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F O L H E T O

CONTAMINAÇÃO
POR ARMAS



O prOblEma

Durante anos ou mesmo décadas após o último 

tiro ter sido disparado, a contaminação por 

munições não detonadas e armamento 

abandonado continua matando e mutilando as 

pessoas, impedindo o acesso às necessidades 

básicas e colocando obstáculos na reconciliação. 

A natureza exata da ameaça existente varia de 

acordo com a índole do conflito e as armas 

empregadas. Além dos resíduos explosivos de 

guerra como granadas, morteiros, munições cluster, 

bombas e mísseis, o problema compreende, com 

frequência, os estoques de munição sem controle 

ou segurança e a proliferação de armas pequenas 

e armamento leve. Para refletir essa realidade, o 

CICV emprega o termo “contaminação por armas”, 

de maneira abrangente, em todas as atividades 

operacionais que têm por finalidade mitigar o 

impacto consequente na população civil.

A contaminação por armas pode apresentar 

impacto imediato ao obstruir o regresso dos civis 

às suas casas e a entrega de ajuda. A longo prazo, 

pode impedir a reparação e a reconstrução da 

infraestrutura como escolas, hospitais, estradas, 

poços, mercados e terra para agricultura. No 

sudeste da Ásia, por exemplo, o problema da 

contaminação continua afetando as pessoas por 

mais de 30 anos após o término do conflito.  
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a rEspOsta dO CICV

A atuação do CICV em resposta à contaminação 

por armas está diretamente relacionada ao 

mandato da organização para proteger os civis 

dos efeitos dos conflitos. 

Durante a última década, o CICV estabeleceu-se 

como um dos principais atores neste campo. A 

organização realiza uma série de intervenções 

eficazes, incluindo a provisão de tratamento 

médico, reabilitação física e assistência econômica 

às vítimas, além da promoção das normas 

internacionais e implementação de atividades que 

previnam os ferimentos e reduzam o impacto 

socioeconômico de viver nas áreas contaminadas.

O CICV está, em geral, presente durante os conflitos, 

sendo normalmente uma das primeiras 

organizações a prestar socorro e assistência de 

imediato após um conflito chegar ao fim. Está, 

portanto, bem posicionado para atender às 

necessidades da população civil e incorporar uma 

abordagem integral na resposta às necessidades 

complexas e pouco compreendidas das vítimas 

da contaminação por armas e suas famílias. 

Dependendo do contexto, os civis podem 

necessitar de informações sobre os perigos 

apresentados pela contaminação, enquanto 

tentam reconstruir suas vidas, ou assistência com 

modos alternativos de obtenção de artigos de 

primeira necessidade como água, combustível ou 

comida, caso seja muito perigoso voltar a recorrer 

aos recursos de antes. Pode-se prover assistência 

à saúde e tratamento médico de emergência aos 

feridos como consequência da contaminação por 

armas. O CICV também pode empregar equipes 

especializadas para limpar as áreas contaminadas, 

tanto em apoio direto às suas operações como 

em proteção aos civis.  
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dEpartamEntO dE COntamInaçãO
pOr armas
Este departamento propicia ao CICV conhecimento 

em termos operacionais sobre minas terrestres, 

resíduos explosivos de guerra, estoques e armas 

pequenas. É responsável pelas ações para reduzir 

o impacto da contaminação por armas nas pessoas. 

Suas atividades podem compreender a avaliação 

no terreno sobre o emprego das armas, educação 

sobre riscos, remoção dos artefatos e coleta de 

informações, implementando-as diretamente no 

terreno e oferecendo conselhos e apoio técnico 

a outros departamentos do CICV. Desempenha a 

liderança neste assunto dentro do Movimento 

Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente 

Vermelho. 

Durante os conflitos e imediatamente após os 

conflitos, o departamento busca assegurar que as 

delegações do CICV sejam capazes de avaliar e 

responder ao impacto humanitário da 

contaminação por armas, incluindo as 

consequências em potencial para a segurança do 

pessoal da organização. No pós-conflito, a longo 

prazo, a unidade apoia as delegações e as 

Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do 

Crescente Vermelho na elaboração de atividades 

apropriadas de proteção ou assistência que 

respondam às necessidades da população afetada.
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Uma série de possíveis intervenções 
A contaminação por armas faz, com frequência, 

que civis tenham que se colocar em risco para 

poder sobreviver. O CICV realiza uma série de 

atividades para mitigar o impacto da 

contaminação por armas na população afetada 

e assegurar uma resposta rápida e eficaz. 

remoção
Logo após o fim das hostilidades, o CICV está, em 

geral, no terreno antes que outras organizações 

possam se estabelecer e começar a trabalhar. 

Nessas situações, os resíduos explosivos de guerra 

não detonados ou armazenados precariamente 

podem apresentar uma grave ameaça tanto para 

a população local como para as equipes do CICV. 

Dependo das circunstâncias, as equipes podem 

ser empregadas como parte do plano de 

mobilização rápida do CICV ou trabalharem 

diretamente com as delegações. As equipes de 

remoção efetuam análises técnicas e avaliação das 

necessidades, removendo ou destruindo artefatos 

em áreas contaminadas. Podem realizar remoções 
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e aumentar a segurança em prédios e infraestrutura 

importantes como hospitais, escolas e locais de 

distribuição de água, permitindo que comece a 

reabilitação pós-conflito e o restabelecimento dos 

serviços essenciais. Se a remoção não for possível, 

ou não for uma prioridade imediata, essas equipes 

podem sinalizar as áreas perigosas para que as 

pessoas não circulem por elas.

O CICV, devido à sua ampla aceitação no terreno, 

sua neutralidade e independência, pode acessar 

áreas que estão fora do alcance para outras 

organizações. O CICV pode, portanto, realizar 

atividades de remoção, auxiliando a tornar seguras 

as áreas nas quais as outras organizações não 

chegam.



redução de risco 
O acesso às necessidades básicas como água ou 

lenha geralmente é impedido pela presença de 

artefatos não detonados ou minas. O CICV pode 

fornecer soluções intermediárias que protegerão 

as pessoas até que a área seja limpa e a ameaça 

removida. Também faz reparos e reformas na 

infraestrutura, como pontos de distribuição de 

água, e apoia escolas e centros de saúde nas áreas 

contaminadas.

A contaminação por armas pode ter um sério 

impacto econômico, social ou ambiental. Nas áreas 

onde as terras estão contaminadas, o CICV apoia 

a elaboração de meios de subsistência alternativos 

ou auxilia as comunidades afetadas a 

desenvolverem atividades agrícolas e de pecuária 

em áreas seguras. Quando as crianças não têm 

outro local para brincarem por causa da 

contaminação por armas, o CICV constroi e 

mantém áreas seguras para jogar e brincar, para a 

tranquilidade dos pais.
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O CICV concede microcrédito para reduzir a 

exposição forçada ao risco. A necessidade 

econômica leva as pessoas a cultivarem nas áreas 

em que há a suspeita de contaminação ou a 

recolherem armamento não detonado para 

aproveitar o metal. Os recursos possibilitam a 

realização de outras atividades para geração de 

renda como criação de animais, alfaiataria e 

panificação. 

ações para redução de riscos com fins de 
proteção
Previamente, durante e após um conflito, o CICV 

relembras as autoridades das suas obrigações de 

acordo aos tratados internacionais como a 

Convenção que Proíbe as Minas e a Convenção 

sobre Munições Cluster. Em conflitos que estão se 

desenrolando, faz representações às partes em 

conflito relativas ao emprego de armas, em um 

esforço para reduzir o impacto na população civil.



Educação de risco
Durante os conflitos e imediatamente após os 

conflitos, o CICV presta informações à população 

civil sobre as áreas perigosas conhecidas ou com 

suspeita de estarem contaminadas, e sobre qual 

a melhor maneira de protegerem-se a si e às suas 

famílias. As redes comunitárias das Sociedades 

Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente 

Vermelho também podem desempenhar um papel 

importante na conscientização sobre áreas 

perigosas e na promoção de comportamento de 

baixo risco, tanto a curto como a longo prazo, 

enquanto o problema perdurar. 

Coleta de informações
As informações relativas à localização, data e hora 

dos acidentes podem ser cruciais para ajudar a 

minimizar a possibilidade de acidentes futuros e 

também para priorizar as atividades de remoção. 

O CICV coleta, reúne e utiliza os dados para tomar 

decisões com relação aos programas, 

compartilhando-os com outras agências que 

atuam com remoção e assistência às vítimas.

A longo prazo, as Sociedades Nacionais 

desempenham um papel fundamental na coleta 

dessas informações.

 

Capacitação 
O CICV também ajuda a montar a capacidade 

nacional para responder eficazmente à 

contaminação por armas. Ao apoiar as Sociedades 

Nacionais ou outros órgãos nacionais, como 

agências governamentais responsáveis pela 

coordenação das ações relacionadas à 

contaminação, a instituição pode amparar o 

desenvolvimento de soluções duradouras para 

este problema. 
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Comitê Internacional da Cruz Vermelha
19, avenue de la Paix
1202 Genebra, Suíça
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