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RESUMO 

 

COELHO, Lucas Cardoso. EMPREGO DA ENGENHARIA NA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL: a atuação do Pelotão de Engenharia de Combate na abertura de trilhas e 

brechas na Batalha de Montese. Resende: AMAN, 2017. Monografia. 

 

A presente monografia trata sobre a atuação da Engenharia Militar Brasileira em 

Montese no apoio à mobilidade. Os principais objetivos deste trabalho são: descrever 

os antecedentes históricos da Segunda Guerra Mundial, analisar a atuação da FEB 

na campanha da Itália e apresentar a atuação do Pelotão de Engenharia de Combate 

em Montese. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, o método utilizado foi o 

qualitativo e deu-se através de livros, revistas, jornais, manuais e relatos de militares 

que participaram da guerra. Como resultado observou-se a importância da Engenharia 

para a vitória da FEB, principalmente, na abertura de trilhas e brechas na batalha de 

Montese. Na conclusão, foram abordados os fatos que dificultaram o cumprimento da 

missão e destacadas as atividades em que a Engenharia foi empregada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

COELHO, Lucas Cardoso. JOB ENGINEERING IN THE SECOND WORLD WAR: the 

atuation of the combat engeneering platoon in the opening of tracks and gaps at the 

Battle of Montese. Resende: AMAN, 2017. Monograph. 

 

This monograph deals with the performance of the Brazilian Military Engineering in 

Montese in the support of mobility. The main objectives of this work are to describe the 

historical background of World War II, to analyze the performance of FEB in the Italian 

campaign and to present the performance of the Combat Engineering Squad in Mon-

tese. A bibliographical research was carried out; the method used was qualitative and 

was given through books, magazines, newspapers, manuals and military reports that 

participated in the war. As a result, it was observed the importance of the Engineering 

for the victory of the FEB, mainly, in the opening of tracks and gaps in the Battle of 

Montese. In conclusion, the facts that hampered the accomplishment of the mission 

were discussed and the activities in which the Engineering was employed were high-

lighted. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A pesquisa trata sobre o emprego do Pelotão de Engenharia de Combate em 

Montese na abertura de trilhas e brechas em apoio à mobilidade1. 

 O escopo do trabalho ficará restrito a discursar sobre a atuação da Engenharia 

Militar Brasileira em Montese no apoio à mobilidade. O objetivo geral do estudo 

consiste em descrever o emprego da Engenharia da Força Expedicionária Brasileira 

(FEB) na Itália. 

 Durante a Segunda Guerra Mundial, a FEB necessitava das atividades 

realizadas pela Engenharia de apoio à mobilidade, contramobilidade e proteção para 

conseguir combater. A contramobilidade é aplicada realizando trabalhos que têm 

maior viés defensivo e têm a finalidade de impedir, atrasar ou direcionar o movimento 

das forças inimigas. Já a proteção, busca dar maior segurança e conforto à tropa, 

utiliza-se fortificações, instalações e camuflagem para aumentar o valor de defensivo 

das posições. 

Para isso, a Engenharia precisou atuar em frentes e realizar uma gama extensa 

de trabalhos. Nessas ações, deparou-se com as mais diversas situações, encontrou 

dificuldades para transpor obstáculos e teve que se adequar às adversidades do 

combate. 

 Conhecer o papel da Engenharia da FEB na Itália e as consequências dessas 

atuações, à época, são de grande importância e viabilidade, uma vez que aprender-

se-á mais com os “erros e acertos” da tropa brasileira, além de exaltar o trabalho dos 

“pracinhas”2 na Campanha da Itália para a vitória na Segunda Guerra Mundial. 

 Delimita-se o foco de pesquisa no emprego da Engenharia Brasileira, apoiando 

a mobilidade das tropas amigas realizando, principalmente, abertura de trilhas e 

brechas na Batalha de Montese. Também tem-se foco nas principais atividades 

técnicas3 da arma e nos processos de desminagem. 

 Para se entender melhor a pesquisa, foram explicados conceitos e temas que 

servem de base e são fundamentais para o entendimento e o desenvolvimento do 

assunto: motivos que ocasionaram a Segunda Guerra Mundial; fatores que fizeram o 

                                                      
1 É o conjunto de trabalhos desenvolvidos para proporcionar as condições necessárias ao movimento 
contínuo e ininterrupto de uma força amiga. (BRASIL, 1999) 
2 Termo referente aos soldados veteranos do Exército Brasileiro que foram enviados para integrar as 
forças aliadas contra o nazismo e fascismo na Segunda Guerra Mundial. 
3 Atividades que necessitam de conhecimento especializado para serem executadas. São exemplos: 
lançamento de pontes e melhoramento de estradas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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Brasil entrar na Guerra; criação da FEB (mobilização e adestramento, composição e 

organização da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária); Engenharia em solo italiano; 

descrição de como ocorreu a Batalha de Montese. 

 Nossos objetivos específicos foram descrever os antecedentes históricos da 

Segunda Guerra Mundial, analisar a atuação da FEB na campanha da Itália e 

apresentar a atuação do Pelotão de Engenharia de Combate em Montese. 

 As fontes de pesquisa foram baseadas em livros escritos por militares que 

participaram da Guerra, manuais de História Militar Geral e do Brasil da Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN), artigos científicos, dissertações e teses sobre o 

assunto, revistas que trazem relatos sobre a guerra, fotos e documentos presentes no 

acervo da biblioteca da AMAN. 

 A presente monografia está assim estruturada: 

 No segundo capítulo observa-se: o referencial teórico e metodológico; realizada 

uma revisão da literatura e a análise dos antecedentes dos problemas; e apresenta-

se pontos de vista de autores conhecidos e renomados no assunto. Além disso, 

apresenta-se os objetivos geral e específico, questão de estudo, métodos, 

instrumentos e procedimentos para a construção da pesquisa. 

No terceiro capítulo relata os antecedentes históricos à Segunda Guerra 

Mundial. Neste, apresenta-se as consequências da Primeira Guerra Mundial, pois 

foram determinantes para o sentimento de revanche por parte dos alemães; o período 

entre guerras, causas; motivos para a entrada do Brasil na guerra; e fatores que 

levaram à criação da Força Expedicionária Brasileira (FEB). 

 No quarto capítulo e segunda parte do desenvolvimento da pesquisa, o assunto 

principal foca-se na FEB, destacando-se como ocorreu a mobilização das tropas, a 

dificuldade em reunir pessoas aptas para lutar; a formação do Exército que iria 

combater e seu adestramento, dando evidência às dificuldades enfrentadas quanto à 

falta de uniforme e equipamentos; e, como era a organização da 1ª Divisão de 

Infantaria Expedicionária e da Engenharia da FEB, abordando sua composição e 

missões. 

 O quinto capítulo é a última parte do desenvolvimento da pesquisa, traz: 

informações sobre o emprego da Engenharia no terreno da Itália; principais atividades 

desenvolvidas; e as adversidades enfrentadas. Apresenta-se, também, uma 

contextualização sobre a Batalha de Montese, dando importância à região para a 

vitória na Guerra e a atuação da Engenharia militar, especificamente, nessa batalha. 
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 O sexto e último capítulo traz a conclusão do trabalho, onde será apresentado 

se a questão de estudo foi refutada ou corroborada e se os objetivos do trabalho foram 

atingidos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Será apresentada a construção da pesquisa nos seus aspectos de metodologia 

e de fundamentação teórica. O objetivo da pesquisa consiste em analisar o emprego 

da Engenharia na Batalha de Montese na abertura de trilhas e brechas no apoio à 

mobilidade. 

 Por se tratar de um campo de investigação com produção de conhecimento 

incipiente quando se tratados trabalhos de Engenharia executados na 2° Guerra 

Mundial, pretende-se realizar uma pesquisa do tipo bibliográfica. 

 

2.1 Revisão da literatura 

 

 Buscando apresentar informações de maior importância acerca do tema 

“Engenharia da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial”, foram 

pesquisados autores que abordam sobre o preparo dos combatentes brasileiros4 e 

suas dificuldades: no adestramento, nos equipamentos adquiridos e durante a guerra. 

 A FEB chegou em solo italiano com certa descrença por parte das tropas 

aliadas. A precariedade do estado sanitário da tropa, dos uniformes, calçados, 

equipamentos e armamentos comprados dos Estados Unidos (EUA) para que os 

expedicionários realizassem seu adestramento, fizeram com que os “pracinhas” 

fossem vistos com desconfiança pelas tropas que já estavam lutando na região. De 

acordo com Moraes (1984), os uniformes não eram de boa qualidade; tinham 

péssimos acabamentos; não eram apropriados para o frio que enfrentariam na Itália; 

eram parecidos com o uniforme inimigo; e poderia causar alguma confusão no fervor 

do combate, principalmente, para a aviação e para os Observadores de Artilharia 

(OA)5. 

 Com o desenrolar das batalhas os engenheiros mostram-se preparados e 

capacitados para todos os tipos de missões a eles atribuídas, sejam na parte de 

moblidade e proteção, sejam na contramobilidade inimiga, apesar das dificuldades 

encontradas na guerra e pela falta de material adequado. (Nunes Leal, 2000). 

 A importância das tropas de engenharia no combate foi bem evidenciada tendo 

                                                      
4 Soldados que compunham o Exército Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial e foram enviados 
para lutar em solo italiano. 
5 Responsável por direcionar os fogos de artilharia e morteiros para os alvos. 
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em vista a diversidade de atividades desenvolvidas desde o fornecimento de água e 

reconstrução de pontes, até a abertura de trilhas e brechas para o avanço das tropas 

amigas diante um Campo de Minas6 (C Min). Além disso, os engenheiros estavam 

sempre realizando seus trabalhos, apesar de as dificuldades climáticas e o terreno 

diminuíssem as condições de atuação das tropas. “O engenheiro devia estar em 

condições, nos dias de combate mais intenso, de acompanhar a Arma base, e de 

lançar e levantar campos de minas e obstáculos.” (LIMA JÚNIOR, 1982, p.6). 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Com o objetivo de ratificar o que é exposto pela literatura e, ao mesmo tempo, 

exibir algumas observações sobre ela, elaborou-se o seguinte problema de 

pesquisa: quais foram as principais atividades utilizadas pelos engenheiros 

brasileiros para ajudar na mobilidade da tropa durante a Segunda Guerra Mundial, 

principalmente na Batalha de Montese? 

Parte-se da questão de que a Engenharia brasileira foi de grande importância 

para a vitória da FEB, pois os engenheiros exerciam atividades necessárias para o 

prosseguimento da tropa, principalmente, na área da mobilidade. 

O objetivo geral é analisar a atuação da Engenharia Brasileira da Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) na 2ª Guerra Mundial, relatando a sua participação no 

Teatro de Operações7 da Itália, apoiando as armas bases em sua mobilidade, em 

especial na Batalha de Montese. 

 Para realizar a pesquisa, utilizou-se os procedimentos metodológicos descritos 

abaixo. 

 Primeiramente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de 

compilar as informações e ter um grande banco de dados como base para o trabalho. 

Nisso, destacaram-se alguns artigos científicos com grande quantidade de referências 

de autores renomados e os livros da cadeira de História Geral e do Brasil da Academia 

Militar das Agulhas Negras. Ressalta-se também, livros escritos por militares que 

participaram das batalhas ou de “pracinhas” que contam relatos sobre os acontecidos 

                                                      
6 Tanto uma arma, como um obstáculo. Eles são empregados para reforçar ou complementar uma série 
de obstáculos naturais ou artificiais através de uma provável via de acesso do inimigo, sendo o mais 
prático meio para fechar passagens entre tais obstáculos utilizando-se minas. 
7 Área física onde ocorre as principais batalhas, incluem também áreas necessárias para as atividades 
administrativas das operações militares. 
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nos campos de batalha da Itália. 

 Percebeu-se que há bibliografias sobre o assunto e que possuem detalhes de 

como ocorreu a mobilização, o preparo, o adestramento tendo em vista que uma nova 

doutrina estava sendo implantada no Brasil à época, missões, da rotina dos pelotões, 

planejamentos e táticas de guerra8. 

 Evidencia-se pela qualidade as obras do General João Baptista Mascarenhas 

de Moraes, A FEB pelo seu Comandante; e do General Raul da Cruz Lima Júnior, 

Quebra Canela. 

 Com base nesses documentos, passou-se a coletar os dados que foram 

pertinentes à pesquisa adotando como instrumento de coleta, o fichamento de todas 

as bibliografias e sites visitados para guardar informações importantes à construção 

do desenvolvimento do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Estratégias que deveriam ser usadas na guerra. 
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3. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

 Para entendermos melhor a atuação da Engenharia da FEB durante a Segunda 

Guerra Mundial relembrou-se os antecedentes históricos e os motivos que levaram o 

Brasil a entrar na guerra. 

 

3.1 Antecedentes históricos 

 

 Ao final da Primeira Guerra Mundial ocorrida no período de 1914 a 1918, 

representantes dos 27 países participantes da I Guerra Mundial reuniram-se na cidade 

de Paris, França, para assinarem um acordo cujo principal objetivo era diminuir o 

potencial bélico e industrial alemão, pois foram responsabilizados por causar a guerra. 

 Insatisfeitos com os termos do tratado, os alemães alegavam que este tinha 

sido imposto. O ressarcimento dos prejuízos causados pela guerra, a perda de 

territórios para países vizinhos, a perda de suas colônias e o pagamento de pesadas 

indenizações, principalmente, para França e Inglaterra, era parte do conteúdo 

presente no Tratado de Versalhes9. Isso tudo, fez com que a Alemanha entrasse em 

crise, tanto econômica quanto política, ocasionando a formação de vários partidos 

políticos. 

Com o fim da guerra, a Alemanha perdeu um sétimo de seu território e todas 
as suas colônias. Também foi proibida de se unir à Áustria. As suas forças 
armadas foram desmanteladas: o exército só poderia contar com 100000 
homens e não haveria mais força aérea nem marinha. O artigo 232 do Tratado 
de Versalhes ordenou ao país o pagamento de indenizações à França, à Grã-
Bretanha, à Itália e à Bélgica, no valor de 132 bilhões de marcos de ouro. A 
instabilidade política da República de Weimar, aliada à crise econômica 
provocada pelo crash da bolsa de Nova Iorque (1929), favoreceu o 
surgimento do nazismo. (SEGUNDA, 2007, v.1, p. 19, apud NEPOMUCENO, 
2010) 

 

 Foi nesse período que começa a surgir a figura de Adolf Hitler que aplicava sua 

política populista10, procurando falar o que o povo queria ouvir. Assim, dava esperança 

à população pregando a luta contra o comunismo, acabando com as determinações 

do Tratado de Versalhes e que restauraria o emprego a todos. 

Após a Guerra, a situação europeia ficou caracterizada pela criação de 

                                                      
9 Tratado de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra 
Mundial, foi classificado pela Alemanha como impositivo. 
10 Forma de governo que busca dar maior importância às classes menos favorecidas, conquistando 
sua confiança e permitindo um autoritarismo camuflado. 
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democracias frágeis e pelo difícil processo de recuperação econômico devido às altas 

taxas de inflação e desemprego. Inicia-se o declínio da Europa e a ascensão dos 

Estados Unidos que caminhavam para se tornarem a maior potência mundial. 

 Com o fim da Primeira Guerra, a Alemanha deixa de ser uma monarquia e 

inicia-se um período chamado de “República Weimar”11. A miséria do povo aumentava 

a cada dia e aconteciam mais greves e motins. Setores do operariado alemão, 

animados com a Revolução Russa12 e liderados pelo Partido Comunista Alemão13, 

tentaram tomar o poder, porém foram contidos violentamente. No final da década de 

10, cria-se o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães14 cujo principal 

orador era Adolf Hitler, definindo seu programa político baseado no nacionalismo 

exacerbado, nas críticas ao capitalismo internacional e no antissemitismo. 

 A excelente oratória e o alto poder de persuasão de Hitler resultaram na 

ascensão do partido Nazista que possuía características totalitárias e militares. 

Enquanto isso, na Itália, destacava-se o Partido Fascista15 que realizava atos violentos 

para restaurar a ordem do país, liderados por Benito Mussolini16. Ambos os partidos 

cultuavam o sentimento nacionalista e conseguiam disseminar essa ideologia. 

 O início da década de 30 foi marcado pelo expansionismo do nazismo, que era 

uma ideologia baseada nas ideias de Hitler associada ao antissemitismo, racismo e 

ideia de superioridade da raça ariana. O aumento das propagandas do Partido Nazista 

teve grande influência nesse fato. Suas propagandas eram dirigidas contra o 

comunismo, contra judeus e defendiam uma política de força como solução para os 

problemas e foi assim que começaram a conquistar o apoio do povo alemão. As 

disputas políticas se acirraram, o partido Nazista consegue algumas vitórias 

parlamentares e Hitler é nomeado Chanceler, ou seja, Primeiro-Ministro da Alemanha. 

 Com a morte do chefe de estado, o Marechal Hindeburg17, em 1933, Hitler 

                                                      
11 Período que aconteceu na Alemanha entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o Nazismo, de 1919 
a 1933, e que buscava resolver os problemas desse país no pós-guerra. 
12 Eventos políticos que ocorreram na Rússia no início do século XX que buscavam derrubar o governo 
vigente e implantar um governo comunista baseado nas ideias de Karl Marx, filósofo russo da época. 
13 Partido criado que seguia uma ideologia revolucionária de esquerda. 
14 Também conhecido como Partido Nazista, tinha o objetivo de realizar a adesão dos trabalhadores, 
afastando-os do comunismo e aumentando o nacionalismo nas pessoas. 
15 Partido político italiano que que apoiava o movimento fascista, pregando o elevado nacionalismo e 
expansão de territórios para afirmar superioridade. 
16 Um dos fundadores do fascismo, foi primeiro-ministro da Itália em 1922 ficando no poder até ser 
deposto em 1943. 
17 Foi um oficial militar da Alemanha e político, foi eleito presidente em 1925 e governou até sua morte 
em 1934. 
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assume a Presidência e começa a desenvolver uma política expansionista, investindo 

na indústria bélica e na reorganização militar.  

Nessa mesma década, a Segunda Guerra Mundial começa a tomar forma. Os 

líderes da Alemanha, Japão e Itália iniciam uma política de expansão territorial. Com 

a finalidade de conseguir a independência econômica de seu país, os japoneses 

ocuparam várias regiões da China.  

Os italianos, liderados pelo fascista Benito Mussolini, anexaram a Abissínia 

(Etiópia) e ocuparam a Albânia para expandir seus limites territoriais. Já na Alemanha: 

Adolf Hitler, anexou, através de plebiscitos, o Sarre (região alemã que estava 
sob administração da Liga das Nações) e a Áustria (nação germânica que 
estava proibida de unir-se à Alemanha pelo Tratado de Germain, de 1919), e 
por meio de pressões diplomáticas, os Sudetos e Memel (territórios habitados 
por alemães, que faziam parte da Tchecoslováquia e Lituânia, 
respectivamente). Em 1939, o líder alemão pôs fim à Tchecoslováquia ao 
mandar suas tropas ocuparem a parte do país habitada pelos tchecos 
(Boêmia e a Morávia). Os eslovacos formaram seu próprio Estado, tutelado 
pelos alemães. (SAVIAN; LACERDA, 2011) 

 

 Não satisfeito, Hitler ainda tinha o objetivo de invadir a Polônia, porém essa 

atitude poderia causar problemas e um grande conflito, pois esta recebia apoio da 

França e da Inglaterra. Além disso, a União Soviética (URSS), poderia também 

declarar guerra aos alemães e, desse modo, a Alemanha teria que lutar em duas 

frentes de batalha, o que não seria favorável. Por esse motivo, alemães e russos 

fizeram um pacto de não-agressão, que firmava o compromisso de buscar a solução 

pacífica entre os países, ou seja, não haveria enfrentamento e isso viabilizaria um 

futuro ataque à Polônia que veio a ocorrer messes depois. Em resposta ao ataque, a 

França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha e inicia-se a Segunda Guerra 

Mundial. 

 Formaram-se dois grupos: Aliados (liderados por França, Inglaterra, URSS e 

Estados Unidos) e Eixo (Alemanha, Itália e Japão). De 1939 a 1941, o “Eixo” estava 

ganhando a Guerra, pois havia conquistado vários territórios. Porém, em 1941, o 

Japão atacou uma base militar dos Estados Unidos em Pearl Harbor no Havaí, 

fazendo os americanos aderirem ao conflito e lutarem junto das forças aliadas. 

 A intenção japonesa era destruir toda a frota naval norte-americana que estava 

no Havaí para que o Japão prosseguisse seu plano expansionista e de conquista das 

ilhas do Pacífico. Sua tentativa foi fracassada, os japoneses afundaram importantes 

navios e causaram mais de 2000 mortes, mas não conseguiram destruir todas as 

embarcações, além disso, subestimaram o potencial econômico e bélico americano. 
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 Os EUA entraram na guerra em 1941, após Pearl Harbor, apesar de já 

participarem enviando suprimentos e armamentos à França e à Inglaterra. O nordeste 

do Brasil seria a base de operações ideal, já que serviria de ligação com o norte da 

África e como linha de defesa contra uma possível invasão por parte dos países do 

Eixo, pelo Canal do Panamá. 

 Foi construída nas proximidades da cidade de Natal a maior base militar 

americana fora de seu território, cerca de 10.000 soldados americanos se instalaram 

na cidade. Enquanto construíam uma base aérea e uma base naval, impulsionavam 

a economia do estado do Rio Grande do Norte. 

O medo dessa localidade se tornar de posse nazista foi mais um fator dessa 

ocupação, era um ponto estratégico para o controle do Atlântico Sul e poderia impedir 

a navegação e envio de suprimentos para a Inglaterra. O Brasil não estava na guerra 

ainda, mas já servia de suporte para os Aliados. 

 

3.2 A entrada do Brasil na Guerra 

 

 Inicialmente, o Brasil tomou uma posição de neutralidade perante a Guerra, 

mostrando-se imparcial às duas alianças. O Presidente, dessa forma, procurava obter 

ganhos econômicos de ambos os lados, sua intenção era a industrialização brasileira 

e, por isso, buscava investimentos externos. 

Em julho de 1939, uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança 
Nacional, sob a presidência de Getúlio Vargas, avaliou a situação política 
europeia e decidiu que, em caso de guerra, o Brasil adotaria uma posição de 
Neutralidade. Essa decisão aparentemente expressava algum tipo de 
consenso entre as altas autoridades que participaram da reunião. Na 
verdade, porém, ele era o resultado de uma divisão profunda na cúpula do 
governo Vargas acerca de qual seria a melhor aliança para o Brasil no final 
dos anos 30. (MOURA, 1993) 

 

 Quem governava o Brasil, à época, era Getúlio Vargas18 e o fazia de forma 

autoritária, centralizadora e nacionalista, foi quem implanto 

u o chamado Estado Novo que durou de 1937 até 1945. Seu modo de governar era 

alinhado à ideologia dos países do Eixo, possuía um estilo populista e utilizava-se 

                                                      
18 Era o Presidente da República do Brasil durante a segunda Guerra Mundial, foi casado e teve 5 
filhos. Nasceu na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, no dia 19 de abril de 1882. Concluiu a 
faculdade de Direito em 1907 e em 1909 iniciou sua carreira política como deputado estadual. Exerceu 
funções políticas importantes, até tornar-se presidente do Brasil durante duas oportunidades: de 1930 
a 1945 e de 1951 a 1954. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto de 1954, após cometer 
suicídio. Entre seus principais feitos estão: instituição da carteira de trabalho, criação da Companhia 
Vale do Rio Doce e a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
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bastante das propagandas para valorizar seu governo, assim como era na Alemanha. 

“O lugar do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) neste projeto é de 

importância decisiva, já que se constitui em um dos mecanismos fundamentais da 

difusão da imagem do Estado Novo.” (SANTOS, 2006) 

 Entretanto, alguns atos dos países do Eixo, especialmente, a Alemanha, 

fizeram o Brasil tomar uma posição perante à Guerra e romper com a política de 

imparcialidade que vinha sendo adotada. 

 Quando ocorreu o ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, o 

Brasil teve que tomar partido e sua política externa tomou um novo rumo. Reuniu-se 

todos os ministros brasileiros que decidiram manifestar a solidariedade pelos EUA. 

Conforme Santos (2006): 

Desta forma, o governo cumpria os tratados assinados nas Conferências dos 
Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, realizadas em 
Lima, (dezembro, 1938) , no Panamá (outubro, 1939), e em Havana, (julho, 
1940), que afirmaram e reafirmaram a solidariedade continental, na busca de 
fortalecer a cooperação econômica e financeira entre os países americanos, 
além de uma declaração geral de neutralidade, consubstanciada na manu-
tenção de paz no continente, mas que não excluía a possibilidade de empre-
ender todos os meios e recursos materiais e espirituais para a conservação 
de paz, ou seja, solidariedade em caso de ataque aos países do território 
americano. 
 

 Assim, ao adotar um posicionamento favorável aos Aliados, a Alemanha passa 

a impedir a navegação de navios brasileiros pelo Atlântico Norte e, com o ataque de 

submarinos, afunda navios cargueiros naquela região19. Apesar de protestos 

diplomáticos por parte do Brasil, a Alemanha não cessa os ataques, que ocorreram 

no Atlântico, no Caribe e no litoral brasileiro, e causa baixa de vários navios mercantes 

e cargueiros. 

 Na verdade, o primeiro incidente de guerra envolvendo o Brasil ocorreu em 

março de 1941, mesmo antes de acontecer o rompimento das relações diplomáticas 

com os países do Eixo. Um navio brasileiro estava no Mar Mediterrâneo, navegando 

entre o Chipre e o Egito, e foi atacado por um avião da Luftwafe com bombardeios e 

tiros de metralhadora ocasionado mortos e feridos. O Governo Brasileiro demonstra 

sua insatisfação ao governo alemão, mas este não se abalou e mostra insensibilidade 

ao ocorrido.  

Outros fatos desse tipo continuaram ocorrendo, o Brasil sofre com diversos 

                                                      
19 A Alemanha realizava este tipo de ação para demonstrar sua força e intimidar países, principalmente, 
possíveis aliados dos EUA para não se juntarem à guerra. 
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ataques, principalmente, na região do Atlântico. Navios chegam a desaparecer 

afundados e sofrem baixas de quase mil pessoas. Comprova-se esses fatos com o 

trecho a seguir: 

Daí até a declaração de Situação de Beligerância contra a Alemanha em 21 
de agosto desse ano (1942), mais dezoito navios mercantes brasileiros foram 
afundados pela ação naval alemã. Depois dessa data, outros doze foram 
afundados, totalizando, aproximadamente, um terço da Marinha Mercante 
Brasileira e provocando a morte ou o desaparecimento de 971 pessoas, entre 
tripulantes e passageiros. (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 
2011, p. 250). 

 

Após o início desses acontecimentos, a população brasileira pede o ingresso 

do País no conflito. O Governo Brasileiro da época, adepto aos regimes autoritários 

que ocorriam na Europa, reconhece o Estado de Beligerância entre Brasil, Alemanha 

e Itália devido ao excesso de ataques à Marinha Mercante e ao grande número de 

baixas, e, 9 dias depois, em 31 de agosto de 1942, é transformado em Estado de 

Guerra. 

 

3.3 Criação da FEB 

 

 O Exército Brasileiro não estava pronto para uma guerra. Não possuía pessoal, 

material, treinamento ou experiência. A quantidade de militares era pouca (cerca de 

100 mil homens), seus uniformes eram velhos e equipamentos atrasados. Seria 

necessária uma grande mobilização para recrutar e treinar os futuros soldados. 

 Os EUA haviam realizado um estudo de locais estratégicos para a criação de 

bases de apoio para a proteção do litoral brasileiro, devido ao receio de uma invasão 

nazista. Por causa disso, tinham assinado um acordo com o Brasil em que este 

construiria bases militares que poderiam ser usadas pelos americanos. Em troca, os 

Estados Unidos forneceriam armamentos, equipamentos e técnicos para treinarem 

nosso exército, resolvendo assim o problema. 

 Mesmo com essas medidas, as dúvidas sobre as Forças Armadas Brasileiras 

continuavam grandes e o receio de uma invasão ao Brasil aumentava por parte dos 

americanos. Resolveram, então, criar uma Comissão Mista de Defesa Brasil-EUA20 

que seria responsável pela proteção de algumas regiões, principalmente, o Nordeste. 

 Vargas entendia que essa comissão havia tornado o apoio mútuo entre EUA e 

                                                      
20 Aliança militar formal entre o Brasil e os Estados Unidos que trabalhou no aprimoramento de medidas 
comuns de defesa nos países durante a Segunda Guerra Mundial. Era sediada em Washington. 
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Brasil em outro patamar e que era necessária colaboração em qualquer tipo de 

atividade relativa à combatividade dos países, como os transportes e a indústria de 

guerra. Com essa visão que o Presidente Vargas faz o anúncio de que havia 

possibilidade do envio de tropas para o Teatro de Operações na Europa. Surge a ideia 

de criação de uma Força Expedicionária Brasileira, é quando a FEB começa a tomar 

forma. Não era só o Governo Brasileiro o interessado no envio das tropas, a Comissão 

de Defesa de Washington21 também buscava a ideia de criar, preparar e enviar um 

corpo expedicionário brasileiro para combater na Europa.  

Contudo, o processo de análise dos militares brasileiros acerca dessa 
possibilidade foi marcado por grande lentidão, e, somente no dia 28 
de janeiro de 1943, o ministro da Guerra, General Eurico Gaspar 
Dutra, apresentou ao presidente Vargas um conjunto de documentos, 
incluindo um parecer favorável do Estado Maior Brasileiro, sobre da 
possibilidade do envio de tropas expedicionária para atuar fora do 
continente. (SOARES, 2014) 
 

Getúlio Vargas aprova a criação do Corpo Expedicionário no dia 15 de março 

de 1943 e a decisão é divulgada pela Imprensa Nacional22 com certo ânimo. Porém, 

haviam algumas condições para a criação e o envio da FEB à Europa: primeiro, 

dependia-se do recebimento de equipamentos e materiais de uso militar para o 

treinamento dos soldados; segundo, as forças que faziam a segurança do litoral 

brasileiro, não podiam fazer parte da FEB, uma vez que já possuíam sua atividade 

fim. 

Apesar de ter sido declarada guerra ao Eixo, não havia necessidade do envio 

de tropas à Europa para combater. Em abril de 1943, iniciaram-se negociações entre 

americanos e brasileiros para acordarem como seria essa operação conjunta. O plano 

apresentado pelo Governo Brasileiro era de realizar o emprego de um contingente 

com efetivo de três Divisões e que seriam equipadas e treinadas pelo exército 

americano. Ao final, ficou acertado que seriam enviados apenas 50% dos materiais 

necessários para treinar uma Divisão de Infantaria e que o restante do material seria 

entregue aos brasileiros, apenas, em território europeu. 

Os britânicos não queriam a participação brasileira no conflito, tendo em vista 

a falta de adestramento, mas após muita insistência o Reino Unido aceitou a 

participação do Brasil nos combates. Após várias negociações ficou decidido que: 

                                                      
21 Outra forma para a Comissão Mista de Defesa Brasil-EUA. 
22 Órgão do governo brasileiro responsável pela publicação do Diário Oficial da União e do Diário da 
Justiça, veículos de comunicação de âmbito federal. 
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De acordo com a Resolução nº 16, aprovada em 11 de agosto de 
1943, onde se reuniram todos os resultados das conversações da Co-
missão Mista, a FEB teria três divisões (cada uma com cerca de 30 mil 
homens) e uma pequena unidade aérea; seguiria os padrões da orga-
nização militar americana e ficaria sob a direção funcional e estraté-
gica do alto comando do exército americano. Desta forma, a respon-
sabilidade pelos equipamentos, transporte, tempo e lugar de desloca-

mento estaria nas mãos dos Estados Unidos. (SANTOS, 2006) 
 

O Brasil necessitava desse apoio americano para equipar suas tropas e 

melhorar seu treinamento. A criação da FEB foi uma estratégia política para conseguir 

armas e materiais para equipar nosso exército. Por isso, os americanos tinham 

relutâncias em acreditar que a FEB iria funcionar e que seria utilizada em combate.  
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4 FEB 

 

 A Força Expedicionária Brasileira foi a tropa criada com o intuito de ser enviada 

para a Europa para combater na Segunda Guerra Mundial em apoio aos Estados 

Unidos da América e foi instituída após aprovação de Vargas da Portaria Ministerial nº 

4.744 de 1943. 

 O responsável por seu comando foi o General João Batista de Mascarenhas de 

Morais e seu primeiro desafio foi selecionar pessoas para serem seus subordinados 

e comporem a FEB. Assim, algumas medidas administrativas tiveram que ser 

tomadas. Com a possibilidade de enviar seu efetivo para guerrear no exterior, as 

autoridades militares tiveram que iniciar as convocações, mobilizações e treinamentos 

para que a nova tropa formada estivesse pronta para o confronto. 

 

4.1 Mobilização 

 

 Após ter passado a parte burocrática, começou a fase de incorporação de 

efetivos. Inicialmente, foram incorporados os militares que faziam parte dos 

regimentos escolhidos para compor a FEB: 1º Regimento de Infantaria, sediado no 

Rio de Janeiro, 11º Regimento de Infantaria, sediado em Minas Gerais e 6º Regimento 

de Infantaria, sediado no Estado de São Paulo. Depois, a mobilização foi estendida a 

todo o País. 

Nossos militares precisavam ser capacitados, com bom condicionamento físico 

e prontos para a guerra, porém com as características que estavam sendo 

requisitadas, poucos seriam os selecionados para compor o contingente. 

As comissões de mobilização de efetivos tiveram dificuldades cujas soluções 

não eram tão simples, esses problemas se tornaram ensinamentos para as futuras 

reformas de mobilização. Um dos problemas era a falta de especialização da reserva 

perante os novos armamentos e equipamentos desenvolvidos e que seriam 

empregados na guerra. Outros fatores serão apresentados abaixo: 

Num país com população pobre e com baixa higidez física, a alta 
percentagem de incapazes para o serviço (em especial por problemas 
dentários e psicológicos) obrigou as Comissões de Inspeção aos 
abrandamentos dos critérios, para ampliar o universo dos 
selecionados. Este fato produziu consequências indesejáveis, como 
soldados sem as mínimas condições físicas ou de saúde. Pelo mesmo 
motivo, a seleção intelectual foi insatisfatória em diversos aspectos, já 
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que foram incorporados centenas de analfabetos, que não atendiam 
às exigências para lidarem com equipamentos sofisticados. Os 
rodízios e substituições excessivos dos elementos incorporados, 
motivados por interesses pessoais ou de fundo afetivo/emotivo, 
sobrecarregou a administração e retardou o início da instrução. A falta 
de preparação psicológica do país para a guerra prejudicou o 
voluntariado e agravou o quadro. Foram convocados reservistas de 
todo o Brasil, sendo a maioria da região Sudeste. (ACADEMIA 
MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2011) 
 

 Dessa forma, a solução encontrada foi diminuir o rigor das condições físicas e 

intelectuais mínimas. Se por um lado o poder combativo da tropa diminuiria, por outro, 

haveria gente para poder ser treinada e enviada para a Europa. 

Pessoas de todas as regiões do País participaram da composição do corpo 

expedicionário e, após incorporados, os recrutados receberiam treinamento e seriam 

divididos nas diversas frações que iriam combater em solo estrangeiro. A participação 

de pessoas conforme seu estado ficou assim dividida: 

 

Figura 1 – Quadro da contribuição dos estados, em praças, para a organização da FEB.  
Fonte: MORAES, João Baptista Mascarenhas de. A FEB pelo seu comandante. Rio de Janeiro: 

Biblioteca do Exército Editora, 2005. 

 



25 

Percebe-se que: pelo fato dos três regimentos indicados para fazerem parte da 

FEB são do Sudeste, a maioria das pessoas é dessa região; o município do Rio de 

Janeiro era o Distrito Federal, pois era a capital do país na época e localizava-se no 

Estado do Rio; também era a cidade mais populosa, por isso o maior contingente é 

de lá; as tropas se concentraram no Rio de Janeiro para depois serem enviadas à 

Europa e a distância das regiões Norte e Nordeste reflete na baixa contribuição de 

militares dessas áreas. 

As convocações seriam feitas por jornal e correio. As turmas selecionadas de-

veriam se apresentar em quartéis determinados, em suas Regiões Militares. Embora 

houvesse voluntários, tanto do meio civil quanto do meio militar, a maioria absoluta 

dos soldados, suboficiais e oficiais da FEB foram convocados, algo esperado numa 

mobilização de guerra. (MERON, 2009) 

As baixas dos soldados já haviam sido canceladas em 1942, após os ataques 

alemães aos navios brasileiros, uma grande quantidade de oficiais que se formavam 

no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva foram engajados para suprir a falta 

de oficiais da ativa e convocações continuavam sendo feitas com processo seletivo 

flexível. Essas foram algumas das soluções que tiveram que ser tomadas para o re-

crutamento de pessoal e, para piorar, os militares da ativa não possuíam experiência 

de combate, pois a última vez que tinham atuado fora em 1932. 

Após o processo, percebe-se que muitos se apresentaram para fazer parte do 

destacamento que iria ao exterior combater. Segundo Mascarenhas de Moraes (1984, 

p.133), o efetivo da FEB ficou assim divido: 

A FEB operou na Itália com o efetivo de cerca de 25.000 homens, entre os 
quais contam-se 4 generais e 1.535 oficiais. Nesse total não estão computa-
dos: 13 oficiais da Aeronáutica, que serviram na Esquadrilha de Ligação e 
Observação da 1.ª Divisão de Infantaria Expedicionária (1.ª DIE); 15 oficiais 
da ativa e da reserva destacados para a Justiça Militar da FEB; 26 capelães 
militares (oficiais honorários); 28 funcionários do Banco do Brasil; 67 enfer-
meiras arvoradas no posto de 2.º tenente, na Itália, pelo comandante da FEB 
e confirmadas posteriormente neste posto. 

 

 Podemos perceber que a mobilização da tropa não foi nada fácil, muitos 

obstáculos foram encontrados. A seleção do pessoal foi prejudicada por não ter tanta 

gente em condições de prestar o serviço militar, a falta de oficiais da ativa e com 

experiência, e, a reserva não possuía pessoal especializado nem quantidade 

suficiente para atender o efetivo necessário para combater na Segunda Guerra 

Mundial. 
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4.2 Adestramento 

 

 Parte do processo de seleção ainda ocorria, quando se iniciou o adestramento 

de parte do efetivo que comporia a FEB. Foi uma situação difícil, pois as tropas 

brasileiras teriam que passar por um novo treinamento, tendo em vista a transição 

doutrinária que ocorria. Até então, usava-se a doutrina francesa e iniciaria a ser 

empregada a norte-americana. 

Diante da perspectiva de atuação, as autoridades militares brasileiras 
iniciaram, durante o fim de 1943, as convocações, a mobilização e o 
treinamento de efetivos, seguindo a nova instrução militar estadunidense. [...]  
O primeiro grande desafio era criar o corpo expedicionário seguindo o modelo 
de instrução militar estadunidense, ou seja, adequar às tropas 
expedicionárias para atuar ao lado dos EUA, seguindo sua lógica militar. Para 
tal, as autoridades militares brasileiras iniciaram a preparação da primeira 
Divisão de Infantaria Expedicionária, seguindo os modelos da instrução militar 
estadunidense. (SOARES, 2014) 

 

 A primeira ação a ser tomada era centralizar as tropas e igualar a instrução para 

todos os constituintes da FEB, pois os quartéis que serviriam de base para o 

organograma do corpo expedicionário estavam muito distantes uns dos outros. Para 

isso, o Alto Comando do Exército23 reuniu todas as unidades no Rio de Janeiro, na 

região da Vila Militar. Gonçalves e Maximiano (2005) citam alguns dos materiais 

recebidos para auxiliar as instruções: 

O treinamento da tropa expedicionária foi continuado no campo de instrução 
de Gericinó, altura em que foram introduzidas mais algumas das novidades 
da doutrina militar americana, com o recebimento de uma parcela do 
armamento e material americanos: pequenos morteiros de 60mm e 
metralhadoras de calibre ponto 30; a introdução de um grande número de 
veículos motorizados, como jipes e caminhonetes para o transporte de armas 
e homens; uma série de materiais até então desconhecidos no Brasil, como 
pequenos canhões antitanque de calibre 57 mm, detectores de minas, lança-
rojões (mais conhecidos com bazucas) e um grande número de 
equipamentos de transmissão: pequenos rádios, telefones e rádios maiores, 
que ficavam à disposição dos comandantes de companhias e batalhões, mas, 
na época, eram precários e as linhas estavam sujeitas a cortes por 
bombardeios inimigos. 

 

 Ainda assim, havia falta de material, equipamentos e informações de como 

seriam as instruções, uma vez que os livros americanos não possuíam uma tradução 

de bom nível e prejudicavam o adestramento. Os oficiais brasileiros começaram a 

mostrar suas características, tiveram que usar da criatividade, improvisação, 

imaginação e flexibilidade para conseguirem repassar a nova doutrina, demonstraram, 

                                                      
23 Formado pelo Comandante do Exército e pelos generais de Exército. São responsáveis pelas 
grandes decisões que envolvem o Exército Brasileiro. 
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também, comprometimento e liderança. Os treinos podiam ser teóricos utilizando os 

manuais americanos traduzidos, ou práticos, estes muitas vezes não possuíam 

material bélico para todos e mesmo assim o treinamento básico foi atingido. 

A FEB iria enfrentar exércitos formados há tempos e com uma doutrina 

solidificada e massificada pelas tropas. Muitos deles eram experientes, veteranos de 

outros combates e possuíam um alto nível de instrução que chegava a ser motivo de 

orgulho, como por exemplo, o exército da Alemanha. Devido à pouca quantidade de 

investimentos, o treinamento tinha que ser sucinto e objetivo: 

A preparação técnica e tática da 1ª DIE foi encarada por Mascarenhas de 
Moraes em dois ciclos bem diferentes: um treinamento inicial, modelado na 
instrução individual, e um desenvolvimento geral da instrução, abarcando 
dois períodos e objetivando o emprego de unidades constituídas. Ainda no 
próprio ciclo de instrução existia a previsão de um período final, que seria 
realizado no próprio teatro da guerra, o que possibilitaria maior desenvolvi-
mento no adestramento tático das unidades. (SOARES, 2014) 

 

 Percebe-se que as tropas brasileiras não tiveram uma instrução adequada, 

apesar dos oficiais se esforçarem para atingir um nível elevado de instrução, afinal, 

todos estariam ombreando no campo de batalha. Como foi dito, havia uma fase final 

de instrução que só ocorreria em solo inimigo e foi, apenas nessa fase, que todos os 

militares conseguiram travar contato com equipamentos e armas. Desse modo, ao 

chegar na Itália, a tropa recebeu os mais diversos armamentos americanos e a maioria 

nunca tinha atirado ou manuseado aquele tipo de arma. Era uma situação crítica, 

imaginar que soldados que iam lutar em uma guerra nunca tinham atirado com o 

armamento que usariam, mas tentou-se contornar essa lacuna no adestramento, 

foram realizados treinamentos antes dos confrontos para que a tropa tivesse um maior 

domínio de seu material. 

 

4.3 Primeira Divisão de Infantaria Expedicionária (1ª DIE) 

 

Inicialmente a FEB seria formada por três divisões de infantaria e cerca de 60 

mil homens no total, porém devido às dificuldades encontradas no recrutamento o 

efetivo só chegou em cerca de 25 mil homens. Por causa desse fato, decidiu-se 

constituir apenas a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária que foi criada em agosto 

de 1943. 

 Seguindo a doutrina norte-americana, foi formada a 1ª Divisão de Infantaria 

Expedicionária que teve sua composição conforme o que se segue: 
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No dia 9 de agosto de 1943, pela Portaria Ministerial nº47-44, publi-
cada no Boletim Reservado do dia 13 do mesmo mês, foi criada a FEB, 
constituída de uma divisão de infantaria expedicionária (que passou a 
se chamar 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária - 1ª DIE) e órgãos 
não-divisionários. (DIE – COMPOSIÇÃO: a) Comandante Geral de Di-
visão, b) Quartel Geral, Estado-Maior Geral, Estado-Maior Especial e 
Tropa Especial, c) Infantaria Divisionária – Comandante (General de 
Brigada) e 3 Regimentos de Infantaria. d) Artilharia Divisionária – Co-
mandante (General de Brigada) e 4 Grupos de Artilharia. e) Esquadri-
lha de Aviação (ELO). f) Batalhão de Engenharia. g) Batalhão de Sa-
úde. h) Esquadrão de Reconhecimento. i) Companhia de Transmissão 
(Comunicação). UNIDADES NÃO DIVISIONÁRIAS – COMPOSIÇÃO: 
Comandante da FEB, General de Divisão (acumulando o comando da 
DIE), Inspetor Geral da FEB, Serviço de Saúde da FEB, Agência do 
Banco do Brasil, Pagadoria Fixa, Seção Brasileira de Base, Depósito 
de Intendência, Serviço Postal, Serviço de Justiça, Depósito de pes-
soal. Esses organismos não divisionários, sob a chefia do General Fal-
coniere e comando geral do General Mascarenhas, eram indispensá-
veis para manter a operacionalidade da FEB. (SILVEIRA, 2001, p. 51 
e 52) 
 

A FEB era composta pela 1ª DIE e por Órgãos Não Divisionários (OND), que 

eram integrados por seções de saúde e alguns serviços administrativos. Já a 1ª DIE, 

que foi organizada conforme o modelo norte-americano, era formada por: “tropa 

especial (Tr Esp), que era constituída por elementos de apoio e um esquadrão de 

reconhecimento (Esqd Rec); infantaria divisionária (ID), composto por três regimentos 

de infantaria; artilharia divisionária (AD); batalhão de engenharia (BE) e batalhão de 

saúde”. (ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 2011). 

 

Figura 2 - Constituição da 1ª DIE.  
Fonte: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS. História militar do Brasil. Resende: Acadêmica, 

2011. 
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 Ao chegar em solo italiano, a 1ª DIE ficou subordinada ao V Exército Norte-

Americano que era comandado pelo General Mark Clark. Deu-se a continuidade no 

processo de adaptação à doutrina americana e de adestramento, utilizando materiais 

modernos que só foram recebidos no exterior. As tropas se preparavam para o 

combate, treinamentos eram realizados em território amigo, os brasileiros receberam 

equipamentos americanos e finalizavam os preparativos para irem à luta. 

 

4.4 Organização da Engenharia Brasileira 

 

 O 9º Batalhão de Engenharia de Combate foi criado pelo Decreto nº 4.799, de 

6 de outubro de 1942, sua sede era Aquidauana-MS e em 12 de março de 1944 o 

então Coronel José Machado Lopes assumiu o comando do batalhão e foi o 

comandante durante toda a campanha da Itália. (SILVEIRA, 1989) 

 Esse batalhão seria composto por um comando e Estado Maior, três 

companhias de Engenharia, uma companhia de comando e serviços e um 

destacamento de saúde. 

 

 

Figura 3- Constituição do 9º Batalhão de Engenharia 
Fonte: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS. História militar do Brasil. Resende: Acadêmica, 

2011. 

 

 De acordo com Silveira (1989) “o 9º Batalhão de Engenharia de Combate foi a 

primeira tropa de engenharia a atravessar o Equador para lutar na Europa e também 

a primeira unidade do Exército Brasileiro a entrar em ação na Itália”. Receberam a 
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missão de reformar uma ponte para atravessar o Rio Arno e realizar melhoramentos 

de estradas. A situação se confirma com Leal (2000): 

Embora o 1º Contingente da FEB ainda não estivesse oficialmente em 
operações, o 4º Corpo de Exército, a que estávamos subordinados, 
solicitou a colaboração de nossa Engenharia para reparar uma ponte 
semidestruída e um trecho de estrada, cabendo ao Capitão Möller a 
supervisão dos trabalhos. 
 

 Dessa forma, os nossos engenheiros foram os primeiros brasileiros a serem 

empregados. Cumpriram a missão com sucesso e foram bastante elogiados. Nota-se 

características dos engenheiros que perpetuaram durante a Campanha da Itália: o 

trabalho bem feito e o pronto emprego. Vê-se a importância da Engenharia no 

combate que, mesmo antes de a tropa entrar em ação, já estava executando 

atividades para melhorar a mobilidade da tropa amiga. 
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5. A ENGENHARIA NA ITÁLIA 

 

 De acordo com o Manual de Campanha (C 5-1), Emprego de Engenharia, esta 

arma “tem como missão principal apoiar a mobilidade, a contramobilidade e a 

proteção, caracterizando-se como um fator multiplicador do poder de combate.” Essa 

foi a função da Engenharia no combate e conseguiu executá-la com êxito, tornando-

se peça fundamental para o cumprimento de missões e conquistas de localidades 

como Castelnuovo, Monte Castelo e Montese. Era responsável por diversas 

atividades conforme relatado por Silveira (1989): 

No dia 12 de novembro de 1944, o Batalhão realizava tarefas diversas, algu-
mas na zona de combate, como limpeza de campo de minas (minas anticarro 
e antipessoal), limpeza de booby-traps (armadilhas) espalhadas pelos ale-
mães em toda parte, desobstrução de túneis, remoção de obstáculos que im-
pediam o avanço das tropas. Outras tarefas eram realizadas perto da zona 
de combate ou na retaguarda, como construção de pontes, de passagens, 
desvios, desmontagens de dispositivos em carga de destruição. O grupo 
construiu e reparou estradas, instalando by-passes para melhorar o tráfego. 

 

 A mobilidade foi o tipo de apoio que mais se destacou na Campanha da Itália, 

pois eram desenvolvidos trabalhos que propiciavam o deslocamento constante e 

incessante das tropas amigas. Desse modo, os principais trabalhos realizados foram: 

abertura de passagens em obstáculos24, desobstrução e melhoramentos de 

estradas25, lançamentos de pontes26 e aberturas de trilhas e brechas nos campos 

minados27. 

 Ao chegarem no Teatro de Operações, os engenheiros tiveram que se 

ambientar e iniciar a parte final de seu treinamento. Os oficiais brasileiros, auxiliados 

por militares da Engenharia Americana, deram início às instruções. O treinamento de 

minas e armadilhas ocorreu em um campo minado real, o nervosismo e a tensão 

estavam presentes, mas não podiam afetar os mineiros pois qualquer erro poderia 

custar a vida ou uma mutilação. 

 A busca pelas minas ocorria utilizando a detecção física, ou seja, bastões ou 

baionetas e quando encontradas eram retiradas manualmente, pois estavam sendo 

usadas minas de madeira e, por isso, não podiam ser encontradas por detectores 

eletromagnéticos. “Este método, apesar de muito demorado e usado, é seguro e 

                                                      
24 É o emprego de técnicas, táticas e procedimentos visando transpor um obstáculo. 
25 Atividades desenvolvidas para melhorar e facilitar o deslocamento de viaturas em estradas. 
26 Construção de pontes ou emprego de equipagens para atravessar cursos d’água ou desníveis no terreno. 
27 Limpeza de uma ou mais faixas no campo de minas para facilitar a passagem da tropa por esse obstáculo. 
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eficiente para a abertura de trilhas e brechas. Seu uso deve ser feito sempre junto 

com a detecção visual ou eletrônica.” (BRASIL, 2000) 

 O trabalho da Engenharia não cessava, à medida que estradas de rodagem 

eram conquistadas e nossas tropas ganhavam espaço, o inimigo retraía criando 

crateras, destruindo pontes e lançando minas nas estradas e adjacentes tentando 

dificultar nosso avanço. Devido a isso, a tropa tinha que se desdobrar para conseguir 

atender a demanda. 

 As minas, normalmente, vinham batidas por fogos inimigos28, armas de defesa, 

o que dificultava ou impedia a remoção dos campos minados. A solução encontrada 

para esse impasse foi o emprego de engenheiros lado a lado da infantaria, realizando 

suas missões de arma técnica e, muitas vezes, realizava missões específicas da arma 

base.  

Durante o ataque normalmente é reservada à engenharia a missão de abrir 
trilhas nas estradas, na ordem de uma por Btl de 1º escalão, após o escalão 
de ataque, para permitir o carregamento de novos meios de combate ou eva-
cuação de feridos, remuniciamentos e reaprovisionamentos, alimentando o 
campo de batalha. Pode, também, nos casos mais extremos, precedendo o 
ataque, lançar patrulhas mistas com a infantaria, para abrir trilha por pelotão 
de 1º escalão, a fim de facilitar a partida para o ataque ou o desembocar do 
mesmo, sem paradas comprometedoras ao êxito da operação. (LIMA JÚ-
NIOR, 1982) 

 

 Mesmo realizando inúmeros trabalhos de desminagem, a Engenharia Brasileira 

não se restringia à abertura de trilhas e brechas. O melhoramento de estradas para 

facilitar a locomoção de viaturas e o lançamento de pontes eram atividades rotineiras 

e que ocorriam diuturnamente. A rapidez e a qualidade eram características inerentes 

ao engenheiro. Um exemplo é a primeira ponte Bailey29 lançada apenas por tropas 

brasileiras perto da cidade de Camaiore que ficou conhecida como Ponte Carioca30. 

Ela foi construída em apenas 2 dias, em 20 e 21 de setembro de 1944, e serviu pra 

ligar Camaiore a Massarosa. “Prosseguimos os trabalhos de reparação da estrada. A 

ponte ‘Carioca’ foi concluída, dando passagem imediata às viaturas. A montagem 

dessa ponte foi o trabalho de maior vulto até então feito pela Engenharia para nossas 

tropas. Capitão Möller foi muito cumprimentado e toda a Companhia sentiu o reflexo 

do bom êxito desse trabalho.” (LEAL, 2000) 

 A cada trabalho realizado os engenheiros se motivavam, viam que todo seu 

                                                      
28 Expressão usada para indicar a proteção de regiões por meio de armas de fogo. 
29 Ponte portátil pré-fabricada, de uso militar e utilizada para completar vãos de até 60 metros. 
30 Recebeu esse nome em homenagem à cidade do Rio de Janeiro. 
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esforço era recompensado e sabiam que suas ações impactariam nos aliados, seja 

na facilidade de locomoção, seja na diminuição de pessoas atingidas por minas. Suas 

atuações para ajudar as nossas tropas eram evidentes e reconhecidas por todos. 

 

5.1 Batalha de Montese 

 

 Após a execução do Plano Encore31 que conquistara, dentre outros, Monte 

Castelo e Castelnuovo, o General Mascarenhas de Moraes recebeu a missão de 

apoiar o V Exército e, assim, ajudar o IV Corpo de Exército a fazer uma ofensiva de 

grande vulto que seria rápida e com grande poder destrutivo com a intenção de 

derrotar as tropas teuto-italianas32. 

Ficou a cargo da Divisão Brasileira o ataque a uma região de elevações que 

serviria para fazer a segurança do flanco ocidental dos aliados. A 1ª DIE teria que 

conquistar Montese, explorar o êxito até o corte do Rio Panaro e apoiar a progressão 

da 10ª Divisão de Montanha Americana. (MORAES, 2005) 

A operação se iniciaria no dia 14 de abril de 1945 e seria a última atuação 

brasileira na Campanha da Itália. Há um trecho em Lima Júnior (1982) que destaca a 

importância do sucesso dessa missão: 

“Hoje, estamos às vésperas de nossa última grande batalha. A leste e a oeste 
nossos camaradas estão levando o inimigo pela frente. Resta-nos destruir a 
última grande força inimiga na Itália e completar a Vitória.  
Destruindo-a, devemos:  
a) Evitar que o inimigo retire forças para outras frentes;  
b) Impedir o inimigo de continuar a luta em qualquer outro lugar;  
c) Completar a libertação da Itália e evitar maiores males e destruição para 
esta infeliz nação;  
d) Negar ao inimigo os recursos de que necessita para prolongar esta luta de 
destruição;  
e) Dar o golpe que, em conexão com os ataques nas outras frentes, trará o 
colapso da resistência inimiga”.  
Permitimo-nos transcrever, acima, um trecho da proclamação do Tenente-
General Truscott, comandante do V Exército americano, ao qual estava su-
bordinada a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. 

 

O terreno da atuação brasileira era bastante sinuoso, haviam vários declives, 

vales e montes, além da bacia do Rio Panaro. Nessa região destacava-se o maciço 

de Montese cujo valor militar era expressivo para a continuidade das operações. Na 

encosta sudoeste deste maciço ficava a localidade de Montese, essa grande massa 

                                                      
31 Plano elaborado com objetivo de expulsar o inimigo do Reno e em seguida persegui-lo através do 
vale do Panaro. 
32 De origem alemã e italiana. 
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desprendia-se do conjunto orográfico do Rondinaio e inseria-se entre os vales do S. 

Martino e Rivela, esse imenso relevo servia para barrar uma progressão sobre o corte 

do Panaro e vindo de Campo Del Sole – Sassomolare. (MORAES, 2005) 

 

 

Figura 4 – Campo de Batalha em Montese  
Fonte: MORAES, João Baptista Mascarenhas de. Memórias. 2. ed. Rio de Janeiro: Biblioteca do 
Exército Editora, 1984. 

 
 A tomada de Montese aconteceu no próprio dia 14, com ocupação no dia 15 de 

abril. Porém, durantes os dias seguintes, os brasileiros tiveram que manter a posição. 

Foram batalhas sangrentas e que causaram várias baixas, 34 pracinhas morreram e 

quase 400 ficaram entre feridos e desaparecidos. Pelo fato de fazer parte de uma 

grande linha de defesa feita pelos alemães, Montese é lembrada por ser palco de uma 

árdua batalha. 

 Tomar Montese foi um dos grandes feitos da FEB na Itália, requereu-se 

violência e sacrifícios. Os alemães não desistiam da posição e contra-atacavam com 
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concentrações de Artilharia e de morteiros. Após dias sangrentos, a 1ª DIE alcançou 

seu objetivo, conquistou a região e o fim da guerra na Itália estava próximo. 

 

5.2 A Atuação da Engenharia em Montese 

 

 Tendo cumprido a missão em Castelnuovo, a Engenharia se preparava para a 

próxima atividade. Enquanto isso, houve um período defensivo com o intuito de 

organizar a tropa, realizou-se o preenchimento das vagas de pessoal devido às baixas 

e a aquisição de materiais que poderiam ser utilizados na próxima grande ofensiva. 

 “Após a construção de pontes e a abertura ao tráfego das estradas 

incorporadas à rede rodoviária pelos novos avanços, a Engenharia voltou à rotina de 

sua manutenção e conservação de estradas.” (LIMA JÚNIOR, 1982) 

 Enquanto esperavam o dia do ataque a Montese, realizavam esses trabalhos 

que eram preparativos para a Ofensiva da Primavera e serviriam para facilitar a 

locomoção da tropa amiga. 

 A Engenharia teve que deixar em funcionamento as estradas e acompanhar o 

11º RI nos ataques a Montese e o Esquadrão no aproveitamento do êxito. Foi 

designada a 2ª Cia de Engenharia para ficar junto do Regimento. 

 O dia 14 de abril de 1945 se aproximava e a Companhia de Engenharia que 

participaria do ataque já estava dividida em seus apoios: 

Seguindo a mesma decisão de dar ao escalão de ataque o maior reforço pos-
sível de mineiros, tendo em vista a região estar bastante minada, o 6º pelotão, 
do 1º Tem Vinhaes, apoiou a 2ª Cia (Cap Sidney Alvares) do 1º Batalhão/11º 
RI (Major Cândido), ficando encarregado de pôr em tráfego a estrada Tam-
burini – Montese, inclusive para os tanques americanos que participaram do 
ataque. O 4º Pelotão, sob o comando interino do 2º Sgt Hugo Kroeff, ficou em 
reserva. O PC da Cia ficou justaposto ao PC do 11º RI. (LIMA JÚNIOR, 1982) 

 

 O ataque brasileiro se deu em duas fases: na primeira seriam lançadas 

patrulhas de valor pelotão reforçadas por turmas de mineiros, com a finalidade de 

capturar a linha Casone – Il Cerro – Possessione – cota 745 e realizar 

reconhecimentos, a segunda seria um grande ataque para conquistar a região de 

Montese – cota 888 – Montello. (MORAES, 2005) 

 Foi na primeira fase das operações que a Engenharia fez os reconhecimentos 

da frente de Montese, e percebeu-se que estava muito “minada”33, confirmando as 

informações recebidas das tropas amigas. Teriam, então, que analisar onde estavam 

                                                      
33 Coberta por minas. 
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os campos de minas e planejar a melhor forma de fazer a limpeza dessa área. 

 As passagens através campo de minas poderiam ser: por trilhas que são 

definidas como um caminho para tropas a pé, em coluna, com largura de cerca de 

1,20m, ou; por brechas que são caminhos maiores livres de minas e que podem ser 

usados por tropas motorizadas ou blindadas, a brecha simples tem 7m de largura e a 

brecha dupla cerca de 14m. (BRASIL, 1996). 

 O terreno e a necessidade de uso do local que seriam usados para determinar 

qual modo seria utilizado pelos mineiros. Como também o método de limpeza de área 

que normalmente era usado pela sondagem34 e abertura manual35. 

 No dia 14 de abril, dia do início dos ataques, o 6º Pelotão sob o comando do 

Ten Vinhaes se organizou em 5 equipes de mineiros, cada uma com 7 homens e 

lançaram-se ao ataque junto à 2ª Cia do 1º Batalhão de Infantaria. Eles tinham a 

missão de abrir trilhas e brechas para diminuir as baixas no ataque e facilitar a 

evacuação dos feridos. 

A Infantaria realizava uma concentração de fogos contra o inimigo, com o intuito 

de destruir as armas inimigas, facilitando o trabalho dos engenheiros, principalmente, 

quando era a luz do dia. Essa foi a forma mais eficaz encontrada para utilizar as armas 

em conjunto, sem perder a característica técnica da arma de Engenharia usando-a 

como infantes nem transformando a Infantaria em especialistas de minas. 

Era uma cena comum em combate: o combatente avançado e o soldado de 
engenharia ajoelhados, removendo uma mina ou reparando passagens ou 
pontes. O combate prosseguia; a infantaria no ataque e a engenharia melho-
rando vias de acesso para a passagem de jipes, ambulâncias e carros de 
combate. O pessoal da engenharia era também o responsável pela distribui-
ção de água potável para toda a Divisão. O serviço era muito importante, pois 
o soldado devia beber sempre água não contaminada. (SILVEIRA, 1989) 

 

 Existia uma confiança mútua: a Engenharia acreditava que a Infantaria iria 

protegê-la durante as atividades realizadas e a Infantaria contava com as trilhas e 

brechas sem nenhuma falha, totalmente livre de minas. 

 Seus trabalhos eram requisitados a todo momento, campos minados detinham 

o avanço da Infantaria que acabavam com inúmeros feridos por minas. Alguns desses 

momentos são registrados por Lima Júnior (1982): 

                                                      
34 É o método de se procurar minas tocando o solo com um instrumento pontiagudo, como o bastão de 
sondagem, uma baioneta ou um arame resistente. A sondagem é o melhor meio para localizar minas 
não metálicas enterradas. (BRASIL, 2000) 
35 Realizar o processo de abertura de trilhas ou brechas sem a ajuda de equipamentos ou explosivos, 
apenas com remoção manual das minas. 
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Pela manhã o 6º Pelotão foi solicitado a socorrer um grupo de soldados que 
havia caído num campo minado e tinha sido atingido por minas antipessoal. 
O quadro que se apresentava era horrível: os rostos estavam deformados e 
sujos de lama; para minorar a sede tinham colocado terra na boca e a apa-
rência era terrível; o local dos pés era uma mancha de sangue. 
Os engenheiros gastaram algum tempo em retirar as minas até liberar uma 
trilha que permitisse a chegada dos padioleiros. 
Em seguida, começaram a limpar casa por casa, removendo as armadilhas 
existentes. 

 

 Segundo Moraes (2005), “as surpresas dos campos minados e das armadilhas 

traiçoeiras fizeram-se sentir dolorosas, mortais algumas vezes, embora nossa 

incansável engenharia participasse ativamente do ataque, acompanhando a Infantaria 

atacante.” 

 No dia 15, o combate prosseguiu e a Engenharia Brasileira continuou 

realizando atividades de remoção de minas, reparo e manutenção de estradas e no 

desvio para La Torre. No dia 16 os ataques não cessaram e Montese estava em mãos 

brasileiras. Os bombardeios alemães eram constantes desde o início das operações, 

brasileiros tinham dificuldades em prosseguir na investida, o pelotão de engenharia 

sofria, pois devia continuar atuando pelo fato de seu trabalho ser importante para o 

prosseguimento do ataque e diminuição dos feridos aliados. Foi então que nossas 

tropas receberam ordem para manter a posição e ficaram realizando missões de 

melhoramento de estradas e desminagem na região próxima. Iniciava-se os 

preparativos para o ataque final. 

 Com o avanço da 10ª Divisão de Montanha Americana no dia 17, as tropas 

brasileiras ficaram impossibilitadas de prosseguir com o ataque, pois poderia ocorrer 

fratricídio. Receberam ordens de cessar os ataques, o que não impediu que os 

brasileiros lançassem patrulhas para testar as defesas inimigas e fustigá-los. 

 Mesmo com a interrupção dos ataques da 1ª DIE, os engenheiros continuavam 

seus trabalhos, realizaram abertura de brechas e retiraram cerca de 50 minas 

anticarro36 nesse dia. Os Aliados prosseguiram na limpeza e proteção dos arredores 

da cidade e os contra-ataques alemães cessaram. 

 Acabava a Batalha de Montese, muitas perdas na Divisão e na nossa 

Engenharia, mas a missão foi bem cumprida. Os mineiros encerraram essa fase com 

ações notáveis ao lado da Infantaria e voltariam ao seu uso técnico à retaguarda da 

tropa construindo pontes, fazendo melhoramentos de estradas e realizando atividades 

                                                      
36 Minas destinadas a tornar indisponível ou destruir veículos e têm um efeito letal sobre os seus ocu-
pantes. (BRASIL, 2000) 
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de desminagem. 

 O 9º Batalhão de Engenharia recebeu inúmeros elogios por sua atuação em 

toda a campanha da Itália, como podemos ver em Moraes (2005): 

Entre os seus mais assinalados feitos [...] sobressaem repletas de gló-
rias e sacrifícios as páginas que escreveu para a conquista de Monte 
Castelo, Castelnuovo e Montese, onde a sua colaboração foi particu-
larmente eficiente, a despeito da ação mortífera e aproximada do ini-
migo, nas missões de acompanhamento, remoção e balizamento de 
campos minados e desobstrução das comunicações; mais tarde, já 
nas operações de exploração de êxito e perseguição, seus elementos 
avançados, na árdua tarefa de busca e neutralização das minas es-
parsas e campos minados, proporcionaram às tropas brasileiras ele-
mentos de real valia na manobra divisionária que culminou com o apri-
sionamento da 148º DI alemã. O 9º BE confirmou, portanto, nos cam-
pos de batalha da Península Itálica o acerto de sua escolha como par-
ticipante da FEB e o valor inconfundível do moderno soldado de enge-
nharia, dirigido por quadros capazes e por um comando sereno e pro-
ficiente. 
 

 Esses e outros comentários enaltecendo a atuação do 9° BE Cmb podem ser 

encontrados em livros sobre a FEB. A Engenharia executou muito bem suas tarefas e 

é digna de elogios, até mesmo, pelos inimigos. Valoriza-se o difícil trabalho dos nossos 

engenheiros que apoiaram, principalmente, a mobilidade de nossas tropas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 A Segunda Guerra Mundial foi um embate bem diferente do que já havia 

acontecido até então. As dimensões que esse conflito tomou e seus impactos foram 

enormes, tendo consequências em vários continentes. Além disso, o avanço 

tecnológico e a doutrina das tropas alcançaram um novo patamar.  

 A facilidade de causar danos e de matar pessoas foi mostrada nessa Guerra. A 

humanidade estava se destruindo e a busca por poder causava inúmeras tragédias. 

Porém, percebeu-se a união dos povos em busca de seus objetivos, a coragem de 

seus combatentes e a capacidade de reconstruir tudo que havia sido perdido. O 

mundo estava mudado, não podia ser o mesmo após tamanha grandiosidade de fatos. 

 O conflito chegou à América do Sul e, apesar da distância geográfica, o Brasil 

apoiou os Aliados, mesmo não sabendo se participaria efetivamente. Após algumas 

discussões e debates, foi recebido o aval americano, a FEB foi criada e inicia-se a 

participação do País na Segunda Grande Guerra. 

 A atuação brasileira foi curta, mas teve grande importância para o andamento 

das operações. Suas missões foram bem cumpridas, os soldados brasileiros se 

saíram vitoriosos do campo de batalha e com espírito de dever cumprido, apesar de 

terem encontrado algumas dificuldades desde seu início. 

 Primeiramente, a mobilização de pessoal foi deficiente. O nível do jovem que 

ingressava para compor a FEB era abaixo das características esperadas. Haviam 

muitos com baixa capacidade física e intelectual, o que dificultaria as instruções 

básicas. Os reservistas não tinham aprimoramento técnico nas novas armas que 

seriam utilizadas e era preciso de muita gente para conseguir fechar o efetivo 

planejado. 

 Outro problema encontrado foi relativo aos ensinamentos passados aos novos 

integrantes do Exército. A mudança de doutrina da francesa para a americana 

ocasionou na falta de manuais e de militares com conhecimentos amplos sobre o novo 

sistema. Traduções tiveram que ser feitas e a criatividade dos oficiais foram postas 

em prática, pois havia falta de material, equipamento e armas para realizar 

demonstrações. Muitos só tiveram a oportunidade de conhecer o material que usariam 

quando chegaram em solo estrangeiro.  

 A engenharia militar demonstrou-se importante para as operações desde sua 

chegada na Itália, pois foi a primeira tropa brasileira a ser utilizada durante o conflito. 
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Foram realizados trabalhos nos diversos tipos de apoio de engenharia, mas foi na 

mobilidade que atuou mais, deixando suas marcas e entrando para a história. 

 Melhoramentos de estradas, lançamento e reconstrução de pontes, abertura 

de trilhas e brechas foram algumas das atividades desenvolvidas. Dá-se especial 

atenção às missões de desminagem, pois as minas causavam várias baixas na tropa 

e deixavam-na horrorizada e com medo de seguir avançando, pelo fato de verem o 

sofrimento e os danos que esses artefatos causavam a uma pessoa. 

 Ao depararem-se a um campo de minas, os engenheiros eram imediatamente 

acionados e, por ser uma guerra, buscavam agilizar o processo de detecção de minas 

e armadilhas, deixando, algumas vezes, de atender todos os requisitos de segurança. 

As missões tinham que ser cumpridas e, em certos casos, a velocidade precedia, pois 

o restante da tropa estava sendo atacado e precisavam rapidamente de uma trilha 

para avançarem. 

 Um dos motivos desse trabalho ser dificultado é que não haviam muitas 

informações sobre os campos minados inimigos e, em algumas ocasiões, a tropa 

inimiga retraía e lançava minas aleatoriamente no terreno. Percebe-se o alto grau de 

risco, o que implicava no aumento da atenção e do cuidado no manuseio desses 

materiais. 

 Em Montese, um Pelotão de Engenharia acompanhou a Infantaria no ataque 

principal e ficou responsável por abrir as trilhas para a Divisão Brasileira e para as 

tropas aliadas. Trabalhavam de forma abnegada e corajosa, arriscavam suas vidas e 

passavam noites em claro para prover passagens seguras. O conhecimento dos 

processos de desminagem, a inciativa, o espírito de corpo e o espírito de cumprimento 

de missão foram fatores primordiais no sucesso das missões.  

 Verifica-se a confirmação da nossa questão de estudo de que a Engenharia 

brasileira foi de grande importância para a vitória da FEB, em particular, nos embates 

de Montese na abertura de trilhas e brechas. Foi através dela que a Divisão de 

Infantaria chegou aos seus objetivos. 

 Conclui-se que os engenheiros do 9º Batalhão de Engenharia Combate tiveram 

grandiosa participação nas brilhantes atuações brasileiras, especialmente na Batalha 

de Montese, e conseguiram sobrepor todos os obstáculos que surgiram obtendo um 

excelente resultado. O exímio desempenho confirmou um lema consagrado na 

Engenharia atualmente: “não vivemos em vão”! 
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