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RESUMO 

 

STORTI, Nícolas Proner. A Arma de Engenharia da FEB: dificuldades encontradas pelos 

combatentes brasileiros para superar os campos minados. Resende: AMAN, 2017. 

Monografia. 

 

Os militares componentes da Força Expedicionária Brasileira enfrentaram problemas diversos 

na 2ª Guerra mundial. Nesse contexto, essa monografia tem como objetivo principal analisar as 

dificuldades encontradas pelos pracinhas de engenharia em missões de desminagem. Tendo em 

vista viabilizar a confecção da pesquisa, inicialmente tratou-se da inserção do Brasil na 

Segunda Guerra Mundial e da mobilização e estrutura da FEB. Depois, buscou-se apresentar 

alguns conceitos inerentes à arma de Engenharia, importantes para o perfeito entendimento 

deste trabalho. Em seguida, passou-se a tratar do objeto principal, ou seja, das principais 

dificuldades que tinham os militares de Engenharia em missões de desminagem. Referente à 

instrumentalização, a pesquisa baseou-se em obras bibliográficas e relatos de militares que 

participaram do conflito. Também foram utilizados manuais de campanha do Exército Norte-

Americano, cujos pressupostos foram adotados pela FEB e que serviram como base para a 

nova doutrina da Engenharia Brasileira. Para a coleta de dados foi usado o fichamento, 

posteriormente os dados foram analisados, tendo em vista resolver a problemática e atingir os 

objetivos propostos. 

 

 

Palavras-chave: Segunda Guerra Mundial. FEB. Engenharia. Campos de Minas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

STORTI, Nicolas Proner. The FEB's Engineering Weapon: the difficulties encountered by 

brazilians combatants to overcome the minefields. Resende: AMAN, 2017. Monograph. 

 

The military components of the Brazilian Expeditionary Force faced diverse problems in the 

Second World War. In this context, this monograph has as main objective to analyze the 

difficulties encountered by the engineering stalls in demining missions. With a view to 

making the research feasible, it was initially the insertion of Brazil in World War II and the 

mobilization and structure of the FEB. Afterwards, it was tried to present some concepts 

inherent to the Engineering weapon, important for the perfect understanding of this work. 

Then, the main object, that is, of the main difficulties that had the military of Engineering in 

demining missions, was dealt with. Regarding instrumentalization, the research was based on 

bibliographical works and military reports that participated in the conflict. US Army 

campaign manuals were also used, whose assumptions were adopted by FEB and served as a 

basis for the new doctrine of Brazilian Engineering. For the data collection, the file was used, 

later the data were analyzed, in order to solve the problem and achieve the proposed 

objectives. 

 

Keywords: World War II. FEB. Engineering. Fields of Mines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as Forças Armadas estão sendo empregadas em diversas ações 

subsidiárias, previstas na Lei complementar Nº 97, de 9 de junho de 1999 (BRASIL, 1999), as 

quais visam a cooperação com o desenvolvimento nacional, com a defesa civil e com as ações 

governamentais. Existem diversos exemplos desse emprego, como o auxílio à população 

vítima de catástrofes naturais, construção de estradas e aeroportos e operações pipa. Porém 

também continua com as ações constitucionais em operações com o emprego da força, como a 

segurança nacional, defesa de fronteiras e operações de paz. 

Concomitantemente, a doutrina de emprego do Exército está passando por uma 

revisão e atualização sistemática, visando essa nova forma de atuar. Diversos projetos 

estratégicos da Força comprovam esse esforço de evolução: Projeto Proteger, que pretende 

ampliar a capacidade do Exército em resguardar estruturas estratégicas terrestres e Projeto 

OCOP (Obtenção da Capacidade Operacional Plena), que visa dotar as unidades militares 

operacionais de material de emprego militar em nível imprescindível ao emprego operacional, 

para atender as exigências de defesa da pátria, bem como operações de garantia da lei e da 

ordem (GLO). 

Inserida nesse contexto, a arma de Engenharia passa por uma profunda 

reestruturação em sua doutrina, formalizada no projeto PENSE (Projeto Estruturante Novo 

Sistema de Engenharia) que reavalia sua forma de emprego, seus efetivos e sua dotação. 

Tendo em vista esse projeto, cresce de importância  identificar as dificuldades 

encontradas pelos militares da arma de Engenharia na Segunda Guerra Mundial, durante a 

participação brasileira, entre os anos de 1944 e 1945, enquadrada no teatro de operações do 

mediterrâneo, para que não voltem a ocorrer. 

 

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO – METODOLÓGICO 

 

O estudo a ser realizado tratará do emprego de militares da arma de Engenharia 

durante a Segunda Guerra Mundial como componentes da Força Expedicionária Brasileira 

(FEB), campo de pesquisa inserido na área de concentração de estudos das Ciências Militares 

XIX – História Militar, definida pela Portaria nº 734, de 19 de Agosto de 2010, do Comando 

do Exército Brasileiro. (BRASIL, 2010). 
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1.1.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

A fim de se obter um panorama o mais completo possível, buscando identificar o 

que de mais relevante foi produzido sobre o tema Engenharia na Segunda Guerra Mundial, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica, e consultou-se manuais de campanha dos Exércitos 

Brasileiro e Americano. Foram analisadas, também, obras de historiadores e combatentes, 

tudo visando uma melhor compreensão do assunto. 

Com relação aos militares que participaram do conflito, os estudos se pautaram 

em todos os níveis hierárquicos. No nível estratégico-operacional observou-se os escritos do 

general Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, constantes no seu livro “A FEB pelo 

seu comandante”. Gravitando entre os níveis estratégico-operacional e tático, verificou-se os 

testemunhos do capitão Raul da Cruz Lima Júnior, comandante da 2ª Cia Eng Cmb do 9º BE, 

relatados no livro “Quebra Canela”. No nível tático, analisou-se as narrativas do Tenente 

Paulo Nunes Leal, que conta suas experiências como comandante da 2ª Seção (Pelotão)/1ª 

Cia/9º BE, no livro “A Guerra que Eu Vivi”. 

Em cada livro percebe-se uma forma diferente de abordar, descrever e observar as 

diversas ações da Arma de Engenharia da FEB, obviamente, devido ao nível hierárquico a que 

pertenciam cada um desses autores. 

O Comandante da FEB, Moraes (2005), por compor o alto escalão do Teatro de 

Operações do Mediterrâneo (Frente Italiana), escreveu uma obra pautada em análises 

estratégicas, buscando destacar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria das operações 

das quais participou a FEB, analisando desde o planejamento até a execução das manobras. 

Lima Júnior (1981) relata várias atividades de sua companhia durante a 

Campanha em solo italiano. Apesar de algumas análises a respeito das operações militares das 

quais participou a 2ª Cia Eng Cmb, o foco da sua obra também está no subordinado. Em sua 

obra relata diversas dificuldades envolvendo seus subordinados, entre estas o problema em 

completar os quadros de efetivo com pessoal qualificado e as diversas demonstrações de 

indisciplina durante a fase de adestramento. 

Em forma de diário, Leal (2000), expressa em detalhes a participação de um 

tenente de Engenharia na guerra, com todas as peculiaridades e riscos envolvidos. A obra em 

questão aborda sumariamente as análises técnicas das operações, principalmente de 

desminagem, focando seu trabalho na compreensão de seu subordinado, com os quais 

cumpria missões das mais variadas possíveis, imputando ao tenente a necessidade de conhecer 

as habilidades e deficiências de cada um dos homens sob seu comando. 
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Dessa forma, percebe-se a existência de duas correntes de pensamento, que apesar 

de evidenciarem fatores diferentes que levaram ao sucesso dos pracinhas, se complementam. 

A primeira corrente, alinhada com a obra de Leal (2000), valoriza a 

combatividade, a técnica e experiência obtida com o passar dos meses de guerra, os laços de 

confiança e lealdade e a camaradagem como responsáveis pelo êxito no cumprimento das 

missões de engenharia, verifica-se isso no relato abaixo: 

 

Qualquer que fosse o tempo, fizesse chuva ou sol, a programação era cumprida. 

Estávamos conscientes dos cuidados necessários no manuseio de minas, não só 

colocá-las como em localizá-las e retirá-las. Aprendemos o funcionamento dos 

detectores de minas cuja regulagem é fácil, mas exige certa perícia e muito cuidado. 

(LEAL, 2000, p. 34). 
 

A segunda corrente, parte da premissa de que o planejamento das ações pelos 

Oficiais foi crucial para o bom desempenho. Obviamente, essa teoria decorre da obra do 

general Mascarenhas de Moraes, conforme retrata a transcrição abaixo: 

 

[…] Passei a manter a meu lado o Chefe da Seção de Operações, com ele tratando 

diretamente dos assuntos referentes a sua seção, estimulando sua ligação, também 

direta, com o Chefe da Seção de Operações do IV Corpo de Exército. Confiando na 

ação corajosa do Tenente-Coronel Castello Branco, Chefe da Seção de Operações, 

recebi dele todo o apoio no desenrolar dos acontecimentos subsequentes. Desse 

modo, presidi o preparo e a realização de todas as operações de combate, que daí em 

diante foram desencadeadas com os maiores sucessos. (MORAES, 2005, p. 6). 
 

A obra do general Raul da Cruz Lima Júnior, está situada entre essas duas teorias, 

pois sendo Comandante da 2ª Cia/9º BE, conseguia ter uma maior visão sobre o 

desencadeamento das operações nos níveis estratégico-operacional e tático das operações. 

Abaixo, exemplo de sua visão em nível estratégico-operacional: 

 

A Engenharia se espalhava por todo o setor divisionário, e o espírito de iniciativa e a 

noção de responsabilidade tinham de ser bem desenvolvidos nos seus homens. Um 

dos nossos Chefes Militares costumava dizer: - “O 9.º BE, nesta Campanha, tem 

caracterizado o milagre dos Pães, está em toda a parte, atende a todos”. (JÚNIOR, 

1980, p. 6). 
 

Porém, devido a sua atribuição, mantinha contato muito próximo à tropa, estando 

ainda situado no nível tático das operações. Agora, exemplo de sua visão no nível tático: 

 

Jamais poderemos esquecer daqueles heróis anônimos, retirando minas e armadilhas 

semeadas pelo inimigo, trabalhando sem esmorecimento, da madrugada ao 

anoitecer, sempre bem-humorados, resistentes ao sofrimento, atolados na lama ou 

cobertos de poeira, conscientes que de sua eficiência dependia o sucesso final, pois 

sem estradas abertas e desimpedidas, os exércitos modernos não ganham as batalhas. 

(JÚNIOR, 1980, p. 15). 
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Em relação aos antecedentes do problema, parte-se da ideia que os combatentes de 

engenharia brasileiros, por ocasião do início da guerra, não tinham experiências de combate, 

já que a última guerra que o Brasil havia travado fora a Guerra da Tríplice Aliança (1864-

1870). Sendo assim, é de pressupor-se que engenharia militar que compôs a FEB passou por 

várias dificuldades na preparação para a guerra e nos combates em solo italiano.  

Diante disso, podemos identificar uma questão que nos parece problemática. 

Quais foram as principais adversidades enfrentadas pela tropa de Engenharia da 1ª Divisão de 

Infantaria Expedicionária, que compôs a Força Expedicionária Brasileira (FEB), no que tange 

às missões de desminagem?  

 

 

1.1.2 Referencial Metodológico e Procedimentos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar os empecilhos que afetaram o 

desempenho dos militares da arma de Engenharia na Frente Italiana, referente a operações que 

envolviam trabalhos em campos de minas.  

Para atingi-lo, foram traçados os seguintes objetivos específicos: descrever os 

antecedentes da guerra e a organização e mobilização da FEB, verificar conceitos de 

engenharia e analisar a atuação da arma de Engenharia em campos de minas. Tudo tendo em 

vista identificar as dificuldades enfrentadas pelos engenheiros no que se refere a este tipo de 

missão. 

Partimos da hipótese de que as principais adversidades enfrentadas pelos 

pracinhas de Engenharia referente a missões de desminagem foram as variáveis pessoal, 

material, instrução, medo, clima, terreno e idioma. 

Referente à instrumentalização da pesquisa, adotamos como procedimentos 

metodológicos a pesquisa bibliográfica e histórica, sendo adotado o fichamento como 

instrumento de coleta de dados. Os dados foram submetidos a análises que permitiram 

levantar as dificuldades enfrentadas pelos pracinhas ao se depararem com os campos de minas 

na Itália. 

A realização da presente pesquisa faz-se importante por visar fornecer subsídios para o 

aprimoramento da doutrina militar de emprego da Força Terrestre brasileira, mais 

especificamente para a arma de Engenharia. As conclusões desse trabalho, com certeza, 

contribuirão para a melhoria dos métodos e processos da doutrina de emprego das minas, 

respeitando os termos do Tratado de Ottawa. Este trata sobre a proibição do uso, 
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armazenamento, produção e transferência de minas antipessoal e sobre sua destruição 

(BRASIL, 1999). 

A presente monografia está assim estruturada: 

O primeiro capítulo apresenta a introdução e o referencial teórico-metodológico 

da pesquisa, no qual são apresentados os objetivos, o problema de pesquisa do trabalho e a 

revisão da literatura. Também é apresentada a metodologia adotada para realização da 

pesquisa e as justificativas para a realização do trabalho. 

O segundo capítulo versa sobre informações básicas para se compreender a 

situação política anterior ao conflito, as causas do conflito, a configuração que tomaram as 

alianças e o alinhamento do Brasil com os EUA. Também são apresentadas informações 

relativas à composição da FEB, bem como seu enquadramento dentro do IV Corpo de 

Exército Americano. A elaboração deste capítulo teve como base a obra “História Geral e do 

Brasil”, de Cláudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo. Também foram utilizados manuais de 

história militar da Cadeira de História Militar da AMAN. 

O terceiro capítulo traz as definições e explicações acerca do emprego da 

Engenharia em campo de batalha e explicações referentes aos tipos de minas, sua finalidade e 

os processos de desminagem. Isso para que se possa compreender com mais facilidade as 

dificuldades propriamente ditas enfrentadas pelos sapadores nos campos de minas. Para 

confecção deste capítulo, foram adotados os seguintes manuais do Exército Americano: FM 

5-5: Engineer Field Manual, FM 5-6: Operations of Engineer´s Units, FM-5-31: Land Mines 

And Booby Traps; e do Exército Brasileiro: C 5-1: Emprego da Engenharia, e C 5-37: Minas 

e Armadilhas. 

O quarto capítulo traz analises relativas às dificuldades enfrentadas pela tropa de 

Engenharia durante os trabalhos que envolviam o emprego de minas, que é o objetivo 

principal do trabalho. As principais fontes utilizadas para elaboração deste capítulo foram a 

obra “A FEB Pelo seu Comandante” do general Mascarenhas de Moraes; “Quebra Canela” do 

capitão Raul da Cruz Lima Júnior e “A Guerra que Eu Vivi” do tenente Paulo Nunes Leal. 

O quinto e último capítulo traz a conclusão do trabalho. São feitas considerações e 

retirados os ensinamentos em torno da análise dos dados fornecidos pela pesquisa. 
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2 A ECLOSÃO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, O ENVOLVIMENTO DO 

BRASIL E A CONSTITUIÇÃO DA FEB 

 

Para uma boa compreensão do trabalho, se mostra de grande importância entender 

o contexto histórico e os fatores políticos, econômicos e sociais que motivaram as maiores 

nações do século XX a entrarem em conflito em uma grande guerra. Também se faz 

necessário verificar por que o Brasil entrou na guerra e como foi a organização e mobilização 

da FEB. 

 

 

2.1 Antecedentes do Conflito 

 

Entre o final da Primeira e o início da Segunda Guerra Mundial se estruturou o 

nazifascismo, que se caracterizou por ser um movimento essencialmente nacionalista, 

antidemocrático,  antiliberal e antissocialista. Sua expansão teve como contexto a situação de 

crise e miséria nos países europeus, ligadas à crise de 1929 e aos efeitos da Primeira Guerra 

Mundial. Os principais polos desse movimento ocorreram na Alemanha, representado por 

Adolf Hitler, e na Itália, por Benito Mussolini. Além de Portugal e Espanha, com formas 

peculiares deste movimento, haja vista o Salazarismo e o Franquismo, respectivamente. 

(VICENTINO; DORIGO, 2012, p. 83). 

É importante entender a ascensão desse movimento na Alemanha, pois esta nação 

foi a principal responsável pelo início da Guerra. 

Quando do término da 1ª Guerra Mundial, Adolf Hitler filia-se ao Partido 

Operário Alemão (Partido Nazista), em 1919. No ano seguinte, devido a sua dedicação, 

oratória e inteligência, alcança a liderança dos nazistas. Em 1933, já com apoio de militares 

de grande prestígio e com a vitória do Partido Nazista nas eleições parlamentares, Hitler é 

alçado à condição de Primeiro-Ministro da Alemanha e em pouco tempo acumularia, também, 

o cargo de Presidente do País, dando início ao III Reich (Terceiro Império Alemão). (AMAN, 

2011, p. 245). 

A partir do ano de 1935, Hitler passa a descumprir o Tratado de Versalhes, 

aumentando o efetivo militar para além dos 100 mil homens permitidos e ocupando 

militarmente a Renânia. Nos anos de 1938 e 1939, Hitler anexou diversos territórios, dentre 

os quais, Áustria, parte da Tcheco-eslováquia, da Bósnia e da Morávia. (AMAN, 2011, p. 

245). 
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Então “Em 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia. Os governos da 

Inglaterra e da França, de acordo com os compromissos públicos assumidos, reagiram, dando 

início à Segunda Guerra Mundial.” (VICENTINO; DORIGO, 2012, p. 113). 

Em abril de 1940, o Fuher já havia invadido a Dinamarca e a Noruega e em maio 

iniciou as hostilidades contra a França, invadindo seu território pela Holanda, Bélgica e 

Luxemburgo, derrotando o Exército Francês e a Força Expedicionária Inglesa em pouco mais 

de 5 semanas de fulminantes batalhas. (AMAN, 2011, p. 246). 

 

 

2.2 Envolvimento do Brasil 

 

Apesar de o governo getulista possuir características do fascismo, “A posição do 

governo de Getúlio Vargas perante a guerra foi de indefinição, ora pendendo para os Aliados 

(Reino Unido, EUA, França), ora para o Eixo (Alemanha, Itália, Japão), acompanhando as 

tendências de seus auxiliares mais próximos no início da guerra”. (VICENTINO; DORIGO, 

2012, p. 116). 

Durante os debates que precederam a tomada de decisão brasileira, constatou-se 

que as Forças Armadas se mostraram totalmente despreparadas. O Ministro da Guerra, 

general Eurico Gaspar Dutra, assinalava que o Brasil não possuía mais do que 100 canhões e 

50 blindados obsoletos. Com esse quadro de extrema fragilidade para defesa militar do Brasil, 

Vargas decide negociar com os norte-americanos, acordos que envolveram desde o 

fornecimento de armamentos e munição, de blindados, navios, anti submarinos, aviões, além 

de recursos e tecnologia para implantação de indústrias pesadas (siderúrgica e bélica). Houve 

também acordos de exportação de minério de ferro e borracha e foi autorizada a instalação de 

bases militares norte-americanas no território nacional. (AMAN, 2011, p. 249) 

Após essas demonstrações, ficou nítido que o governa Vargas estava alinhado às 

políticas norte-americanas. Iniciaram-se então, ataques alemães contra o Brasil: 

 

Uma série de ataques de submarinos alemães foram realizados contra a Marinha 

Mercante Brasileira, totalizando o naufrágio de 19 navios anteriormente à declaração 

de guerra à Alemanha e à Itália, realizada em 31 de agosto de 1942. Após essa data, 

outros 12 foram afundados, somando um terço da Marinha Mercante Brasileira, 

além do desaparecimento de 971 pessoas, entre tripulantes e passageiros. (AMAN, 

2011, p. 251). 

 

Esses episódios causaram um clamor popular para que ocorresse uma efetiva 

participação brasileira no conflito. Assim, houve a criação da Força Expedicionária Brasileira: 
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O povo brasileiro clamava pela participação da nação no conflito. A Declaração de 

Guerra à Alemanha e à Itália foi feita em 31 de agosto de 1942, contudo, desde 27 

de agosto, a “Comissão Militar de Mista de Defesa Brasil-Estados Unidos” já havia 

se reunido em Washington e deliberado sobre como seria a participação militar 

brasileira na guerra. Destaca-se, dessas decisões, o envio de um Corpo de Exército, a 

três Divisões de Infantaria (DI), mais os elementos de apoio, à África ou à Europa, 

com organização igual às adotadas pela doutrina militar norte-americana. (AMAN, 

2011, p. 251). 
 

 

2.3 Mobilização Militar Para a Guerra 

 

As Forças Armadas Brasileiras não estavam aparelhadas, preparadas e adestradas 

para participar de uma guerra. O Exército possuía um efetivo de 60 mil homens, que foram 

formados e continuavam sua instrução, organização e doutrina de emprego baseando-se na 

doutrina militar francesa. Além disso, os armamentos existentes eram antigos e em número 

insuficiente. O reaparelhamento das Forças Armadas Brasileiras ocorreu devido aos acordos 

feitos com os EUA, tendo recebido equipamento para equipar uma divisão blindada, uma 

divisão motorizada, meia divisão de Infantaria, dois regimentos de Artilharia Antiaérea, 

quatro Batalhões Anticarros, 150 peças para a Artilharia de Costa e equipamentos para 

construção e manutenção de estradas. (AMAN, 2011, p. 253). 

A grande dificuldade estava na mobilização do pessoal, devido à falta de uma 

reserva mobilizável. Também foi necessária a promoção antecipada de oficiais ao posto 

seguinte, sem a formação e experiência necessária para assumir tal função, ocasionando uma 

formação em massa dos níveis hierárquicos inferiores, reduzindo a qualidade do material 

humano da Força: 

 

O Exército preencheu os claros de oficiais, fruto do aumento dos efetivos para 180 

mil homens, com a promoção de oficiais aos postos seguintes, completando os 

claros abertos nos escalões inferiores com a formação de novos profissionais, na 

Escola Militar do Realengo e nos Centros e Núcleos de Formação de Oficiais da 

Reserva (CPOR/NPOR), e foi fechada temporariamente a Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), em Deodoro. A formação dos graduados 

passou a ser feita em massa pelas unidades, e a de especialistas, nos Centros de 

Instrução Especializada, destacando-se o da 1ª RM. Só no Nordeste os efetivos 

passaram de seis mil homens para 50 mil. Tudo isso custou ao Brasil o equivalente a 

cinco vezes a receita anual da União, na época. (AMAN, 2011, p. 253). 

 

 

2.4 Estrutura da Força Expedicionária Brasileira 

 

Em agosto de 1943, iniciou-se a organização da FEB, segundo o modelo Norte- 
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Americano, sendo constituída de uma Divisão de Infantaria Expedicionária (1ª DIE), e de 

órgãos não divisionários (OND). (AMAN, 2011, p. 253). 
Os OND eram compostos de Estado-Maior da Zona de Interior (Rio de Janeiro), seção 

de saúde, agência do Banco do Brasil, depósito de intendência, depósito de pessoal, serviço 

postal e seções de justiça. A chefia dos órgãos ficou a cargo do general Olímpio Falconiére da 

Cunha. (AMAN, 2011, p. 255). 
A 1ª DIE era composta de Tropa Especial (Tr Esp), Infantaria Divisionária (ID), 

Artilharia Divisionária (AD), Batalhão de Engenharia (BE) e Batalhão de Saúde (BS). O 

General João Batista Mascarenhas de Moraes foi designado Comandante, cumulativamente, 

da FEB e da 1ª DIE. (AMAN, 2011, p. 255). 

 

 
Figura 1: Constituição da 1ª DIE 
Fonte: Manual de História Militar do Brasil 
 

 O Batalhão de Engenharia da FEB apresentou-se com a seguinte estrutura: 
 
A Engenharia da FEB foi composta de um batalhão de engenharia (de combate), o 9º 

Batalhão de Engenharia (Aquidauana – MS), com uma companhia de comando e 

serviço (Cia C Sv), um destacamento de Saúde (Dst S) e três companhias de 

engenharia (Cia E); na sua dotação de material, destacam-se 14 botes de assalto M2, 

18 botes pneumáticos, 12 botes de reconhecimento e 6 tratores 6 ton. o batalhão de 

saúde era composto de uma companhia de triagem e 3 companhias de evacuação 

(Cia Ev). (AMAN, 2011, p. 257). 

 
 

 

Figura 2: Constituição da Engenharia da FEB 
Fonte: Manual de História Militar do Brasil 
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Referente ao enquadramento da FEB na estrutura de guerra do teatro de operações 

italiano, obteve-se a seguinte conformação: 
 

Figura 3: Enquadramento da FEB 
Fonte: Manual de História Militar do Brasil 
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3 CONCEITOS DE ENGENHARIA 
 

Fundamental para identificar as dificuldades enfrentadas pela tropa de 

engenheiros é entender qual a missão da arma de Engenharia, como é empregada, quais os 

tipos de minas existentes à época e como se desenvolviam as aberturas dos campos de minas. 

 

 

3.1 A Missão da Engenharia 

 

Os manuais americanos que passaram a ser utilizados como doutrina pela 

Engenharia Brasileira eram os conhecidos manuais da “série 5”: FM 5-5 Engineer Field 

Manual (EUA; 1941) FM 5-6 Operations of Engineers Unit´s (EUA,1954); FM-5-31 Land 

Mines and Booby Traps (EUA, 1943). 
O manual FM 5-6 Operations of Engineers Unit´s (EUA, 1943) apresenta a 

missão da Engenharia à época: 

 

As missões do Corpo de Engenheiros e das unidades de tropas de engenheiros em 

um teatro de operações incluem as listadas abaixo. a. Participação em todas as 

formas de combate, incluindo avanço, ataque, perseguição, defesa, movimentos 

retrógrados, operações de negação, operações aéreas e anfíbias. Nestas operações 

realizam diversas tarefas especializadas, isoladamente ou em cooperação com outras 

unidades, como a destruição, a quebra ou a passagem de obstáculos; a construção de 

obstáculos e de certas instalações complexas de defesa; e travessias de rio na 

presença do inimigo. Em uma emergência eles lutam como infantaria. b. Numerosas 

operações técnicas [...]. c. Suprimento e manutenção de Engenharia (tanto para si 

próprios como para outras unidades do teatro). d. Assistência técnica a outras armas 

e serviços. 
  

A interpretação da letra “a” trazida pelo manual americano remete a atual missão 

da Engenharia Brasileira: “Caracteriza-se por ser uma arma de apoio ao combate, propiciando 

a mobilidade (avanço, ataque, perseguição) contramobilidade (defesa, movimentos 

retrógrados) e proteção das demais tropas (construção de instalações de defesa), 

caracterizando-se como um fator multiplicador do poder de combate.” (BRASIL, 1999, p. 1-

3). 
 A mobilidade nada mais é do que o conjunto de trabalhos desenvolvidos para 

proporcionar as condições necessárias ao movimento contínuo e ininterrupto de uma força 

amiga, sendo realizados trabalhos de abertura de passagens em obstáculos, de transposição de 

cursos de água, de navegação em vias interiores, de conservação e reparação de pistas e 

estradas, dentre tantos outros, oferecendo condições para que a manobra tática amiga obtenha 
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vantagens sobre a posição do inimigo. (BRASIL, 1999, p. 1-3).  Durante a 2ª Guerra Mundial, 

a FEB realizou diversos trabalhos visando oferecer esse tipo de apoio: 

 

Trabalhamos na estrada Ponte a Moriano para Pongiano. Tivemos que abrir 

passagem no local onde uma ponte ferroviária destruída soterrou a rodovia. 

Trabalhamos ainda no alargamento e melhoria de outros trechos dessa estrada. 

Retiramos 17 minas antitanques, tipo T-2. O fato de termos trabalhado antes em 

batalhões rodoviários facilitava nossas missões pela experiência que trazíamos em 

dirigir turmas de operários. (LEAL, 200, p. 72). 
 

A contramobilidade é caracterizada pelos trabalhos que visam deter, retardar ou 

canalizar o movimento inimigo, propiciando maior valor defensivo ao terreno e dessa forma 

restringindo a liberdade de manobra do inimigo, auxiliando, dessa forma, em sua destruição. 

(BRASIL, 1999, p. 1-3). Tendo em vista a FEB estar, normalmente, em uma posição atacante, 

esse tipo de apoio não foi empregado com tanta frequência, porém, durante a estabilização de 

inverno ocorreu em algumas situações: 

 

Assim, pois, todas as pontes foram preparadas para destruição. Como, geralmente, 

eram pontes Bailey, que substituíam as originais destruídas, calculava-se o corte, 

com explosivos, em duas ou três seções, simultaneamente, com fornilhos nos 

encontros, de modo a ampliar a brecha que seria aberta e dificultar a sua 

reconstrução. Todo o trabalho era executado o mais discretamente possível, 

guardando-se os explosivos nas proximidades, bem protegidos do tempo. Alguns 

campos minados foram lançados próximos às linhas de frente; uns funcionando 

como bloqueio em estradas ou em áreas de penetração de patrulhas inimigas; outros, 

extensos cobrindo possíveis vias de acesso de carros de combate. (JÚNIOR, 1982, p. 

90). 
 

A proteção visa reduzir ou eliminar os efeitos das ações inimigas e do tempo 

sobre o combatente. São trabalhos em fortificações, instalações, pontos fortes, depósitos que 

visam aumentar a segurança e o bem-estar da força amiga. (BRASIL, 1999, p. 1-3). Isso 

também ocorreu foi realizado pelos engenheiros da FEB: 

 

Era tempo de hibernar, porém, tomando todas as precauções. Nas casas 

aproveitadas, ou no que delas restara, para abrigo da tropa, foram instalados 

aquecedores de campanha, com suas chaminés, dando ao ambiente uma sensação de 

conforto e calor.  (JÚNIOR, 1982, p. 90). 
 

 

3.2 Emprego tático da Engenharia 

 

  A Engenharia se caracteriza pela dualidade de funções. Possui função técnica, 

representada pela construção e reparação de estradas, ferrovias e pontes, pela cartografia e 

camuflagem das tropas e pelo tratamento de água; porém também é uma arma combatente, 
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acompanhado a Infantaria nas posições mais avançadas, abrindo passagens em campos 

minados, desarmadilhando localidades, construindo obstáculos contra o inimigo e, em casos 

extremos, pode atuar como tropa de Infantaria. 

 Castro (1990, p. 61) descreve com eficácia e simplicidade a atuação da 

Engenharia no campo de batalha, apesar de ser uma análise sumária, deixando diversos 

fatores de fora da análise, apresenta uma imagem bem elucidativa: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: O campo de batalha 
Fonte: O Espírito Militar (Castro, 1990, p. 63) 
 

 Ainda acompanhando Castro (1990, p. 63), temos o seguinte trecho: 
 

A Engenharia, no combate, atua apoiando outras Armas, principalmente a Infantaria, 

a que muitas vezes acompanha. Suas atividades específicas são: Construir pontes 

rápidas para a transposição de cursos d'água, desativar campos de minas, fazer 

demolições com o uso de explosivos, superar obstáculos naturais. Pela proximidade 

com a Infantaria, o engenheiro apresenta muitas das características daquela arma; 

em casos extremos pode até mesmo vir a atuar como tropa de Infantaria. 
  

Leal (200, p. 118) deixa claro como ocorria a atuação da Engenharia da FEB em 

acompanhamento a Infantaria, que normalmente ocorria quando a tropa se deparava com 



24 
 

campos minados à sua frente: 
 

A Engenharia no acompanhamento da Infantaria deve ficar o mais próximo possível, 

mas resguardada, para poder intervir no momento preciso, com missões específicas. 

Se a frente estiver estabilizada, ainda que estável, a Engenharia pode trabalhar na 

frente da Infantaria, que terá que lhe dar cobertura. 
 

 

3.3 MINAS EMPREGADAS NA FRENTE ITALIANA 
 

 

3.3.1 Definição de mina 
 

O manual americano FM-5-31 Land Mines and Booby Traps define mina como 

uma carga de explosivos equipados com dispositivo de detonação ou dispositivos projetados 

para serem ativados por veículos ou pessoal. (EUA, 1943). 
Também descreve os dois tipos de minas existentes à época, sendo eles a mina 

antipessoal e a mina anticarro: 
 

Existem dois tipos comuns: (1) Minas antitanque destinadas a imobilizar veículos 

sobre lagartas ou rodas e normalmente empregadas em campos de minas. Minas 

antitanque variam muito na quantidade de explosivos que contêm. A carga normal é 

de 6 a 12 libras (de TNT). Geralmente eles não são perigosos para o pessoal que 

passa sobre elas, uma vez que a pressão necessária para detonar deve ser grande. O 

impacto de um homem correndo pode desencadear uma mina antitanque. (2) as 

minas antipessoal são usadas principalmente para produzir vítimas ao pessoal a pé. 

Podem ser empregadas para fins específicos, como a proteção dos campos de minas 

ou outros obstáculos, ou para dar segurança local; Ou elas podem ser colocadas para 

canalizar e atrasar o inimigo. Elas não são eficazes contra veículos blindados. As 

cargas explosivas usualmente variam de 1/4 a 4 libras (de TNT). 
 

 

3.3.2 Minas americanas 

 

Abaixo seguem alguns tipos de minas empregados tanto pelos aliados como pelas 

forças do eixo. Todas as imagens foram extraídas da internet, porém foram comparadas com 

as imagens constantes no Manual Americano FM 5-31 (EUA, 1943), confirmando que são 

fidedignas às originais, que não foram utilizadas devido à qualidade destas. 
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Figura 5: Mina Antitanque M1A1 
Fonte: <http://www.ima-usa.com/u-s-wwii-m1a1-anti-tank-training-mine.html> (acesso em: 03 Maio 17) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mina Antitanque M1 
Fonte: <http://www.ima-usa.com/u-s-wwii-m1-anti-tank-mine.html> (acesso em: 03 Maio 17) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mina Antitanque M5 
Fonte: <http://www.wehrmacht-awards.com/forums/showthread.php?t=250034> (acesso em: 03 Maio 17)  
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Figura 8: Mina Antipessoal M2A1 
Fonte: <http://www.esistoire.fr/produit/MINEM2A1/mine-anti-personnel-m2a1.html> (acesso em: 03 Maio 17) 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Mina Antipessoal M3 
Fonte:<https://www.google.com.br/searchq=us+antipersonnel+mine+M2A1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s

a=X&ved=0ahUKEwjP9LqS9dTTAhXB1CYKHf16CsEQsAQILw&biw=1366&bih=613#tbm=isch&q=us+anti

personnel+mine+M3&imgrc=sGHHdPIuE7OXiM> (acesso em: 03 Maio 17) 
 

 

3.3.3 Minas alemãs 
 

Para a identificação das minas alemãs também foi utilizado o manual americano 

FM 5-35. Devido à qualidade, igualmente foram utilizadas imagens da internet. 
A família de Minas Antitanque Tellermine (35, 42 e 43) apresenta grande 

semelhança, diferindo levemente sua aparência e a quantidade de explosivo empregado. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Mina antitanque Tellermine 35 
Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/17662623518263295/> (acesso em: 03 Maio 17) 
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Figura 11: Mina antitanque L.P.Z 
Fonte: http://www.benefactum.net/who-were-the-men-of-the-40th/the-hazards-of-the-job/ (acesso em: 03 Maio 

17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Mina antipessoal S  
Fonte: <http://www.keywordsuggests.com/XVKgmXTfcY2uMTS9ACVXXJzYg43BBL0Qwq8CRiIk0ts/> 

(acesso em: 03 Maio 17) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Mina Antipessoal Stock, de concreto 
Fonte: <https://militaryantiquesmuseum.com/fr489-wwii-german-stock-mine.15114.htm>  (acesso em: 03 Maio 

17) 
 

 

3.4 A desminagem militar 

 

O manual tomado como referência para as ações de desminagem também foi o manual 

americano FM-5-31 LAND MINES AND BOOBY TRAPS, que traz as atribuições da 
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Engenharia em limpeza e abertura de brechas em campos de minas: 

Os engenheiros são treinados em todas as técnicas de limpeza e quebra, incluindo a 

neutralização e remoção de minas de tipo especial e fusíveis e violação de assalto. 

Normalmente eles são protegidos por outras tropas durante essas operações. Em 

aterragens anfíbias, eles apoiam e cooperam com as equipes de demolição 

submarina da Marinha, e são responsáveis pela remoção de minas de águas costeiras 

da linha de alta mar. Quando praticável, os engenheiros supervisionam o 

treinamento de outras tropas na guerra de minas terrestres. (EUA, 1943, p. 229). 
  

Para a localização das minas, eram empregados três métodos, a inspeção visual, o 

uso de detectores e a sondagem: 

 

a. A inspeção visual muitas vezes é eficaz na localização de minas. As evidências de 

um campo de minas incluem pinos de segurança descartados, fita de rastreamento e 

de fricção, cordel de tropeço, recipientes vazios, marcadores estranhos na estrada e 

quaisquer evidências de distúrbio ou descoloração da terra. Os lugares mais 

prováveis para procurar minas inimigas são aqueles que nós próprios usaríamos no 

lugar do inimigo: por exemplo, buracos em estradas, crateras, obstáculos, 

desfiladeiros, áreas susceptíveis de serem utilizadas para o trânsito ou 

estacionamento e abordagens para instalações importantes. 

b. Os detectores são de dois tipos principais: o detector de metal, que detecta minas 

metálicas ou pequenas peças metálicas de minas não metálicas; e o detector não 

metálico, que detecta algo no chão que difere do resto do solo. 

c. Sondagem é uma maneira eficaz de localizar minas em terra macia. Podem ser 

utilizados fios rígidos, uma baioneta ou a própria mão. (EUA, 1943, p. 230). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 14: Desminagem com detector de minas 
Fonte: <https://heroesandgenerals.comforumstopic65109-mine-fields-on-maps-mine-detectors> (acesso em: 05 

Mai 17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Desminagem por sondagem 
Fonte: <https://br. pinterest.compin547257792201601448> (acesso em: 05 Mai 17) 
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Já para a eliminação das minas, o manual também previa três métodos. Detonação 

no lugar, que pode ser realizada por meios mecânicos, incluindo rolos, arados, ou dispositivos 

semelhantes empurrados por um veículo blindado ou por meios explosivos, tais como cargas 

colocadas à mão em minas individuais ou torpedos Bangalore. Puxar a mina para fora com 

um cabo ou então removê-las com a mão, dois métodos que traziam diversas precauções de 

segurança, incluindo lidar com minas com extremo cuidado, devendo o soldado mover-se 

lentamente e sempre verificando o chão à sua frente e  examinando a área à sua volta, estando 

atento para armadilhas e dispositivos de disparo, sendo que nunca deveria ser utilizada a força 

para neutralizar ou mover uma mina. Para a sondagem, deveria empurrar suavemente a sonda 

e parar quando ela tocar um objeto (EUA, 1943, p. 230): 

 

Por várias vezes, devido ao intenso fogo inimigo sob a tropa, é possível apenas abrir 

uma brecha, que nada mais é que abrir uma pista de passagem para patrulhas, 

ataques de infantaria ou artilharia e tropas de apoio através de um campo de minas 

inimigo. É muitas vezes transformado de um caminho inicial para uma pista de 

veículos de duas vias. Em um ataque, o número de brechas, a largura de cada pista e 

o método de abertura dependem da situação tática, do equipamento disponível e das 

condições climáticas, sendo que as técnicas mecânicas ou explosivas são preferidas. 

O número de brechas usual é de no mínimo uma pista na frente de cada companhia 

de assalto de infantaria. (EUA, 1943, p. 232) 
 

Figura 16: Brecha em campo de minas 
Fonte: Manual FM 5-102 (EUA, 1985) 
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4 AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS ENGENHEIROS 

 

Passa-se, agora, ao objeto principal da presente pesquisa, que é identificar as 

principais dificuldades enfrentadas pelos sapadores durante a guerra, relacionadas às 

operações de desminagem. 
 

 

4.1 Seleção de Pessoal Qualificado 

 

 O primeiro grande obstáculo enfrentado foi, sem dúvida, a seleção do pessoal 

integrante da FEB. Problema esse que atingiu inclusive, a seleção de capitães para o comando 

das subunidades da FEB, tendo em vista esse quadro Exército estar envelhecido. A solução 

encontrada foi comissionar, ao posto de capitão, primeiros-tenentes das turmas de 1936 e 

1937. Assim, renovaram-se os quadros, com as desvantagens de se ter capitães inexperientes e 

não possuidores do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais no comando de subunidades. Esta 

medida, como consequência, obrigou a convocação de tenentes e, até mesmo de aspirante-a-

oficial recém-formados na Escola Militar, para o comando dos pelotões, esbarrando-se, outra 

vez, no problema da inexperiência para o combate. Foram empregados Oficiais da reserva de 

2ª classe, sendo eles 3% do total de capitães e 36% do total de tenentes. (AMAN, 2011, p. 

256). 
 Porém, a mobilização dos cabos e soldados esbarrou em problemas de difícil 

solução. A população do Brasil na época era pobre e com baixa higidez física, o que 

acarretava em uma alta taxa de incapazes para o serviço, principalmente por motivos 

dentários e psicológicos, o que obrigou as Comissões de Inspeção abrandar os critérios de 

seleção, ampliando, assim o universo de selecionáveis. (AMAN, 2011, p. 258). 
 Esse fato ocasionou uma seleção insatisfatória, sendo convocados indivíduos 

fisicamente incapazes para o combate: 

 

Um soldado de minha Seção, Miguel Paiva Jacques, que tinha um defeito físico, 

puxado um pouco de uma perna ao caminhar, não deveria ter sido convocado, 

especialmente para integrar uma unidade de combate. Tratava-se de uma pessoa de 

ótimo gênio e do tipo que chamamos de “vibrador”, comunicativo e sagaz, mas sem 

condições físicas para ser combatente. (LEAL, 2000, p. 23). 
 

 A seleção intelectual também foi insatisfatória, pois foram incorporados 

centenas de analfabetos, que não atendiam às exigências para lidarem com equipamentos 
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sofisticados. (AMAN, 2011, p. 258): 
 
Sendo a Engenharia uma Arma técnica por excelência, para que possa desempenhar 

bem suas missões específicas exige especialistas e técnicos em diversas atividades. 

Precisa de motoristas, mecânicos, operadores de equipamentos, eletricistas, etc. 

Coragem, disciplina, patriotismo são condições indispensáveis, mas nem sempre 

suficientes para um soldado de Engenharia. (LEAL, 2000, p. 23). 

 

O elevado índice de analfabetismo prejudicava a instrução, ficando evidente 

quando muitos dos soldados que frequentavam os cursos de montagem de pontes Bailey e de 

minas e explosivos recebiam apenas um certificado de conclusão e não um diploma pelos 

cursos frequentados, por serem analfabetos. (LEAL, 2000, p. 53). 
Mesmo com o abrandamento dos critérios de seleção, o que ampliou o universo de 

selecionáveis, o 9° Batalhão de Engenharia não teve seu efetivo numérico completado: 

 

O 9º BE, acantonado num antigo armazém do Instituto Brasileiro do Café (IBC), 

deveria ter de imediato o recompletamento de seu efetivo, não apenas numérico mas 

também de pessoal especializado e pronto para iniciar seu treinamento. 

Lamentavelmente, nem o efetivo numérico foi completado, além de serem 

considerados como aptos alguns homens que não tinham condições físicas para 

receber certificado de reservista de 3ª categoria. (LEAL, 2000, p. 19). 
 

Dentro deste contexto, pode-se inserir também um problema enfrentado ainda em 

terras brasileiras, a falta de disciplina e enquadramento do pessoal, tendo em vista que 

indivíduos criminosos foram incorporados ao 9º BE ainda em Aquidauana, a pedido do 

prefeito. Neste relato ainda são apresentados os problemas físicos da tropa: 

 

Alguns, com mais de cinco mortes, só eram conhecidos pelas suas alcunhas: 

“Terriolo”,  já promovido a cabo; “Corisco” etc., não respeitados e sim temidos por 

todos do Batalhão. Quanto ao segundo – enquadramento do pessoal – além do 

grande número de claros, principalmente de sargentos, havia homens fisicamente 

incapazes para a guerra. O subcomandante do Batalhão, não obstante ser um 

excelente técnico, tinha uma perna dura, consequência de um acidente 

automobilístico. O capitão-ajudante era cego de um olho. Numa unidade 

inteiramente motorizada, havia um capitão veterinário etc. Entre os poucos 

sargentos, cinco tinham mais de 40 anos de idade! (LIMA JÚNIOR, 1982, p. 8). 

 

 

4.2 Mudança da Doutrina Militar Francesa para a Norte-Americana 

 

 Havia vários anos, o Exército Brasileiro vinha sendo instruído por uma missão 

militar francesa, sendo a organização, os regulamentos e os processos de combate baseados na 

escola francesa. De repente surge a tarefa de constituir uma Divisão de Infantaria com base na 

organização norte-americana, sendo instruída e adestrada segundo os métodos dessa nova 
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doutrina, o que exigia a criação de órgãos absolutamente novos e a revisão quase 

revolucionária de princípios. (MORAES, 2005, p. 28). 
 A Engenharia, para se adaptar a nova organização, enfrentou dificuldades de 

toda ordem, tão numerosas e radicais foram as modificações por que passou o 9º Batalhão de 

Engenharia. (MORAES, 2005, p. 30). 
 O trabalho de tradução e distribuição dos manuais norte-americanos exigiria 

um tempo do qual a FEB não dispunha. Então as unidades que compunham a 1ª DIE tiveram 

auxílio precioso de numerosos oficiais que, por terem estagiado no Exército dos Estados 

Unidos, facilitaram bastante a tarefa inicial de adestramento dos expedicionários. (MORAES, 

2005, p. 34). 

 

 

4.3 Instrução 

 

 Devido à mudança repentina da doutrina de emprego do Exército Brasileiro, a 

instrução teve que ser inteiramente modificada, focada no novo material que seria recebido, a 

começar pelo armamento e pela instrução técnica de Engenharia. Como não se dispunha de 

nada, nem sequer dos regulamentos técnicos modernos, intensificou-se a preparação física da 

tropa e a execução de marchas. (LIMA JÚNIOR, 1982, p.21). 
 Aos poucos, passaram a surgir Boletins de Informações que fornecem algum 

conhecimento a respeito da colocação e retirada de minas e armadilhas. Ainda no Brasil, para 

que a tropa pudesse ter alguma instrução, superando a falta de materiais, foram planejados 

alguns exercícios de maneira improvisada, relatados por Lima Júnior (1982, p. 23): 

 

Requisitamos todas as latas vazias de goiabada do rancho, assim como tudo que 

pudesse parecer uma mina; as latas maiores eram consideradas anticarro e as 

menores, antipessoal e armadilhas. Rolos de lã, usados para fazer blusas e similares, 

cujos fios facilmente se rompiam, serviam de ingredientes para substituir os 

detonadores das minas, assim como arames, fios e uma série de quinquilharias 

adotadas pela imaginação de cada um. Cada Pelotão instalava seu campo minado, 

que seria retirado por outro Pelotão; os instrutores verificavam os elementos postos 

fora de ação pelos fios rompidos. No final da instrução, estes regressavam em um 

grupo separado dos “vivos” sendo fácil verificar o Pelotão que tivera melhor 

desempenho. 
 

 Já estando na Itália, pouquíssimo se avançou no adestramento militar do 

primeiro escalão da 1ª DIE durante seu primeiro mês de permanência no Teatro de Operações 

do Mediterrâneo. (MORAES, 2005, p. 47). 
 Somente após o recebimento do material bélico, a FEB pode dar início à sua 
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instrução, envolvendo a montagem e o manuseio dos novos armamentos individuais e 

coletivos e exercícios de tiro. (AMAN, 2011, p. 264). 
 Então iniciou-se o período de treinamento militar em solo italiano, abrangendo 

educação física, armamento, minas e armadilhas, transmissões e manutenção de viaturas, os 

quais eram ministrados por oficiais brasileiros apoiados por instrutores da Engenharia 

americana já familiarizados com as minas alemãs e, aos poucos, a tarefa era entregue aos 

oficiais brasileiros, que assimilavam conhecimentos acerca da desminagem militar e das 

minas propriamente ditas. (LIMA JÚNIOR, 1982, p. 49). 
 O Curso rápido de minas foi feito ao vivo, em campos inimigos, como relata 

Lima Júnior (1982, p. 49): 

 

Os alemães, temendo um desembarque aliado na foz do rio Arno, para tomar Pisa 

pela retaguarda, lastraram de minas toda a marina de Pisa, assim como as estradas 

que conduziam ao objetivo, o que resultou em um imenso campo de Schuchmines 

(AP) mina antipessoal e de Holzmines (AC) mina anticarro, onde se adestraram 

oficiais e praças do batalhão, em extenuante treinamento, pois os campos eram reais 

e, onde qualquer descuido ou erro, correspondia á morte ou à mutilação do 

instruindo. Tratava-se de minas de madeira, que não eram localizadas pelo detector 

eletromagnético, de modo que a procura era feita com o uso de bastões ou de 

baionetas e o levantamento, manual. Cada instruindo entrava no campo, descobria e 

retirava um certo número de minas e passava a tarefa a outro companheiro, que 

ficava a distância de segurança. 
 

 Diversos oficiais de Engenharia foram designados a realizar uma série de 

cursos de especialização, dentre estes, Curso de Minas, em Sarvorelo, próximo a Nápoles. 

Aprenderam acerca dos cuidados necessários no manuseio, assim como para localizá-las e 

retirá-las, além de aprenderem sobre o funcionamento dos detectores de minas. (LEAL, 2000, 

p. 34). 
 

Dia 9, tivemos o exercício de retirada de um campo minado sob tiro real. Fazia-se 

uma barragem de tiro real a uma certa altura do solo onde iria se detectar um campo 

minado. São tomadas as providências para evitar um acidente, mas o exercício é 

bastante real. Durante o curso, num regime intensivo de trabalho, não se sentia a 

passagem do tempo, mas ficamos bem conscientizados dos riscos e dos cuidados 

quando se trata de empregar ou manusear minas. Como afirmar os instrutores, a 

experiência têm que ser adquirida com erros dos outros, porque é muito difícil 

conseguir-se cometer dois erros com minas. 
 

 

4.4 Novos Equipamentos Militares 

 

 Às dificuldades já enumeradas, pode-se acrescentar também a absoluta 

insuficiência do material de guerra norte-americano, sendo que antes da Segunda Guerra 



34 
 

Mundial, o equipamento militar era adquirido, em sua totalidade, da Europa, o que significa 

afirmar que não existia entre reservistas, soldados e a grande maioria dos oficiais aproveitados 

pela FEB, elementos que tivessem travado contato com o material que utilizariam. 

(MORAES, 2005, p. 29). 
A Engenharia, por ser uma arma dependente de seus equipamentos, enfrentou por 

diversas dificuldades, desde conhecer seu novo equipamento, até formar pessoal especializado 

para operá-los: 

 

A Engenharia, para se adaptar à nova organização, enfrentou dificuldades de toda 

ordem, tão numerosas e radicais foram as modificações por que passou o 9º 

Batalhão de Engenharia.O equipamento dessa unidade, além de inteiramente novo, 

era vultoso e desconhecido em nosso meio militar. Ademais, a técnica do material 

exigia um conjunto de especialistas de difícil obtenção pelos processos normais de 

recrutamento, tais como estenógrafos, químicos, mineiros, eletricistas, 

radioperadores, guias de tratores especiais, operadores de compressor de ar e do 

martelete mecânico. (MORAES, 2005, p. 31). 
 

 

4.5 O Risco da Atividade e o Constante Medo da Morte 

 

A desminagem é, sabidamente, uma atividade de elevado risco, podendo causar 

graves ferimentos, como a amputação de membros, cegueira e sérias escoriações, vindo a 

causar grande sofrimento para o acidentado. Isso vinha a causar um grande medo nos 

combatentes. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (2009) aborda esse tema: 

 

O sofrimento causado pelas minas antipessoal é particularmente terrível e os 

cirurgiões de guerra consideram os ferimentos causados por elas os piores. Quando 

uma pessoa pisa em uma mina antipessoal enterrada, a detonação quase sempre lhe 

arranca uma das pernas ou ambas, e lança terra, grama, cascalho, fragmentos 

metálicos e plásticos do invólucro da mina, parte do calçado e estilhaços de ossos e 

músculos das partes inferiores do corpo. Se explodem quando manuseadas, as minas 

podem arrancar os dedos, as mãos, os traços ou partes do rosto. Também podem 

cegar as vítimas ou lhes causar ferimentos no abdômen, no peito e na coluna. 

 

Todos os militares empregados na FEB sentiam medo, isso é inevitável. medo 

esse que é abordado por Lima Júnior (1980, p. 84): 

 

Assistir, do lado de cá, as bombas explodirem sobre eles, era um espetáculo alegre, 

porém, quando ocorria o contrario, o efeito era de depressão e abatimento moral. 

Sobre o combatente deitado no solo o resultado é devastador. A boca fica seca e 

pastosa; o cheiro do explosivo é penetrante; a pulsação se acelera e o organismo 

física e psiquicamente, sofre estranhas transformações aquela sensação de angústia 

fica indelevelmente, gravada na mente. Em certas ocasiões, o combatente fica 

completamente fora de si, entregando-se sem esboçar qualquer resistência. 
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O medo de ficar mutilado era tamanho, que alguns soldados tomavam atitudes 

para que em caso de acionamento de uma mina, durante a desminagem, a morte fosse 

causada: 

 

Prendeu ao corpo, antes de iniciar a quase temerária missão, um cinto com tabletes 

de TNT, que colocou sob a camisa, para explodirem se atingidos por um erro ao 

desativar a mina. Não queria, aos 28 anos de idade, ser parcialmente vitimado, ficar 

deformado ou mutilado. Preferia morrer, se algo saísse errado. (LEAL, 2000, p. 13). 
 

Porém esse medo não impedia os sapadores de cumprirem as missões atribuídas à 

eles. Isso fica evidente quando o Capitão Raul da Cruz Lima Júnior, comandante da segunda 

Cia de Engenharia de Combate recebeu ordem para ultrapassar a Infantaria e retirar as minas 

que a impediam de chegar em Rocca Pitigliana. Ele disse “esta ordem é um suicídio, mais vou 

cumpri- lá” demonstrando extrema lealdade e obediência a seu chefe militar. Sobre o assunto, 

Lima Junior (1980, p. 131) ainda relata: 

 

Do lado de fora do PO, acompanhávamos as mensagens telefônicas; chegou uma 

dizendo haver dificuldades causadas por minas e que a Engenharia não havia aberto 

brechas nos campos de minas. Não demorou para ir um oficial do Estado-Maior  do 

General Mascarenhas dizer-me que o general queria falar-me. Dirigi-me ao General 

que, sem maiores rodeios, disse-me a queima roupa: ¬“Precisamos avançar e as 

minas ainda não foram retiradas”. Comecei a explicar a situação, quando ele atalhou, 

encerrando o assunto: ¬“Vá resolver o caso, pessoalmente.”. 
  

 

4.6 O Desconhecimento do Idioma Inglês 

 

 O idioma foi uma dificuldade constante para os pracinhas, prejudicando várias 

atividades. A adoção da nova doutrina americana em substituição a francesa era uma delas, 

pois a tradução de manuais técnicos era complicada, como relata Lopes (2000, p. 20): 

 

[...] somente a dedicação extraordinárias dos oficiais e a vontade férrea de 

organizarmos o batalhão foi capaz de superar todos os óbices, particularmente a falta 

completa  de regulamento e manuais técnicos. Traduzia-se de noite os documentos 

americanos, para aplicá-los no dia seguinte. Tudo se improvisava e a imaginação 

fértil do brasileiro trabalhava. 
 

Outra dificuldade causada pelo idioma estava na participação de militares 

brasileiros em cursos oferecidos pelo Exército Americano. O aprendizado era afetado devido 

a dificuldade de entendimento entre os instrutores e os instruendos; essa dificuldade pode ser 

exemplificada segundo Lima Júnior (1980, p. 60): 
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A dificuldade do idioma causou algumas confusões com os instrutores americanos, 

como no dia em que procurávamos infrutiferamente reunir toda turma brasileira em 

uma barraca (at one tent), quando na verdade, os americanos tinham marcado uma 

reunião “a 1 hora e dez” cuja pronuncia (at one and ten) é, pelo menos parecida. 

 

Essa dificuldade também é relatada por Leal (2000, p. 33) que relata o seguinte, 

“Dia 2, iniciamos o curso, com todas as aulas em inglês. Não entendíamos tudo o que 

falavam, mas dava para ler a documentação recebida”. 

Na guerra, outra dificuldade relacionada ao idioma foi o recebimento de material 

de guerra realizado pelos oficiais de Engenharia. Por vezes os materiais eram desconhecidos 

deles, então simplesmente criavam um nome em português, como relata Leal (2000, p. 39): 

 

Dia seguinte, 15, prosseguimos no recebimento de material. As notas de entrega 

eram em inglês e alguns nomes abreviados. Não conseguíamos traduzir e colocar o 

nome certo de cada material recebido. O recurso foi abrir as embalagens de todo o 

material que chegava e ir dando nome em português. O problema maior é que alguns 

itens eram completamente desconhecidos por nós. Um dicionário de inglês 

emprestado pelo Tenente Paulo Pinto Guedes ajudou um pouco. Certamente a nossa 

relação diferiria da original, mais o pior seria não receber o material. 
 

 

4.7 Clima e Terreno  

 

 Muita das vezes, minas foram enterradas diretamente na neve que, 

praticamente, congelava as mãos dos mineiros que tinham que lidar com pequenos e sensíveis 

dispositivos de segurança. Percebe-se a dificuldade referente ao clima com o seguinte relato 

de Leal (2000, p. 94): 
 

Dias 19 e 20, não houve trabalho para a Seção, que estava reduzida a 32 homens, 

praticamente metade de seu efetivo. Quase todas as baixas causadas pelo frio, que 

tornava as mãos e os pés vermelhos, inchados e muito doloridos, não raro 

necessitando de baixas a hospitais. 

 

           A solução encontrada pelos expedicionários foi a seguinte: 

 

Nossa defesa, como já disse, era usar galochas em vez de bota, para poder enrolar os 

pés em tiras cortadas dos cobertores, e luvas grossas de lã. Nós, que estávamos 

acantonados, abrigados, estávamos pagando esse tributo ao inverno, e podíamos 

imaginar o sofrimento de nossos companheiros de Infantaria, que se encontravam 

enterrados nos úmidos fox-hole das linhas de frente. (LEAL, 2000,  p. 94) 

 

 O terreno constantemente dificultava os trabalhos de desminagem, como nos 

relata Leal (2000, p. 95): 
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Em função de o terreno ser um pouco inclinado, terreno natural, facilitando o 

escorregamento, e do completo desconhecimento da sensibilidade com que 

poderiam estar pelo menos algumas das minas a serem levantadas, fiz meu plano de 

trabalho. Trabalharia deitado, com os braços estendidos e apoiados no solo para 

evitar qualquer movimento brusco no trabalho de colocação do pino de segurança 

nas minas a serem removidas. Só após essa colocação, movimentar e remover a 

mina. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 A pesquisa teve como objetivo identificar as principais dificuldades 

enfrentadas pela Engenharia Militar da FEB em relação à desminagem na frente de combate 

italiana. Nesse trabalho ficou evidente a importância da atuação da Engenharia no 

levantamento e remoção de campos minados para que as tropas brasileiras tivessem o fator 

mobilidade como multiplicador do poder de combate. 

 Examinando-se as informações obtidas por meio dos relatos de Oficiais de 

Engenharia que estavam no comando de frações do 9º BE durante a guerra, verificou-se que 

se as principais adversidades enfrentadas pelos pracinhas de Engenharia referente a missões 

de desminagem foram as variáveis pessoal, material, instrução, medo, clima, terreno e idioma. 

Confirmou-se, portanto, a hipótese estabelecida. 

 Os resultados obtidos demonstram uma série de falhas cometidas, nos diversos 

níveis hierárquicos de coordenação e controle. O Governo De Getúlio Vargas, que decidiu 

entrar em uma guerra em meio a uma crise econômica que assolava o país e dessa forma 

prejudicou sobremaneira a mobilização econômica e do parque industrial brasileiro para a 

guerra. 

 O Alto Comando do Exército Brasileiro, que, devido a situação de crise, 

apresentava-se desequipado e desaparelhado, com uma doutrina militar francesa que já se 

mostrava antiquada, baseada na defesa de posição, em trincheiras e fortes, sendo que houve 

poucos esforços de atualização, basicamente alguns cursos e estágios nos EUA e Europa. 

 Os responsáveis pela seleção dos soldados, que abrandaram os critérios 

sobremaneira, levando às intempéries do combate, militares sem as mínimas condições físicas 

e psicológicas de suportar a fadiga, o frio e os traumas da guerra. Além da grande quantidade 

de analfabetos, o que acabava por prejudicar a extensa gama de instruções técnicas inerentes 

ao engenheiro 

 Os oficiais instrutores, que fizeram o máximo de esforço buscando soluções 

criativas, visando elevar a qualidade técnica das instruções, para, assim, desenvolver os 

atributos necessários em seus subordinados, mas que devido a falta de material e a mudança 

repentina da doutrina, que era nova para todo o Exército, não conseguiam atingir os padrões 

necessários.  

 Ressalta-se que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, a vitória foi 

obtida. Como descrito pelo comandante da FEB, general Mascarenhas de Moraes, anunciando 

a vitória das forças aliadas na Europa: 
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A Força Expedicionária que representou o Brasil nesta sanguinolenta guerra 

cumpriu galhardamente a missão que lhe foi confiada, mercê de Deus e a despeito de 

condições e circunstâncias adversas. Num terreno montanhoso, a cujos píncaros o 

homem chega com dificuldade; num inverno rigoroso que a totalidade da tropa veio 

a enfrentar pela primeira vez e contra um inimigo audacioso, combativo e muito 

bem instruído, podemos dizer assim mesmo, e por isso mesmo, que os nossos bravos 

soldados não desmereceram a confiança que neles depositavam os seus chefes e a 

própria nação brasileira. (AMAN, 2011, p. 245). 
 

 Trazendo a importância do estudo para a atualidade, principalmente focada no 

futuro comandante de pelotão de Engenharia, o noticiário recente trouxe uma importante 

notícia para o Brasil, um pedido do governo russo para que o Exército Brasileiro integre uma 

operação de paz na Síria, tendo em vista o final das operações brasileiras no Haiti: 

 

Moscou propõe colocar países não envolvidos diretamente no conflito para fazer 

parte das operações de paz e o Brasil foi mencionado como uma alternativa, uma vez 

que a missão do país no Haiti está chegando ao fim. A proposta é de trazer países 

que, ao longo dos anos, adotaram uma posição de menor envolvimento na guerra 

síria, entre elas o Brasil. (CHADE, 2017). 

 

 Sabe-se que a Síria possui diversos campos minados em seu território, reflexos 

tanto de guerras passadas, como a guerra dos seis dias, na qual as Colinas de Golã foram 

infestadas de campos minados: 

 

Os artefatos são herança da Guerra dos Seis Dias, travada em 1967. O conflito 

terminou com a anexação das colinas por parte de Israel, mas não sem que a Síria 

minasse boa parte do território. O armistício obrigou os sírios a entregar o mapa das 

minas. Assim começou um trabalho de remoção que já dura 40 anos – e ainda está 

longe de acabar. Os campos minados estão identificados e isolados, mas acidentes 

ocorrem mesmo assim. Em 2010, um garoto teve a perna amputada depois de pisar 

numa mina enquanto brincava na neve. (TORRES, 2017). 

 

 Como também da guerra civil que vive no momento, com o emprego de 

campos minados pelo grupo terrorista Estado Islâmico: 

 

Militantes do Estado Islâmico (EI) colocaram minas terrestres em torno da cidade 

antiga de Palmira (Síria), revelou o Observatório Sírio de Direitos Humanos, ONG 

síria que conta com fontes em diferentes pontos do país.Palmira fica a cerca de 200 

km de distância da capital Damasco e é considerada um patrimônio da humanidade 

pela Unesco desde 1980. (RUIC, 2015). 
 

 O atual cenário dos conflitos, comumente chamado de guerra de quarta geração 

está inserido em um contexto multidimensional, envolvendo ações em terra, no ar e no mar, 

somando-se a isso o espectro eletromagnético e o ciberespaço. Nesse novo contexto, o 

inimigo pode ser um Estado, uma organização terrorista ou elementos criminosos. Por isso, é 

de suma importância que o Exército Brasileiro entenda e continue aprimorando sua doutrina 

http://www.exame.com.br/topicos/ei
http://www.exame.com.br/topicos/siria
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referente a desminagem de combate, ainda mais com perspectiva de emprego em países que 

possuem campos de minas. 

 Esse trabalho oferece uma extensa gama de material referente a aplicabilidade 

em estudos futuros ou na prática profissional do oficial.  

 Cabe destacar que, além da história militar, foram abordadas outras áreas de 

estudo; como a psicologia e a liderança militar, quando foi relatado o medo constante 

enfrentado pelos militares durante as missões de desminagem e como faziam para vencê-lo e, 

assim, cumprirem sua missão. Também observou-se que a doutrina militar terrestre focada em 

desminagem, que praticamente não evoluiu em seus métodos, equipamentos apropriados, 

constituição das equipes de trabalho.  

 Oficiais podem aplicar esse trabalho em instruções de quadros e exercícios no 

terreno buscando identificar as possíveis dificuldades que a tropa poderá vir a enfrentar e 

desenvolver e aprimorar os novos métodos de desminagem, coerentes com os atuais 

equipamentos de desminagem, que possuem bastante tecnologia agregada. 
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