns acadêmicos. Ver, p. ex., parecer jurídico, Jerusalém, janeiro de 2012, pp. 35–53: https://s3-eu-west-1.
amazonaws.com/files.yesh-din.org/תובצחמ/תוריתע/Quarries+Expert+Opinion+English.pdf. 

446  Para as regras que regulamentam tal apropriação e compensação, ver Regulamentos de Haia (1907), artigo 53. Do mesmo 
modo, em relação às requisições, consultar ibid., artigo 52.

447  O que constitui necessidade militar legítima será determinado, onde for aplicável, pelos artigos 52 e 53 dos Regulamentos de 
Haia de 1907 e pelos artigos 53 e 55 da Quarta Convenção de Genebra de 1949. Por exemplo, o artigo 53 da Quarta Convenção 
de Genebra estabelece o padrão de necessidade militar da seguinte maneira: “É proibido à potência ocupante destruir bens 
móveis ou imóveis que sejam propriedade individual ou coletiva de particulares, do Estado ou de coletividades públicas, de 
organizações sociais ou cooperativas, a menos que sua destruição seja absolutamente necessária para as operações militares”.

448  Esta proibição é abordada na Regra 2 destas diretrizes. 

PROTEÇÃO GERAL DO MEIO AMBIENTE NATURAL SEGUNDO O DIH

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/Quarries+Expert+Opinion+English.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/Quarries+Expert+Opinion+English.pdf


80 DIRETRIZES PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL EM CONFLITOS ARMADOS

SEÇÃO 4. OUTRAS PROTEÇÕES AO MEIO AMBIENTE NATURAL 
SEGUNDO O DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO

REGRA 16 – A CLÁUSULA DE MARTENS COM RESPEITO À PROTEÇÃO  
DO MEIO AMBIENTE NATURAL

449  Primeira Convenção de Genebra (1949), artigo 63; Segunda Convenção de Genebra (1949), artigo 62; Terceira Convenção de 
Genebra (1949), artigo 142; Quarta Convenção de Genebra (1949), artigo 158.

450  A Cláusula de Martens também é referida em outros tratados, inclusive nos preâmbulos da CCAC de 1980, conforme 
modificação de 2001, e na Convenção sobre Munições Cluster de 2008. Consultar também Doswald-Beck (ed.), San Remo Manual 
on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, p. 7, parágrafo 2.

451  Ver CIJ, Legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares, parecer consultivo, 8 de julho de 1996, parágrafo 84.
452  CICV, diretrizes para instruções e manuais militares sobre a proteção do meio ambiente durante um conflito armado, parágrafo 7. 
453  Para um panorama mais detalhado das distintas perspectivas a respeito da interpretação da Cláusula de Martens no contexto 

da proteção do meio ambiente natural, ver CDI, Minuta dos Princípios sobre a proteção do meio ambiente em relação a conflitos 
armados (2019), Princípio 12 e comentário, pp. 247–250. 

454  Para estas e outras observações a respeito do significado da Cláusula de Martens, ver CICV, Commentary on the First Geneva 
Convention, 2016, parágrafos 3290–3298, que fornece outras referências que foram omitidas aqui. O presente comentário sobre 
a Regra 16 reflete os parágrafos do comentário sobre o artigo 63. 

Nos casos não previstos por acordos internacionais, o meio ambiente natural continua sob a proteção e a 
jurisdição dos princípios do direito internacional derivados dos costumes estabelecidos, dos princípios de 
humanidade e dos ditames da consciência pública.

COMENTÁRIO
198. Esta regra deriva da Cláusula de Martens, uma disposição inicialmente adotada no preâmbulo da Convenção de 

Haia (II) de 1899 e posteriormente incluída no preâmbulo da Convenção de Haia (IV) de 1907, nas cláusulas de 
denúncia das Convenções de Genebra de 1949,449 no artigo 1(2) do Protocolo Adicional I de 1977 e no preâmbulo 
do Protocolo Adicional II de 1977.450 A CIJ considerou que a Cláusula de Martens é de natureza consuetudinária.451 
A Regra 16 foi expressa pela primeira vez nas diretrizes para instruções e manuais militares sobre a proteção do meio 

ambiente durante um conflito armado, do CICV, de 1994.452

199. O significado da Cláusula de Martens continua em discussão.453 Tem-se argumentado que a Cláusula de Martens 
e, em especial, os termos “leis humanitárias” e “exigências da consciência pública” (como são formulados em 
algumas versões da Cláusula de Martens), individualmente ou combinados, têm um valor normativo autônomo de 
acordo com o direito internacional.454 O termo “leis humanitárias” tem sido associado à noção de “considerações 
elementares de humanidade”, e sugeriu-se que o termo “exigências da consciência pública” é identificável na 
motivação que levou Estados, organizações ou indivíduos a adotarem tratados na área do DIH. Em contraste com a 
visão de que as “leis humanitárias” e as “exigências da consciência pública” são fontes potencialmente autônomas 
do direito internacional, tem-se sustentado que a Cláusula de Martens não tem nenhuma influência no sistema 
das fontes do direito internacional, mas funciona dentro da tríade de fontes (tratados, direito consuetudinário, 
princípios gerais do direito) como é comumente entendido como sendo expresso no artigo 38(1)(a)-(c) do Estatuto 
da ICJ de 1945.

200. No mínimo, a Cláusula de Martens pode ser vista como um lembrete de que o direito internacional consuetudinário 
continua valendo junto com o direito dos tratados. Apesar do número de assuntos hoje regulados com considerável 
detalhe pelas leis de tratados humanitários, é necessário ter em conta que nenhuma codificação pode ser completa. 
Portanto, esta regra também deve ser considerada como um impedimento expresso do argumentum e contrario 
de que o que não for explicitamente proibido pela lei de tratados será necessariamente permitido. Além disso, 
deve-se compreender que ela enfatiza o fator dinâmico do DIH, confirmando a aplicação dos princípios e regras do 
DIH a novas situações ou a desenvolvimentos tecnológicos inclusive quando não forem abordados, ou não forem 
abordados especificamente, na lei de tratados. Este entendimento é particularmente pertinente para a proteção 
do meio ambiente natural, pois o conhecimento da humanidade sobre as consequências ambientais da guerra é 
continuamente aprofundado pelos avanços da ciência e da tecnologia.
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201. Hoje entende-se que os princípios do direito internacional derivados dos costumes estabelecidos, dos princípios 
de humanidade e dos ditames da consciência pública são um amplo reconhecimento da importância de proteger o 
meio ambiente natural.455 Este entendimento se baseia tanto no vínculo intrínseco entre a sobrevivência dos civis 
e dos combatentes e o estado do meio ambiente natural em que vivem, como também na necessidade de proteger 
o meio ambiente natural, em si mesmo, de acordo com os ditames da consciência pública.456  

455  Sobre este entendimento, consultar PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of 
International Law, pp. 46–47; Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules 
and need for further legal protection”, p. 40; P. Sands, Principles of International Environmental Law, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1994, p. 311; S. Vöneky, “Peacetime environmental law as a basis of state responsibility for environmental 
damage caused by war”, em J.E. Austin e C.E. Bruch (eds), The Environmental Consequences of War: Legal, Economic, and Scientific 
Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 218; e M. Bothe, “The protection of the environment in times 
of armed conflict: Legal rules, uncertainty, deficiencies, and possible developments”, p. 6: “em nosso tempo, os ‘ditames da 
consciência pública’ certamente incluem a preocupação ambiental”. Ver também Segundo Congresso Mundial de Conservação, 
Amã, 4–11 de outubro de 2000, Recomendação 2.97, uma Cláusula de Martens para a proteção ambiental, que estabelece: 

 Enquanto um código internacional mais completo de proteção ambiental não tiver sido adotado, nos casos não cobertos 
por acordos e regulamentos internacionais, a biosfera e todos os seus processos e elementos constituintes continuam sob 
a proteção e a jurisdição dos princípios do direito internacional derivados dos costumes estabelecidos, dos ditames da 
consciência pública e dos princípios e valores fundamentais de humanidade que velam pelas gerações presentes e futuras. 

 Ver também CIJ, Legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares, parecer consultivo, 8 de julho de 1996, parágrafo 87: “Por 
fim, a Corte se refere à Cláusula de Martens, cujas existência e aplicabilidade contínuas não devem ser colocadas em dúvida, 
como uma afirmação de que os princípios e regras do direito humanitário se aplicam às armas nucleares”. Deve-se observar 
que a CIJ levou em conta o impacto ambiental das armas nucleares em todo o parecer, portanto sua aplicação da Cláusula 
de Martens “às armas nucleares” pode ser interpretada como relevante para a proteção do meio ambiente natural. Para os 
Estados que adotam uma posição semelhante no contexto do trabalho da CDI sobre a proteção do meio ambiente em relação 
aos conflitos armados, ver as declarações feitas diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU por Alemanha, 74.ª sessão, 
item 79 da Agenda, 5 de novembro de 2019; México, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 1 de novembro de 2019; Noruega, 
74.ª sessão, item 79 da Agenda, 31 de outubro de 2019; e Peru, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 5 de novembro de 2019. Ver 
também Canadá, declaração na Conferência sobre Proteção Ambiental e Direito da Guerra, Londres, 3 de junho de 1992. 
Para os Estados com opiniões divergentes, ver as declarações feitas diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU por 
Bielorrússia, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 1 de novembro de 2019; e Federação da Rússia, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 5 
de novembro de 2019. 

456  Expressões da consciência pública com relação à necessidade de proteger o meio ambiente natural são identificáveis nas 
motivações que levaram aos exemplos apresentados na introdução destas diretrizes, nota de rodapé 5, e parágrafo 42, nota de 
rodapé 94.
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RECOMENDAÇÃO 17 – CELEBRAÇÃO DE ACORDOS PARA FORNECER OUTRAS  
PROTEÇÕES AO MEIO AMBIENTE NATURAL

457  Primeira Convenção de Genebra (1949), artigo 6; Segunda Convenção de Genebra (1949), artigo 6; Terceira Convenção de 
Genebra (1949), artigo 6; Quarta Convenção de Genebra (1949), artigo 7. 

458  Para mais detalhes sobre acordos especiais segundo o artigo 6 da Primeira, da Segunda e da Terceira Convenções de Genebra 
(1949), ver CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, pp. 347–352, em particular os parágrafos 957–968.

459  Para mais detalhes sobre acordos especiais conforme o artigo 3, comum às convenções, ver ibid., parágrafos 841–860. 
Consultar também a Regra 18 destas diretrizes. 

460  Para mais detalhes sobre acordos especiais conforme o artigo 3, comum às convenções, ver CICV, Commentary on the First 
Geneva Convention, 2016, parágrafo 846. 

461  Embora não sejam celebrados entre partes beligerantes nem necessariamente em situações de conflito armado, os acordos 
sobre o estatuto das forças também podem proporcionar uma oportunidade de pactuar proteções adicionais para o meio 
ambiente natural. Por exemplo, o acordo sobre o estatuto das forças entre os Estados Unidos e as Filipinas contém disposições 
destinadas a adotar uma abordagem de prevenção de danos ambientais: Estados Unidos e República das Filipinas, Acordo entre 
o governo da República das Filipinas e o governo dos Estados Unidos da América sobre o reforço da cooperação em defesa, 
cidade de Quezon, 28 de abril de 2014, artigo IX. 

462  A respeito da obrigatoriedade de precauções passivas, consultar a Regra 9 destas diretrizes. Para maiores informações sobre a 
proposta do CICV de estabelecer um sistema formal para impedir qualquer atividade militar em áreas de grande importância 
ecológica ou de particular fragilidade, ver o comentário sobre a Regra 9 destas diretrizes, parágrafos 145–146. 

463  Como exemplo de boas práticas para reduzir este risco, uma das Publicações Conjuntas de Aliados sobre Proteção Ambiental, 
da OTAN, estabelece o objetivo de proteger e preservar os recursos naturais ao planejar operações militares: STANAG 
2582, Environmental Protection Best Practices and Standards for Military Camps in NATO Operations, pp. H-1–H-3.

As partes em conflito devem se empenhar para celebrar acordos que forneçam mais proteções ao meio 
ambiente natural em situações de conflito armado.

COMENTÁRIO
202. Esta recomendação se baseia em diversas regras do DIH que encorajam e facilitam a conclusão de acordos especiais 

entre partes beligerantes com o objetivo de melhorar a proteção de civis e de bens de caráter civil – incluindo partes 
do meio ambiente natural – em situações de conflito armado. Em conflitos armados internacionais, as disposições 
de todas as quatro Convenções de Genebra de 1949 reiteram que “as Altas Partes Contratantes poderão concluir 
outros acordos especiais sobre qualquer questão que lhes pareça oportuno regular particularmente”.457 Com base 
nessas disposições, uma grande variedade de acordos – incluindo, mas não se limitando aos que se seguem – 
pode ser concluída entre os Estados signatários das Convenções de Genebra. A noção de acordos especiais deve ser 
interpretada em um sentido muito amplo, sem limitação de forma ou de tempo.458

203. Em conflitos armados não internacionais, o artigo 3, comum às Convenções de Genebra, estabelece que as partes 
em um conflito “deverão esforçar-se em colocar em vigor, por meio de acordos especiais, totalmente ou em parte, 
as demais disposições da presente convenção”.459 Embora uma leitura restrita possa sugerir que apenas os acordos 
que explicitamente coloquem em vigor outras disposições das quatro Convenções de Genebra seriam considerados 
acordos especiais, conforme o objetivo dessa disposição, os acordos especiais que prevejam a implementação do 
direito internacional consuetudinário ou que englobem um conjunto mais amplo de normas do DIH, como as do 
Protocolo Adicional I, podem ser considerados acordos especiais nos termos do artigo 3, comum às Convenções.460 
Assim, na perspectiva do CICV, as partes em conflitos armados não internacionais devem esforçar-se para celebrar 
acordos especiais a fim de proteger o meio ambiente natural, tais como os apresentados abaixo.

204. Estas disposições gerais poderiam servir de base para pactuar diversas proteções adicionais para o meio ambiente 
natural.461 De fato, além destas disposições gerais, o DIH contém várias disposições mais específicas que podem 
formar a base de acordos especiais para proteger o meio ambiente natural de maneiras mais prescritas. A conclusão 
de tais acordos é, principalmente, um meio pelo qual as partes de um conflito armado podem cumprir a obrigação 
de tomar todas as precauções passivas viáveis para proteger bens de caráter civil, como o meio ambiente natural.462

Zonas desmilitarizadas e localidades não defendidas
205. A condução de hostilidades pode ter consequências particularmente desastrosas quando ocorre em áreas de grande 

importância ambiental. Áreas que contêm ecossistemas únicos ou espécies ameaçadas podem ser completamente 
destruídas se não contarem com uma proteção eficaz e específica.463
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206. O DIH prevê o estabelecimento de zonas desmilitarizadas (por acordo)464 e de localidades não defendidas (por 
acordo ou por declaração unilateral)465 em conflitos armados internacionais e não internacionais.

207. Ao pactuar ou declarar uma localidade não defendida – que deve ser, por definição, “habitada”466 e, portanto, 
só pode ser considerada para áreas povoadas do meio ambiente natural –, uma parte num conflito pode reduzir 
o risco de expor uma determinada localidade a hostilidades, aumentando assim a proteção tanto da população 
quanto do meio ambiente natural na área em questão.

208. Ao estabelecer uma zona desmilitarizada (que, ao contrário de uma localidade não defendida, não está sujeita 
à exigência de ser habitada), as partes em conflito podem concordar em proibir operações militares em 
determinadas áreas identificadas de particular importância ecológica ou fragilidade.467 Por acordo, combatentes e 
materiais militares poderiam ser excluídos de tais zonas, e estas zonas só poderiam ser atacadas caso contenham 
um objetivo militar. As zonas desmilitarizadas podem ser estabelecidas e implementadas em tempos de paz ou 
durante um conflito armado.468 Entre as áreas de grande importância ambiental que poderiam ser designadas como 
zonas desmilitarizadas estão aquíferos subterrâneos, áreas-chave de biodiversidade (como parques nacionais ou 
habitats de espécies ameaçadas), zonas de conectividade ecológica e áreas importantes para a proteção costeira, 
sequestro de carbono ou prevenção de desastres.469 Existem diversos recursos que poderiam ser utilizados para 
ajudar a identificar as zonas em questão, inclusive dentro da estrutura do Direito Ambiental Internacional. Entre 
os exemplos estão os sítios de grande importância ambiental que aparecem na Lista do Patrimônio Mundial,470 
identificados nos planos de ação e estratégias nacionais de biodiversidade dos signatários da Convenção sobre 
Diversidade Biológica471 ou listados nas bases de dados de conservação da UICN, tais como a Lista Vermelha de 
Ecossistemas, o Banco de Dados Mundial das Áreas-chave de Biodiversidade e o Banco de Dados Mundial de Áreas 
Protegidas.472 Muitos Estados também têm leis nacionais que poderiam ser referidas ao identificar áreas de grande 
importância ambiental para designá-las como zonas desmilitarizadas.473

209. O CICV expressou preocupação com a inexistência de uma garantia de que áreas de grande importância 
ambiental não se tornarão parte de um campo de batalha, dado o impacto ambiental duradouro que isso pode 
acarretar.474 Para o CICV, os esforços para estabelecer uma proteção territorial (isto é, no local) aplicável a áreas 
de grande importância ecológica em conflitos armados internacionais e não internacionais devem continuar, e o 
estabelecimento, em tempos de paz, de zonas desmilitarizadas de grande importância ambiental é uma forma de 

464  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 36, p. 133: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule36; Protocolo Adicional I (1977), artigo 60. As Convenções de 
Genebra também preveem o estabelecimento de zonas e localidades sanitárias e de segurança (artigo 23 da Primeira Convenção 
de Genebra e artigo 14 da Quarta Convenção de Genebra) e zonas neutras (artigo 15 da Quarta Convenção de Genebra). Embora o 
principal objetivo seja proteger feridos e doentes, outras pessoas particularmente vulneráveis e/ou a população civil, dependendo 
de onde forem criadas, estas zonas também podem proteger indiretamente o meio ambiente natural. 

465  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 37, p. 134: 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule37; Protocolo Adicional I (1977), artigo 59.

466  Protocolo Adicional I (1977), artigo 59(2).
467  A respeito do uso de zonas desmilitarizadas para proteger o meio ambiente natural, ver Droege/Tougas, “The protection of 

the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal protection”, pp. 44–45. Neste sentido, 
o San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea incentiva as partes em conflito a concordarem 
que nenhuma ação hostil será conduzida em áreas marinhas que contenham ecossistemas raros ou frágeis nem que sejam 
o habitat de espécies esgotadas, ameaçadas ou em perigo de extinção ou de outras formas de vida marinha: Doswald-Beck 
(ed.), San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, p. 8, parágrafo 11. Ver também HPCR, Manual 
on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, Regra 99, p. 276, que convida as partes beligerantes a “concordar a 
qualquer momento em proteger pessoas ou bens não cobertos por este manual”.

468  Para exemplos de zonas desmilitarizadas estabelecidas em tempo de paz, incluindo a Antártida e as Ilhas Åland, ver CDI, 
Minuta dos Princípios sobre a proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados (2019), comentário sobre o 
Princípio 4, p. 222, nota de rodapé 996. 

469  Sobre este assunto, ver também PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of 
International Law, p. 54; e UICN, Projeto de convenção sobre a proibição de atividades militares hostis em áreas protegidas 
(1996), artigo 1. 

470  Conforme estabelecido pelo artigo 11 da Convenção do Patrimônio Mundial, de 1972. Estes sítios estão identificados como 
patrimônio natural na base de dados da UNESCO: https://whc.unesco.org/en/list/. 

471  De acordo com o artigo 6 da Convenção sobre Diversidade Biológica, de 1992. 
472  Para consultar estas e outras bases de dados, acessar o site de ferramentas sobre conservação da UICN:  

https://www.iucn.org/resources/conservation-tools. 
473  Para exemplos de leis nacionais referentes à proteção de áreas ambientais na Austrália, na Itália e no Japão, ver CDI, Minuta 

dos Princípios sobre a proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados (2019), comentário sobre o Princípio 4 
(Designação de zonas protegidas), p. 224, parágrafo 13. 

474  CICV, Strengthening Legal Protection for Victims of Armed Conflicts, pp. 17–19.
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conseguir isso.475 A Minuta dos Princípios sobre a proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados, da 
CDI, aborda de forma semelhante a designação de zonas protegidas de grande importância ambiental.476 As zonas 
desmilitarizadas podem ser pactuadas de forma ad hoc e bilateral entre Estados a qualquer momento, e entre 
atores estatais e não-estatais durante um conflito.

210. O CICV, o PNUMA477 e a UICN478 também fizeram apelos para que esforços multilaterais sejam empreendidos para 
designar tais zonas de modo mais sistemático. O estabelecimento de um sistema de zonas protegidas poderia se 
basear, por exemplo, no sistema existente de proteção reforçada de bens culturais. De acordo com esse sistema, 
os bens culturais de especial importância para a humanidade são inscritos em uma lista e as partes envolvidas 
se comprometem a nunca os utilizar para fins militares ou para proteger locais militares; assim, os bens ficam 
protegidos de ataques desde que não sejam utilizados para fins militares.479

Bens culturais
211. Muitas vezes há uma sobreposição entre áreas de grande importância ambiental e áreas de importância cultural. 

De fato, os sítios incluídos na Lista do Patrimônio Mundial estabelecida pela Convenção do Patrimônio Mundial 
incluem lugares listados como patrimônio cultural e natural.

212. A Convenção de Haia de 1954 para a Proteção do Patrimônio Cultural convida os Estados signatários a celebrar 
acordos especiais para reforçar a proteção dos bens culturais em conflitos armados internacionais e não 
internacionais.480 O Segundo Protocolo de 1999 desta convenção, que entrou em vigor em 9 de março de 2004, 
estabelece um sistema de proteção reforçada para que os bens culturais que atendam a determinadas condições 
sejam inscritos em uma lista, e os signatários do Protocolo se comprometem a nunca os utilizar para fins militares 
ou para proteger instalações militares.481

Obras e instalações que contêm forças perigosas
213. O artigo 56(6) do Protocolo Adicional I de 1977 insta os Estados a celebrarem outros acordos para proporcionar 

proteção adicional às obras e instalações que contenham forças perigosas, além de represas, diques e centrais 
nucleares de energia elétrica, que já estão protegidos pelo artigo 56 do Protocolo.482 Acordos deste tipo podem ser 
usados para conceder proteção especial a bens como instalações de armazenamento de combustível, fábricas que 
contenham produtos tóxicos ou refinarias de petróleo. Bens como esses contêm forças perigosas e, portanto, os 
ataques contra eles podem causar sérios danos ao meio ambiente natural e graves perdas entre a população civil. 

475  Para incentivar os Estados a designar áreas consideradas particularmente vulneráveis ou importantes do ponto de vista 
ambiental como zonas desmilitarizadas, na 33.ª Conferência Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, realizada 
em Genebra, em dezembro de 2019, o CICV promoveu um modelo de compromisso sobre esta questão. Posteriormente, Burkina 
Fasso assumiu este compromisso.

476  Ver CDI, Minuta dos Princípios sobre a proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados (2019), comentário sobre o 
Princípio 4, pp. 221–224, e comentário sobre o Princípio 17, p. 260. No contexto do trabalho da CDI sobre a proteção do meio 
ambiente em relação aos conflitos armados, Estados, incluindo Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Grécia, Islândia, Irã, Itália, 
Marrocos, Noruega, Suécia, Peru e Portugal, expressaram apoio geral à inclusão de um princípio preliminar sobre a designação 
de áreas de grande importância ambiental e cultural como zonas protegidas, enquanto alguns Estados, como a Federação da 
Rússia e a Turquia, expressaram cautela. Ver as declarações feitas diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU por 
Irã, 70.ª sessão, item 83 da Agenda, 10 de novembro de 2015; Itália, 70.ª sessão, item 81 da Agenda, 6 de novembro de 2015; 
Alemanha, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 5 de novembro de 2019; Grécia, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 31 de outubro de 
2019; Marrocos, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 5 de novembro de 2019; Noruega (em nome dos países nórdicos), 74.ª sessão, 
item 79 da Agenda, 31 de outubro de 2019; Peru, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 5 de novembro de 2019; Portugal, 74.ª sessão, 
item 79 da Agenda, 5 de novembro de 2019; Federação da Rússia, 73.ª sessão, item 82 da Agenda, 31 de outubro de 2018 e 
74.ª sessão, item 79 da Agenda, 5 de novembro de 2019; e Turquia, 73.ª sessão, item 82 da Agenda, 31 de outubro de 2018.

477  PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law, p. 54. 
478  UICN, Projeto de convenção sobre a proibição de atividades militares hostis em áreas protegidas (1996). Ver também o trabalho 

da UICN para designar certas áreas de conservação transfronteiriças como “parques da paz”. https://www.cbd.int/peace/about/
peace-parks/. 

479  O estabelecimento desse sistema de zonas protegidas também poderia basear-se, por exemplo, nos sítios do patrimônio  
natural da “Lista do Patrimônio Mundial em Perigo”, estabelecida pelo artigo 11(4) da Convenção do Patrimônio Mundial de 
1972, segundo o qual os sítios do patrimônio natural são listados quando estão ameaçados pela eclosão ou por de um conflito 
armado.

480  Convenção de Haia para a Proteção de Bens Culturais (1954), artigos 19(2) e 24. A respeito de quando as regras do DIH que 
regem bens culturais podem proteger o meio ambiente natural, consultar a Regra 12 destas diretrizes. 

481  Ver Segundo Protocolo à Convenção de Haia para a Proteção de Bens Culturais (1999), artigos 10–12.
482  A respeito da proteção especial concedida a represas, diques e centrais nucleares de energia elétrica, consultar a Regra 11  

destas diretrizes. 

https://www.cbd.int/peace/about/peace-parks/
https://www.cbd.int/peace/about/peace-parks/
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RECOMENDAÇÃO 18 – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO DIREITO INTERNACIONAL 
HUMANITÁRIO QUE PROTEGEM O MEIO AMBIENTE NATURAL EM CONFLITOS ARMADOS 
INTERNACIONAIS A CONFLITOS ARMADOS NÃO INTERNACIONAIS.

483  Por exemplo, a Regra 4.A destas diretrizes, relativa à proibição de atacar o meio ambiente natural como forma de represália, 
vincula os Estados signatários do Protocolo Adicional I de 1977 em conflitos armados internacionais.

484  Ver, por exemplo, a Regra 1 destas diretrizes sobre a devida consideração ao meio ambiente natural em operações militares,  
e a Regra 3 destas diretrizes sobre a proibição de usar a destruição do meio ambiente natural como arma.

485  Isto inclui não apenas outras disposições das Convenções de Genebra, mas também regras pertinentes do Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário aplicáveis em conflitos armados internacionais, bem como o conjunto mais amplo de normas 
incluídas no Protocolo Adicional I de 1977. Ver CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 846.

486  Para declarações no contexto do trabalho da CDI sobre a proteção do meio ambiente em relação aos conflitos armados, 
enfatizando que tanto os conflitos armados internacionais quanto os não internacionais podem ter consequências ambientais 
igualmente graves, ver as declarações feitas diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU por Noruega (em nome dos 
países nórdicos), 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 31 de outubro de 2019; Serra Leoa, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 1º de 
novembro de 2019; e África do Sul, 73.ª sessão, item 82 da Agenda, 31 de outubro de 2018. Ver também a declaração da Nova 
Zelândia, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 31 de outubro de 2019, que observou que as obrigações que suas forças armadas têm 
para com um conflito armado internacional, como uma questão de política, também se aplicam aos conflitos armados não 
internacionais. Para os Estados que expressam cautela quanto à aplicação aos conflitos armados não internacionais das regras 
aplicáveis aos conflitos armados internacionais, ver as declarações feitas diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU por 
China, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 31 de outubro de 2019; e Irã, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 1º de novembro de 2019. 

487  Para exemplos de acordos que podem proporcionar proteção adicional ao meio ambiente natural, consultar a Regra 17 destas 
diretrizes.

Se ainda não estiverem obrigadas pelas normas existentes do Direito Internacional Humanitário,  
cada parte de um conflito armado não internacional é incentivada a aplicar a esse conflito, totalmente 
ou em parte, as normas do Direito Internacional Humanitário que protegem o meio ambiente natural em 
conflitos armados internacionais.

COMENTÁRIO
214. Embora muitas regras do DIH que protegem o meio ambiente natural se apliquem igualmente tanto em conflitos 

armados internacionais quanto em conflitos armados não internacionais, existem, no entanto, certas regras que 
ou não se aplicam a conflitos armados não internacionais483 ou que, possivelmente, só são aplicáveis a esses 
conflitos.484

215. O artigo 3, comum às Convenções de Genebra de 1949, incentiva as partes em um conflito armado não internacional 
a se esforçarem para colocar em vigor, totalmente ou em parte, as demais disposições do DIH.485 De acordo com 
esta disposição, as partes em tais conflitos são encorajadas a aplicar as regras do DIH que melhoram a proteção 
do meio ambiente natural, sem diferenciação com base na classificação do conflito como internacional ou não 
internacional. De fato, como pode ser dito em relação ao dano civil, as explicações legais sobre a classificação de 
um conflito não alteram na prática os danos causados pelo conflito ao meio ambiente natural nem diminuem o 
custo de tais danos que as gerações futuras devem suportar.486

216. Uma parte em um conflito armado não internacional pode aplicar estas regras unilateralmente. Também pode 
optar por celebrar acordos especiais com outras partes do conflito para aplicar as regras pertinentes.487  
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86 DIRETRIZES PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL EM CONFLITOS ARMADOS

PARTE III: PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
NATURAL GARANTIDA POR NORMAS SOBRE 
ARMAS ESPECÍFICAS

488  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
Regra 72 e comentário, p. 279: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule72 e prática relacionada.

489  CIJ, Legalidade da ameaça ou do uso de armas nucleares, parecer consultivo, 8 de julho de 1996, parágrafos 80–82.
490  Ibid., parágrafo 55. 
491  Ibid. 
492  O Reino Unido e os Estados Unidos esclareceram sua compreensão dos termos para este efeito em suas apresentações escritas 

à CIJ em seu parecer consultivo sobre armas nucleares: Reino Unido, 16 de junho de 1995, parágrafo 3.60; e Estados Unidos, 20 
de junho de 1995, p. 24. Para uma discussão mais aprofundada, consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre 
Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 72, pp. 281–282: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule72; e K. Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal 
Court: Sources and Commentary, CICV, Genebra/Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp. 281–282.

493  O uso do termo “destinado” ocorre, p. ex., no Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares (1968), artigo III; no 
Protocolo III da CCAC (1980), artigo 1(1); na Convenção sobre Armas Biológicas (1972), artigos I e IX; na Convenção sobre Armas 
Químicas (1993), artigo II(1)(b) e (c); no Protocolo IV da CCAC (1995), artigo 1; no Protocolo Modificado II da CCAC (1996), 
artigos 2 e 3(5); na Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais (1997), artigo 2(1) e (2); e na Convenção sobre Munições 
Cluster (2008), artigos 1(2) e 2. 

217. A Parte  III apresenta as proteções oferecidas ao meio ambiente natural por regras sobre armas específicas. 
Ela aborda tanto o direito consuetudinário quanto as regras de tratados que são obrigatórias para os Estados 
signatários. Por uma questão de coerência estrutural, primeiro são abordadas as regras consuetudinárias, depois 
as regras pertinentes de tratados em que proporcionam maior proteção.

REGRA 19 – PROIBIÇÃO DE USAR VENENO OU ARMAS ENVENENADAS

É proibido usar veneno ou armas envenenadas.

COMENTÁRIO
218. Esta regra foi estabelecida como uma norma de direito internacional consuetudinário aplicável tanto em conflitos 

armados internacionais como não internacionais.488 A proibição de usar veneno ou armas envenenadas está 
presente no artigo 23(a) dos Regulamentos de Haia de 1899 e de 1907, seu caráter consuetudinário foi afirmado 
pelo parecer consultivo da CIJ sobre armas nucleares489 e ela está identificada como crime de guerra em conflitos 
armados internacionais de acordo com o artigo 8(2)(b)(xvii) do Estatuto do TPI de 1998. Em 2010, essa proibição 
também foi identificada como crime de guerra em conflitos armados não internacionais, segundo o artigo 8(2)(e)
(xiii) do Estatuto do TPI, que se aplica aos Estados que ratificaram esta modificação.

219. Quando um veneno ou armas envenenadas são usados contra um bem que faz parte do meio ambiente natural 
como um meio de envenenamento humano (por exemplo, envenenar uma fonte de água com o propósito 
de causar a morte ou provocar a lesão das pessoas que usarão essa fonte de água), esta regra protege o meio 
ambiente natural indiretamente através de sua proteção aos seres humanos. Os casos em que o veneno ou as 
armas envenenadas não são usados com o propósito de causar a morte ou provocar a lesão de seres humanos, 
embora não estejam cobertos por esta regra, podem, no entanto, estar sujeitos a outras regras estabelecidas nestas 
diretrizes. Por exemplo, o uso de veneno contra o gado estará sujeito à Regra 5 (sobre o princípio da distinção) e à 
Regra 21 (sobre armas químicas); o uso de veneno contra a vegetação estará sujeito à Regra 22 (sobre herbicidas); 
e os danos incidentais ao meio ambiente natural causados pelo uso de tal arma estarão sujeitos à Regra 7 (sobre 
proporcionalidade) e à Regra 8 (sobre precauções).

Definição
220. Os Regulamentos de Haia não definem a frase “veneno ou armas envenenadas”. A CIJ, embora observando 

que existem diferentes interpretações quanto ao significado dos termos “veneno” e “armas envenenadas”,490 
declarou que eles foram “entendidos, na prática dos Estados, em seu sentido comum, como armas cujo principal 
ou único efeito é envenenar ou asfixiar”.491 Alguns Estados expressaram o entendimento de que as armas só são 
proibidas por esta regra quando são concebidas para causar a morte ou provocar lesões pelo efeito do veneno. 
Esta interpretação não exige que envenenar seja o principal ou o único mecanismo de lesão, mas sim que seja 
um mecanismo de lesão “intencional” da substância ou arma empregada.492 Este foco na concepção é refletido 
de forma semelhante em tratados que proíbem ou limitam o uso de certas armas.493 Por exemplo, segundo a 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule72
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule72
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule72
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Convenção sobre Armas Químicas de 1993, a definição de “armas químicas” inclui munições e dispositivos 
“destinados de forma expressa para causar morte ou lesões mediante as propriedades tóxicas” de produtos 
químicos tóxicos, enquanto exclui de seu escopo o uso de produtos químicos tóxicos destinados “para fins não 
proibidos” pela convenção, incluindo “fins militares não relacionados com o uso de armas químicas que não 
dependam das propriedades tóxicas das substâncias químicas como método de guerra”.494 Quando o principal ou 
único efeito de uma arma for o envenenamento, isto indicará que a arma se destina ou foi concebida para causar 
a morte ou provocar lesões por envenenamento.

Efeitos no meio ambiente natural
221. O uso de venenos ou de armas envenenadas é proibido quando eles se destinam ou foram concebidos para causar a 

morte ou provocar a lesão de seres humanos. O modo como esses meios são empregados pode, no entanto, impactar 
o meio ambiente natural, como quando partes do ambiente são envenenadas com o propósito de causar a morte 
ou provocar a lesão de seres humanos. Os efeitos do veneno no meio ambiente natural variam dependendo da 
natureza da substância utilizada, mas podem incluir uma grande perturbação nos ecossistemas. Em particular, as 
fontes de água são uma parte do meio ambiente natural que pode estar especialmente em risco de envenenamento 
devido à ampla gama de efeitos que um ataque com veneno ou uma arma envenenada pode ter.495 Os efeitos do 
envenenamento das fontes de água são difíceis de controlar496 e podem incluir a morte de plantas e animais, tais 
como o gado que bebe da água contaminada ou que se alimenta da vegetação contaminada. A morte da flora e da 
fauna devido ao envenenamento de fontes de água pode, por sua vez, provocar efeitos mais amplos na vida social e 
econômica das populações locais. Por exemplo, animais como vacas ou búfalos-asiáticos podem ser fontes de carne, 
leite e produtos lácteos, assim como de energia e fertilizante agrícola (combustível de esterco e adubo); a pesca, a 
caça de aves aquáticas e o cultivo de arroz e painço em pântanos podem ser centrais para as economias locais; e os 
juncos de rio podem ser usados como principal fonte de material de construção para moradias.497

Proibições relacionadas
222. Outras regras também podem se aplicar ao uso de veneno ou armas envenenadas. A consequência da sobreposição 

de proibições é simplesmente que várias regras podem proibir o uso de veneno ou de armas envenenadas em 
determinada circunstância concreta.

223. Por exemplo, o envenenamento de uma fonte de água usada por seres humanos também pode se enquadrar na 
proibição de atacar, destruir, remover ou inutilizar bens indispensáveis à sobrevivência da população civil (ver 
Regra 10 destas diretrizes).498

224. Dependendo de sua composição, quando “veneno ou armas envenenadas” constituem produtos químicos tóxicos 
previstos pela Convenção sobre Armas Químicas, eles também podem ser identificados como armas químicas. 
Neste caso, seu uso também violará a proibição de usar armas químicas (ver a Regra 21 destas diretrizes).  
Do mesmo modo, certas armas biológicas, incluindo toxinas, que causam danos por envenenamento também 
podem constituir “veneno ou armas envenenadas”. Neste caso, seu uso também violará a proibição de usar armas 
biológicas (ver a Regra 20 destas diretrizes). Por último, o uso de materiais nucleares ou radiológicos em armas ou 
outros meios de guerra também pode constituir uso de “veneno ou armas envenenadas”. Quando tais materiais 
são usados contra um bem que faz parte do meio ambiente natural com a intenção de envenenar seres humanos, 
eles são cobertos por esta regra. No entanto, não está definido se as armas nucleares são consideradas armas 
envenenadas devido à discordância sobre se um de seus efeitos pretendidos é envenenar.499

494  Convenção sobre Armas Químicas (1993), artigo II(1)(a) e (9)(c).
495  Para exemplos de envenenamento da água em épocas de conflito armado ou outras situações de violência, ver a lista de 

cronologia de conflitos por água do Pacific Institute: http://www.worldwater.org/conflict/list/. Observar que estes exemplos não 
são retirados exclusivamente de situações de conflito armado. 

496  Isto é observado, p. ex., por Israel, Rules of Warfare on the Battlefield, 2006, p. 14. 
497  Para relatos de suposto envenenamento da água nos pântanos da Mesopotâmia e seus efeitos potenciais, ver PNUMA, Divisão 

de Avaliação e Alerta Antecipado, The Mesopotamian Marshlands: Demise of an Ecosystem, UNEP/DEWA/TR.01-3, PNUMA, Nairóbi, 
2001, pp. 16 e 33; e Assembleia Geral da ONU, Interim report on the situation of human rights in Iraq prepared by Mr. Max van der 
Stoel, Special Rapporteur, UN Doc. A/48/600, 18 de novembro de 1993, Anexo, parágrafo 45.

498  Para mais considerações sobre o envenenamento de uma fonte de água indispensável à sobrevivência da população civil, 
consultar M. Tignino, “Water during and after armed conflicts: What protection in international law?”, International Water Law, 
Vol. 1, N.º 4, 2016, pp. 46 e 49. Ver também TPI, The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, juízo de instrução I, decisão 
sobre pedido de mandado de prisão feito pela promotoria, 4 de março de 2009, parágrafo 91, em que a promotoria alegou que 
os poços foram envenenados para privar os aldeões da água necessária para sua sobrevivência. 

499  Para a opinião de que o uso de armas nucleares violaria necessariamente a proibição de usar veneno ou armas envenenadas, 
ver as declarações apresentadas por escrito pelos Estados à CIJ em seu parecer consultivo sobre armas nucleares: p. ex., Ilhas 
Marshall, 22 de junho de 1995, Seção 5, pp. 5–6; Nauru, 15 de junho de 1995, p. 11; Ilhas Salomão, 19 de junho de 1995, p. 62, 
parágrafo 3.77; e Suécia, 20 de junho de 1995, p. 5. Para a opinião de que o uso de armas nucleares não viola a proibição de 
usar veneno ou armas envenenadas, ver, p. ex., Reino Unido, declaração apresentada por escrito à CIJ, 16 de junho de 1995, 
parágrafos 3.59 e 3.60; e Estados Unidos, declaração apresentada por escrito à CIJ, 20 de junho de 1995, p. 24. 
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REGRA 20 – PROIBIÇÃO DE USAR ARMAS BIOLÓGICAS

500  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 73 
e comentário, p. 285: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule73 e prática relacionada.

501  A possibilidade de dispersar agentes biológicos para animais e fontes de abastecimento de água é considerada na Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Health Aspects of the Use of Chemical and Biological Weapons, OMS, Genebra, 1970, p. ex., pp. 76–78 e 
Anexo 5. Atacar as fontes de abastecimento de água com armas biológicas para causar a morte ou provocar a lesão de seres 
humanos também se enquadra na proibição de usar veneno ou armas envenenadas, apresentada na Regra 19 destas diretrizes. 

502  Convenção sobre Armas Biológicas (1972), artigo 1. 
503  Ver entendimentos adicionais sobre o artigo 1 da Terceira e Quarta Conferências de Revisão da Convenção sobre Armas 

Biológicas, confirmando o escopo que inclui “agentes microbiológicos ou outro agentes biológicos ou toxinas prejudiciais a 
plantas e animais, assim como a seres humanos”: Oitava Conferência de Revisão dos Estados Partes da Convenção sobre Armas 
Biológicas, entendimentos e acordos adicionais alcançados pelas Conferências de Revisão anteriores relativos a cada artigo da 
convenção, UN Doc. BWC/CONF.VIII/PC/4, 31 de maio de 2016, p. 3, parágrafo 6.

504  J. Goldblat, “The Biological Weapons Convention: An overview”, International Review of the Red Cross, Vol. 37, N.º 318, 1997, 
pp. 253–254. 

505  OMS, Health Aspects of the Use of Chemical and Biological Weapons, pp. 16 e 77.
506  Para um panorama histórico dos programas de armas biológicas contra animais, ver P. Millet, “Antianimal biological weapons 

programs”, em M. Wheelis, L. Rózsa e M. Dando (eds), Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, Harvard University Press, 
Cambridge (MA), 2006, pp. 224–235. Para o exemplo histórico mencionado aqui, ver Wheelis/Rózsa/Dando (eds), Deadly 
Cultures: Biological Weapons since 1945, p. 4. 

507  Para um panorama histórico dos programas de armas biológicas contra cultivos, ver S.M. Whitby, “Anticrop Biological Weapons 
Programs”, em Wheelis/Rózsa/Dando (eds), Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, pp. 213–223.

É proibido usar armas biológicas.

COMENTÁRIO
225. Esta regra foi estabelecida como uma norma de direito internacional consuetudinário aplicável tanto em conflitos 

armados internacionais como não internacionais.500 Na lei de tratados, esta proibição está estabelecida no primeiro 
parágrafo operativo do Protocolo de Genebra sobre o Emprego de Gases, de 1925, e no artigo 1 da Convenção sobre 
Armas Biológicas de 1972. O primeiro se aplica em conflitos armados internacionais, enquanto o segundo se aplica 
em todas as circunstâncias, inclusive em conflitos armados internacionais e não internacionais.

226. Esta regra proporciona proteção direta ao meio ambiente natural, pois proíbe o uso de armas biológicas contra 
animais e plantas. Ela também fornece proteção indireta nos casos em que os efeitos incidentais do uso de armas 
biológicas contra um bem ou pessoa que não fazem parte do meio ambiente natural incluam danos ao meio 
ambiente natural, por exemplo, se uma espécie de gado se contagiar com uma doença da população humana local 
atacada com uma arma biológica causadora da doença ou se as armas biológicas forem dispersas em fontes de 
abastecimento de água para prejudicar os seres humanos.501

Definição
227. A Convenção sobre Armas Biológicas não define expressamente o termo “armas biológicas”, mas proíbe 

desenvolver, produzir, estocar ou por qualquer outro modo adquirir ou conservar em seu poder (1) agentes 
microbiológicos ou outros agentes biológicos ou toxinas, quaisquer que sejam sua origem ou método de produção, 
de tipos e em quantidades que não se justifiquem para fins profiláticos, de proteção ou outros fins pacíficos; e 
(2) armas, equipamentos ou vetores destinados à utilização destes agentes ou toxinas para fins hostis ou em 
conflitos armados.502

228. A proibição abrangente de armas biológicas inclui, portanto, agentes biológicos e toxinas, sejam naturais ou 
produzidos sinteticamente, e seu uso contra seres humanos, animais e plantas.503 As toxinas são produtos 
venenosos de organismos vivos; ao contrário dos agentes biológicos, elas são inanimadas e não podem se 
reproduzir.504

Efeitos no meio ambiente natural
229. Os efeitos de agentes biológicos e toxinas no meio ambiente natural podem incluir, por exemplo, causar doenças 

em animais e plantas, incluindo a morte ou a destruição de gado e plantações ou a redução de espécies selvagens 
de animais abaixo do nível em que a população pode sobreviver, o que, por sua vez, pode perturbar o equilíbrio de 
uma comunidade ecológica.505 Exemplos históricos que envolvem o desenvolvimento ou o uso de armas biológicas 
para atingir partes do meio ambiente natural incluem a adulteração de suplementos em bloco para gado com 
esporos de antraz, com a intenção de paralisar a produção doméstica de animais,506 e o uso de fitopatógenos 
fúngicos para causar epidemias de doenças em importantes culturas alimentares.507

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule73
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230. Independentemente dos danos que possam surgir do uso de armas biológicas, o meio ambiente natural também 
pode ser afetado pela destruição ou pelo descarte de tais armas. Assim, o artigo 2 da Convenção sobre Armas 
Biológicas exige que “no cumprimento dos dispositivos deste artigo serão observadas todas as precauções de 
segurança para a proteção… do meio ambiente”.

Proibições relacionadas
231. Outras regras também podem se aplicar ao uso de armas biológicas. A consequência da sobreposição de proibições 

é simplesmente que várias regras podem proibir o uso dessas armas em determinada circunstância concreta.

232. Uma arma biológica também pode, dependendo de sua composição, constituir uma arma envenenada ou veneno 
proibido (ver a Regra 19 destas diretrizes)508 ou uma arma química proibida, dado que a Convenção sobre Armas 
Químicas também proíbe o uso de toxinas como armas (ver a Regra 21 destas diretrizes).509 Certos herbicidas 
também podem constituir armas biológicas proibidas (ver a Regra 22.B destas diretrizes).

508  Ver o comentário sobre a Regra 19 destas diretrizes, parágrafo 224.
509  Há certa sobreposição entre as substâncias proibidas pela Convenção sobre Armas Biológicas de 1972 e a Convenção sobre 

Armas Químicas de 1993. Como observado por Goldblat, a Convenção sobre Armas Biológicas “abrange toxinas produzidas 
biologicamente, bem como aquelas produzidas por síntese química. Como as toxinas são químicas por natureza, sua inclusão 
na Convenção sobre Armas Biológicas foi um passo em direção à proibição projetada de armas químicas”: Goldblat, “The 
Biological Weapons Convention: An overview”, p. 254. Para mais detalhes sobre armas químicas proibidas, consultar a Regra 21 
destas diretrizes.
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REGRA 21 – PROIBIÇÃO DE USAR ARMAS QUÍMICAS

510  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Regra 74 e 
comentário, p. 289: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule74 e prática relacionada.

511  Declaração de Haia sobre Gases Asfixiantes (1899), parágrafo operativo 1. Esta declaração se aplica em conflitos armados 
internacionais, de acordo com o parágrafo operativo 2. 

512  Protocolo de Genebra sobre o Emprego de Gases (1925), preâmbulo e parágrafo operativo 1. O protocolo se aplica em conflitos 
armados internacionais, de acordo com o parágrafo operativo 6. 

513  Convenção sobre Armas Químicas (1993), artigo 1, que afirma que a convenção se aplica em todas as circunstâncias, inclusive 
em conflitos armados não internacionais.

514  Estatuto do TPI (1998), artigo 8(2)(b)(xviii) e (e)(xiv), que identificam o emprego de tais armas como crimes de guerra em 
conflitos armados internacionais e não internacionais, respectivamente. 

515  Convenção sobre Armas Biológicas (1993), artigo 2(2). 
516  Ibid., artigo 2(9)(c).
517  Ibid., artigo 2(9)(d). 
518  Ibid., parágrafo preambular 7. 
519  O preâmbulo reflete um compromisso que incluiu a retirada dos herbicidas do âmbito de aplicação da convenção. Ver 

W. Krutzsch, “The Preamble”, em W. Krutzsch, E. Myjer e R. Trapp (eds), The Chemical Weapons Convention: A Commentary, 
Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 54–55. As circunstâncias em que os herbicidas podem ser legalmente utilizados 
continuam sendo debatidas. Neste contexto, ver também a Regra 22 destas diretrizes.

520  ONU, Report of the Secretary-General on Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effects of their Possible Use, UN 
Doc. A/7575/Rev.1 e S/9292/Rev.1, ONU, Nova York, 1969, p. 14.

521  Ibid., p. 37. Ver também a Regra 22.A destas diretrizes sobre herbicidas da natureza de armas químicas proibidas.
522  ONU, Report of the Secretary-General on Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effects of their Possible Use, p. 71.
523  Ibid., pp. 71–72.
524  Ibid., p. 72.

É proibido usar armas químicas.

COMENTÁRIO
233. Esta regra foi estabelecida como uma norma de direito internacional consuetudinário aplicável tanto em conflitos 

armados internacionais como não internacionais.510 A proibição está estabelecida em vários tratados, como a 
Declaração de Haia sobre Gases Asfixiantes, de 1899,511 o Protocolo de Genebra sobre o Emprego de Gases, de 
1925,512 e a Convenção sobre Armas Químicas, de 1993,513 e foi identificada como um crime de guerra no Estatuto 
do TPI, de 1998.514

234. De acordo com a definição de “armas químicas” presente na Convenção sobre Armas Químicas, esta regra fornece 
proteção direta aos animais (para a proteção concedida à vegetação, consultar a Regra 22 destas diretrizes). Ela 
proporciona proteção indireta ao meio ambiente natural quando os efeitos incidentais do uso de armas químicas 
incluem danos a bens que fazem parte do meio ambiente natural (ver as Regras 7 e 8 destas diretrizes).

Definição
235. A Convenção sobre Armas Químicas descreve “armas químicas” como aquelas que incluem “substâncias químicas 

tóxicas”, definidas como “toda substância química que, por sua ação química sobre os processos vitais, possa causar 
morte, incapacidade temporal ou lesões permanentes a seres humanos ou animais”.515 Isso inclui as toxinas, que são 
substâncias químicas tóxicas que podem ser de origem biológica. Nos termos da convenção, as “armas químicas” 
não incluem, no entanto, as substâncias químicas tóxicas usadas para “[f]ins militares não relacionados com o 
uso de armas químicas que não dependam das propriedades tóxicas das substâncias químicas como método de 
guerra”.516 Também não incluem agentes de repressão de distúrbios usados para a manutenção da ordem.517

236. O preâmbulo da Convenção sobre Armas Químicas constata “a proibição, incluída nos acordos correspondentes e 
princípios pertinentes do direito internacional, do uso de herbicidas como método de guerra”.518 No entanto, levando 
em conta a definição mencionada acima de substâncias químicas tóxicas, a convenção não proíbe a utilização de 
herbicidas como arma química, a menos que sejam utilizados para prejudicar seres humanos ou animais.519

Efeitos no meio ambiente natural
237. Os efeitos de armas químicas (como agentes nervosos, substâncias vesicantes, agentes asfixiantes, agentes 

sanguíneos ou toxinas) no meio ambiente natural podem ser graves e podem incluir morte generalizada entre 
animais;520 danos ou destruição de espécies vegetais;521 poluição duradoura do ar, das fontes de abastecimento 
de água e do solo;522 interrupção de sistemas ecológicos (p.  ex., a migração de espécies de aves de áreas 
contaminadas);523 ou desmatamento que resulta em erosão e perdas agrícolas.524

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule74
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238. A destruição de armas químicas também pode causar danos ao meio ambiente natural se não for conduzida de 
acordo com as normas pertinentes.525 Por exemplo, as armas químicas despejadas nos oceanos para descarte 
depois da Segunda Guerra Mundial continuam representando riscos para os ambientes marinhos atualmente.526

Proibições relacionadas
239. Outras regras também podem se aplicar ao uso de armas químicas. A consequência da sobreposição de proibições 

é simplesmente que várias regras podem proibir o uso dessas armas em determinada circunstância concreta.

240. Dependendo de sua composição, as armas químicas também podem constituir armas envenenadas ou venenos 
proibidos (ver a Regra 19 destas diretrizes)527 ou armas biológicas proibidas (ver a Regra 20 destas diretrizes).528 
O uso de certos herbicidas também pode violar a proibição de usar armas químicas (ver a Regra 22.A destas 
diretrizes).529  

525  A este respeito, o artigo 4(1) da Convenção sobre Armas Químicas de 1993 afirma: “Cada Estado-Parte, em suas operações de 
transporte, coleta de amostras, estocagem e destruição de armas químicas, atribuirá a mais alta prioridade à… proteção do 
meio ambiente. Cada Estado-Parte realizará as operações de transporte, coleta de amostras, estocagem e destruição de armas 
químicas em conformidade com suas normas nacionais de segurança e emissões”. Uma disposição correspondente pode ser 
encontrada no artigo 7(3) da convenção, que estabelece: “Cada Estado-Parte, na implementação das obrigações que tenha 
assumido em virtude desta convenção, atribuirá a mais alta prioridade à… proteção do meio ambiente”. Sobre procedimentos 
seguros de destruição, ver R. Trapp e P. Walker, “Article IV: Chemical weapons”, em W. Krutzsch, E. Myjer e R. Trapp (eds), The 
Chemical Weapons Convention: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 144-146.

526  M.I. Greenberg, K.J. Sexton e D. Vearrier, “Sea-dumped chemical weapons: Environmental risk, occupational hazard”, Clinical 
Toxicology, Vol. 54, N.º 2, 2016, pp. 79–91. Ver também J. Hart, “Background to selected environmental and human health 
effects of chemical warfare agents”, em T.A. Kassim e D. Barceló (eds), Environmental Consequences of War and Aftermath, 
Springer, Berlim, 2009, pp. 9–10. Para um exemplo de cooperação de Estados para gerenciar restos químicos da guerra, 
consultar, p. ex., o projeto de pesquisa e avaliação de munições químicas entre os países bálticos: www.chemsea.eu.

527  Sobre armas químicas da natureza de armas envenenadas ou venenos proibidos, ver o comentário sobre a Regra 19 destas 
diretrizes, parágrafo 224.

528  Sobre armas químicas da natureza de armas biológicas proibidas, ver o comentário sobre a Regra 20 destas diretrizes, 
parágrafo 232 e nota de rodapé 509.

529  Sobre herbicidas da natureza de armas químicas proibidas, ver o comentário sobre a Regra 22.A destas diretrizes.
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REGRA 22 – PROIBIÇÃO DE USAR HERBICIDAS COMO MÉTODO DE COMBATE

530  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
Regra 76 e comentário, p. 296: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule76 e prática relacionada.

531  Convenção sobre Armas Químicas (1993), Preâmbulo.
532  Para um panorama da discussão da aplicação da Convenção sobre Armas Químicas de 1993 aos herbicidas no momento da 

elaboração, consultar Dinstein, “Protection of the environment in international armed conflict”, pp. 538–539. Para algumas 
das considerações que levaram a isso, ver também Segunda Conferência de Revisão das Partes da Convenção ENMOD, Genebra, 
14–18 de setembro de 1992, declaração final, UN Doc. ENMOD/CONF.II/12, 22 de setembro de 1992, pp. 11–12; Assembleia 
Geral da ONU, Res. 47/52 E, 9 de dezembro de 1992, parágrafo 3; Argentina e Suécia, declarações na Segunda Conferência de 
Revisão das Partes da Convenção ENMOD, Genebra, 14–18 de setembro de 1992, United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 
17, 1993, p. 234; e Países Baixos, Câmara Baixa do Parlamento, debate sobre armas químicas, Tweede Kamer 68, 25 de abril de 
1995, p. 68–4105. Os Estados Unidos consideram que as proibições da Convenção sobre Armas Químicas não se aplicam aos 
herbicidas: Estados Unidos, Law of War Manual, 2015 (atualizado em 2016), pp. 416, parágrafo 6.17.2. Dito isto, por uma questão 
de política, os Estados Unidos renunciaram ao uso de herbicidas em conflitos armados, exceto dentro de instalações dos EUA 
ou em torno de seus perímetros defensivos: Estados Unidos, ordem executiva 11850 – Renúncia de certos usos na guerra de 
herbicidas químicos e agentes de repressão de distúrbios, 8 de abril de 1975, que afirma: “Os Estados Unidos renunciam, por 
uma questão de política nacional, ao uso de herbicidas na guerra, exceto o uso, de acordo com as regulamentações aplicáveis 
a seu uso doméstico, para o controle da vegetação dentro das bases e instalações dos EUA ou em torno de seus perímetros 
defensivos imediatos”. As circunstâncias em que os herbicidas podem ser legalmente utilizados em conflitos armados 
continuam sendo debatidas.

533  Este é particularmente o caso, dada a ligação histórica entre o uso de herbicidas como o agente laranja na Guerra do Vietnã 
e os subsequentes esforços da comunidade internacional para implementar uma maior proteção para o meio ambiente 
natural em épocas de conflito armado: PNUMA, Protecting the Environment during Armed Conflict: An Inventory and Analysis of 
International Law, p. 8. Ver também Dinstein, “Protection of the environment in international armed conflict”, p. 538; e Países 
Baixos, Toepassing Humanitair Oorlogsrecht, 1993, p. IV-8, parágrafo 14, e p. V -9, parágrafo 7, que afirmam que o artigo 35 do 
Protocolo Adicional I de 1977 foi redigido à luz do uso em grande escala de desfolhantes na Guerra do Vietnã. A respeito de um 
uso possivelmente menos polêmico dos herbicidas, consultar a política dos EUA de usar herbicidas para controlar a vegetação 
dentro ou ao redor dos perímetros defensivos imediatos de bases e instalações dos EUA, nota de rodapé 532 acima. 

534  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
comentário sobre a Regra 76, p. 298: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule76. Para a proibição 
consuetudinária do uso de armas químicas, ver ibid., Regra 74 e comentário, p. 289: https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/por/docs/v1_rul_rule74 e prática relacionada. 

O uso de herbicidas como método de combate é proibido se:
A. forem da natureza de armas químicas proibidas;
B. forem da natureza de armas biológicas proibidas;
C. forem dirigidos contra vegetação que não for um objetivo militar;
D. causarem a perda incidental de vidas civis, ferimentos dos civis e danos aos bens de caráter civil, ou 

uma combinação destes que podem ser excessivos em relação à vantagem militar concreta e direta 
que se espera; ou

E. causarem danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural.

COMENTÁRIO
241. Esta regra foi estabelecida como uma norma de direito internacional consuetudinário aplicável tanto em conflitos 

armados internacionais como não internacionais.530 Em 1993, as negociações da Convenção sobre Armas Químicas 
incluíram no preâmbulo do tratado a constatação da “proibição, incluída nos acordos correspondentes e princípios 
pertinentes do direito internacional, do uso de herbicidas como método de guerra”.531 No entanto, a convenção não 
define qual uso se qualifica como método de guerra, e alguns Estados se reservaram o direito de usar herbicidas 
contra a vegetação. Esta regra estabelece as circunstâncias em que os herbicidas não podem ser utilizados.532

242. Essa regra protege diretamente o meio ambiente natural porque regula o uso de herbicidas que, por sua natureza, 
atacam a vegetação que, por sua vez, faz parte do meio ambiente natural. Também fornece proteção indireta 
ao meio ambiente natural, uma vez que o uso de herbicidas pode ter outros efeitos não intencionais no meio 
ambiente natural (como a contaminação de fontes de água ou de alimentos ou danos aos animais).

243. Devido à clara tendência a favor da proteção do meio ambiente natural contra danos deliberados, é provável que 
qualquer uso de herbicidas na guerra cause preocupações.533 Nos casos a seguir, é claro que seu uso como método 
de guerra é proibido.

Da natureza de armas químicas proibidas
244. O uso de herbicidas em conflitos armados para prejudicar seres humanos ou animais violará a proibição 

consuetudinária geral de usar armas químicas.534 A Convenção sobre Armas Químicas proíbe, entre outras coisas, 
substâncias químicas tóxicas, definidas como “[t]oda substância química que, por sua ação química sobre os 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule76
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule76
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule74
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule74
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processos vitais, possa causar morte, incapacidade temporal ou lesões permanentes a seres humanos ou animais”, 
“com exceção das que forem destinadas para fins não proibidos por esta convenção”.535 Os “fins não proibidos” 
incluem “[f]ins militares não relacionados com o uso de armas químicas que não dependam das propriedades tóxicas 

das substâncias químicas como método de guerra”.536 Portanto, a Convenção sobre Armas Químicas proíbe a utilização 
de herbicidas quando estes são utilizados para prejudicar seres humanos ou animais, mas não quando prejudicam 
exclusivamente plantas.

245. Consequentemente, todos os Estados devem garantir que todo herbicida escolhido para uso em conflitos 
armados não constitua uma arma química. Por exemplo, um relatório de 1969 do secretário-geral da ONU 
observou que “alguns herbicidas, particularmente aqueles que contêm arsênico orgânico, também são tóxicos 
para o ser humano e para os animais”.537 A este respeito, um relatório de 1970 da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) sobre os aspectos de saúde das armas químicas observou que “deve-se ter em mente que o emprego 
militar de produtos químicos contra plantas pode levar à sua ingestão, por seres humanos, na água e nos 
alimentos, em doses muito superiores às experimentadas quando os mesmos produtos químicos são usados 
para fins agrícolas e outros”.538

Da natureza de armas biológicas proibidas
246. O uso de herbicidas que são constituídos por ou que contêm agentes biológicos violará a regra consuetudinária 

que proíbe o uso de armas biológicas, mesmo que sejam usados contra bens que constituem objetivos militares.539 
Neste sentido, a Convenção sobre Armas Biológicas de 1972 proíbe todas as armas biológicas, inclusive quando 
usadas contra plantas.540 Exemplos de herbicidas que contêm agentes biológicos foram considerados no relatório 
de 1969 do secretário-geral da ONU, que observou que “fitopatógenos podem ser usados para fins militares”541 
e deu exemplos de agentes bacteriológicos que poderiam ser usados para atingir plantas, como a ferrugem 
bacteriana da folha do arroz e a gomose da cana-de-açúcar.542 Hoje, esses agentes se encaixariam na definição de 
arma biológica proibida pela Convenção sobre Armas Biológicas e pelo direito consuetudinário.

Dirigidos contra vegetação que não for um objetivo militar
247. Mesmo que os herbicidas não sejam da natureza de armas químicas ou biológicas proibidas, seu uso na vegetação, 

quando tal uso constituir um ataque, violará a regra geral de distinção se a vegetação não for um objetivo militar.543 
A este respeito, e dada a ampla possibilidade de disseminação dos herbicidas, é particularmente importante 
ressaltar que uma grande extensão florestal, por exemplo, não deve ser inteiramente considerada um objetivo 
militar só porque há combatentes numa pequena parte dela; apenas a porção da floresta que contribui diretamente 
para a ação militar poderá se tornar um objetivo militar.544

248. Tendo em vista que, para se qualificar como objetivo militar, uma parte do meio ambiente natural deve contribuir 
efetivamente para a ação militar, e não apenas para a categoria mais geral de capacidades de sustentar a 
guerra,545 vale ressaltar que definir uma plantação, por exemplo, como alvo de ataque com herbicida devido à sua 
importância para a dieta ou para a economia do adversário (que, dependendo do Estado, poderia incluir borracha, 

535  Convenção sobre Armas Químicas (1993), artigo 2(2) e (1)(a). 
536  Ibid., artigo 2(9)(c) [ênfase nossa].
537  ONU, Report of the Secretary-General on Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effects of their Possible Use, p. 14.
538  OMS, Health Aspects of the Use of Chemical and Biological Weapons, pp. 57.
539  Para a proibição consuetudinária de usar armas biológicas, consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV 

sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 73 e comentário, p. 285: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule73 e prática relacionada. 

540  Ver entendimentos adicionais sobre o artigo 1 da Terceira e Quarta Conferências de Revisão da Convenção sobre Armas 
Biológicas, confirmando o escopo que inclui “agentes microbiológicos ou outros agentes biológicos ou toxinas prejudiciais a 
plantas e animais, assim como a seres humanos”: Oitava Conferência de Revisão dos Estados Partes da Convenção sobre Armas 
Biológicas, entendimentos e acordos adicionais alcançados pelas Conferências de Revisão anteriores relativos a cada artigo da 
convenção, UN Doc. BWC/CONF.VIII/PC/4, 31 de maio de 2016, p. 3, parágrafo 6.

541  ONU, Report of the Secretary-General on Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effects of their Possible Use, p. 18.
542  Ibid., p. 47.
543  A respeito da aplicação da regra de distinção em relação ao meio ambiente natural, consultar a Regra 5 destas diretrizes. A 

respeito da proibição de ataques indiscriminados, consultar a Regra 6 destas diretrizes. 
544  Droege/Tougas, “The protection of the natural environment in armed conflict: Existing rules and need for further legal 

protection”, p. 28.
545  Para mais detalhes sobre esta distinção, incluindo a opinião divergente dos Estados Unidos a este respeito, ver a Regra 5 destas 

diretrizes.
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arroz, trigo, papoula, coca ou batata)546 violaria essa regra.547 Tal ataque também poderia violar a proibição de 
atacar bens indispensáveis à sobrevivência da população civil (ver Regra 10 destas diretrizes).

Perdas incidentais excessivas
249. Mesmo nos casos em que a vegetação tenha se tornado um objetivo militar, os ataques à vegetação com herbicidas 

violarão a regra geral da proporcionalidade se o ataque puder causar incidentalmente mortos ou feridos na 
população civil, danos a bens de caráter civil, incluindo o meio ambiente natural, ou uma combinação destas 
consequências, que seriam excessivos em relação à vantagem militar concreta e direta que se espera.548 A vantagem 
militar prevista do uso de herbicidas costuma ser impedir que o inimigo consiga se refugiar ou se movimentar 
livremente em áreas com folhagem densa,549 mas deve-se equilibrar isso com os efeitos incidentais previsíveis do 
ataque, como danos a áreas mais amplas ou a outras vegetações e contaminação das fontes de abastecimento de 
água,550 incluindo efeitos indiretos (também chamados de “reverberações”), na medida em que sejam previsíveis, 
como a ingestão por animais e impactos duradouros na saúde humana.551 A este respeito, a OMS afirmou que o uso 
de agentes contra cultivos, como os herbicidas, poderia ter “um efeito profundo e duradouro na saúde humana”, 
resultante de uma grande redução na qualidade ou na quantidade do abastecimento de alimentos.552

Danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural
250. Os ataques à vegetação por herbicidas são proibidos se o ataque puder causar danos extensos, duradouros e 

graves ao meio ambiente natural.553 A aplicação desta regra à utilização de herbicidas tem espacial importância 
histórica, uma vez que a inclusão da proibição de causar danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente 
natural contida no artigo 35 do Protocolo Adicional I de 1977 foi motivada pelo clamor internacional sobre os 
efeitos devastadores de herbicidas como os agentes laranja, branco e azul no meio ambiente natural e na vida 
humana durante a Guerra do Vietnã.554 As consequências ecológicas do uso de herbicidas neste conflito armado 
são variadas e bem documentadas,555 e incluem a conversão de aproximadamente 30% dos manguezais do Vietnã 
do Sul em terras devastadas por décadas,556 mudanças duradouras na comunidade biótica557 e uma redução no teor 
de nutrientes do solo e a correspondente perda de produtividade do terreno afetado.558

251. Além disso, os Estados signatários da Convenção ENMOD de 1976 pactuaram em 1992 que o uso militar ou 
qualquer outro uso hostil de herbicidas como uma técnica de modificação ambiental é um método de combate 
proibido se tal uso perturbar o equilíbrio ecológico de uma região, causando, desse modo, efeitos extensos, de 
longa duração ou graves como meio de destruição, dano ou ferimento a qualquer outro Estado signatário.559 As 
definições de danos “extensos, de longa duração ou graves” utilizadas pelos Estados signatários refletem as 
definições destes termos para os fins da Convenção ENMOD (ver a Regra 3.B destas diretrizes).

546  Para uma análise do efeito do uso de herbicidas em plantações de coca no contexto do conflito armado na Colômbia, ver ILPI, 
Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: An Empirical Study, pp. 43–46.

547  Este objetivo de ataque é contemplado no contexto de herbicidas que contêm agentes biológicos em ONU, Report of the 
Secretary-General on Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effects of their Possible Use, pp. 46–47. 

548  A respeito da aplicação da regra de proporcionalidade em relação ao meio ambiente natural, consultar a Regra 7 destas 
diretrizes. 

549  Dinstein, “Protection of the environment in international armed conflict”, p. 538.
550  Estes efeitos estão contemplados, p. ex., na Austrália, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, parágrafo 4.11. De modo 

mais geral, consultar A.H. Westing, “Herbicides in war: Past and present”, em A.H. Westing (ed.), Herbicides in War: The Long-
Term Ecological and Human Consequences, Stockholm International Peace Research Institute, 1984, p. 3.

551  Sobre os impactos duradouros do uso do herbicida agente laranja na Guerra do Vietnã, consultar, p. ex., K.R. Olson e L.W. 
Morton, “Long-Term Fate of Agent Orange and Dioxin TCDD Contaminated Soils and Sediments in Viet Nam Hotspots”, 
Open Journal of Soil Science, Vol. 9, N.º 1, 2019, pp. 1–34; L.T.N. Tuyet e A. Johansson, “Impact of chemical warfare with Agent 
Orange on women’s reproductive lives in Vietnam: A pilot study”, Reproductive Health Matters, Vol. 9, N.º 18, novembro de 2001, 
pp. 156–164; e J.M. Stellman e S.D. Stellman, “Agent Orange during the Viet Nam War: The lingering issue of its civilian and 
military health impact”, American Journal of Public Health, Vol. 108, N.º 6, junho de 2018, pp. 726–728. 

552  OMS, Health Aspects of the Use of Chemical and Biological Weapons, p. 17.
553  A respeito da proibição de causar danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural, consultar a Regra 2 destas 

diretrizes. 
554  Sobre este vínculo histórico, ver a nota de rodapé 533 acima. 
555  Ver, em particular, A.H. Westing, Ecological Consequences of the Second Indochina War, Stockholm International Peace Research 

Institute, Almqvist & Wikseel, Stockholm, 1976, pp. 24–45 e 63–82. 
556  Ibid., p. 39.
557  Ibid., pp. 37 e 39–40.
558  Ibid., pp. 37–38 e 68–69. 
559  Segunda Conferência de Revisão das Partes da Convenção ENMOD, documento final, ENMOD/CONF.II/12, Genebra, 22 de 

setembro de 1992, Parte II, pp. 11–12.
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REGRA 23 – ARMAS INCENDIÁRIAS

560  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
Regra 84 e comentário, p. 353: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule84 e prática relacionada.

561  Para mais detalhes sobre a aplicação das regras de distinção e precauções em relação ao meio ambiente natural, consultar as 
Regras 5 e 8 destas diretrizes.

562  O termo “possíveis” foi interpretado como praticáveis ou praticamente possíveis, levando em conta todas as circunstâncias 
vigentes no momento, incluindo considerações humanitárias e militares. Para uma discussão mais aprofundada sobre as 
precauções possíveis, consultar a Regra 8 destas diretrizes. 

563  Assembleia Geral da ONU, Report of the Secretary-General on napalm and other incendiary weapons and all aspects of their possible 
use, p. 51.

564  Westing, Ecological Consequences of the Second Indochina War, pp. 58–60.
565  Para mais detalhes sobre os efeitos de armas incendiárias no meio ambiente natural, ver Assembleia Geral da ONU, Report of the 

Secretary-General on napalm and other incendiary weapons and all aspects of their possible use, pp. 18, 43–44 e 50–51.
566  Ibid., pp. 21–22.

A. Se forem utilizadas armas incendiárias, todo cuidado deve ser tomado para evitar e, em última 
instância, minimizar a perda incidental de vidas civis, ferimentos dos civis e danos aos bens de caráter 
civil, inclusive ao meio ambiente natural.

B. Para os Estados signatários do Protocolo Adicional III à Convenção sobre Certas Armas Convencionais, 
é proibido tomar como objeto de ataque, com armas incendiárias, florestas e outros tipos de cobertura 
vegetal, exceto quando tais elementos naturais forem usados para acobertar, esconder ou camuflar 
combatentes e outros objetivos militares, ou forem em si mesmos objetivos militares.

COMENTÁRIO
252. A regra geral consagrada na Regra 23.A, que é apresentada aqui com a adição de uma referência expressa ao meio 

ambiente natural, foi estabelecida como uma regra do direito internacional consuetudinário aplicável em conflitos 
armados internacionais e não internacionais.560 A Regra 23.B é uma reafirmação do artigo 2(4) do Protocolo III de 
1980 à CCAC. Ela se aplica em conflitos armados internacionais para todos os Estados signatários do Protocolo e em 
conflitos armados não internacionais para os Estados signatários que aderiram ao artigo 1 modificado da CCAC de 
2001, que expandiu o escopo da convenção para situações de conflito armado não internacional. Neste último caso, 
a regra também se aplica a grupos armados não estatais que participam de um conflito armado não internacional.

Regra 23.A
253. A Regra 23.A é uma aplicação das regras gerais de distinção e precauções ao caso específico das armas incendiárias 

e do meio ambiente natural.561 As armas incendiárias têm efeitos ímpares e potentes, especificamente devido ao 
impacto do fogo. Quando armas incendiárias forem utilizadas, deve-se tomar cuidados especiais para minimizar 
seus efeitos indiscriminados, inclusive sobre o meio ambiente natural. Assim como na Regra 11.A sobre a obrigação 
de tomar cuidados especiais ao atacar obras e instalações que contenham forças perigosas, é necessário realizar 
uma avaliação das precauções possíveis que sejam sensíveis aos riscos ímpares decorrentes da utilização de armas 
incendiárias e, consequentemente, tomar medidas de precaução rigorosas.562 Isso pode envolver, por exemplo, 
exigir que um nível mais alto/elevado de comando tome a decisão de realizar tal ataque e/ou garantir a busca de 
assessoramento especializado e apropriado (por exemplo, de bombeiros ou especialistas ambientais) ao considerar 
o risco de que o incêndio saia do controle ou dos efeitos potenciais do uso de fogo.

254. O secretário-geral da ONU destacou os efeitos das armas incendiárias no meio ambiente natural em um relatório 
de 1972, que enfatizou que tal uso “pode levar a mudanças ecológicas irreversíveis com consequências graves e 
duradouras”.563 As consequências podem incluir danos às árvores ou a outras plantas (tanto do incêndio inicial 
quanto os danos posteriores provocados por fungos e insetos que podem entrar pelas feridas abertas pelo fogo), 
uma redução da folhada que protege o solo, o que aumenta o risco de erosão, e os efeitos diretos e indiretos nas 
populações da vida selvagem.564

255. Alguns dos fatores que devem ser analisados ao considerar o uso de uma arma incendiária são a substância 
incendiária da munição e seus efeitos previsíveis; a composição do meio ambiente natural em torno do objetivo 
militar que será atacado; a dificuldade potencial de controlar incêndios incidentais que possam ocorrer; até que 
ponto o meio ambiente natural pode ser protegido; o clima e as condições meteorológicas prevalecentes; e os 
efeitos tóxicos incidentais do monóxido de carbono e de outros produtos de combustão.565 Em especial, o fogo tem 
maior probabilidade de se espalhar em velocidades de vento mais altas, em condições de umidade mais baixa e em 
lugares onde a vegetação não tenha sido umedecida por chuvas recentes.566
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256. Um exemplo de uma precaução apropriada seria suspender ou cancelar um ataque caso as condições meteorológicas 
aumentem a probabilidade de propagação do fogo e se tal incêndio tornasse o ataque desproporcional ou 
indiscriminado. Outro exemplo seria escolher uma arma alternativa que pudesse atingir um efeito militar 
semelhante e minimizar os danos incidentais esperados a civis e ao meio ambiente natural.

257. As regras gerais que proíbem ataques indiscriminados e desproporcionados também devem ser respeitadas ao usar 
armas incendiárias. Para isso, os danos ao meio ambiente natural resultantes de incêndios devem ser levados em 
conta ao avaliar os efeitos indiscriminados ou desproporcionados das armas incendiárias. Isso merece destaque, 
pois, dependendo das circunstâncias e de como essas armas são utilizadas, o fogo pode se propagar de modo que 
o usuário perca o controle de seus efeitos no tempo e no espaço, levantando, assim, questões de compatibilidade 
com a proibição de ataques indiscriminados.567

Regra 23.B
258. A Regra 23.B é uma reafirmação do artigo 2(4) do Protocolo III à CCAC.

259. Para os propósitos deste Protocolo, o artigo 1(1) define uma arma incendiária como “qualquer arma ou munição 
planejada primariamente para incendiar objetos ou causar lesões por queimadura a pessoas por meio da ação 
de chamas, calor ou uma combinação dos mesmos, produzidos por uma reação química da substância lançada 
no alvo”. Não estão incluídas as armas que podem ter efeitos incendiários incidentais, tais como iluminadores, 
traçadores, e sistemas de fumaça e sinalizadores, nem as munições “com efeitos combinados”.568

260. Embora esta regra seja específica para armas incendiárias, deve-se notar que a regra geral que proíbe ataques a 
qualquer parte do meio ambiente natural, exceto se for um objetivo militar, é obrigatória em conflitos armados 
internacionais e não internacionais como uma questão do direito consuetudinário.569 Consequentemente, na 
medida em que as florestas ou outros tipos de cobertura vegetal não sejam objetivos militares, não devem ser 
tomados como objeto de ataque por armas incendiárias.

261. Embora seja possível considerar que a redação do artigo 2(4) deixa margem para confusão quanto à possibilidade de 
atacar a cobertura vegetal mesmo que não seja um objetivo militar, este parágrafo não deve ser lido isoladamente. 
Em particular, o parágrafo 1 do mesmo artigo estabelece a proibição geral de atacar bens de caráter civil com 
armas incendiárias.570 Além disso, o uso de partes específicas de uma floresta ou de outras plantas para cobrir, 
ocultar ou camuflar combatentes ou outros objetivos militares é uma das maneiras pelas quais a cobertura vegetal 
pode se tornar um objetivo militar. Essa interpretação é apoiada pela redação do parágrafo – “forem usados para” 
– que ecoa a definição de um objetivo militar; o uso de objetos, neste caso partes do meio ambiente natural, é de 
fato uma das maneiras pelas quais eles podem contribuir efetivamente para a ação militar. Por último, a história 
da elaboração do artigo 2(4) indica que não se pretendia qualquer contradição entre esta disposição e a definição 

de bens de caráter civil e de objetivos militares do artigo 52(1)–(2) do Protocolo Adicional I de 1977.571

567  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 623, parágrafo 1963. Para mais detalhes sobre 
a proibição de ataques indiscriminados, incluindo sua relevância para o uso do fogo, consultar a Regra 6 destas diretrizes. 
Especialmente no contexto da CCAC de 1980, alguns Estados reprovaram o uso indiscriminado de armas incendiárias. Ver, 
p. ex., Croácia, declaração no Encontro das Altas Partes Contratantes da CCAC, 21–23 de novembro de 2018, e a declaração na 
Quinta Conferência de Revisão da CCAC, 12 de dezembro de 2016; Irlanda, declaração no Encontro das Altas Partes Contratantes 
da CCAC, novembro de 2017; e Moldávia, declaração na Quinta Conferência de Revisão da CCAC, 12 de dezembro de 2016.

568  As munições com efeitos combinados são aquelas projetadas para combinar efeitos de penetração, concussão ou fragmentação 
com um efeito incendiário adicional, tais como projéteis perfurantes de blindagem. 

569  Na verdade, esta é a regra geral de distinção aplicada ao meio ambiente natural. Para mais detalhes sobre esta regra, consultar 
a Regra 5 destas diretrizes. Sobre se os efeitos das armas incendiárias podem ser limitados conforme exigido pelo DIH, ver 
também a Regra 6 destas diretrizes sobre a proibição de ataques indiscriminados; e Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do 
CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 71 e comentário, pp. 271–277: https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule71 e prática relacionada.

570  Para a prática relacionada com o caráter civil do meio ambiente e os pontos de vista divergentes relacionados, consultar os 
parágrafos 18–21 destas diretrizes.

571  Sobre este aspecto, consultar W.H. Parks, “Le protocole sur les armes incendiaires”, Revue internationale de la Croix-Rouge,  
Vol. 72, N.º 786, novembro–dezembro de 1990, pp. 602–603: 

 Cette disposition nouvelle a été introduite tardivement au cours de la dernière session. Elle visait à interdire l’emploi des armes 
incendiaires pour mener une politique de la “terre brûlée”. La règle a toutefois était [sic] remaniée par un petit groupe informel 
constitué par le président du Groupe de travail afin de la rendre conforme aux principes du droit de la guerre déjà en vigueur.  
Comme mentionné plus haut, cette règle est en accord avec les articles 52, paragraphes 1) et 2) et 55 du Protocole additionnel I. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule71
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REGRA 24 – MINAS TERRESTRES

572  De acordo com a convenção, também é proibido produzir, armazenar e transferir minas antipessoais, desenvolver ou adquirir 
de qualquer outro modo e manter minas antipessoais, ou ajudar, encorajar ou induzir, de qualquer maneira, quem quer que seja 
a participar em qualquer atividade proibida. 

573  De acordo com o artigo 1(1) da convenção, os Estados signatários se comprometem a “nunca, sob nenhuma circunstância” usar 
minas antipessoais. Entende-se que isso inclui todas as situações de conflito armado, outras situações de conflitos ou tensões 
internas e em tempos de paz. 

574  Consultar o Protocolo Modificado II da CCAC (1996), artigo 1(2). 
575  Para um panorama da história da consideração desta questão na ONU desde 1975, ver Assembleia Geral da ONU, Problems 

of remnants of war: Report of the Secretary-General, UN Doc. A/38/383, 19 de outubro de 1983, parágrafos 3–8. Ver também 
Assembleia Geral da ONU, Report of the Secretary-General on the protection of the environment in times of armed conflict, 1993, 
parágrafo 107, que cita um relatório apresentado pelo CICV à 48.ª sessão da Assembleia Geral da ONU da seguinte maneira:  
“[O CICV] considera que deve ser dada muita atenção ao problema dos danos ambientais causados pela colocação 
indiscriminada e não registrada de minas”.

576  Sobre os severos e persistentes efeitos que as minas terrestres podem ter no meio ambiente natural, ver, p. ex., Assembleia 
Geral da ONU, Report of the Secretary-General on problems of remnants of war, em particular, o Anexo I, parágrafos 16–22; e A.A. 
Berhe, “The contribution of landmines to land degradation”, Land Degradation & Development, Vol. 18, N.º 1, janeiro/fevereiro 
de 2007, pp. 1–15.

A. Para as partes em conflito, as regras costumeiras mínimas específicas sobre minas terrestres são:
i. Quando minas terrestres forem utilizadas, deve-se tomar cuidados especiais para minimizar seus 

efeitos indiscriminados, inclusive sobre o meio ambiente natural.
ii. Na medida do possível, uma parte em conflito que empregue minas terrestres deve registrar a 

localização delas.
iii. Quando as hostilidades ativas cessarem, uma parte em conflito que tiver utilizado minas terrestres 

deve removê-las, torná-las inofensivas aos civis ou facilitar a remoção.
B. Para os Estados signatários da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais:

i. É proibido usar minas antipessoais.572

ii. Cada Estado signatário deve destruir ou garantir a destruição de seus estoques de minas antipessoais.
iii. Assim que possível, cada Estado signatário deve limpar as áreas sob sua jurisdição ou seu controle que 

estiverem contaminadas por minas antipessoais.
C. Para um Estado que não participe da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais, mas que seja 

signatário do Protocolo II à Convenção sobre Certas Armas Convencionais, conforme modificação de 3 de 
maio de 1996 (Protocolo Modificado II da CCAC), o uso de minas antipessoais e antiveículos é limitado 
pelas regras gerais e específicas do Protocolo, inclusive aquelas que exigem que:
i. Todas as informações sobre a localização das minas, a disposição de campos minados e as áreas 

minadas devem ser registradas, conservadas e disponibilizadas depois que as hostilidades ativas 
cessarem, com o propósito de remover as minas.

ii. Imediatamente depois que as hostilidades ativas cessarem, todos os campos e áreas minados devem 
ser desobstruídos, removidos, destruídos ou conservados de acordo com os requisitos do Protocolo 
Modificado II da CCAC.

COMENTÁRIO
262. A Regra 24.A consiste nas regras mínimas do direito consuetudinário que se aplicam especificamente às minas 

terrestres. Ela é relevante para o pequeno número de Estados que não participam da Convenção sobre a Proibição 
de Minas Antipessoais de 1997 nem do Protocolo Modificado II da CCAC de 1996. As Regras 24.A.i e iii se aplicam 
a todos os conflitos armados, sejam internacionais ou não internacionais. A Regra 24.A.ii se aplica a conflitos 
armados internacionais e, possivelmente, também a conflitos armados não internacionais.

263. A Regra 24.B se baseia nos artigos 1(1), 4 e 5(1) da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais. A convenção 
é aplicável em todas as situações, inclusive em conflitos armados internacionais e não internacionais.573

264. A Regra 24.C reflete as obrigações do Protocolo Modificado  II da CCAC, que estabelece regras para minas, 
armadilhas e outros dispositivos. Em especial, as sub-regras da Regra 24.C se baseiam nos artigos 9(1) e 10(1) e 
(2) do Protocolo. O Protocolo Modificado II é aplicável em conflitos armados internacionais e não internacionais.574 
Quando um Estado é parte do Protocolo Modificado II e da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais, as 
regras desta última prevalecem no que diz respeito às minas antipessoais.

265. Esses conjuntos de regras são relevantes devido aos graves efeitos que as minas terrestres podem ter sobre os 
civis e o meio ambiente natural. O impacto que essas armas podem ter no meio ambiente natural tem causado 
preocupação internacional há muito tempo.575 As consequências podem incluir a morte da vida selvagem e a 
contaminação duradoura de terras agrícolas.576 Esses impactos podem obrigar as populações locais a evitar 
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ou abandonar certas áreas, fazendo com que explorem outras partes do meio ambiente natural de forma 
insustentável.577 Assim, independentemente de serem parte do Protocolo Modificado II ou da Convenção sobre a 
Proibição de Minas Antipessoais, a implementação total ou parcial dessas regras é uma medida que qualquer parte 
em um conflito pode tomar para minimizar danos incidentais ao meio ambiente natural que possam resultar do 
uso de minas terrestres.

266. As operações para remover ou destruir minas terrestres também podem ter impactos ambientais adversos.578 Estes 
incluem efeitos de curto prazo, como a remoção da vegetação, e efeitos de longo prazo, como a contaminação do 
solo e dos sistemas de água quando as armas são destruídas no local.579 As operações também podem impactar os 
habitats naturais dos insetos e da vida selvagem.580

267. O objetivo das Regras 24.A–C é minimizar o impacto ambiental das minas terrestres e facilitar sua rápida remoção 
depois do fim das hostilidades ativas, ações que claramente beneficiariam o meio ambiente natural e o uso 
produtivo de seus recursos.

268. Esta regra não aborda as minas navais. As minas navais são regidas pelo direito dos tratados e pelo direito 
consuetudinário, incluindo as regras gerais do DIH sobre a condução de hostilidades.581 O direito dos tratados 
pertinente inclui a Convenção de Haia de 1907 (VIII) sobre minas submarinas. Além disso, o San Remo Manual on 
International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, de 1994, reafirma regras aplicáveis especificamente às minas 
navais.582

Regra 24.A
269. Qualquer uso de minas terrestres é regido pelas regras gerais consuetudinárias de distinção, proporcionalidade e 

precauções.583 Decorrentes destas, as Regras 24.A.i–iii são regras mínimas do direito internacional consuetudinário 
que se aplicam especificamente às minas terrestres.584 Como dito acima, as Regras 24.A.i e iii se aplicam a conflitos 
armados internacionais e não internacionais;585 a Regra 24.A.ii se aplica a conflitos armados internacionais e, 
possivelmente, também a conflitos armados não internacionais.586

270. A exigência da Regra 24.A.i de que sejam tomados cuidados especiais para minimizar os efeitos indiscriminados 
das minas terrestres deriva do caráter civil do meio ambiente natural.587 Os danos ao meio ambiente natural 
que possam resultar do uso de minas terrestres devem, portanto, ser levados em conta ao avaliar seus efeitos 
indiscriminados ou desproporcionados. Para cumprir essa obrigação, as partes em conflito devem tomar medidas 
para reduzir o risco desses efeitos; isso exigirá necessariamente que cumpram suas obrigações estabelecidas pelas 
regras gerais sobre a condução de hostilidades.588

577  Para mais detalhes sobre os efeitos de minas terrestres e resíduos explosivos de guerra no meio ambiente natural, ver, p. ex., 
A.H. Westing (ed.), Explosive Remnants of War: Mitigating the Environmental Effects, Taylor and Francis, Londres, 1985; Assembleia 
Geral da ONU, Report of the Secretary-General on problems of remnants of war, em particular, o Anexo I, parágrafos 16–22; e 
Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, pp. 410–411, parágrafo 1443.

578  Centro Internacional de Genebra para a Desminagem Humanitária (GICHD), “Do no harm” and mine action: Protecting the 
environment while removing the remnants of conflict, GICHD, Genebra, 2014. 

579  U. Hoffman e P. Rapillard, “Do no harm in mine action: Why the environment matters”, The Journal of ERW and Mine Action, 
Vol. 19, N.º 1, maio de 2015, p. 5.

580  Para um exemplo de medidas de mitigação tomadas para proteger a vida selvagem durante a remoção de minas, ver M. Jebens, 
“Protecting the environment: Mine clearance in Skallingen, Denmark”, The Journal of ERW and Mine Action, Vol. 19, N.º 1, 2015, 
pp. 37–42.

581  Para um panorama das considerações jurídicas relativas às minas navais, ver D. Letts, “Naval mines: Legal considerations in 
armed conflict and peacetime”, International Review of the Red Cross, 2016, Vol. 98, N.º 2, 2016, pp. 543–565; e Chatham House, 
International Law Applicable to Naval Mines, International Security Department Workshop Summary, Londres, outubro de 2014. 

582  Doswald-Beck (ed.), San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, pp. 25–26, parágrafos 80–92. 
A disposição do manual sobre a devida consideração ao meio ambiente natural também se aplica às minas navais: ibid., p. 15, 
parágrafo 44.

583  Consultar as Regras 5, 6 e 7 destas diretrizes. Ver também o Protocolo Modificado II da CCAC (1996), artigo 3.
584  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 

Regra 81, p. 315: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule81 e prática relacionada; ibid., Regra 82, 
p. 319: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule82 e prática relacionada; e ibid., Regra 83, p. 321, 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule83 e prática relacionada. 

585  Ver ibid., Regra 81 e comentário, p. 315: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule81 e prática 
relacionada; e ibid., Regra 83 e comentário, p. 321: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule83 e 
prática relacionada.

586  Ver ibid., Regra 82 e comentário, p. 319: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule82 e prática relacionada. 
587  A respeito do caráter civil do meio ambiente natural, consultar a seção “Considerações preliminares” destas diretrizes, 

parágrafos 18–21. De modo mais geral, sobre a aplicação da proibição de ataques indiscriminados ao meio ambiente natural, ver 
a Regra 6 destas diretrizes. 

588  Ver, em particular, a aplicação dos princípios de distinção, proporcionalidade e precauções em relação ao meio ambiente 
natural nas Regras 5, 7 e 8 destas diretrizes. 
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271. A exigência da Regra 24.A.ii de que cada parte em conflito que utilizar minas terrestres deva registrar a localização 
delas, na medida do possível, fornece proteção ao meio ambiente natural porque tais registros, em última análise, 
facilitarão a rápida remoção das minas, particularmente em situações pós-conflito, e, assim, reduzirão o risco 
representado por esses dispositivos ao meio ambiente natural.

272. A exigência da Regra 24.A.iii de que, ao término das hostilidades ativas, uma parte em conflito que tiver utilizado 
minas terrestres deva removê-las, torná-las inofensivas aos civis ou facilitar a sua remoção reduz logicamente o 
risco de danos que tais armas representam ao meio ambiente natural, embora, como mencionado acima, certas 
atividades de desminagem possam prejudicar o meio ambiente natural se não forem realizadas com cuidado.589

Regra 24.B
273. Esta regra descreve os requisitos da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais de relevância para a 

proteção do meio ambiente natural. De acordo com a convenção, uma mina antipessoal é definida como um 
artefato explosivo concebido para ser colocado sob, sobre ou próximo ao chão ou a outra superfície e explodir em 
consequência da presença, proximidade ou contato de uma pessoa.590 Isso inclui tanto as minas que são produzidas 
em série de acordo com os padrões industriais quanto aquelas de natureza improvisada.591

274. Além de proibir o uso de minas antipessoais (Regra 24.B.i destas diretrizes), a Convenção sobre a Proibição de Minas 
Antipessoais exige que cada Estado signatário destrua todas as minas antipessoais armazenadas (Regra 24.B.ii 
destas diretrizes). Como outros tipos de munições, as minas antipessoais podem conter materiais perigosos e 
produtos químicos tóxicos que, se forem destruídos indevidamente, podem ser liberados e poluir fontes de água 
subterrânea e afetar adversamente a flora e a fauna. O objetivo das Normas Internacionais para a Ação contra 
Minas (International Mine Action Standards) é reduzir esses riscos com normas recomendadas para a destruição de 
minas antipessoais armazenadas e orientações gerais sobre a gestão da destruição de materiais explosivos pelas 
autoridades nacionais e organizações encarregadas da destruição.592 Outros instrumentos internacionais, como 
a Convenção sobre a Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, de 1972, e 
seu Protocolo de 1996, também são relevantes e podem ser aplicados se o Estado for parte deles. Eles proíbem, 
entre outras coisas, o despejo e a incineração de uma série de materiais no mar, incluindo munições. Outros 
acordos internacionais que regulam a queima e a circulação internacional de resíduos perigosos e o transporte de 
mercadorias perigosas também podem ser aplicáveis.593 Cada signatário da Convenção sobre a Proibição de Minas 
Antipessoais terá de avaliar quais instrumentos são aplicáveis em cada caso.

275. A Regra 24.B.iii reflete os requisitos da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais sobre a limpeza de 
terras contaminadas com minas antipessoais. Como a história demonstrou, em praticamente todos os conflitos 
em que foram utilizadas, as minas antipessoais permanecem muito tempo depois do fim do conflito. Devido 
a seu uso extenso em conflitos passados, alguns países estão amplamente contaminados por minas terrestres 
e enfrentam enormes desafios para remover essas armas. A desminagem continua sendo um processo lento e 
meticuloso que, para alguns países, dura décadas. Enquanto não forem removidas, as minas são uma ameaça 
para os civis e o meio ambiente, e as áreas minadas permanecem inacessíveis para a atividade agrícola e outras 
atividades vitais, com impactos socioeconômicos negativos nas comunidades afetadas.

276. Cada Estado signatário da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais deve limpar seu território 
contaminado o quanto antes e no mais tardar até dez anos após se tornar uma Parte do tratado. Um Estado pode 
pedir uma prorrogação deste prazo, mas, ao requerê-la, deve incluir, entre outras coisas, uma avaliação das 
implicações humanitárias, sociais, econômicas e ambientais de tal prorrogação.

589  Para mais detalhes, consultar o parágrafo 266 destas diretrizes. 
590  Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais (1997), artigos 2(1) e 2(2).
591  Quarta Conferência de Revisão dos Estados Partes da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais, Oslo, 26–29 de 

novembro de 2019, documento final, UN Doc. APLC/CONF/2019/5, 22 de janeiro de 2020, pp. 7 e 31; CICV, Views and 
recommendations on improvised explosive devices falling within the scope of the Anti-Personnel Mine Ban Convention, documento de 
trabalho apresentado pelo CICV à Quarta Conferência de Revisão dos Estados Partes da Convenção sobre a Proibição de Minas 
Antipessoais, Oslo, 25–29 de novembro de 2019, p. 2. 

592  Serviço de Ação Antiminas das Nações Unidas (UNMAS), National Planning Guidelines for Stockpile Destruction, IMAS 11.30, 2.ª ed., 
UNMAS, Nova York, 1 de janeiro de 2003. 

593  Ver a Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (1989); e Acordo 
Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (1957).
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277. As autoridades nacionais que supervisionam as atividades de desminagem têm a responsabilidade de garantir 
que as operações de desminagem ou destruição de minas terrestres sejam realizadas de forma segura, eficaz 
e eficiente, e de forma a minimizar qualquer impacto razoavelmente esperado no meio ambiente natural. As 
Normas Internacionais para a Ação contra Minas fornecem orientações sobre a redução do impacto ambiental das 
operações de desminagem e devem ser consultadas e implementadas conforme apropriado.594

Regra 24.C
278. A Regra 24.C descreve as principais obrigações em relação às minas terrestres contidas no Protocolo Modificado II 

da CCAC que têm relevância para a proteção do meio ambiente natural. Nos conflitos armados internacionais, 
esta regra vincula os Estados signatários do Protocolo Modificado. Em conflitos armados não internacionais, 
ela aplica-se a todas as partes no conflito, incluindo grupos armados não estatais. Nos termos do artigo 2(1) 
do Protocolo Modificado, “mina” significa “um artefato explosivo concebido para ser colocado sob, sobre ou 
próximo ao chão ou a outra superfície e explodir em consequência da presença, proximidade ou contato de uma 
pessoa ou veículo”.

279. A exigência da Regra 24.C.i de que uma parte em conflito registre informações sobre a localização das minas, 
a disposição de campos minados e as áreas minadas fornece proteção ao meio ambiente natural porque tais 
registros, em última análise, facilitarão a rápida remoção das minas, particularmente em situações pós-conflito, 
e, assim, reduzirão o risco representado por essas minas ao meio ambiente natural.

280. Além disso, a Regra 24.C.ii exige que, ao término das hostilidades ativas, as partes em um conflito devem remover 
as minas terrestres ou torná-las inofensivas aos civis nas áreas sob seu controle.595 Ou devem facilitar a remoção 
das minas terrestres que colocaram se as áreas contaminadas estiverem sob o controle de outra parte no conflito, 
em conformidade com os requisitos do artigo 10(3) do Protocolo Modificado II. Isso reduz logicamente o risco de 
danos que tais armas representam ao meio ambiente natural, embora, como mencionado acima, certas atividades 
de desminagem possam prejudicar o meio ambiente natural se não forem realizadas com cuidado.596 Tal como 
acontece com a remoção dos resíduos explosivos de guerra (ver a Regra 25 destas diretrizes), as autoridades 
nacionais devem levar em consideração as Normas Internacionais para a Ação contra Minas e outros instrumentos 
relevantes, conforme adequado.

594  UNMAS, Safety & occupational health – Protection of the environment, IMAS 10.70, UNMAS, Nova York, 1 de setembro de 2007. 
595  Protocolo Modificado II da CCAC (1996), artigos 10(1)–(2). 
596  Para mais detalhes, consultar o parágrafo 266 destas diretrizes. 
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REGRA 25 – MINIMIZAÇÃO DO IMPACTO DE RESÍDUOS EXPLOSIVOS DE GUERRA, 
INCLUSIVE DE MUNIÇÕES CLUSTER NÃO DETONADAS

597  Também é proibido desenvolver, produzir ou adquirir de qualquer outro modo e armazenar, reter ou transferir para qualquer 
pessoa munições cluster e ajudar, encorajar ou induzir quem quer que seja a participar em qualquer atividade proibida. 

598  Protocolo V da CCAC (2003), artigo 1(3). Ver também L. Maresca, “A new protocol on explosive remnants of war: The history 
and negotiation of Protocol V to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons”, International Review of the Red Cross, 
Vol. 86, N.º 856, p. 824, que explica: “O artigo 1(3) estabelece que o Protocolo se aplicará a situações resultantes de conflitos 
aos quais se referem os parágrafos de 1 a 6 do artigo 1 da CCAC, conforme a emenda de 21 de dezembro de 2001. Esta é uma 
referência à alteração adotada pela Segunda Conferência de Revisão da referida convenção que amplia o âmbito de aplicação  
dos Protocolos I-IV da CCAC a conflitos armados não internacionais”.

599  De acordo com o artigo 1(1) da Convenção sobre Munições Cluster de 2008, os Estados signatários se comprometem a “nunca, 
sob nenhuma circunstância” usar munições cluster. Entende-se que isso inclui todas as situações de conflito armado. 

600  Para mais detalhes sobre os efeitos de resíduos explosivos de guerra no meio ambiente natural, ver, p. ex., Westing (ed.), 
Explosive Remnants of War: Mitigating the Environmental Effects; Assembleia Geral da ONU, Report of the Secretary-General on 
problems of remnants of war, em particular, o Anexo I, parágrafos 16–22; e Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary 
on the Additional Protocols, pp. 410–411, parágrafo 1443.

A. Todo Estado signatário do Protocolo V à Convenção sobre Certas Armas Convencionais e as partes em 
um conflito armado devem:
i. registrar e conservar as informações sobre o uso ou abandono de materiais explosivos o máximo 

possível;
i.i caso tenham usado ou abandonado materiais explosivos que possam ter se tornado resíduos 

explosivos de guerra, disponibilizar o máximo possível essas informações imediatamente depois 
que as hostilidades ativas cessarem, de acordo com seus legítimos interesses de segurança, 
segundo o artigo 4(2) do Protocolo;

iii. assim que possível depois que as hostilidades ativas cessarem, sinalizar e desobstruir, remover ou 
destruir resíduos explosivos de guerra nos territórios afetados sob seu controle.

B. Todo Estado signatário da Convenção sobre Munições Cluster se compromete a:
i. nunca usar, em nenhuma circunstância, munições cluster;597

ii. destruir todos os estoques de munições cluster e assegurar-se de que os métodos de destruição 
obedeçam aos padrões internacionais aplicáveis de proteção da saúde pública e do meio ambiente;

iii. assim que possível, realizar ou garantir a remoção e a destruição de resíduos de munição cluster 
localizados em áreas contaminadas por munição cluster sob sua jurisdição ou seu controle.

COMENTÁRIO
281. As Regras 25.A.i e 25.A.ii se baseiam no artigo 4 do Protocolo V de 2003 da CCAC sobre resíduos explosivos 

de guerra. A Regra 25.A.iii se baseia no artigo 3 do Protocolo. O Protocolo V é aplicável em conflitos armados 
internacionais e não internacionais.598

282. A Regra 25.B.i se baseia no artigo 1(1)(a) da convenção sobre Munições Cluster de 2008. As Regras 25.B.ii e 25.B.iii 
se baseiam nos artigos 3(2) e 4(1) da Convenção, respectivamente. A convenção é aplicável em todas as situações, 
inclusive em conflitos armados internacionais e não internacionais.599

283. Essas regras são relevantes devido aos graves efeitos que os resíduos explosivos de guerra, incluindo os resíduos 
de munições cluster, podem ter sobre os civis e o meio ambiente natural. Entre outros efeitos, essas armas podem 
contaminar o solo e as fontes de abastecimento de água e obrigar as populações locais a evitar ou abandonar certas 
áreas, fazendo com que explorem outras partes do meio ambiente natural de forma insustentável.600 As operações 
para remover ou destruir essas armas também podem ter impactos ambientais adversos.

284. Assim, independentemente de serem parte do Protocolo V da CCAC ou da Convenção sobre Munições Cluster, a 
implementação total ou parcial dessas regras é uma medida que qualquer parte em um conflito pode tomar para 
minimizar danos incidentais ao meio ambiente natural que possam resultar da condução de operações militares. O 
termo “partes em um conflito armado” inclui grupos armados não estatais que participem de um conflito armado 
no território de uma Alta Parte Contratante do Protocolo V da CCAC.
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Regra 25.A
285. Os objetivos da Regra 25.A são minimizar o impacto dos resíduos explosivos de guerra e facilitar sua rápida 

remoção depois do fim das hostilidades ativas, ações que claramente beneficiariam o meio ambiente natural e o 
uso produtivo de seus recursos.

286. Para isso, cada Estado signatário do Protocolo V da CCAC e as partes em um conflito armado devem registrar 
informações sobre o uso ou abandono de munições explosivas. Entende-se que “munições explosivas” significam 
“munições convencionais contendo explosivos”.601 “Resíduos explosivos de guerra” compreendem munições não 
explodidas e munições explosivas abandonadas.602

287. As informações que um Estado signatário do Protocolo V da CCAC e as partes em um conflito armado devem 
registrar e arquivar para implementar a Regra 25.A incluem:603

 • a localização das áreas que tenham sido alvo de munições explosivas;

 • o número aproximado, o tipo e a natureza das munições explosivas usadas;

 • a localização geral de qualquer munição não explodida conhecida e provável;

 • a localização em que munições explosivas tenham sido abandonadas;

 • a quantidade aproximada e os tipos de munições explosivas abandonadas em cada local específico.

288. Conforme previsto na Regra 25.A.ii, essas informações devem ser divulgadas o quanto antes após o fim das 
hostilidades ativas, para facilitar a rápida conscientização do risco e a marcação e remoção dos resíduos explosivos 
para proteger os civis. As informações podem ser fornecidas diretamente à parte ou às partes que controlam a área 
onde for provável encontrar munições não explodidas ou abandonadas, ou indiretamente através de um terceiro 
designado por mútuo acordo, como a ONU.

289. As informações também serão benéficas para as organizações que tentam minimizar o impacto de munições não 
explodidas ou abandonadas nas populações civis por meio da conscientização dos riscos ou do descarte e remoção 
de munições explosivas. A este respeito, um Estado signatário e as partes em um conflito armado também devem 
liberar as informações solicitadas por tais organizações quando estiverem convencidos de que essas organizações 
estão ou estarão envolvidas com o esclarecimento da população civil sobre os riscos ou com a limpeza das áreas 
afetadas.

290. A Regra 25.A.iii (bem como a Regra 25.B.iii) exige a remoção de resíduos explosivos de guerra, incluindo restos de 
munição cluster, após o fim das hostilidades ativas.

291. As autoridades nacionais que supervisionam as atividades de desminagem têm a responsabilidade de garantir que 
elas sejam realizadas de forma segura, eficaz e eficiente, e de forma a minimizar qualquer impacto no meio ambiente 
natural.604 As Normas Internacionais para a Ação contra Minas fornecem orientações sobre a redução do impacto 
ambiental das operações de desminagem e devem ser consultadas e implementadas conforme apropriado.605 Além 
dos efeitos que a presença de resíduos explosivos de guerra pode ter no meio ambiente natural, as operações para 
removê-los ou destruí-los também podem ter um impacto. Estes incluem efeitos de curto prazo, como a remoção 
da vegetação, e efeitos de longo prazo, como a contaminação do solo e dos sistemas de água quando as armas são 
destruídas no local.606 As operações também podem impactar os habitats naturais dos insetos e da vida selvagem.

601  Conforme o Protocolo V da CCAC (2003), artigo 2(1). Esta disposição estabelece ainda que, para os fins do Protocolo, minas, 
armadilhas e alguns outros dispositivos estão excluídos desta definição, uma vez que são regidos separadamente pelo Protocolo 
Modificado II da CCAC de 1996. Consultar a Regra 24 destas diretrizes sobre as minas terrestres.

602  De acordo com o artigo 2(2) do Protocolo V da CCAC de 2003, “[m]unições não explodidas significam munições explosivas 
que foram escorvadas, espoletadas, armadas, ou de outra forma preparadas para uso e usadas em um conflito armado. Podem 
ter sido disparadas, jogadas, lançadas ou arremessadas e deveriam ter explodido, mas falharam e não explodiram”. De acordo 
com o artigo 2(3) do Protocolo, “[m]unições explosivas abandonadas significam munições explosivas que não tenham sido 
utilizadas durante um conflito armado, que tenham sido abandonadas ou descartadas por uma das partes em um conflito 
armado e que não estejam mais sob o controle da parte que as abandonou ou descartou. Munições explosivas abandonadas 
podem ou não ter sido escorvadas, espoletadas, armadas, ou de outra forma preparadas para uso”. 

603  Esta lista deriva da Seção 1 do Anexo Técnico do Protocolo V da CCAC de 2003, que contém melhores práticas sugeridas para 
atingir os objetivos contidos em suas disposições relevantes. 

604  De acordo com as disposições do Protocolo V da CCAC (2003), artigo 3. 
605  UNMAS, Safety & occupational health – Protection of the environment.
606  Para mais detalhes, consultar a Regra 24 destas diretrizes sobre as minas terrestres, parágrafo 266.
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292. Embora as regras do Protocolo V relativas às obrigações de limpeza se apliquem apenas aos conflitos ocorridos 
depois da entrada em vigor do Protocolo, aos Estados já afetados por resíduos explosivos de guerra quando se 
tornam partes no Protocolo é concedido “o direito de buscar e receber assistência” de outros Estados partes.607 
Em paralelo, os Estados partes em condições de fazê-lo são obrigados a prestar assistência, sempre que 
necessário e possível, para ajudar os Estados partes afetados a reduzir as ameaças apresentadas pelos resíduos 
explosivos de guerra.608

Regra 25.B
293. A Regra 25.B.i descreve os requisitos da Convenção sobre Munições Cluster de relevância para a proteção do meio 

ambiente natural. De acordo com a convenção, uma munição cluster é definida como “uma munição convencional 
projetada para dispersar ou liberar submunições explosivas, cada uma com menos de 20 quilos”.609

294. Além de proibir o uso de munições cluster (a presente Regra 25.B.i), a convenção exige que cada Estado signatário 
destrua todas as munições cluster que tiver em seus estoques (a presente Regra 25.B.ii). É importante ressaltar 
que, no cumprimento desses requisitos, o Estado signatário deve garantir que as normas internacionais para a 
proteção da saúde pública e do meio ambiente sejam cumpridas.610 Como outros tipos de munições, as munições 
cluster contêm materiais perigosos e produtos químicos tóxicos que, se forem destruídos indevidamente, podem 
ser liberados e poluir fontes de água subterrânea e afetar a flora e a fauna.

295. Não existem normas internacionalmente reconhecidas que abordem especificamente a destruição de estoques de 
munição cluster. No entanto, as Normas Internacionais para a Ação contra Minas contêm normas recomendadas 
para a destruição de minas terrestres antipessoais armazenadas e orientações gerais sobre a gestão da destruição 
de materiais explosivos pelas autoridades nacionais e organizações encarregadas da destruição.611 Outros 
instrumentos internacionais, como a Convenção sobre a Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de 
Resíduos e Outras Matérias, de 1972, e seu Protocolo de 1996, também são relevantes e podem ser aplicados se 
o Estado for parte deles. Eles proíbem, entre outras coisas, o despejo e a incineração de uma série de materiais 
no mar, incluindo munições. Outros acordos internacionais que regulam a queima e a circulação internacional 
de resíduos perigosos e o transporte de mercadorias perigosas também podem ser aplicáveis.612 Cada Estado 
signatário da Convenção sobre Munições Cluster terá de avaliar quais instrumentos são relevantes em cada caso.

296. A Regra 25.B.iii reflete os requisitos da convenção sobre a limpeza de terras contaminadas por resíduos de 
munições cluster.613 Foi incluída porque, como a história demonstrou, um grande número de submunições não 
consegue explodir como pretendido e se torna um grave perigo pós-conflito, inclusive para o meio ambiente 
natural. Devido ao uso em grande escala dessas armas em conflitos passados, alguns países ficaram infestados de 
milhões de submunições não explodidas e altamente instáveis.614

297. Cada Estado signatário da convenção compromete-se a limpar seu território contaminado o quanto antes e no 
mais tardar até dez anos após a data de entrada em vigor do tratado para esse Estado parte.615 Um Estado pode 
pedir uma prorrogação, mas, ao requerê-la, deve incluir, entre outras coisas, uma avaliação das implicações 
humanitárias, sociais, econômicas e ambientais da prorrogação.616

607  Protocolo V da CCAC (2003), artigo 7(1). 
608  Ibid., artigo 7(2). 
609  Diversas munições não são consideradas munições cluster para os fins da convenção: Convenção sobre Munições Cluster 

(2008), artigo 2(2)(a)–(c). Esta cláusula também estabelece definições para “submunições explosivas” e outros termos 
utilizados na convenção. 

610  Convenção sobre Munições Cluster (2008), artigo 3(2). 
611  UNMAS, National Planning Guidelines for Stockpile Destruction. 
612  Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (1989); Acordo Europeu 

Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (1957).
613  Convenção sobre Munições Cluster (2008), artigo 4. 
614  CICV, Munições cluster: o que são e qual é o problema?, ficha técnica, Genebra, 2010, p. 1: https://www.icrc.org/en/doc/

resources/documents/legal-fact-sheet/cluster-munitions-factsheet-230710.htm. 
615  Convenção sobre Munições Cluster (2008), artigo 4(1)(a). Ver também ibid., artigo 4(1)(b). 
616  Ibid., artigo 4(5) e (6)(h). 
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298. Conforme mencionado acima em relação à Regra 25.A, as operações de limpeza podem impactar o meio ambiente 
natural. As autoridades dos Estados signatários devem levar em consideração as normas internacionais a esse 
respeito, incluindo as Normas Internacionais para a Ação contra Minas.617

299. Nos casos em que as munições cluster tenham sido utilizadas ou abandonadas por um Estado signatário antes 
da entrada em vigor da presente convenção para ele e tenham se tornado resíduos de munições cluster em áreas 
sob jurisdição ou controle de outro Estado signatário no momento da entrada em vigor desta convenção para 
este último, o primeiro Estado signatário é fortemente encorajado a prestar assistência a este último Estado 
signatário.618 Esta assistência pode assumir várias formas e ser de natureza técnica, financeira, material ou 
humana. Pode ser fornecida diretamente ao Estado afetado pelos resíduos explosivos de guerra ou através de um 
terceiro designado, como a ONU ou outra organização.

617  Ibid., artigo 4(5) e (3). 
618  Ibid., artigo 4(4). 
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PARTE IV: RESPEITO, IMPLEMENTAÇÃO 
E DIFUSÃO DAS REGRAS DO DIREITO 
INTERNACIONAL HUMANITÁRIO QUE 
PROTEGEM O MEIO AMBIENTE NATURAL

REGRA 26 – OBRIGAÇÃO DE RESPEITAR E GARANTIR O RESPEITO AO DIREITO INTERNACIONAL 
HUMANITÁRIO, INCLUSIVE ÀS REGRAS QUE PROTEGEM O MEIO AMBIENTE NATURAL

619  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 139 
e comentário, p. 553: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule139 e prática relacionada; e ibid., 
Regra 144 e comentário, p. 569: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule144 e prática relacionada. 

620  Ibid., comentário sobre a Regra 139, p. 553: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule139; e ibid., 
comentário sobre a Regra 144, p. 571: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule144. Ver também CICV, 
Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 126.

621  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafos 131–132.
622  Ibid., parágrafo 125.
623  Ibid., parágrafo 144. A respeito da responsabilidade pelas violações do DIH, ver também Henckaerts/Doswald-Beck (eds),  

Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 149, p. 593:  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule149 e prática relacionada. 

A. Cada parte em conflito deverá respeitar e garantir o respeito ao Direito Internacional Humanitário, 
inclusive às regras que protegem o meio ambiente natural, por suas forças armadas e por outras 
pessoas ou grupos cuja atuação siga suas ordens, ou que estejam sob sua chefia ou seu controle.

B. Os Estados não podem incentivar que partes em um conflito armado violem o Direito Internacional 
Humanitário nem as regras que protegem o meio ambiente natural. Devem exercer sua influência, na 
medida do possível, para impedir violações do Direito Internacional Humanitário.

COMENTÁRIO
300. Estas regras gerais, apresentadas aqui com a adição de uma referência expressa ao meio ambiente natural, foram 

estabelecidas como normas do direito internacional consuetudinário aplicáveis em conflitos armados internacionais 
e não internacionais.619 De acordo com o Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, a 
obrigação de respeitar e fazer respeitar não se limita às Convenções de Genebra de 1949 e a seus Protocolos Adicionais 
de 1977, mas aplica-se a todo o conjunto do DIH obrigatório a um Estado específico.620 A obrigação de respeitar e 
fazer respeitar também é estabelecida no artigo 1 comum às Convenções de Genebra, bem como no artigo 1(1) do 
Protocolo Adicional I, segundo os quais os Estados (“Altas Partes Contratantes”) se comprometem a respeitar e 
a fazer respeitar, respectivamente, “a presente convenção” e “o presente Protocolo” em todas as circunstâncias. 
Como indicado, esta obrigação do tratado cristalizou-se em uma norma consuetudinária.

301. Embora as disposições relevantes do tratado sejam dirigidas a “Altas Partes Contratantes” e, portanto, não a 
grupos armados não estatais que são parte em um conflito armado não internacional, elas derivam do artigo 3 
comum (que é obrigatório para todas as partes em um conflito), que os grupos armados não estatais são obrigados 
a “respeitar” as garantias nele contidas. Esses grupos também devem “fazer respeitar” o artigo 3 comum por seus 
membros e por indivíduos ou grupos agindo em seu nome, com base na exigência de que os grupos armados sejam 
organizados e tenham um comando responsável que deve fazer respeitar o DIH.621

302. A obrigação dos Estados, nos termos do artigo 1 comum, de respeitar e fazer respeitar o DIH inclui o artigo 3 comum 
em conflitos armados não internacionais.622 Assim, todas as partes em um conflito, de caráter internacional ou 
não internacional, devem respeitar e fazer respeitar as regras aplicáveis do DIH, incluindo aquelas que protegem 
o meio ambiente natural. Os Estados que não são parte em um conflito armado também devem respeitar e fazer 
respeitar essas obrigações.

Obrigação de respeitar e fazer respeitar
303. As partes em um conflito devem respeitar as regras aplicáveis do DIH e, de fato, atos ou omissões que representem 

violações do DIH implicarão a responsabilidade internacional de um Estado, desde que esses atos ou omissões 
sejam atribuíveis ao Estado de acordo com as regras de responsabilidade do Estado.623 As partes devem também 
“fazer respeitar” as regras. Isso requer que tomem as medidas apropriadas para evitar que as violações do DIH 
aconteçam. Consequentemente, os Estados devem tomar todas as medidas necessárias para garantir o respeito 
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pelas regras aplicáveis do DIH, começando em tempos de paz.624 As partes em um conflito armado podem tomar 
várias medidas para garantir o respeito às regras do DIH, incluindo aquelas que protegem o meio ambiente 
natural, integrando-as em medidas legislativas, administrativas e institucionais (por exemplo, incorporando-as 
em manuais militares e códigos de conduta)625 e incentivando a conscientização da população civil de como o meio 
ambiente natural é protegido pelo DIH em tempos de conflito armado.626

304. Separadamente, vale a pena notar que a obrigação de respeitar e fazer respeitar o DIH vincula todos os Estados, 
sejam eles parte de um conflito ou não.627 O dever de garantir o respeito pelos outros compreende tanto uma 
obrigação negativa quanto uma obrigação positiva: de acordo com a obrigação negativa, os Estados não podem 
encorajar nem ajudar ou auxiliar em violações do DIH por partes em um conflito, e de acordo com a obrigação 
positiva, eles devem fazer tudo razoavelmente ao seu alcance para prevenir e pôr fim a tais violações.628 Deve-se 
notar que existem opiniões divergentes sobre este assunto. Um ponto de vista defende que os Estados apenas se 
comprometeram a garantir o respeito por seus órgãos e indivíduos dentro de suas próprias jurisdições, e alguns 
manifestaram discordância quanto à natureza jurídica do componente positivo do dever de garantir o respeito 
pelos outros.629 A visão prevalecente hoje e apoiada pelo CICV é que a obrigação de fazer respeitar não se limita ao 
comportamento das partes em um conflito, mas inclui a exigência de que os Estados façam tudo ao seu alcance para 
garantir que o DIH seja respeitado universalmente, inclusive por outros Estados e atores não estatais que são parte 
de um conflito armado.630 Esta perspectiva foi expressa no Comentário do CICV de 1952 sobre a Primeira Convenção 
de Genebra, e os desenvolvimentos no direito internacional consuetudinário confirmaram esse ponto de vista.631

305. As medidas adequadas que podem ser tomadas incluem compartilhar conhecimentos científicos sobre a 
natureza dos danos causados ao meio ambiente natural por certos tipos de armas, para embasar as avaliações da 
proporcionalidade e disponibilizar assessoria técnica sobre como é possível tomar medidas de precaução passivas 
para proteger áreas de particular importância ecológica ou fragilidade.

As regras aplicáveis do DIH, incluindo aquelas que protegem o meio ambiente natural
306. As regras aplicáveis do DIH que protegem o meio ambiente natural, sejam elas baseadas em tratados ou 

consuetudinárias, podem diferir caso o conflito armado seja internacional ou não internacional.632 As partes em 
conflito são obrigadas a respeitar e fazer respeitar apenas aquelas regras que lhes são aplicáveis. Além disso, e por 
uma questão de política, o CICV incentiva as partes em conflitos armados não internacionais a aplicar outras regras 
aplicáveis a conflitos armados internacionais que proporcionem uma proteção adicional ao meio ambiente natural.633

624  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafos 145-149.
625  Consultar a Regra 29 destas diretrizes.
626  Consultar a Regra 30 destas diretrizes.
627  K. Dörmann e J. Serralvo, “Common Article 1 to the Geneva Conventions and the obligation to prevent international 

humanitarian law violations”, International Review of the Red Cross, Vol. 96, N.º 895, 2014, pp. 716–722. Ver também CICV, 
Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 153; e Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito 
Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 144, p. 569: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/
v1_rul_rule144.

628  Para mais detalhes sobre o conteúdo destas obrigações positivas e negativas, consultar Dörmann/Serralvo, “Common Article 1 
to the Geneva Conventions and the obligation to prevent international humanitarian law violations”, pp. 726–732. Ver também 
CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafos 154–173; e Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV 
sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 144, pp. 570–572: https://ihl-databases.
icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule144.

629  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafos 120–121 e 155; e CICV, Commentary on the Second Geneva 
Convention: Convention (II) for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at 
Sea, CICV, Genebra/Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 62, parágrafo 191 e referências na nota de rodapé 93, 
em particular B. Egan, assessor jurídico, Departamento de Estado dos EUA, observações à Sociedade Americana de Direito 
Internacional, “International law, legal diplomacy, and the counter-ISIL campaign: Some observations”, 1 de abril de 
2016. Ver também a perspectiva de V. Robson, assessor jurídico, Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros do Reino 
Unido: V. Robson “The common approach to Article 1: The scope of each State’s obligation to ensure respect for the Geneva 
Conventions”, Journal of Conflict & Security Law, Vol. 25, N.º 1, 2020, pp. 101–115. 

630  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário 
sobre a Regra 144, pp. 569–570: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule144. Ver também CICV, 
Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafos 120–121 e 155–156; CICV, Commentary on the Second Geneva 
Convention, 2017, parágrafos 192–195; e Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 36, 
parágrafo 45.

631  Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, 1952, p. 26 (embora a versão em inglês do comentário use a expressão 
“should endeavour”, o texto original, em francês, ao usar o verbo “doivent” (“dever”), deixa claro que isso era considerado 
uma obrigação); CIJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), julgamento, 1986, 
parágrafo 220; e Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, 
Regra 144, p. 569: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule144 e prática relacionada.

632  Conforme indicado no comentário destas diretrizes, não está definido se certas regras se aplicam por uma questão de direito 
consuetudinário em conflitos armados não internacionais.

633  Consultar a Regra 18 destas diretrizes. 
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REGRA 27 – IMPLEMENTAÇÃO NACIONAL DAS REGRAS DO DIREITO INTERNACIONAL 
HUMANITÁRIO DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL

634  Sobre a obrigatoriedade de respeitar e fazer respeitar o DIH, consultar a Regra 26 destas diretrizes. A respeito da relação  
entre a implementação nacional e a obrigação do artigo 1 comum de respeitar e fazer respeitar as Convenções de Genebra, ver  
E. Mikos-Skuza, “Dissemination of the Conventions, including in time of armed conflict”, em A. Clapham, P. Gaeta e M. Sassòli 
(eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 598. 

635  Primeira Convenção de Genebra (1949), artigo 49(3); Segunda Convenção de Genebra (1949), artigo 50(3); Terceira Convenção 
de Genebra (1949), artigo 129(3); Quarta Convenção de Genebra (1949), artigo 146(3); Protocolo Adicional I (1977), artigos 85(1) 
e 86(1). Os Estados podem tomar uma ampla gama de medidas em conformidade com esta obrigação, incluindo as aqui 
descritas. Para mais detalhes, ver CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafos 2896–2898. 

636  CICV, Serviço de Consultoria em DIH, Implementação do Direito Internacional Humanitário: da teoria à prática, ficha jurídica, CICV, 
Genebra, 2021. A respeito dos esforços do CICV para apoiar as medidas nacionais de implementação, ver P. Berman, “The ICRC’s 
Advisory Service on International Humanitarian Law: The challenge of national implementation”, International Review of the 
Red Cross, Vol. 36, N.º 312, maio de 1996, pp. 338–347. 

637  Para um amplo panorama dos principais artigos nas Convenções de Genebra de 1949 e nos Protocolos Adicionais de 1977 que 
exigem a adoção de medidas nacionais de implementação do DIH, ver CICV, Serviço de Consultoria em DIH, Implementação do 
Direito Internacional Humanitário: da teoria à prática, p. 2. 

638  Consultar as Regras 28–30 destas diretrizes.
639  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 199.
640  A respeito dos crimes de guerra relevantes para a proteção do meio ambiente natural, consultar a Regra 28 destas diretrizes. 

Para um exemplo da criminalização doméstica de crimes de guerra que afetam o meio ambiente, consultar, p. ex., Iraque, Law 
No. 10 of the Iraqi Higher Criminal Court, 2005, artigo (13)(2)(e). 

641  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 200.
642  A Regulation of the Chinese People’s Liberation Army on the Protection of the Environment, da China, 2004, contém esta disposição. 

Para este e outros exemplos pertinentes, consultar a análise da prática de Estados e organizações internacionais em CDI, 
Preliminary report by Special Rapporteur M.G. Jacobsson, pp. 8–15, em referência aos “princípios e políticas militares da OTAN para 
a proteção ambiental”; e CDI, Second report by Special Rapporteur M.G. Jacobsson, pp. 17–21. Ver, também, UE, European Union 
Military Concept on Environmental Protection and Energy Efficiency for EU-led military operations, pp. 15–17.

643  Por exemplo, através do desenvolvimento de um sistema de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) ou do estabelecimento 
de um banco de dados ambiental ao qual todas as unidades das forças armadas relatam atividades, produtos ou serviços 
que podem impactar o meio ambiente. Para estes e outros exemplos pertinentes, consultar CDI, Preliminary report by Special 
Rapporteur M.G. Jacobsson, pp. 8-15. Ver também a declaração da Malásia em relação às medidas tomadas para proteger e 
preservar o meio ambiente, incluindo a necessidade de relatórios de AIA antes da construção de bases e instalações militares, 
e a colocação adequada de instalações de armazenamento de combustível e explosivos: Malásia, Declaração diante do Sexto 
Comitê da Assembleia Geral da ONU, 69.ª sessão, item 78 da Agenda, 5 de novembro de 2014, parágrafos 12–13.

Os Estados devem cumprir suas obrigações de adotar leis e outras medidas de alcance nacional para 
garantir que as regras do Direito Internacional Humanitário que protegem o meio ambiente natural em 
um conflito armado sejam cumpridas.

COMENTÁRIO
307. Esta regra, que promove a implementação de obrigações internacionais no direito e na prática nacionais, está em 

conformidade com a obrigação de respeitar e fazer respeitar o DIH,634 bem como com a obrigação dos Estados 
de tomar as medidas necessárias para suprimir todos os atos contrários às Convenções de Genebra de 1949 e ao 
Protocolo Adicional I de 1977.635

308. O termo “implementação” abrange todas as medidas que precisam ser tomadas para garantir que as regras do 
DIH sejam totalmente respeitadas.636 Portanto, cobre uma ampla gama de requisitos,637 incluindo a promulgação 
de legislação que estabeleça sistemas regulatórios relevantes ou imponha sanções que possam ser aplicadas pelos 
tribunais nacionais, o treinamento das forças armadas sobre DIH e o incentivo a seu ensino entre a população 
civil.638

309. É importante ressaltar que muitas dessas obrigações são relevantes em tempos de paz, incluindo os requisitos 
de adotar e implementar legislação para instituir sanções penais por crimes de guerra e tomar medidas para 
suprimir outras violações do DIH.639 Os crimes de guerra que afetam o meio ambiente natural devem, portanto, 
ser criminalizados no direito nacional.640 Essas obrigações são melhor cumpridas durante os conflitos armados 
se as medidas preparatórias forem tomadas em tempos de paz para implementá-las.641 Em relação à proteção 
do meio ambiente natural, tais medidas podem incluir a introdução de regulamentos para garantir que os danos 
ao meio ambiente sejam eliminados ou mitigados nos testes, uso ou destruição de equipamentos militares642 e o 
estabelecimento de capacidades de monitoramento para avaliar o impacto ambiental.643
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310. Muitos Estados signatários das Convenções de Genebra criaram comitês nacionais ou entidades semelhantes 
(muitas vezes conhecidos como “comissão nacional de DIH”) para aconselhar e auxiliar as autoridades em suas 
ações para implementar as obrigações do DIH, incluindo aquelas que protegem o meio ambiente natural.644

311. Os Estados também podem ter obrigações nacionais de implementação relevantes para a proteção do meio ambiente 
natural em conflitos armados decorrentes de outros tratados dos quais fazem parte. Por exemplo, um Estado 
signatário da Convenção ENMOD de 1976 “compromete-se, de acordo com os seus procedimentos constitucionais, 
a tomar as medidas que julgar necessárias para proibir e impedir qualquer atividade que, na área sob sua jurisdição 
ou controle, viole as disposições desta convenção”.645 Para isso, os Estados signatários dessa convenção deverão 
promulgar legislação penal, inclusive em tempos de paz, para proibir e reprimir a utilização de técnicas proibidas 
em seu território e em qualquer outro local sob sua jurisdição ou seu controle.646

644  Para um exemplo de uma comissão nacional de DIH, inclusive no âmbito do trabalho da CDI sobre a proteção do meio ambiente 
natural em relação a conflitos armados, ver Eslovênia, Declaração diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU, 
74.ª sessão, item 79 da Agenda, 31 de outubro de 2019. 

645  Convenção ENMOD (1976), artigo IV. 
646  CICV, Serviço de Consultoria em DIH, 1976 Convention on the Prohibition of Military or Any Hostile Use of Environmental Modification 

Techniques, ficha jurídica, CICV, Genebra, 31 de janeiro de 2003.
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REGRA 28 – REPRESSÃO DE CRIMES DE GUERRA RELATIVOS AO MEIO AMBIENTE NATURAL

647  A respeito da Regra 28.A destas diretrizes, consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional 
Humanitário Consuetudinário, Vol. I, Regra 158 e comentário, p. 680: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/
v1_rul_rule158 e prática relacionada. É importante observar que a Regra 158 do estudo, juntamente com a Regra 157, significa 
que os Estados devem exercer a jurisdição penal que sua legislação nacional confere a seus tribunais, seja limitada à jurisdição 
territorial e pessoal ou incluindo a jurisdição universal, que é obrigatória para infrações graves. A respeito da Regra 28.B destas 
diretrizes, ver ibid., Regra 153 e comentário, p. 625: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule153 e 
prática relacionada. Sobre a Regra 28.C destas diretrizes, ver ibid., Regra 151 e comentário, p. 617: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule151 e prática relacionada.

648  Primeira Convenção de Genebra (1949), artigo 50; Segunda Convenção de Genebra (1949), artigo 51; Terceira Convenção de 
Genebra (1949), artigo 130; Quarta Convenção de Genebra (1949), artigo 147; Protocolo Adicional I (1977), artigos 11 e 85. 

649  Para os Estados signatários, os crimes de guerra são estabelecidos no artigo 8 do Estatuto do TPI de 1998. 
650  Para uma lista ilustrativa de crimes de guerra, consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito 

Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 156, pp. 643–676: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule156. 

651  O Estatuto do TPI de 1998 introduz, assim, uma avaliação da proporcionalidade, para além da exigência de que os danos causados 
ao meio ambiente natural sejam “extensos, duradouros e graves”; ver Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito 
Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 45, p. 168: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/
por/docs/v1_rul_rule45. Para distintas perspectivas sobre este assunto, consultar Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome 
Statute of the International Criminal Court, p. 167; e S. Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare 
under the Rome Statute of the International Criminal Court, Intersentia, Cambridge, junho de 2015, pp. 206–208.

652  Embora este crime de guerra seja o primeiro a proteger expressamente o meio ambiente natural, alguns observaram que as 
questões ambientais continuam sendo secundárias em comparação com os interesses de importância militar nesta regra; 
ver, p. ex., Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare under the Rome Statute of the 
International Criminal Court, p. 206. Para mais detalhes sobre este crime de guerra, ver também K.J. Heller e J.C. Lawrence, 
“The first ecocentric environmental war crime: The limits of article 8(2)(b)(iv) of the Rome Statute”, Georgetown International 
Environmental Law Review, Vol. 20, N.º 1, 2007, pp. 61–96; e M.A. Drumbl, Accountability for Property Crimes and Environmental 
War Crimes: Prosecution, Litigation, and Development, Centro Internacional para a Justiça Transicional, Nova York, 2009, pp. 7–8. 

A. Os Estados devem investigar crimes de guerra, inclusive aqueles relativos ao meio ambiente natural, 
supostamente cometidos por seus cidadãos ou forças armadas, ou em seu território, e, caso seja 
apropriado, devem julgar os suspeitos. Também devem investigar outros crimes de guerra sobre os 
quais têm jurisdição, inclusive aqueles relativos ao meio ambiente natural, e, caso seja apropriado, 
devem julgar os suspeitos.

B. Os comandantes e outros superiores são responsáveis penalmente pelos crimes de guerra, inclusive 
aqueles relativos ao meio ambiente natural, cometidos por seus subordinados caso tenham 
conhecimento ou tenham motivo para ter conhecimento de que seus subordinados cometiam ou 
pretendiam cometer tais crimes, e não tenham adotado todas as medidas necessárias e razoáveis a seu 
alcance para evitar a perpetração ou, se tais crimes foram cometidos, para punir os responsáveis.

C. Os indivíduos têm responsabilidade penal pelos crimes de guerra que cometem, inclusive aqueles 
relativos ao meio ambiente natural.

COMENTÁRIO
312. As regras gerais consagradas nas Regras 28.A, 28.B e 28.C, que são apresentadas aqui com a adição de uma 

referência expressa ao meio ambiente natural, foram estabelecidas como normas do direito internacional 
consuetudinário aplicáveis em conflitos armados internacionais e não internacionais.647 Os crimes de guerra 
referidos nestas regras incluem os estabelecidos pelas disposições relativas a infrações graves nas Convenções 
de Genebra de 1949 e no Protocolo Adicional I de 1977,648 aqueles contidos no Estatuto do TPI de 1998, conforme 
aplicável,649 e aqueles encontrados no direito internacional consuetudinário.650

Responsabilidade penal relativa especificamente ao meio ambiente natural
313. De considerável importância histórica, o artigo 8(2)(b)(iv) do Estatuto do TPI estabelece para os Estados Partes 

o crime de guerra de “[l]ançar intencionalmente um ataque, sabendo que o mesmo causará… prejuízos extensos, 
duradouros e graves no meio ambiente natural que se revelem claramente excessivos em relação à vantagem 
militar global concreta e direta que se previa”.651 Esta disposição é a primeira a estabelecer a responsabilidade 
individual por um crime internacional que prejudique o meio ambiente natural como tal, sem exigir que sejam 
causados danos aos seres humanos para que haja responsabilidade.652 Este crime de guerra, de acordo com o 
Estatuto do TPI, se aplica em conflitos armados internacionais, mas não em conflitos armados não internacionais

Responsabilidade penal relevante de modo geral para o meio ambiente natural
314. Outros crimes de guerra não específicos ao meio ambiente natural podem, no entanto, fornecer proteção a certas 

partes dele. Esta proteção poderia ser assegurada diretamente, por exemplo, com a proibição de pilhar bens, 
inclusive recursos naturais. Uma proteção indireta poderia ser proporcionada, por exemplo, ao proibir o tipo 
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de danos graves à saúde que poderiam ser causados pela destruição de um determinado meio ambiente natural 
através do uso, por exemplo, de armas nucleares.

315. Como ilustração no conflito armado internacional, outros crimes de guerra potencialmente relevantes nos 
termos do Estatuto do TPI incluem o artigo 8(2)(a)(iv), que proíbe a destruição ou a apropriação de bens em larga 
escala, quando não justificadas por quaisquer necessidades militares e executadas de forma ilegal e arbitrária; o 
artigo 8(2)(b)(ii), que proíbe dirigir intencionalmente ataques a bens civis; o artigo 8(2)(b)(v), que proíbe atacar ou 
bombardear, por qualquer meio, cidades, vilarejos, habitações ou edifícios que não estejam defendidos e que não 
sejam objetivos militares; o artigo 8(2)(b)(xiii), que proíbe destruir ou apreender bens do inimigo, a menos que 
tais destruições ou apreensões sejam imperativamente determinadas pelas necessidades da guerra; o artigo 8(2)
(b)(xvi), que proíbe saquear uma cidade ou uma localidade, mesmo quando tomada de assalto; o artigo 8(2)(b)
(xvii), que proíbe o uso de veneno ou armas envenenadas; e o artigo 8(2)(b)(xviii), que proíbe o uso de gases 
asfixiantes, tóxicos ou outros gases ou qualquer líquido, material ou dispositivo análogo.653

316. Em conflitos armados não internacionais, os crimes de guerra potencialmente relevantes de acordo com o 
Estatuto do TPI incluem o artigo 8(2)(e)(v), que proíbe saquear um aglomerado populacional ou um local, mesmo 
quando tomado de assalto; o artigo 8(2)(e)(xii), que proíbe destruir ou apreender bens do inimigo, a menos que as 
necessidades da guerra assim o exijam; o artigo 8(2)(e)(xiii), que proíbe o uso de veneno ou armas envenenadas; 
e o artigo 8(2)(e)(xiv), que proíbe o uso de gases asfixiantes, tóxicos ou outros gases ou qualquer líquido, material 
ou dispositivo análogo.654

317. Para julgar crimes que afetam o meio ambiente natural, ao avaliar a gravidade dos crimes para determinar a 
seleção de casos no contexto da ação penal no TPI, é importante considerar se os crimes foram cometidos por 
meio da destruição do meio ambiente natural ou se resultaram nela. Além disso, o impacto dos crimes pode ser 
medido pelos danos ambientais infligidos à comunidade afetada, com especial atenção ao julgamento de crimes 
“que são cometidos por meio de, ou que resultam em, por exemplo, destruição do meio ambiente, exploração 
ilegal de recursos naturais ou desapropriação ilegal de terras”.655

318. Houve alguns casos de processos bem-sucedidos por crimes de guerra que, pelo menos em parte, diziam respeito 
ao meio ambiente natural, por exemplo, pelo uso de práticas de terra arrasada656 ou pela exploração ilegal de 
recursos naturais.657 De modo geral, no entanto, até o momento tem havido pouca responsabilidade individual por 
crimes de guerra que dizem respeito ao meio ambiente natural.658

653  Para mais detalhes, consultar Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare under the Rome 
Statute of the International Criminal Court, pp. 213–214; e Drumbl, Accountability for Property Crimes and Environmental War Crimes: 
Prosecution, Litigation, and Development, p. 8.

654  Freeland, Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare under the Rome Statute of the International 
Criminal Court, p. 214.

655  TPI, escritório da procuradoria, Policy paper on case selection and prioritisation, TPI, 15 de setembro de 2016, pp. 13–14, 
parágrafos 40 e 41. 

656  O oficial militar alemão Alfred Jodl foi condenado pelo Tribunal Militar de Nuremberg em parte pelo uso de práticas de terra 
arrasada na Noruega: Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal: Nuremberg, 14 November 1945 – 
1 October 1946, Vol. I, 1947, pp. 324–325.

657  Para uma lista de casos em que a pilhagem foi julgada como crime de guerra e em que a propriedade em questão fazia parte do 
meio ambiente natural (incluindo, por exemplo, petróleo e minérios), ver Stewart, Corporate War Crimes, Anexo 1, pp. 96–124. 
Além disso, e embora não seja um caso de direito penal internacional, a CIJ tratou da questão do saqueio, da pilhagem e da 
exploração dos recursos naturais na República Democrática do Congo, inclusive no contexto do artigo 43 dos Regulamentos 
de Haia de 1907 em Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), julgamento, 19 de 
dezembro de 2005, parágrafos 242, 246 e 250. 

658  No que diz respeito aos desafios de julgar os crimes de guerra relacionados com o meio ambiente natural, ver Drumbl, 
Accountability for Property Crimes and Environmental War Crimes: Prosecution, Litigation, and Development, pp. 7–11; e M.A. Drumbl, 
“Waging war against the world: The need to move from war crimes to environmental crimes”, em Austin/Bruch (eds), The 
Environmental Consequences of War, pp. 620–646. Sobre a necessidade de abordar de modo mais eficaz a destruição intencional 
do meio ambiente natural segundo o direito penal internacional, bem como a possibilidade de que os danos ambientais sejam 
abrangidos pelo âmbito dos crimes contra a humanidade ou do genocídio, ver Freeland, Addressing the Intentional Destruction of 
the Environment during Warfare under the Rome Statute of the International Criminal Court, pp. 219–226.
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REGRA 29 – INSTRUÇÃO SOBRE O DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO ÀS FORÇAS 
ARMADAS, INCLUINDO AS REGRAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL

659  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Regra 142 e 
comentário, p. 560: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule142 e prática relacionada.

660  Primeira Convenção de Genebra (1949), artigo 47; Segunda Convenção de Genebra (1949), artigo 48; Terceira Convenção de 
Genebra (1949), artigo 127; Quarta Convenção de Genebra (1949), artigo 144. 

661  Protocolo Adicional I (1977), artigos 83 e 87(2); Protocolo Adicional II (1977), artigo 19.
662  Convenção de Haia para a Proteção de Bens Culturais (1954), artigo 25; Segundo Protocolo à Convenção de Haia para a Proteção 

da Propriedade Cultural (1999), artigo 30.
663  CCAC (1980), artigo 6. 
664  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 146. Ver também a Regra 26 destas diretrizes, e R. Geiss, “The 

obligation to respect and to ensure respect for the Conventions”, em A. Clapham, P. Gaeta e M. Sassòli (eds), The 1949 Geneva 
Conventions: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 119.

665  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 2774. 
666  A respeito do abismo entre conhecimento, atitudes e comportamento, consultar CICV, The Roots of Behaviour in War: 

Understanding and Preventing IHL Violations, CICV, Genebra, 2004, p. 8. Ver também CICV, The Roots of Restraint in War, CICV, 
Genebra, 2018, p. 25. 

667  O comportamento de portadores de armas durante as operações é moldado por quatro fatores principais: (1) doutrina; 
(2) ensino; (3) treinamento e equipamento; e (4) sanções. Para que as operações sejam conduzidas em conformidade com a 
lei, o direito deve tornar-se parte integrante de todos esses quatro elementos, e é a isso que o CICV se refere como o processo 
de “integração”; ver, de modo geral, CICV, Integração do direito, CICV, Genebra, 2007, pp. 17 e 23–35. Ver também CICV, 
Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 2776.

668  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 2775. Para um exemplo de um Estado que adotou tal prática, 
ou seja, compilou numa cartilha as traduções oficiais das Convenções de Genebra e dos Protocolos Adicionais para usar como 
um instrumento didático para as forças armadas, consultar a declaração da Eslovênia no contexto dos trabalhos da CDI sobre a 
proteção do meio ambiente em relação a conflitos armados: Eslovênia, Declaração diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral 
da ONU, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 31 de outubro de 2019. 

669  Assembleia Geral da ONU, Res. 47/37, Protection of the environment in times of armed conflict, 25 de novembro de 1992, parágrafo 3. 
670  Ver, p. ex., Austrália, The Manual of the Law of Armed Conflict, 2006, parágrafo 5.50; Burundi, Règlement No. 98 sur le droit 

international humanitaire, 2007, Part 1 bis, p. 5; Chade, Droit international humanitaire : Manuel de l’instructeur en vigueur dans les 
forces armées et de sécurité, 2006, p. 16; Itália, Manuale di diritto umanitario, 1991, Vol. I, parágrafo 85; México, Manual de Derecho 
Internacional Humanitario para el Ejército y la Fuerza Área Mexicanos, 2009, parágrafo 255; Reino Unido, The Joint Service Manual 
of the Law of Armed Conflict, 2004, parágrafo 13.30; e Estados Unidos, The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, 
2007, parágrafo 8.4. 

Os Estados e as partes em conflito deverão fornecer instruções sobre o Direito Internacional Humanitário, 
incluindo as regras de proteção do meio ambiente natural, a suas forças armadas.

COMENTÁRIO
319. Esta regra geral, que é apresentada aqui com a adição de uma referência expressa ao meio ambiente natural, 

foi estabelecida como uma norma do direito internacional consuetudinário aplicável aos Estados em tempos de 
paz e também às partes em conflitos armados internacionais e não internacionais.659 Ela reflete as obrigações de 
ensinar às forças armadas as regras o DIH estabelecidas por instrumentos como as Convenções de Genebra de 
1949,660 seus Protocolos Adicionais de 1977,661 a Convenção de Haia de 1954 para a Proteção de Bens Culturais e 
seu Segundo Protocolo de 1999,662 e a CCAC de 1980.663 Além disso, é um corolário da obrigação de respeitar e 
fazer respeitar o DIH.664

Fornecer instruções
320. Esta regra não prescreve como os Estados e as partes de um conflito armado devem cumprir sua obrigação de 

incorporar o DIH, incluindo as regras de proteção do meio ambiente natural, em seus programas de instrução para 
suas forças armadas.665 No entanto, para induzir um comportamento compatível com a lei, as regras do DIH que 
protegem o meio ambiente natural não devem ser ensinadas como um conjunto abstrato e separado de normas 
jurídicas,666 devem ser integradas à atividade, ao treinamento e à instrução habituais das forças armadas, de modo 
que influenciem efetivamente sua cultura e seus valores subjacentes.667

321. Assim, embora a lei não especifique as medidas exatas que os Estados devem tomar para cumprir essa obrigação, 
na prática, os Estados emitem manuais militares e outros materiais de referência padrão sobre o assunto ou, 
em alguns casos, integram o DIH em seus manuais de campo (bem como em materiais didáticos, como cursos e 
vídeos).668 De relevância expressa para as medidas de instrução nas regras do DIH que protegem o meio ambiente 
natural, em sua resolução de 1992 sobre a proteção do meio ambiente em tempos de conflito armado, a Assembleia 
Geral da ONU instou os Estados a “tomar medidas para incorporar as disposições do direito internacional 
aplicáveis à proteção do meio ambiente em seus manuais militares e para garantir que eles sejam efetivamente 
divulgados”669 e, de fato, muitos Estados o fizeram.670
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322. Além de incorporar disposições legais em manuais de referência, os Estados e as partes em conflitos armados 
adaptam a complexidade e o nível de detalhe dos materiais didáticos de acordo com a patente e a responsabilidade 
e criam cursos de treinamento para garantir que o cumprimento do DIH se torne um reflexo, em vez de um 
assunto esotérico de conhecimento teórico.671 A respeito da proteção do meio ambiente natural em geral, a OTAN, 
por exemplo, designou oficiais responsáveis pela implementação de padrões de proteção ambiental em níveis 
estratégicos, operacionais e táticos, e estabeleceu um grupo de trabalho para a proteção ambiental com o objetivo 
de “reduzir possíveis impactos prejudiciais das atividades militares no meio ambiente, com o desenvolvimento de 
políticas da OTAN, documentos de padronização, diretrizes e melhores práticas no planejamento e implementação 
de operações e exercícios”.672 O Exército de Libertação Popular da China tem regulamentos que estabelecem padrões 
de proteção ambiental na implementação de projetos militares de treinamento, planejamento e construção.673  
O uso de novas formas de treinamento, incluindo ferramentas de realidade virtual, também pode ser um modo 
para que Estados ou partes em conflitos armados forneçam instruções sobre as regras do DIH que protegem o 
meio ambiente natural.674

Forças armadas
323. O termo “forças armadas”, como usado na formulação desta regra, deve ser entendido em seu significado 

genérico, e, portanto, inclui as forças de um grupo armado não estatal.675 A difusão das regras do DIH, incluindo 
as que protegem o meio ambiente natural, é um instrumento indispensável para assegurar o respeito por essas 
regras. Muitas vezes é lembrado que “um dos piores inimigos das Convenções de Genebra é a ignorância”.676 
Na prática, grupos armados têm frequentemente permitido que o CICV divulgue o DIH entre seus membros677 e 
alguns integraram as regras do DIH que protegem o meio ambiente natural em seus códigos de conduta.678

671  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 2775. Para um exemplo de medidas tomadas por um 
Estado, ver Polônia, Declaração diante do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU, 69.ª sessão, item 78 da Agenda, 3 de 
novembro de 2014. Sobre medidas tomadas por grupos armados não estatais para garantir o cumprimento de suas obrigações, 
ver P. Bongard, “Engaging armed non-state actors on humanitarian norms: Reflections on Geneva Call’s experience”, 
Humanitarian Exchange Magazine, N.º 58, julho de 2013. 

672  OTAN, “Environment – NATO’s stake”, 9 de dezembro de 2014. Ver também, p. ex., Multinational Capability Development 
Campaign (MCDC), Understand to Prevent: Practical guidance on the military contribution to the prevention of violent conflict, MCDC, 
abril de 2017, que contém recomendações sobre os aspectos ambientais, pp. 189–197. Sobre a relevância de capacitação e 
educação ambiental, ver OTAN, STANAG 7141, Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO-Led Military Activities, 
pp. 5-1–5-4: 

673  Ver, p. ex., China, Regulations of the People’s Liberation Army of China on the Protection of Environment, 2004; e China, Regulations 
of the Chinese People’s Liberation Army on Environmental Impact Assessment, 2006. 

674  B. Clarke, C. Rouffaer e F. Sénéchaud, “Beyond the Call of Duty: Why shouldn’t video game players face the same dilemmas as 
real soldiers?”, International Review of the Red Cross, Vol. 94, N.º 886, terceiro trimestre de 2012, pp. 718–720. 

675  Em particular, o artigo 19 do Protocolo Adicional I de 1977 afirma que o Protocolo “será difundido o mais amplamente 
possível”, e esta disposição vincula os atores armados não estatais que participam de conflitos regidos por este Protocolo. 

676  Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, 1952, p. 348.
677  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre 

a Regra 142, pp. 563–564: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule142.
678  Para exemplos de códigos, compromissos ou políticas de grupos armados não estatais que abordam a proteção do meio 

ambiente natural, ver J. Somer, “Non-state armed groups continue to cause environmental damage in conflicts, yet states 
are reluctant to meaningfully address their conduct for fear of granting them legitimacy” (blog), Conflict and Environment 
Observatory, 4 de dezembro de 2015. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule142


RESPEITO, IMPLEMENTAÇÃO E DIFUSÃO DAS REGRAS DO DIH qUE PROTEGEM O MEIO AMBIENTE NATURAL 113

REGRA 30 – DIFUSÃO DO DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO PARA A POPULAÇÃO 
CIVIL, INCLUINDO AS REGRAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL

679  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
Regra 143 e comentário, p. 564: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule143 e prática relacionada. 

680  Primeira Convenção de Genebra (1949), artigo 47; Segunda Convenção de Genebra (1949), artigo 48; Terceira Convenção 
de Genebra (1949), artigo 127; Quarta Convenção de Genebra (1949), artigo 144. Sobre a obrigação legal de difundir e o 
significado dos termos “comprometer-se” e “difusão”, consultar CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, 
parágrafos 2759 e 2772. Sobre o significado de “se possível”, ver também Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre 
Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 143, p. 565: https://ihl-databases.icrc.org/
customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule143.

681  Convenção de Haia para a Proteção de Bens Culturais (1954), artigo 25.
682  Protocolo Adicional I (1977), artigo 83, Protocolo Adicional II (1977), artigo 19. A respeito do escopo da obrigação de “difundir” 

no Protocolo Adicional II, ver Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, comentário sobre o 
artigo 19 do Protocolo Adicional II, p. 1488, parágrafo 4910, e p. 1489, parágrafo 4912. 

683  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafos 150–151. Para mais detalhes sobre a obrigatoriedade de 
respeitar e fazer respeitar o DIH, consultar também a Regra 26 destas diretrizes. 

684  CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafos 2779–2781.
685  Assembleia Geral da ONU, Res. 56/4, Observância do Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em 

Guerra e Conflitos Armados, 5 de novembro de 2001. 
686  Para mais detalhes, consultar Global Land and Tool Network, Curso Aberto Online de Grande Alcance sobre Segurança  

Ambiental e Paz Sustentável: https://gltn.net/2019/02/07/massive-open-online-course-mooc-on-environmental-security-
and-sustaining-peace/. 

687  Consultar Assembleia Geral da ONU, Res. 3032 (XXVII), Respect for human rights in armed conflicts, 18 de dezembro de 1972, 
parágrafo 2; Assembleia Geral da ONU, Res. 3102 (XXVIII), Respect for human rights in armed conflicts, 11 de dezembro de 1973, 
parágrafo 5; e Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
comentário sobre a Regra 143, p. 567: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule143. 

Os Estados devem incentivar o ensino do Direito Internacional Humanitário, incluindo as regras de 
proteção do meio ambiente natural, à população civil.

COMENTÁRIO
324. Esta regra geral, que é apresentada aqui com a adição de uma referência expressa ao meio ambiente natural, 

foi estabelecida como uma norma do direito internacional consuetudinário, e a prática não indica que seja feita 
nenhuma distinção entre o ensino do DIH aplicável em conflitos armados internacionais e o DIH aplicável em 
conflitos armados não internacionais.679 A regra reflete as obrigações estabelecidas nas Convenções de Genebra 
de 1949,680 na Convenção de Haia de 1954 para a Proteção de Bens Culturais681 e nos Protocolos Adicionais I e II 
de 1977.682 Além disso, trata-se de uma medida através da qual os Estados podem assegurar que particulares 
respeitem o DIH.683

325. Os programas de instrução civil podem incluir cursos de formação para profissionais da imprensa – a fim de 
melhorar a precisão e a incisividade das matérias sobre questões jurídicas em conflitos armados – e a integração 
do assunto nos currículos escolares e universitários.684 Globalmente, iniciativas como o Dia Internacional para a 
Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Guerra e Conflitos Armados, declarado pela Assembleia Geral da 
ONU para cair em 6 de novembro de cada ano,685 ou o Curso Aberto Online de Grande Alcance sobre Segurança 
Ambiental e Paz Sustentável, baseado em experiências do trabalho do PNUMA,686 também podem servir como 
plataformas para aumentar a conscientização entre a população civil das regras que protegem o meio ambiente 
natural em conflitos armados.

326. Os grupos armados não estatais que participam de conflitos aos quais o Protocolo Adicional II se aplica estarão 
vinculados pelo artigo  19 do Protocolo, que estabelece que “[o] presente Protocolo será difundido o mais 
amplamente possível”. Embora não estejam vinculados por uma questão de direito consuetudinário (dado que a 
regra consuetudinária se aplica expressamente a “Estados”), os grupos armados não estatais que participam de 
conflitos armados não internacionais aos quais o Protocolo Adicional II não se aplica são incentivados a instruir a 
população civil que vive sob seu controle sobre as regras aplicáveis do DIH.687
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REGRA 31 – ASSESSORIA JURÍDICA PARA AS FORÇAS ARMADAS SOBRE O DIREITO 
INTERNACIONAL HUMANITÁRIO, INCLUINDO AS REGRAS DE PROTEÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE NATURAL

688  Consultar Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, 
Regra 141 e comentário, p. 558: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule141 e prática relacionada. 

689  Ver CICV, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, parágrafo 148. Ver também Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo 
do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre a Regra 141, pp. 559–560: https://ihl-
databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule141. A obrigação de disponibilizar assessores jurídicos é uma disposição 
específica destinada a garantir o respeito ao DIH. Sobre a relação entre essas duas obrigações, ver Geiss, “The obligation 
to respect and to ensure respect for the Conventions”, p. 119. Sobre a obrigatoriedade de respeitar e fazer respeitar o DIH, 
consultar também a Regra 26 destas diretrizes. 

Cada Estado deverá fornecer assessores jurídicos, quando necessário, para aconselhar os comandantes 
militares, no nível adequado, sobre a aplicação do Direito Internacional Humanitário, incluindo as regras 
de proteção do meio ambiente natural.

COMENTÁRIO
327. Esta regra geral, que é apresentada aqui com a adição de uma referência expressa ao meio ambiente natural, foi 

estabelecida como uma norma do direito internacional consuetudinário para as forças armadas dos Estados, e a 
prática não indica que seja feita nenhuma distinção entre o assessoramento sobre o DIH aplicável em conflitos 
armados internacionais e sobre o DIH aplicável em conflitos armados não internacionais.688 Como uma questão do 
direito dos tratados, esta regra é estabelecida no artigo 82 do Protocolo Adicional I de 1977, e também é um meio 
de cumprir a obrigação de respeitar e fazer respeitar o DIH.689

328. Esta regra pressupõe que os assessores jurídicos serão versados nas regras aplicáveis do DIH que protegem o 
meio ambiente natural e, portanto, estarão equipados para fornecer aconselhamento jurídico aos comandantes 
militares quando for necessário garantir que as forças armadas do Estado cumpram as regras. Estas diretrizes 
servem de recurso para auxiliar os assessores jurídicos nesta tarefa.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule141
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule141
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule141
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REGRA 32 – AVALIAÇÃO PARA DETERMINAR SE NOVAS ARMAS E NOVOS MEIOS OU 
MÉTODOS BÉLICOS SERIAM PROIBIDOS PELO DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO, 
INCLUINDO AS REGRAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL

690  Sobre este propósito, ver CICV, A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measures to Implement 
Article 36 of Additional Protocol I of 1977, CICV, Genebra, janeiro de 2006, p. 1. 

691  Ibid., p. 11, em particular a nota de rodapé 25, que relembra que a decisão do Tribunal de apelações do TPII no caso Tadić, em 
relação aos meios e métodos de guerra proibidos, observou que “aquilo que é desumano, e consequentemente proscrito em 
guerras internacionais, não pode deixar de ser desumano e inadmissível em guerras civis”. TPII, Prosecutor v. Tadić, Decisão 
interlocutória sobre competência, Tribunal de apelações, 2 de outubro de 1995, parágrafos 119 e 127.

692  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 426, parágrafo 1473. 
693  CICV, A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare, pp. 23–24, em particular a nota de rodapé 79.
694  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, p. 398, parágrafo 1402.
695  CICV, A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare, p. 9. 
696  Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, pp. 427-428, parágrafo 1476.

Ao investigar, desenvolver, adquirir ou adotar novas armas, ou novos meios ou métodos bélicos, os Estados 
signatários do Protocolo Adicional I têm a obrigação de determinar se seu uso, em alguma ou em todas 
as circunstâncias, seria proibido pelas regras aplicáveis do direito internacional, incluindo aquelas de 
proteção do meio ambiente natural.

COMENTÁRIO
329. Esta regra é estabelecida pelo artigo 36 do Protocolo Adicional I de 1977 e, portanto, é uma obrigação legal para 

os Estados signatários desse Protocolo. No entanto, independentemente de serem signatários do Protocolo, 
todos os Estados têm interesse em avaliar a legalidade de novas armas. Esse exercício ajuda a garantir que as 
forças armadas de um Estado tenham capacidade para conduzir hostilidades de acordo com suas obrigações 
internacionais.690 Para o CICV, a exigência de analisar a legalidade de novas armas também decorre da obrigação 
de garantir o respeito ao DIH.

330. A maioria das regras consuetudinárias e de tratados que devem ser consideradas ao avaliar uma nova arma ou um 
novo método se aplica em conflitos armados internacionais e não internacionais, e o escopo de aplicação em cada 
caso é determinado em referência à regra relevante envolvida na avaliação.691

Estudo, preparação, aquisição ou adoção
331. A obrigação prevista no artigo 36 do Protocolo Adicional I se aplica a todos os Estados signatários, incluindo os que 

compram armas e os que as fabricam.692 A referência nesta regra ao “estudo, preparação, aquisição ou adoção” de 
uma nova arma, de novos meios ou de um novo método de guerra denota que uma avaliação deve ser realizada 
o mais cedo possível.693

Novas armas e novos meios ou métodos de guerra
332. A referência a “armas, meios ou métodos de guerra” estabelece um escopo material muito amplo para essa 

regra.694 A obrigação de uma avaliação jurídica abrange, portanto, todos os tipos de armas, sejam antipessoais 
ou antimateriais, bem como sistemas de armas. A avaliação também abrange métodos de guerra, ou seja, as 
maneiras pelas quais as armas e outros meios de guerra são usados de acordo com doutrina militar, táticas, regras 
de engajamento, procedimentos operacionais e contramedidas.695 De relevância para a proteção do meio ambiente 
natural, os redatores desta disposição do Protocolo Adicional I estavam especificamente preocupados, entre 
outras coisas, com a consideração da guerra geofísica ou ecológica quando novas armas, novos meios ou novos 
métodos de guerra são avaliados.696 A realização de avaliações jurídicas das novas armas propostas reveste-se hoje 
de particular importância diante do rápido desenvolvimento de novas tecnologias.

Avaliação relativa às regras de proteção do meio ambiente natural
333. Para determinar a legalidade de uma nova arma ou de um novo meio ou método de guerra, a autoridade avaliadora 

deve aplicar as regras de direito internacional existentes que vinculam o Estado, sejam elas baseadas em tratados 
ou consuetudinárias. Portanto, as regras relevantes para a avaliação incluem: (1) proibições ou restrições de armas,  
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meios ou métodos de guerra específicos pelas normas dos tratados e do direito internacional consuetudinário 
(como as proibições de armas químicas e biológicas);697 e (2) proibições ou restrições gerais de armas, meios ou 
métodos de guerra pelas normas dos tratados e do direito internacional humanitário consuetudinário (como a 
proibição de usar armas indiscriminadas por natureza),698 incluindo as regras que protegem o meio ambiente 
natural, conforme aplicável.699 Como previsto no artigo 36 do Protocolo Adicional I, as regras aplicáveis à avaliação 
jurídica também incluem “qualquer outra regra de direito internacional aplicável” ao Estado, como o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos ou o Direito Ambiental Internacional, conforme relevante.

334. Para determinar os efeitos da arma em análise sobre o meio ambiente natural,700 as perguntas para orientar a 
coleta de dados empíricos podem incluir:701

 • Estudos científicos adequados sobre os efeitos da arma no meio ambiente natural foram realizados e 
examinados?

 • Qual o tipo e a extensão dos danos que seriam causados direta ou indiretamente ao meio ambiente natural?

 • Por quanto tempo se espera que os danos durem; é possível, de forma prática/econômica, reverter os 
danos, ou seja, devolver o meio ambiente natural a seu estado original, e qual seria o tempo necessário para 
fazê-lo?

 • Qual o impacto direto e indireto dos danos ambientais na população civil?

 • A arma foi projetada especificamente para destruir ou danificar o meio ambiente natural ou para causar 
modificação ambiental?

335. Além disso, é importante notar que, mesmo quando uma avaliação não fornece certeza científica quanto aos 
efeitos sobre o meio ambiente natural de uma nova arma ou de um novo meio ou método de guerra, isso não 
isenta um Estado de tomar precauções contra tais efeitos para evitar danos indevidos.702

697  Para proibições ou restrições de armas específicas no contexto da proteção do meio ambiente natural, consultar as 
Regras 19–25 destas diretrizes. Para uma lista de regras que proíbem ou restringem de modo geral o uso de armas específicas, 
ver CICV, A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare, pp. 11–14. Depois de sua publicação, foram 
adotados tratados que proíbem amplamente as munições cluster (2008) e as armas nucleares (2017), embora este último ainda 
não tenha entrado em vigor no momento da redação.

698  Para uma lista de regras gerais pertinentes, ver CICV, A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare, 
pp. 15–17.

699  Consultar as Regras 1–4 destas diretrizes, que fornecem proteção específica ao meio ambiente natural. Para as proibições 
ou restrições gerais sobre armas, meios e métodos de guerra no contexto específico da proteção do meio ambiente natural, 
consultar a Parte III destas diretrizes. 

700  No contexto dos trabalhos da CDI sobre a proteção do ambiente em relação aos conflitos armados, a Colômbia e o Líbano 
destacaram a relevância do artigo 36 do Protocolo Adicional I para a análise do impacto ambiental nas declarações feitas diante 
do Sexto Comitê da Assembleia Geral da ONU: Colômbia, 74.ª sessão, item 79 da Agenda, 1 de novembro de 2019; e Líbano, 
74.ª sessão, item 79 da Agenda, 5 de novembro de 2019. 

701  Estas perguntas estão em CICV, A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare, pp. 19–20.
702  Henckaerts/Doswald-Beck (eds), Estudo do CICV sobre Direito Internacional Humanitário Consuetudinário, Vol. I, comentário sobre 

a Regra 44, p. 161: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/por/docs/v1_rul_rule44
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