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CORDEIRO, Lucas Machado. ARTILHARIA DIVISIONÁRIA NA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL: a importância do emprego do 11 GAC e ensinamentos para a atual artilharia 

no Brasil. Resende: AMAN, 2019. Monografia. 

 

 

Este estudo trata da Artilharia Divisionária na Segunda Guerra Mundial, em que se 

observa a importância do emprego do 11º GAC e ensinamentos para a atual artilharia no Brasil. 

Pretendeu-se aprofundar os conhecimentos no campo histórico, utilizando a perspectiva do 

emprego da Artilharia Divisionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. O objetivo consistiu 

em verificar como a atuação do 11º GAC na II Guerra Mundial foi uma enorme contribuição 

para a modernização tanto do material como do emprego da Artilharia.  Ao final, será verificado 

que a participação da Artilharia Divisionária , 11º GAC foi de extrema importância para que os 

Aliados pudessem vencer a Guerra, e os ensinamentos para a artilharia no Brasil consistem em 

modernização da doutrina e dos equipamentos .  

 

Palavras-chave: Artilharia Divisionária. 11º GAC. Segunda Guerra Mundial.  
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CORDEIRO, Lucas Machado. DIVISIONARY ARTILLERY IN THE SECOND WORLD 

WAR: the importance of the use of 11 GAC and teachings for the current artillery in 

Brazil. Resende: AMAN, 2019. Monograph. 

 

 

It deals with this study on Division Artillery in World War II, where it is observed the 

importance of the use of 11º GAC and teachings for the current artillery in Brazil. This study 

intends to deepen the knowledge in the historical field using the perspective of the use of the 

Brazilian Artillery Division in the Second World War. The general objective was to verify how 

the performance of the 11º GAC in World War II was a huge contribution to the modernization 

of both material and the use of Artillery. In the end it was concluded that the participation of 

the Artillery Division - 11 GAC was of extreme importance so that the Allies could win the 

War, and the teachings for the artillery in Brazil consist in modernization of doctrine and 

equipment, as well as claw and perseverance.  

 

Keywords: Division Artillery. 11º GAC. Second World War. 
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Este estudo tratará do assunto Artilharia Divisionária na II Guerra Mundial, campo de 

pesquisa inserido na área de operações militares e história militar, conforme definido na Portaria 

nº 517, de 26 Set 00, do Comando do Exército Brasileiro (BRASIL,2000).  

Art. 2º Fixar as seguintes áreas de estudo a serem abrangidas pelas Ciências Militares: 

I - Administração; II - Direito; III - Doutrina; IV - Educação e Cultura; V - Estratégia; 

VI - História Militar; VII - Instrução Militar; VIII - Inteligência; IX - Liderança; X - 

Logística; XI - Mobilização; XII - Operações Militares; XIII - Política de Defesa 

Nacional XIV - Relações Internacionais; e XV – Tecnologia (BRASIL, 2000). 

O escopo do trabalho ficará restrito à análise da atuação do 11º GAC frente aos desafios 

e missões durante as batalhas e eventos decorrentes da II Guerra Mundial. 

O objetivo geral consistiu em verificar como a atuação do 11º GAC na II Guerra 

Mundial foi uma enorme contribuição para a modernização tanto do material como do 

emprego da Artilharia para que haja entendimento de como evoluímos nossa doutrina e qual a 

nossa capacidade de evoluir mais. Para isso será diagnosticado, os possíveis erros e fracassos 

em batalha devido ao mal emprego da Artilharia, como também sucessos e acertos devido ao 

correto emprego desta Artilharia com a finalidade de observar as causas do aprimoramento 

desta peça de apoio. 

Este estudo está baseado no seguinte problema: Como a atuação do 11º GAC foi 

fundamental para que ensinamentos fossem adquiridos e somados ao emprego atual da 

Artilharia?  

Esta pesquisa tem por finalidade analisar e concluir possíveis contribuições e 

modernizações que o 11º GAC trouxe para o emprego da Artilharia Brasileira ao participar das 

batalhas da II Guerra Mundial. Para isso, aspectos como os materiais de artilharia empregados, 

medidas de coordenação e controle, organograma, escalões envolvidos, e emprego tático serão 

analisados em diversas literaturas que possuam como tema o Brasil na Segunda Guerra 

Mundial. Mais especificamente serão avaliados os aspectos relacionados ao 11º GAC. 

Este trabalho contribuirá para a instituição Exército Brasileiro para que se possa 

entender a eficiência desta modernização e como chegamos a doutrina utilizada atualmente. A 

importância deste assunto está em retratar o contexto de Guerra e como o emprego moderno da 

Artilharia se faz importante, além de contribuir para o fortalecimento dos valores, tradições e 

da história do Exército Brasileiro.  

A presente monografia está assim estruturada: 

No terceiro capítulo, há uma contextualização da Segunda Guerra Mundial, para que 

haja entendimento dos motivos pelos quais o Brasil ingressou neste conflito. Além disso, nesse 
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capítulo será abordada a preparação das tropas brasileiras com seu adestramento e treinamento 

visando a II Guerra Mundial.  

O quarto capítulo aborda a composição das tropas brasileiras que interessa a esta 

pesquisa. Será analisada a Arma de Artilharia e  a Unidade do 11º GAC abordada com maiores 

detalhes.  

O quinto e último capítulo terá como foco o emprego da Artilharia Brasileira na II 

Guerra Mundial, analisando os materiais empregados e seus efeitos, como também 

ensinamentos do emprego da Artilharia Brasileira em cada Batalha de II Guerra Mundial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 
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A construção da pesquisa se fará nos seus aspectos de metodologia e de fundamentação 

teórica. A proposta do estudo consiste em analisar inovações obtidas com a atuação do 11º GAC 

nas batalhas da II Guerra Mundial.  

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

quando se trata de missões realizadas pelo Exército Brasileiro, pretendeu-se realizar uma 

pesquisa do tipo bibliográfica e histórico. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Para que se tenha amplo entendimento da importância da Artilharia Brasileira na 

Segunda Guerra Mundial, é preciso trazer à tona alguns conceitos importantes. Especificamente 

em uma pesquisa histórica, estudam-se os antecedentes, ou seja, as causas e motivos que 

levaram a algum evento ou feito. Trazendo esta ideia para a presente pesquisa, serão abordados, 

neste capítulo, tanto os motivos que levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial quanto 

aqueles que fizeram o Brasil ingressar nesta mesma guerra para que haja entendimento da 

necessidade de aprimoramento da Artilharia Brasileira frente a tais conflitos de grande vulto. 

Segundo a Professora de História Juliana Bezerra, em sua publicação Causas da 

Segunda Guerra Mundial, no site “Toda Matéria”, foram quatro os motivos que levaram à 

eclosão da II Guerra Mundial: a Grande Depressão em 1929, o Tratado de Versalhes, as 

Invasões Japonesas e Italianas, e os ideais do Nazifascismo.  

A Grande Depressão, que teve como causa principal a quebra da Bolsa de Valores de 

Nova Iorque, ocasionou o registro de mais de 28,3 milhões de desempregados nos Estados 

Unidos, Grã-Bretanha, Itália, França e Alemanha. Tal fato proporcionou uma situação bastante 

crítica para o Capitalismo Mundial. Sendo assim, o Socialismo começou a ganhar espaço sendo 

visto de forma positiva por muitos países. Alguns governantes, visando não ceder ao 

Socialismo, possuíam opiniões radicais e de extremo Capitalismo. (Bezerra, 2017)  

O Tratado de Versalhes fora assinado ao término da Primeira Guerra Mundial, o qual, 

além de aplicar imposições humilhantes para a Alemanha, dividia seu território em 4 partes 

entre Grã- Bretanha, França e Estados Unidos agregando também mais de 100 colônias 

africanas e asiáticas a estes países. (Bezerra, 2017) 

O Japão, em busca de fontes energéticas, invadiu a Manchúria e vários territórios 

chineses. A Itália, comandada por Benito Mussolini, invadiu a Abissínia, atual Etiópia. A 
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França e Grã-Bretanha usavam de diplomacia para evitar uma nova guerra e a Liga das Nações 

dava repressões insignificantes aos invasores. (Bezerra, 2017) 

O Tratado de Versalhes estabelecia a quantidade máxima do efetivo militar na 

Alemanha, que era de 100 mil soldados voluntários. Hitler possuía mais 200 mil homens em 

seu Exército, excedendo o limite imposto pelo Tratado de Versalhes. Depois disso a Alemanha 

anexou os territórios da Áustria e a região dos Sudetos, pertencente à Tchecoslováquia, em 

1938. Além disso, houve a presença de uma ideologia nazista que atribuiu aos judeus papel de 

vilão do povo alemão. O nazifascismo entendia que o povo judaico representava o principal 

autor da miséria e crise no país, tendo em vista a grande quantidade de riquezas detidas nas 

mãos dos judeus. A II Guerra Mundial efetivamente iniciou-se com a invasão da Polônia, 

realizada pela Alemanha. (Bezerra, 2017) 

Segundo Almeida (2015, p. 80): 

No mês de janeiro de 1942, os chanceleres dos países americanos reuniram-se no Rio 

de Janeiro. Nesta oportunidade, o Brasil, fiel aos seus compromissos continentais e ao 

sentimento de seu povo, rompeu relações com os países do eixo Roma/ Berlim/ 

Tóquio. Logo no mês seguinte, passaram a ser torpedeados os navios mercantes 

nacionais, começando pelo Cabedelo, navio da Marinha de Guerra, do qual pereceram 

todos os tripulantes. Os ataques de submarinos aos nossos navios foram se sucedendo 

e culminaram em agosto de 1942, quando, entre 15 e 17 daquele mês, foram afundados 

cinco navios que, junto de nossas costas, entre Salvador e Maceió, transportavam 

passageiros, inclusive militares transferidos para o nordeste com suas famílias.  

Levantou-se o clamor público em todo o território nacional e o Governo Federal, 

reconhecendo o estado de beligerância, formalizou a declaração de guerra à Alemanha 

e à Itália. Atendendo aos justos anseios do povo brasileiro, que não se deixara dominar 

pela ação da Quinta Coluna, o governo decidiu organizar um Corpo de Exército 

Expedicionário, a três divisões, que seria enviado à África ou à Europa. Em nove de 

agosto de 1943, foi determinada a organização da 1ª Divisão de Infantaria 

Expedicionária, com efetivo de pouco mais de 14.000 homens, que, junto com alguns 

elementos de apoio e outros de serviços gerais, constitui a Força Expedicionária 

Brasileira, a FEB, num total de 25.445 homens, já que circunstâncias posteriores 

determinaram que fosse sustada a organização das outras duas divisões e dos outros 

elementos anteriormente previstos. 

O Brasil com sua ascensão e influência na América do Sul, seria um importante aliado 

para ambas as frentes, sendo este país uma presença marcante na América do Sul. 

Primeiramente, é possível concluir que há um rompimento de relações internacionais entre 

Brasil com Alemanha, Itália e Japão. Com isso, houve uma série de ataques às embarcações 

brasileiras por parte da Alemanha. Este fato não agradou à opinião pública que exigiu resposta 

do governo.   

Pode se dizer que outro motivo para o Brasil ter ingressado na II Guerra Mundial é o 

interesse econômico. Segundo Giogis (2015): 

Em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de estado e implantou no Brasil um regime 

inspirado no fascismo italiano. Em 1940, Getúlio anunciou a possibilidade de 

construir uma siderúrgica em solo brasileiro, com o apoio da indústria alemã Krupp. 

Tal situação fez com que os Estados Unidos concedessem imediatamente um crédito 
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para financiar a siderúrgica sem a participação alemã. Os Estados Unidos trabalhavam 

com hipótese de os conflitos na Europa se generalizassem e por isso queriam contar 

com o apoio das nações latino-americanas, em especial do Brasil. No dia 22 de agosto 

de 1942, o Brasil declara guerra à Alemanha e a Itália. 
Um dos interesses do Brasil fora um financiamento para instalação de uma Indústria 

siderúrgica nacional. Sendo assim, para que o Brasil entrasse a seu favor na guerra, os Estados 

Unidos tiveram participação exclusiva na instalação da CSN (Companhia Siderúrgica 

Nacional) no Brasil. 

Pode-se, então, entender que tanto o interesse econômico de possuir uma própria 

Indústria Siderúrgica como o de  atender à opinião pública insatisfeita com os ataques contra a 

Marinha Brasileira, foram os maiores motivos do ingresso do Brasil neste conflito armado 

mundial. 

A Segunda Guerra Mundial, considerada o conflito armado mais abrangente da história, 

envolveu duas alianças militares inimigas: os Aliados e o Eixo. Os principais países 

componentes dos Aliados eram União Soviética, Estados Unidos, China, Reino Unido, França 

e Brasil. O Eixo era composto, principalmente, pela Alemanha, Japão e Itália. Pode-se afirmar 

que as causas para esta Guerra estão na ideologia pregada por Hitler de expandir os domínios 

territoriais da Alemanha, que influenciou intenções governamentais na Itália e no Japão, e estes 

entraram no Eixo com objetivos expansionistas. Além disso, o espírito revanchista pairava 

sobre o exército alemão que se reerguia após a derrota da Primeira Guerra Mundial. (Junior, 

2006) 

O Brasil, após negociações de cunho industrial com os Estados Unidos, entrou na 

Guerra, empregando sua 1ª DIE (Primeira Divisão de Infantaria Expedicionária) no teatro de 

operações da Itália. Esta divisão era composta pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate, o 

1º Batalhão de Caçadores, o 1º Esquadrão de Reconhecimento,o 1º Batalhão de Polícia do 

Exército, o 1º Batalhão de Saúde, o 6 º Regimento de Infantaria, o 1º Regimento de Infantaria, 

o III Batalhão do 6º Regimento de Infantaria, o 11º Regimento de Infantaria, a 1ª Companhia 

de Transmissões, a 1ª Companhia Leve de Manutenção, a 1ª Companhia de Intendência e a 

Artilharia Divisionária.  O General João Batista Mascarenhas de Morais foi o comandante da 

Força Expedicionária Brasileira na II Guerra Mundial. (Frõhlich, 2015) 

 O artilheiro, ao ingressar na Arma, por vezes se depara com instruções de emprego 

tático da Artilharia. Além disso, diversas são as instruções de qualificação e adestramento para 

que se forme uma tropa especializada em apoio de fogo.   
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Assim, é oportuno problematizar a questão: Como a atuação do 11º GAC nas batalhas 

da FEB contribuiu para inovar a doutrina militar da Artilharia Brasileira? 

 

2.2 Procedimentos de pesquisa 

 

No decorrer da pesquisa, realizaram-se os seguintes procedimentos: apresentação da 

pesquisa bibliográfica relacionada à temática, Artilharia Divisionária na II Guerra Mundial. 

Identificaram-se, inicialmente, trabalhos de autoria de Alves (1959), Pinto Junior (2003), que 

desenvolvemos conceitos necessários a essa pesquisa.  

Procedeu-se ao levantamento dos dados documentais relacionados a atuação do 11º 

GAC na II Guerra Mundial. Estes dados foram tabulados em ficha-padrão, constando as 

informações como organogramas, e quadros de organização de pessoal e material.  

Por fim, procederam-se às conclusões quanto às inovações de materiais, procedimentos, 

escalões e padronizações que foram importantes para a eficiência da Artilharia Brasileira na II 

Guerra Mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
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3.1 Preparação, treinamento e adestramento das tropas de Artilharia brasileiras visando 

às batalhas da Segunda Guerra Mundial 

 

Buscando aprofundar os conhecimentos relativos ao contexto do Brasil na Segunda 

Guerra Mundial, o presente capítulo tem por objetivo traçar uma visão de como fora a 

preparação, o treinamento e adestramento das tropas artilheiras da FEB. 

Para aprimorar-se para a Segunda Guerra Mundial, foi necessária uma mudança nos 

equipamentos, armamentos e na própria doutrina. O Exército Brasileiro possuía a organização 

militar e doutrina francesas, isso devido aos ensinamentos militares vindos de Portugal junto 

com a Família Real Portuguesa. 

A doutrina francesa representava uma forma de se combater uma guerra estática, se 

baseava em fortificações e posições defensivas, além de poucos meios de mobilidade e 

manobra. Para esta doutrina, o foco era a neutralização do poder de combate do inimigo. Tal 

doutrina seria muito adequada se não houvesse um fator que fora crucial para a Segunda Guerra 

Mundial: A dotação de tropas  blindadas que garantiam maior mobilidade entre ambas as 

frentes. Esta mudança de situação ampliou o campo de batalha. Segundo o site educaterra:   

Hoje, critica-se a opção pelos franceses visto que a doutrina que abraçavam enfatizava 

as defesas fixas (como os fortes de Verdun) e a concentração das grandes divisões de 

infantaria, sem que fizesse menção à guerra móvel, baseada no deslocamento rápido 

dos blindados e na função essencial que a aviação iria desempenhar depois no 

transcorrer da Segunda Guerra Mundial.(Desconhecido, 2007) 

Segundo Almeida (2015, p. 80): “a organização da FEB foi complexa e demandou 

algum tempo.  [...] .Também o armamento e o equipamento não eram o que seriam usados pela 

nossa tropa”. Havia uma necessidade de adotar uma doutrina militar e organização mais 

modernas visto o avanço tecnológico advindo das Revoluções Industriais.  

 

Sendo estudada ao máximo por especialistas, concluiu-se que a organização e a doutrina 

norte-americana eram as mais apropriadas para serem empregadas em combate. 

De acordo com FEB (2016), em 9 de agosto de 1943, foi ordenada a organização da 1ª 

Divisão de Infantaria Expedicionária (1ª DIE), enquadrada no V Exército Norte-Americano. A 

1ª DIE foi organizada, conforme o modelo norte-americano, com Estado-Maior Especial, 

Pessoal e Geral.  

Além de essa situação exigir uma doutrina como a norte-americana, a 1ª DIE foi anexada 

ao V Exército Norte-Americano, adotando seus padrões de organização americanos. Com a 
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Comissão Militar Mista de Defesa Brasil – Estados Unidos, as duas nações estreitaram suas 

relações e chegaram em acordos que indicariam como o Brasil participaria na Guerra.  

Segundo a Revista Verde-Oliva (2016, p.67): 

Ficou acertado o envio de um Corpo de Exército (CEx), três Divisões de Infantaria 

(DI), além dos elementos de apoio, à África ou  à Europa. As unidades teriam 

organização igual às adotados pela Doutrina Militar Norte-americana (NA); seria 

enviada uma Força Aérea Expedicionária;(...)  haveria a participação de oficiais 

brasileiros em estágios de instrução nos EUA; seriam enviados militares norte-

americanos como instrutores para o Brasil e a justiça militar funcionaria de acordo 

com as leis brasileiras. (FEB para Campanha na Itália, p.67, 2016)  

Pode-se notar grande preocupação e interesse dos Estados Unidos para que as tropas 

brasileiras absorvessem de forma proveitosa todos os ensinamentos norte-americanos para o 

conflito que o Brasil iria enfrentar. 

Além disso, quando eclodiu a II Guerra Mundial, o Brasil tinha recebido peças de 

artilharia de 75 mm fabricados pela empresa alemã Krupp.  

Segundo o autor Miranda (2012):  

O restante do pedido ficou retido no porto de Lisboa proibido de prosseguir viagem 

por pressão do governo da Inglaterra. Com a entrada do Brasil na guerra, recebemos 

obuses de 105 e 155 tracionados a motor e que já apresentavam sobre o material 

alemão algumas novidades, sendo mais evidentes a utilização de trajetórias curvas, o 

aumento do calibre e o fato de serem auto rebocados.  

É possível concluir que a decisão tomada pelo Brasil em apoiar os Aliados 

influenciou diretamente a aquisição de materiais bélicos, em específico de Artilharia. Antes 

sendo fornecidos pela indústria alemã Krupp, e depois , por pressões tanto da Inglaterra como 

dos Estados Unidos, recebendo peças de 105 e 155 mm pela linha de produção bélica norte-

americana, que em suas particularidades, ofereciam maior vantagens em relação às peças 

alemãs. Apesar de serem fornecidos com empenho pelos EUA, tais armamentos atrasaram em 

muito sua chegada ao Brasil. Isto causou um déficit nas instruções e adestramento das tropas 

brasileiras que eram ministradas apenas de forma teórica e sem a possibilidade de práticas que 

pudessem massificar o conhecimento.  

  

“(...) a falta do material norte-americano, que impossibilitou o adestramento da tropa 

a níveis razoáveis ( o treinamento de emprego do Grupamento Tático acabou ficando 

restrito a um único grande exercício no terreno) (...)” (FEB,p.68,  2016) 

A falta de tempo, a falta de conhecimento e a falta de materiais representaram um dos 

principais fatores de dificuldades encontrados nas instruções voltadas para a Segunda Guerra 

Mundial. Além disso, havia pouco conhecimento de como aplicar as instruções, uma vez que 

os livros e manuais americanos não possuíam tradução de boa qualidade. Isso exigiu dos oficiais 
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e dos sargentos uma maior capacidade de improvisação e de criatividade para que a nova 

doutrina fosse passada da melhor forma possível. (FEB para Campanha na Itália,p.68, 2016) 

Deparando-se com Exércitos veteranos  que possuíam um altíssimo nível de instrução 

como o Exército da Alemanha e com uma quantidade insuficiente de investimentos, o que era 

pra ser instruções bem elaboradas para que a tropa tivesse largo conhecimento para guerra, 

tornou-se treinamentos sucintos e bem objetivos.   

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 de guerra, o que 

possibilitaria maior desenvolvimento no adestramento tático das unidades (SANTOS, 

2006, p. 54). 

 

O 1º escalão da FEB partiu para o Teatro de Operações na Itália sem completar sua 

instrução e sem ter recebido seu material novo. Pode-se entender como uma situação crítica, 

pois a tropa embarcara para a guerra sem ao menos saber atirar com seu armamento. Grande 

lacuna ficou vazia no quadro de instruções da tropa expedicionária na ida para o TO italiano. A 

FEB então manteve basicamente o mesmo tipo de instrução que realizara no Brasil. 

“Com o recebimento do material bélico, a FEB pôde, finalmente, dar início à sua 

instrução na Itália, efetuando-se a montagem e a instrução de funcionamento dos 

novos armamentos individuais e coletivos e exercícios de tiro com armamento 

individual, coletivo etc.” (FEB, 2016). 

Tendo em vista que o material bélico só fora recebido quando as tropas brasileiras já 

estavam na Itália, é possível concluir que o primeiro contato dos soldados do IV Grupo de 

Artilharia de Campanha com o material 105 mm norte-americano foi já em solo inimigo. Porém 

apesar do atraso, a oportunidade de adestramento na Itália oferecia vantagens visto as condições 

precárias das instruções em solo brasileiro e as facilidades e recursos que a Itália oferecia.  

Um fato importante para a Artilharia Divisionária (AD) fora sua projeção para a opinião 

publica do país. Antes do embarque para a FEB , a AD realizou uma demonstração de força no 

Gericinó, provavelmente utilizando seu material antigo 75 mm. 

A Artilharia Divisionária (AD) realizou, no Campo de Instrução de Gericinó, uma 

demonstração de tiro assistida pelo Presidente Getúlio Vargas (FEB para Campanha 

na Itália, 2016).  

Além disso, atenção especial foi dada às instruções de motoristas.  Estas instruções eram 

importantes para a Artilharia, visto a necessidade de locomoção de peças autorrebocadas por 

viaturas garantindo assim uma maior mobilidade no apoio de fogo brasileiro. O terreno 

extremamente acidentado e a falta de conhecimento dos motoristas eram causas de muitos 

acidentes com tropas brasileiras, o que justificavam tais instruções. 
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De modo a superar a carência quase completa de especialistas na reserva convocada, 

foram executados, no Centro de Instrução Especializada, cursos de motoristas, 

mecânicos de automóvel, (...) Especial importância foi dada à formação e ao 

treinamento de motoristas, criando-se uma escola para esse fim, pois a grande 

dificuldade imposta pelas más condições das estradas, aliada ao despreparo dos 

motoristas, ocasionava grande porcentagem de baixas na FEB por acidentes com 

viaturas (FEB, 2016). 

Outro problema enfrentado pela Artilharia Expedicionária foi  a insuficiência da 

preparação do Comando e Estado Maior para a total compreensão da nova doutrina americana.  

Serviu, apenas, para dar uma noção básica sobre a mesma. 

O Curso de Estado-Maior para oficiais brasileiros na Escola de Comando e Estado-

Maior de Leavenworth e os cursos correspondentes nas Escolas de (...) Artilharia, (...); 

e o estágio de Estado-Maior da 100ª Divisão Americana em Fort Jackson, (...), não 

foram suficientes para desenvolver o espírito típico de Estado-Maior em campanha, 

nem a formação de instrutores multiplicadores da doutrina norte-americana. Serviu 

para dar noções e orientações de uma doutrina diferente da Missão Militar Francesa. 

(FEB,p.68,  2016). 
 

Foi utilizado pela primeira vez a observação aérea pelas tropas brasileiras. Com a nova 

doutrina militar adotou-se novos métodos de localização de alvos como processos de 

coordenadas, localização geográfica e transporte. Tais processos são utilizados até os dias de 

hoje ( THOMAZ, 2006). 

Por último, foi realizada uma inspeção final em uma marcha de 36 km e um ataque 

coordenado entre o Sexto Regimento de Infantaria 6º RI e Primeiro Grupo de Obuseiros  do 

Segundo Regimento de Obuseiros Auto Rebocados (1/2º ROAR) que foram apontados pontos 

fortes, como a excelente conduta e tomada de decisões dos diversos escalões de comando e 

oportunidades de inovação e melhoria  da disciplina de luzes e ruídos.  

Em um apanhado geral, pode-se dizer que a preparação da FEB inicialmente consistiu 

na mudança de doutrina para alinhar-se aos Estados Unidos. Não só a doutrina como muito de 

seu material bélico foi fornecido dos EUA para o Brasil. Em um planejamento inicial, previa-

se uma centralização de todas as unidades na Vila Militar para melhor coordenação de 

treinamentos. Sendo realizada essa medida, o adestramento se dividiu em duas fases: uma 

básica e individual no Brasil e outra já no solo italiano. A falta de material e a falta de manuais 

americanos traduzidos representaram grandes dificuldades no adestramento que só foi 

concluído de forma satisfatória quando a tropa travou contato com o material já no TO italiano.  

Para a Artilharia isto se desenvolveu especificamente com o manuseio do obuseiro 

M101 105 mm AR  e M114 155 mm AR de forma tardia, em solo italiano. Isto indica que 

medidas de coordenação de fogos, como Áreas de Fogo Livre (área específica na qual qualquer 

meio de apoio de fogo pode atuar sem necessidade de coordenação adicional) (BRASIL, p. 7-

21, 1998), se faziam necessárias para a execução de instruções. Além disso, evoluções no 
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material de apoio de fogo adotado representou novas instruções e técnicas militares novas para 

a tropa brasileira, como tiros indiretos. A Artilharia Brasileira antes da Segunda Guerra era em 

sua maioria empregada com tiros diretos.   A adoção do material auto-rebocado trouxe uma 

importância maior para instruções de motoristas. A entrada de posição passou a ser executada 

de forma mais rápida.  

Depois de 15 dias em alto mar, o navio General Meigs chegou à Itália em 6 de outubro  

de 1944, aportando em um das docas da baía de Nápoles. Do navio , o Grupo 

embarcou em barcaças, com destino a Livorno; em seguida, o Grupo partiu em direção 

aos arredores da velha e histórica cidade de Pisa (Tenute de La Rossore), por meio de 

deslocamentos por comboios de caminhões, onde estabeleceu seu acampamento por 

um mês. Durante esse período, o Grupo recebeu a denominação de IV Grupo, bem 

como o material necessário para a continuidade da missão, e também participou de 

atividades de instrução e de estágio com a 85ª e a 88ª Divisões do IV Corpo de 

Exército norte-americano (FRAZÃO, 2015, p.76). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONSTITUIÇÃO DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA 

 

4.1 Primeira Divisão de Infantaria Expedicionária ( 1ª DIE) 
 

A Força Expedicionária Brasileira, em um primeiro momento, seria composta por três 

Divisões de Infantaria. Porém, devido ao baixo nível intelectual da população brasileira e à 

saúde precária, não houve um efetivo suficiente para compor três Divisões de Infantaria. Então 

se optou por apenas uma Divisão de Infantaria, a Primeira Divisão de Infantaria Expedicionária. 
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[...] Em um país de população majoritariamente rural, pobre e  de baixa higidez física, 

a alta porcentagem de incapazes para o serviço , especialmente por problemas 

dentários e psicológicos, levou ao abrandamento dos critérios de seleção, para ampliar 

o universo  de selecionados . Ao mesmo tempo, o nível intelectual deixava a desejar, 

com a incorporação de centenas de analfabetos. Tudo isso produziu consequências 

indesejáveis para a habilitação pessoal. [...] (FEB, 2016).  

Como foi visto no capítulo anterior, era de interesse do Comandante da FEB adotar a 

doutrina militar norte americana. Sendo assim, a organização da 1ª DIE foi feita aos moldes 

dessa nova doutrina. 

 

No dia 9 de agosto de 1943, pela Portaria Ministerial nº47-44, publicada no Boletim 

Reservado do dia 13 do mesmo mês, foi criada a FEB, constituída de uma divisão de 

infantarias expedicionária (que passou a se chamar 1ª Divisão de Infantaria 

Expedicionária – 1ª DIE) e órgãos não-divisionários. (DIE – COMPOSIÇÃO:  a) 

Comandante Geral de Divisão, 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 – Comandante 

(General de Brigada) e 4 Grupos de Artilharia . e) Esquadrilha de Aviação (ELO).  f) 

Batalhão de Engenharia. g) Batalhão de Saúde. h) Esquadrão de Reconhecimento. i) 

Companhia de Transmissão (Comunicação). UNIDADES NÃO DIVISIONÁRIAS – 

COMPOSIÇÃO: Comandante da FEB, General de Divisão (acumulando o comando 

do DIE), Inspetor Geral da FEB, Serviço de Saúde da FEB, Agência do Banco do 

Brasil, Pagadoria Fixa, Seção Brasileira de Base, Depósito de pessoal.  Esses 

organismos não divisionários, sob a chefia do General Falconiere e comando geral do 

General Mascarenhas, eram indispensáveis para manter a operacionalidade da FEB 

(SILVEIRA, 2001, p. 51e 52).  

 

Então pode-se entender a FEB por dois ângulos. Um da linha de frente que representa a 

vertente operacional da FEB, que é a 1ª DIE; e o outro representa a vertente de serviços de 

saúde e administrativos que são os Organismos Não Divisionários . Dentro da 1ª DIE, 

formaram-se cinco grandes grupamentos. A tropa especial, a Infantaria Divisionária, Batalhão 

de Engenharia, Batalhão de Saúde e a Artilharia Divisionária. 

A 1ª DIE no TO italiano, ficou subordinada ao V Exército Norte-Americano comandado 

pelo General Mark Clark. Portanto, a Força Expedicionária Brasileira seguia sua participação 

na Segunda Guerra Mundial apoiando o V Exército em todas as operações em que este atuava. 
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Quadro 1 – Organograma da Infantaria Divisionária  da 1ª DIE 

Fonte: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS. História Militar do Brasil, Resende: Acadêmica, 2011. p. 255 

 

4.2 Artilharia Divisionária (AD) 
 

A Artilharia Divisionária era o mais alto escalão de artilharia brasileira atuando na 

Segunda Guerra Mundial. A AD era composta por 3 grupos de 105 mm e 1 de 155 mm, além 

de uma Esquadrilha de Ligação e Observação; e um Destacamento de Saúde. Subordinada a 1ª 

DIE, cumpria  os padrões de uma Artilharia Norte-Americana. 

 

A Artilharia Divisionária (AD) ficou sob o comando do General Oswaldo Cordeiro 

de Farias composta por uma Bateria de Comando, por  um  Destacamento de Saúde 

com valor efetivo de 50 homens, um Grupo de Obuses Auto-rebocados de 155 mm 

com uma Bateria Comando, uma Bateria de Serviço e três Baterias de Obuses. 

Compunha ainda a AD na Esquadrilha de Ligação e Observação (ELO), dotada de 10 

aeronaves “Piper Cub L 4H” (FEB, 2016). 

 

 

É importante salientar que cada grupo que compunha a AD recebera material de 

artilharia, armamentos, viaturas e aeronaves fornecidos pelo EUA. Quanto ao material, pode- 

se concluir que fora o que tinha de mais moderno na época. Apesar disso, havia algumas 

divergências de ideias quanto a mudança de doutrina. 

A Divisão de Infantaria Expedicionária, que se preparava na cidade do Rio de Janeiro, 

comportou logo uma Artilharia Divisionária constituída por três grupos de 105 mm e 

um de 155 mm . Vale ressalvar que o choque entre as novas e velhas ideias surgiram, 

mas rapidamente a doutrina americana predominou (MIRANDA, p. 68. 2012) 

 

Abaixo está citado como a AD estava composta ao ser organizada. Esta sob o comando 

do General Oswaldo Cordeiro de Farias, que possuía experiência em combate, participando 

contra a Coluna Prestes e contendo as Revoluções de 1930 e 1932. 

1º DIE

Tropas 
Especiais

ID AD BE BS
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A AD/1 era composta de: Comando e Estado-Maior; Bateria Comando ( Bia C AD/1E); 

Destacamento de Saúde; I/1º Regimento de Obuses Auto-rebocados (I/1º ROAur); II/1º 

Regimento de Obuses Auto-rebocados (II/1º ROAur); I/2º Regimento de Obuses Auto-

rebocados (I/2º ROAur); I/1º Regimento de Artilharia Pesada e Curta (I/1º RAPC) (FRAZÃO, 

p.111,  2015) 

 

 

Quadro 2 – Organograma da Artilharia Divisionária da 1ª DIE 

Fonte: ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS. História Militar do Brasil, Resende: Acadêmica, 2011. p, 

257 

 

4.3 IV Grupo 
 

O IV Grupo, sendo orgânico da AD, era dotado de obuseiros 155 mm, sendo o único 

GAC com este material atuando na Segunda Guerra Mundial. Segundo Frazão (2015) ao longo 

do tempo, as denominação do 11º GAC foram as seguintes:-I/1º RAPC – Primeiro Grupo do 

Regimento de Artilharia Pesada Curta: 6 de dezembro de 1943 a 22 fevereiro de 1946. (Frazão, 

p. 116, 2015) 

Este grupo possuía uma Bateria de Comando, uma Bateria de Serviço e três Baterias 

de Obuses. Este grupo participou de 12 embates no total, sendo recebendo ao final da guerra o 

nome de Grupo de Montese, pela sua atuação decisiva na região. 
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[...]O IV Grupo permaneceu em atividade até 22 de junho de 1945, apoiando a 1ª DIE 

e a 10ª Div Mth norte-americana. Foram 1.700 missões de tiro com consumo de 

27.531 projéteis. O IV Grupo participou das vitórias em: Belvedere, Monte Castelo, 

La Serra, Soprassasso, Castel Nuovo, Monte Forte, Montese, Montello, Zocca, 

Vignula, Collecchio e Fornovo [...].(Frazão,p.118, 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 O EMPREGO DA ARTILHARIA BRASILEIRA NA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL E SEUS ENSINAMENTOS 
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5.1 Missão tática da Artilharia Brasileira na Segunda Guerra mundial 

O 11º GAC, integrado à Artilharia Divisionária, foi empregado em embates da II Guerra 

Mundial com a missão tática de ação de conjunto e reforço de fogos à Artilharia Divisionária. 

O novo sistema biflecha era uma novidade como material empregado neste Grupo. Esse sistema 

propiciava maior precisão de fogos, maior constância desta precisão e maior cadência de tiros. 

Além disso, aumentava o seu movimento em direção. O calibre 155 mm propiciava mais uso 

de trajetórias curvas.  

Segundo Alves (1959, p. 336): 

Os canhões utilizados no curso da Primeira Guerra Mundial impunham aos 

artilheiros um certo número de servidões muito incômodas. A escolha da 

posição de bateria para um canhão de tiro tenso, como o 75, era delicada. A 

peça devia ser desenfiada por uma máscara, cuja presença exigia uma alça 

mínima de tiro. Em virtude da trajetória tensa, a menor ondulação do terreno 

criava zonas desenfiadas em contraencosta que não podiam ser batidas. O 

campo de tiro das peças de 1918 era pequeno, 6 graus no máximo. Perdia-se 

assim tempo precioso: para o tiro de grandes distâncias, atirando-se com 

ângulos próximos a 45º, era preciso cavar uma fossa sob a peça para garantir 

o recuo. Modificações eram necessárias no sentido de melhorar sua 

flexibilidade e seus campos de tiro, horizontal e vertical. As soluções destes 

problemas eram conhecidas desde 1918; restava aplicá-las a todos os 

materiais. As largas frentes pediam com urgência o aumento dos campos de 

tiro e por isso o uso do reparo biflecha passou a ser normal. 

Utilizando dados desse trecho, é possível analisar as evoluções de materiais de Artilharia 

da Primeira Guerra para a Segunda Guerra Mundial. A busca pelo tamanho ideal de canhão, 

assim como, a preocupação em melhorar os campos de tiro, horizontal e vertical, e também a 

flexibilidade foram o foco da modernização da II Guerra Mundial. Além disso, o novo reparo 

biflecha, além de agilizar entradas de posição, contribuía para a constância da precisão dos tiros. 

Segundo Alves (1959, p. 334): 

No decurso da guerra, a Artilharia foi empregada ora centralizada, ora 

descentralizada. Em ambos os casos, havia razões ponderáveis e lógicas que 

recomendavam o uso de uma e de outra modalidade e, às vezes, a combinação 

de ambas.(...) Durante a guerra, entretanto, essa organização mostrou-se 

excessivamente rígida, porque sempre se fazia sentir a necessidade de uma 

adaptação flexível da Artilharia às exigências de cada situação de combate. 

Todos os beligerantes chegaram à conclusão de que, sob os pontos de vista 

técnico e tático, de nenhum modo se pode conceber o emprego descentralizado 

da massa de Artilharia, quando esta Arma predomina em relação aos demais 

meios de combate. 
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Analisando esse trecho, notam-se ajustes quanto à coordenação e controle, visto que 

tanto o emprego da artilharia de forma centralizada como descentralizada tinham desvantagens. 

Embora o emprego centralizado fosse de organização excessivamente rígida e pouco flexível 

às exigências de cada situação, este possuía maior poder de fogo e suficiente para apoiar a 

progressão da Infantaria. Além disso, a forma descentralizada atendia bem à flexibilidade, mas 

deixava a desejar no poder de fogo. Deste modo, buscava-se a junção destas duas formas a fim 

de usufruir das vantagens de ambas e reduzir ao máximo suas desvantagens.  

Segundo Pinto Júnior (2003, p. 82): 

(...)Em consequência empenhou um Batalhão de cada Regimento, isto é 

I/1ºR.I., e III/11º R.I. e o III/6º R.I. com 3 pelotões de Tanques Americanos; 

dois grupos de Artilharia, brasileiros (I e II) em apoio direto aos Batalhões e 

tanques,e, o IV Grupo de Artilharia, nas ações de conjunto, (...) 

 

Nesse trecho, o 11º GAC é designado como IV Grupo de Artilharia, segundo o livro 

“Vila Militar: Conquistas e Glórias, 1908-2015” de José Roberto Marques Frazão. Além disso, 

observa-se com o trecho acima, a missão tática desempenhada por esta unidade durante a 

Batalha de Monte Castello. O 11º GAC desempenhou “ações de conjunto”: 

Segundo Brasil (1997, p. 3-4): 

A artilharia com a missão tática de Ação de Conjunto (Aç Cj) deve 

proporcionar apoio de fogo à força como um todo. Juntamente com a artilharia 

em ação de conjunto-reforço de fogos constitui uma reserva de fogos 

imediatamente disponível para o comandante da força intervir no combate. 

Esta missão tática Analisando este trecho, notam-se ajustes quanto à 

coordenação e controle, visto que tanto o emprego da artilharia de forma 

centralizada como descentralizada tinham desvantagens. Deste modo, 

buscava-se a junção destas duas formas a fim de usufruir das vantagens de 

ambas e reduzir ao máximo suas desvantagens.  

Com a análise de dados de Brasil (1997), observa-se a definição de Ação de Conjunto 

que diz respeito ao apoio de fogo à força como um todo, não apenas ao Elm apoiado. Sendo 

assim, podemos revelar que o 11º GAC atuou não somente em apoio aos Elementos de 

Manobra, mas também em apoio à própria Artilharia entre outros grupamentos. Além disso, 

analisando o trecho acima, é possível deduzir que o 11º GAC possuía, como sua Zona de Fogos, 

a Zona de Ação do Elemento apoiado. No trecho seguinte, é possível observar quem estava 

sendo apoiado pelo 11º GAC.  
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Verificando o tipo de missão tática que o 11º GAC desempenhava durante a II Guerra 

Mundial, podemos ver Ação de Conjunto em proveito da DIE, podendo ter realizado missões 

de tiro para o Regimento Sampaio.  

O 11º GAC, sendo empregado de forma centralizada, garantia um maior volume de 

fogos sobre o inimigo. Porém era muito rígido e pouco flexível, pois não era fácil adaptar tal 

emprego a qualquer situação em qualquer terreno. O emprego desta unidade de forma 

descentralizada favorecia esta adaptação, porém não atendia muito bem a volumes de fogos. 

Além dessa questão, o 11º GAC precisou adquirir obuseiros com reparos biflechas e 

auto rebocados visto necessidade de entrada e saída de posição feita o mais rápido possível.  

Antes de adquirir tal material, o 11º GAC empregava peças com pouco campo de tiro e que 

possuía pouco movimento em direção.   

 

5.2 Embarque do 11ºGAC e deslocamento até o teatro de operações da Itália 

 

Dezessete  dias foi o tempo que custou para o 11º GAC se deslocar até o cais, embarcar 

no navio e se mover até a Itália. Tal demora se deve à enorme quantidade de material, se for 

levado em conta também um efetivo grande de uma unidade a qual consta 3 Baterias de 

Obuseiros Auto-rebocados de  calibre 155 mm, sendo este o Obuseiro mais pesado que o 

Exército Brasileiro possui até os dias atuais dentre os auto-rebocados e exigindo um número 

maior de serventes. Também outro peso foram as viaturas que rebocam o obuseiro, levando em 

conta que uma viatura adequada para realizar uma boa atração era a que possuia um peso 

demasiadamente grande. Frazão (p.117, 2015) detalha  todo o processo tanto de embarque 

quanto o deslocamento desta Unidade. 

Como visto na citação acima, o 11º GAC nesta época recebeu a denominação de IV 

Grupo por estar inserido no IV Corpo de Exército Americano. Este modelo de nomeação de 

Unidades de Artilharia segue o mesmo padrão até os dias atuais, tendo em vista que os GAC 

orgânicos de cada Brigada adotam o respectivo número de sua Brigada. Levando em conta este 

fato, será considerado na presente pesquisa a unidade do 11º GAC como IV Grupo.  

A 1ª DIE ingressou na região do Norte da Itália com a finalidade de substituir a tropa 

americana que ali atuava. A F.E.B. com sua divisão única estava subordinada ao IV Corpo de 

Exército Americano, e este por sua vez, subordinado ao V Exército Americano. 



27 

 

 

O IV Grupo teve parcela significativa nas vitórias de 12 embates em que a FEB 

combateu. É interessante deixar de forma clara que dessas 12 operações de que o IV Grupo 

participou, segundo Bento (p.415, 1999), 7 foram realizadas em uma mesma região, cuja 

característica marcante é a presença de montanhas. Condições extremas de um inverno rigoroso 

foram impostas aos combatentes brasileiros que não estavam adaptados a tal situação climática. 

Para a conquista da região dos Alpes, necessitava-se de um ataque muito bem coordenado do 

apoio de fogo da Artilharia e a consolidação da posição feita pela Infantaria. 

 

Para a conquista do saliente no maciço onde se situavam as posições alemãs [...] foi 

elaborado o Plano Encore, a ser executado pela 10ª Divisão de Montanha americana 

e 1ª DIE/FEB. O plano visava expulsar o inimigo do Vale do Reno e após persegui-lo 

no vale do rio Panaro (GIORGIS, 2014, p. 415). 

 

30.10.1944 – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. Itália. Segunda Guerra 

Mundial. Sob duras condições atmosféricas, destacamento da FEB ocupa a linha de 

alturas de onde partiria o ataque contra o ponto-chave das comunicações alemãs. 

Contra-ataque germânico surpreende os brasileiros que retornam ao ponto de partida. 

Encerrou-se, no dia, a fase de sucessos iniciada a 16.9 com o resultado geral de 40 

quilômetros avançados, 208 prisioneiros tomados, várias cidades ocupadas. Isso, ao 

preço de 290 baixas entre mortos, feridos, contusos e desaparecidos (DONATO, 

p.367,   1996). 

 

5.3 Batalha de Monte Castello e seus ensinamentos para Artilharia Brasileira 

 

O plano da operação em Monte Castello consistia em iniciar uma série de ofensivas em 

operações continuadas visando, no fim, eliminar como um todo o inimigo no vale do Marano, 

como afirmam Bento (2014) e Giorgis (2014).  Esta batalha representou um dos embates mais 

difíceis que a FEB travou, representando como fator principal a posição defensiva alemã que 

batia o flanco deste monte, mais especificamente no Monte Belvedere. Os mesmos autores 

acima citados esclarecem essa situação: 

É importante este entendimento de que as dificuldades de conquista de Monte Castelo 

encontravam-se bem mais no seu flanqueamento por Belvedere, onde o inimigo 

concentrou seu esforço defensivo,[...] para conquistar  Monte Belvedere os 

americanos  usariam  uma unidade especializada, a 10ª Divisão de Montanha 

(GIORGIS, 2014, p. 415). 

Além disso, por se tratar de um ambiente montanhoso, haveria a necessidade de apoio 

de uma tropa especializada em atuar neste tipo de ambiente operacional. Este papel foi 

desempenhado pela 10ª Divisão de Montanha americana. 

Frazão (2015, p.71) afirma que, nesta operação, o IV Grupo apoiou o 1º Regimento de 

Infantaria, o Regimento Sampaio: “[...] em 20 de fevereiro de 1945, apoiou o 1º RI – Regimento 

Sampaio para a tomada de Monte Castelo”. 
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A Linha de Fogo sofreu mudanças significativas adotando medidas ativas, como 

posições de metralhadoras .50 e Armas Anti-Carro,  e medidas passivas como emprego de 

camuflagem e dispersão entre as peças.  Todas essas mudanças propiciaram uma segurança 

maior para que as posições de Artilharia não fossem invadidas pelo inimigo e prejudicando, 

assim, o ataque ao Monte Castello. 

O IV Grupo de Artilharia  participou tanto  do 3º  quanto do 4º ataque ao Monte Castello, 

atuando como ação de conjunto e reforço de fogos. Ao todo foram 5 ataques sobre Monte 

Castelo, dos quais apenas o último fora bem sucedido. Como citado acima, a dificuldade 

enfrentada era o flanqueamento alemão no Monte Belvedere, o que fez com que os dois 

primeiros ataques se preocupassem com a  neutralização desta posição. Giorgis (2014) e Donato 

(1996) afirmam: 

 

[...]O primeiro e o segundo ataques forma executados em 24 e 25 de novembro pela 

Força Tarefa 45 (Task Force 45) integrada  por brasileiros e americanos. Os ataques 

não foram bem sucedidos, mas resultaram na conquista temporária de monte 

Belvedere[...] (GIORGIS, 2014, p. 413). 

 

24.11.1945 – MONTE CASTELO. Itália. Segunda Guerra Mundial.[...] A artilharia 

divisionária deu cobertura à operação. A TF 45 ocupou a povoação de Corona, encosta 

do Monte Belvedere, que perderia, durante a noite de 28, comprometendo com isso o 

assalto brasileiro  ao Monte Castello[...] (DONATO, 1996). 

 

Para o terceiro ataque, a responsabilidade passou da Força Tarefa Task 45 para o 

comando da 1ª DIE, sendo  o General Oswaldo Cordeiro de Farias, comandante da Artilharia 

Divisionária, e o coordenador de apoio de fogo da operação realizando integração do fogo com 

a manobra, segundo está previsto no manual C6-20 Brasil (1997) que é responsabilidade da AD 

coordenar todo apoio de fogo da Divisão.  

Particularmente em operações centralizadas , cabe à AD verificar e consolidar os planos 

de fogos de artilharia das Brigadas, a fim de coordenar todo apoio de fogo no âmbito da DE 

(BRASIL, 1997, p. 7-7). 

O terceiro ataque fracassou pelo  forte contra-ataque alemão. Tudo estava conforme o 

previsto, porém o volume de fogos e a ofensiva não foram suficientes para deter a  defensiva 

alemã que possuía forte artilharia. Segundo Donato (1996): 

 

29.11.1945 – MONTE CASTELO. Itália. Segunda Guerra Mundial. [...] precedida 

por viva preparação de artilharia cumprida por dois grupos, a FEB atacou o Monte.[...] 

Enfrentaram barragem de morteiros e canhões alemães. Até às 12 h o avanço foi 

promissor, porém a atuação da artilharia inimiga e contra-ataque em Abetaia 

obrigaram o batalhão Uzeda e refluir para o ponto de partida, fazendo regressar 

também o outro batalhão. Relato do adversário refere que seus canhões fizeram 6.400 

disparos sobre os brasileiros. Baixas da FEB: 190.[...] Depois dos insucessos dos 
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ataques de 24 e 25, o assalto de 29 foi responsabilidade da 1ª.DIE, comando do gen. 

Zenóbio da Costa, [...]. 
O terceiro ataque foi feito pela 1ª DIE/FEB. Um dia após, um contra-ataque alemão 

reconquistou Belvedere dos americanos, fato-negativo no ataque brasileiro que foi 

flanqueado por Belvedere, ponto onde o inimigo concentrou o esforço de defesa por 

ser a chave de acesso à rica planície do rio Pó. Ataque realizado com chuva, lama e 

céu encoberto, do que resultou mais um insucesso brasileiro (GIORGIS, 2014, p. 413). 

 

Para entender tal insucesso, é possível analisar o poderio da Artilharia Alemã pela 

eficiência de seu material. 
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(Branco, 1960, p. 187)  Tabela 1: Transporte da FEB para a Itália 

Fonte: Branco, 1960. 
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Alves (1959) realiza um comparativo entre os materiais de apoio de fogo alemães e os 

americanos. 

 

 

 

Procedência  Material Alcance 

(km) 

Pêso 

(Toneladas) 

 

E.U.A. . . . . . . . 

 

 
Alemanha . . . . . . 

 

155 M 1 

203 (8 poleg.) 

 
150 longo K-18 

170 

240 

280 

 

23 

32 

 
25 

26 

37 

50 

 

18,9 

15,0 

 
12,6 

88,5 

105,0 

136-241 

Tabela 2: Poderio da artilharia 

Fonte: Alves, 1959. 

 

Entre os calibre médios, encontramos uma série de morteiros destinados à contrabateria 

das fortificações de campanha: 

 

Procedência  Material Alcance 

(km) 

Pêso 

(Toneladas) 

E.U.A. . . . . . . . 

 

 

Alemanha . . . . .  

203 

240 

 

240 

17 

22 

 

18-22 

90 

150 

 

160-170 

Tabela 3: Poderio de artilharia 

Fonte: Alves, 1959. 

 

 

Além do calibre, a partir da atuação da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, 

obtiveram-se importantes ensinamentos. Um destes é a busca de atender tanto à mobilidade 

quanto à potência de fogo. Alves (1959, p. 302) aborda este assunto, listando vários fatores de 

inovação: 

Os ensinamentos da Primeira Guerra: As três grandes revelações da Primeira Grande 

Guerra, foram as seguintes: o valor da potência de fogo do armamento moderno, a 

eficiência da motorização e a importância da ciência e da indústria. Os dois primeiros 

fatores acham-se combinados em uma arma antiga, a Artilharia, e em duas armas 

novas, a Aviação e os Carros de Combate. Em toda parte os esforços convergem sobre 

estas três armas e, os anos que se seguem ao armistício vêm todas as tentativas no 

sentido do crescimento da Artilharia e no desenvolvimento de sua mobilidade.  
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O quarto ataque fracassou pelo contra-ataque alemão, resultado de sua boa preparação. 

Esta ofensiva fora planejada contando com o fator surpresa. O erro básico foi a quebra do sigilo 

cometida pela Artilharia Norte-americana, desfavorecendo por completo tal surpresa. Tal 

Unidade realizou fogos antecipados, permitindo uma melhor preparação alemã para a defesa ao 

ataque brasileiro. Pinto Junior (2003) aponta esse erro como fatal para o êxito da missão: 

[...]o do dia 12 de dezembro, a derrota mais dura, quando a tropa brasileira (dois 

Batalhões do 1º RI e o III Batalhão do 11º RI) não conseguiu também alcançar o seu 

objetivo, em parte por culpa da artilharia americana, que abriu fogo antes  da hora 

marcada, o que quebrou o sigilo da operação.[...] [...] Ensinamentos dos mais notáveis 

foram conquistados nesse dia tenebroso, em que nem com vários meses de instrução 

poderiam  ser aprendidos; erros dos mais grosseiros foram cometidos nesse dia, a 

começar pela partida para o ataque  em que o sigilo foi quebrado pela  inoportuna  

barragem da Artilharia  de uma Divisão Americana, sobre Belvedere, que alertou os 

bem preparados defensores alemães de Monte Castello, pondo em ação os seus 

morteiros, as suas metralhadoras, os seus canhões, com seus fogos mortíferos sobre a 

tropa que partia às 06:00 horas da manhã ( o Batalhão Franklin) e às 07:00 horas pelo 

Batalhão Syzeno 

Sendo assim, um grande ensinamento com o quarto ataque ao Monte Castello fora a 

prioridade ao fator surpresa. Esse fator é favorecido pela adoção de diversas medidas, dentre 

elas é possível citar: Camuflagem da posição, ocupação no período de escuridão total, uso 

restrito da rede rádio, entre outras medidas. 

 

(Branco, 1960, p. 213) 

Outro ensinamento foi a escolha do nível do escalão para a tomada de Monte Castello. 

Anteriormente, utilizando um ataque insuficiente de um ou dois regimentos no máximo, 
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posteriormente sendo eficiente utilizando o esforço de uma Divisão inteira. Pinto Junior (2003) 

cita em seu livro o que foi escrito pelo jornalista e ex combatente Joel Silveira em uma entrevista 

com um combatente alemão sobre tal situação. 

Mas na verdade os fracassos iniciais da F.E.B., no front apenino se devem 

principalmente à obstinação de um general, Willis Dale Crittenberger, comandante do 

IV Corpo de Exército norte-americano (ao qual a F.E.B. estava subordinada), que 

insistia na tomada da poderosa posição alemã apenas por um Regimento brasileiro, 

quando a operação, para que tivesse sucesso (como posteriormente aconteceu) teria 

que contar com todo o empenho da Divisão que constituía a Força Expedicionária 

Brasileira.”  

Outra dificuldade encontrada fora o inverno rigoroso na região, colocando uma 

condição extrema e impossibilitando atuação. Esse clima extremo influenciou diretamente para 

que as operações com relação à tomada de Monte Castello fossem interrompidas e retomadas 

só em fevereiro de 1945. 

Um grande problema nessa situação foi a aviação e o apoio aéreo não poderem ser 

utilizados devido às condições extremas do tempo. Isto dificultou o reconhecimento de posição 

e a observação avançada, principalmente para a busca de alvos que seriam batidos pelo IV 

Grupo. 

Muitos dos insucessos se deviam às linhas de ações adotadas. O conjunto de elevações 

de Monte Castelo eram dificultadas pelo seu acesso. Estratégias que adotavam uma penetração 

pela frente dessa região era ineficientes. Faziam-se necessárias conquistas pelas regiões que 

faziam proximidade de Monte Castello, como Belvedere e Castelnuovo. Segundo Camargo, 

1981:  

O nosso combate em Castenuovo foi afetado pelos insucessos em Monte Castello. 

Aquela frente se tornou, por isso , uma espécie de tabu para a tropa brasileira. Quando 

atacamos Castelnuovo, a FEB já tinha enfraquecido consideravelmente o inimigo, o 

que facilitou nossas operações. Além disso, a região se prestava muito a um trabalho 

conjugado da artilharia e da infantaria, pois o terreno, pelas suas características, 

determinava certas escolhas estratégicas. Mais uma razão: nós já conhecíamos  

Castelnuovo. A nossa primeira missão antes do fracasso da ofensiva  sobre Bolonha 

foi preparar este ataque, que afinal não se realizou. Nossa escolha era inevitável: 

atacaríamos Castelnuovo na direção de La Torrachia, pois todas as adjacências já se 

encontravam sob nosso controle. Havíamos tomado virtualmente a região, exceto 

Soprasasso, que funcionaria como um observatório sobre Castelnuovo. (Camargo, 

p.366, 1981)  

O ganho do espaço pelas adjacências se mostrou uma estratégia importante para obter 

controle da região. Soprasasso se mostrou região importante para se manter a defesa da região 

de Castelnuvo, recém-conquistada pelas tropas febianas. Segundo Camargo, 1981:  

A manobra para tornar vulnerável aquela posição privilegiada dos alemães foi 

executada por Nélson de Mello. Ele bloqueou a estrada para Soprasasso, utilizando 

tropas de infantaria, e estabeleceu um avanço pela lateral, aproveitando as elevações 

menos agudas, pois o acesso aos pontos mais altos se dá em diferentes níveis de altura. 

A artilharia martelava as posições alemãs e abria caminho para a infantaria, que podia 

avançar sem grandes complicações. Aquela posição era ideal à artilharia uma aula 

sobre como apoiar a infantaria – sequências ordenadas, elevações acima, platô por 
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platô, gradualmente. Com isso, caiu a última linha de alturas que dominava o vale do 

Pó. (Camargo,p.367, 1981) 
Com todos esses embates, de muitos fracassos , de muitas conquistas, observa-se um 

fator decisivo: Coordenação fogo com manobra. Tanto o apoio de fogo como a manobra devem 

ser favorecidos de forma igualitária em uma estratégia. Se o fogo é mais favorecido que a 

manobra, regiões à frente serão batidas por fogos, porém não serão consolidadas. Se a manobra 

for mais favorecida, a linha de defesa inimiga não será rompida por peças de manobra. 

Além disso, o avanço tecnológico nas comunicações acompanhou a mudança de 

doutrina. Sendo a doutrina Francesa mais defensiva e estática, adotava-se redes de comunicação 

telefônicas, um equipamento mais fixo. A doutrina norte-americana favorecia uma maior 

mobilidade, com a rede rádio. (THOMAZ, 2006) Isto favorecia uma maior coordenação Fogo 

com Manobra, visto que permite uma maior articulação do desdobramento da tropa.  

5.4 Batalha de Montese e seus ensinamentos para Artilharia Brasileira 

[...] - Participou da jornada de 14 de abril, que assinalou o início da última ofensiva 

aliada na Itália, com admirável coordenação de seus fogos na progressão do 11º RI ( 

depois Regimento Tiradentes) e de um batalhão do 1º RI (Regimento Sampaio), 

contribuindo, dessa forma, para o desmantelamento do sistema defensivo inimigo [...] 

(FRAZÃO, 2015). 

 

De acordo com Frazão(2015), a Batalha de Montese, que dá nome ao Grupo, teve início 

em 14 de abril de 1945, e , no dia 16, concretizou-se a tomada da cidade de Montese.  

- Isso é conclusão minha. Não sei se Mascarenhas concordaria com o meu julgamento, 

mas de fato estou convencido de que as lutas  de Montese foram as mais duras do que 

qualquer outra. Nós tínhamos uma frente aparentemente mais fácil. No entanto, foi 

ela que mais trabalho nos deu. Ficamos no flanco – brasileiros e americanos. Primeiro 

conseguimos atingir Montese, depois dirigimos nossas ações para os cantos. 

Vencemos por um golpe de sorte e por bravura de uma companhia. Depois da tomada 

de Montese, minha primeira suposição foi a de que os alemães se desviariam por uma 

estrada bifurcada em direção ao rio Pó, a fim de que se juntarem ao grosso de suas 

tropas. Tanto que, no segundo dia , tudo foi incrivelmente fácil. (Camargo, p.362, 

1981)  

Em uma manobra que visava desarticular todo dispositivo ofensivo do inimigo. O 11 º 

GAC fora de fundamental importância tendo em vista a situação de abertura de toda frente de 

Montese, dispersando o inimigo de forma prematura. É perceptível nesse trecho, um trabalho 

de inteligência muito bem realizado, traçando linhas de ações com possíveis rotas realizadas 

pelos alemães. Isto influenciou em trabalhos de busca de alvos facilitando e favorecendo o 

combate e missões de tiro.  

Além disso, eram utilizadas cartas de 1:25000 e de 1:50000 que facilitava planejamentos 

e trabalhos de topografia. (FORTES,p.101, 1962) Isto garantia ainda mais a precisão destes 

trabalhos. 
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Com a conquista de Montese e Castelnuovo, o objetivo das tropas brasileiras era a 

permanência nessa região. Os alemães permaneciam ao sul, e entre as posições conquistadas e 

onde se mantinham as tropas do eixo, existia Fornovo e Collecchio. A rendição da 148º divisão 

alemã favoreceu o sistema defensivo brasileiro que impedia que o inimigo passasse do rio Pó. 

Nesse final, o Brasil acabou tendo uma grande missão: evitar, após a luta de Montese 

e Castelnuovo, que a tropa americana fosse surpreendida pelos alemães localizados 

mais ao sul, nos Apeninos, e que vinham em direção ao norte. Essa foi a fase que 

culminou com Collecchio e Fornovo. O que tem valor do ponto de vista militar é que, 

com a rendição da divisão alemã, o inimigo foi barrado e impedido de atravessar o rio 

Pó. (Camargo,p.368, 1981) 

[...] – Para acelerar o cerco da 148ª Divisão alemã, na Bacia de taro, o Grupo recebeu 

a missão de deslocar-se para  Colecchio-Fornovo. Apesar de não ter chegado a abrir 

fogo, concorreu com suas viaturas, organizadas em comboio e chefiadas por oficiais 

da unidade, para apoio de transporte para deslocamento rápido do 6º RI, em cujo posto 

de comando foi negociada a rendição daquela Divisão, com a participação do 

comandante do Grupo, tenente-coronel Hugo Panasco Alvim, atuando como 

intérprete [...] (FRAZÃO,p.120,  2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral  diagnosticar os possíveis erros e fracassos 

em batalha devido ao mal emprego da Artilharia, como também sucessos e acertos devido ao 
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correto emprego desta Artilharia. E verificar a contribuição do 11 º GAC para a modernização 

deste emprego. 

O objetivo geral consistiu em verificar como a atuação do 11º GAC na II Guerra 

Mundial foi uma enorme contribuição para a modernização tanto do material como do emprego 

da Artilharia.  

É importante entender que antes desta situação de envolvimento na Segunda Guerra 

Mundial, o Exército Brasileiro estava ultrapassado, seja na sua doutrina, seja em seus 

armamentos e equipamentos. Atuando como participante dos Aliados ao lado do Exército 

Americano, se fez necessário adotar a doutrina militar norte-americana. 

A Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi a força de 25.300 homens formada pela 

Marinha do Brasil, Exército e Força Aérea que lutaram ao lado das forças aliadas na Campanha 

Italiana da Segunda Guerra Mundial.  

A 1ª Divisão brasileira da FEB estava sob o comando do 5º Grupo de Exércitos do 

Marechal de Campo Harold Alexander (posteriormente General Mark Clark), através do Quinto 

Exército dos Estados Unidos do Tenente General Mark Clark (mais tarde Tenente Lucian 

Truscott) e do IV Corpo dos EUA, Major General Willis D. Crittenberger. 

Quando o Brasil - o único país da América do Sul que lutou ao lado dos Aliados - entrou 

na Segunda Guerra Mundial, vitórias significativas dos Aliados já haviam ocorrido naquele 

estágio inicial da guerra nos campos da Europa ou do Pacífico, como o Norte da África, Regiões 

da Sicília e em Midway no Pacífico. Logo veio a mobilização de homens para formar a Força 

Expedicionária Brasileira FEB, em um esforço gigantesco para atualizar um exército retroativo 

em sua doutrina e equipamento. Levaram-se dois anos para preparar esses homens para se 

juntarem ao esforço de guerra contra as forças do Eixo. 

Mais tarde, em 1944, as Forças Brasileiras se uniram aos Aliados na Europa para ajudar 

as ações na Itália, depois que uma parte maior das tropas mais experientes partiu para Anzio, 

sul da França e até mesmo na Normandia. Com muito pouco tempo para um treinamento 

adequado, as tropas brasileiras compensaram com grande caráter e capacidade de adaptação às 

condições de guerra em um terreno e clima muito difíceis, sendo bem honradas por todo o 

pessoal do Alto Comando Aliado durante sua participação na Campanha Italiana. Muitos 

soldados brasileiros foram condecorados com as maiores medalhas das Forças Americanas. 

Este foi o melhor momento para a Força Expedicionária Brasileira FEB. 

Como erros podemos apontar ataques prematuros que prejudicava extremamente o fato 

surpresa. O mau uso do terreno sem utilizar conquistas de posições adjacentes e optando pela 
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linha de ação mais difícil que é o ataque pela frente. Todos estes erros foram cometidos e 

sucedidos de derrotas em operações. Porém todos foram corrigidos e possibilitou muitas 

conquistas. 

Como acertos podemos citar: a  excelente coordenação entre Infantaria e Artilharia fora 

algo marcante dando uma importância maior a este assunto em manuais até os dias de hoje. 

Outra mudança fora o material de calibre 75 mm com tração equina para o 105 mm e 155 mm 

auto-rebocados, favorecendo assim a mobilidade das Baterias de Obuses. 

A introdução da observação aérea fora algo que facilitou muito o trabalho de 

observação, de reconhecimento e de busca de alvos. 

Nas comunicações, pode-se apontar a linha rádio sendo empregada em larga escala 

aumentando a praticidade de estabelecer comunicações.  

Ao final, concluiu-se que a participação da Artilharia Divisionária – 11º GAC foi de 

extrema importância para que os Aliados pudessem vencer a Guerra, e os ensinamentos para a 

artilharia no Brasil consistem em modernização da doutrina e dos equipamentos, bem como 

garra e perseverança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, Cadeira de História. História 

Militar do Brasil. Resende; Acadêmica, 2011. 



38 

 

 

ALMEIDA, Carlos Fernando Freitas de. Segunda Guerra Mundial: e seus reflexos no Brasil. 

Brasília, DF: Thesaurus, 2015 

ALVES, J.P., Seis Séculos de Artilharia. Ed. Biblex, Rio de Janeiro, 1959. 
 

BEZERRA, J. (28 de 09 de 2017). Causas da Segunda Guerra Mundial. Acesso em 25 de 

05 de 2019, disponível em Toda Matéria: https://www.todamateria.com.br/causas-da-

segunda-guerra-mundial 

BRASIL.  Decreto-lei nº 5.542, de 2 janeiro de 1945. Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil, Brasília, DF, 4 jan. 1945. Disponível em: <http://www.in.gov.br/dl_ 
leis/leis_texto.asp?ld97843>. Acesso em: 12 mar. 1999. 

 

BRASIL, Manual de Artilharia de Campanha 6-1, Emprego da Artilharia de Campanha, 

Brasília, 1997. 

BRASILEIRO, Comando do Exército. (06 de 06 de 2000). Boletim do Exército. Acesso em 02 de 03 

de 2019, disponível em SGEx: www.sgex.eb.mil.br › sistemas › copiar 

BRANCO, M. T. . O Brasil na II Grande Guerra. Rio de Janeiro: Biblex, 1960 

CAMARGO, Aspásia. Meio século de combate: diálogo com Cordeiro de Farias. Rio de 

Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 1981. 

 

DONATO, Hernâni. Dicionário das Batalhas Brasileiras. São Paulo, Ed. IBRASA,  1996. 

 

DESCONHECIDO. A FEB para campanha na Itália. Revista Verde-Oliva, ed.67, 2016. 
 

FRAZÃO, José Roberto Marques. Vila Militar Glórias e Conquistas 1908-2015. Rio de 

Janeiro, Ed. Biblex, , 2015. 
 

FRÔNLICH, S. S. (2015). Vozes da Guerra. Rio de Janeiro: BiblEx. 

 
JUNIOR, A. G. (2006). Aliados. Acesso em 25 de 05 de 2019, disponível em InfoEscola: 

https://www.infoescola.com/segunda-guerra/aliados/ 

 

GIORGIS, Luiz Ernani Caminha. O dia a dia da FEB na 2º guerra mundial. Porto Alegre: 

[Edição do Autor], 2015.  

 
MIRANDA, Francisco. (06 de 06 de 2012). A Artilharia da Força Expedicionária Brasileira. Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, Brasil. 

 

PINTO JR., Domingos Ventura. A conquista de Monte Castello e La Serra. Porto Alegre: 

Gênesis, 2003 

SANTOS, L. I. (2006). Há algo de novo no front. A participação do Brasil na Segunda 

Guerra Mundial . 

 

THOMAZ, Carlos Rocha. Encontro dos historiadores militares. Os ensinamentos da 

participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na II Guerra Mundial. A atuação 



39 

 

 

da Artilharia de Campanha da 1ª DIE – um aprendizado, 2006. 195p. Dissertação (Mestrado 

em Ciências Militares) Escola de Comando e estado Maior, Rio de Janeiro-RJ, 2006. 

 

SILVEIRA, Joaquim Xavier da. A FEB por um soldado. Rio de Janeiro: Biblioteca do 

Exército; Rio de Janeiro: Expressão e Cultura – Exped, 2001. 

 

 


	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
	ACADEMIA REAL MILITAR (1810)
	Lucas Machado Cordeiro
	ARTILHARIA DIVISIONÁRIA NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: a importância do emprego do 11º GAC e ensinamentos para a atual artilharia no Brasil
	Lucas Machado Cordeiro

	ARTILHARIA DIVISIONÁRIA NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: a importância do emprego do 11 GAC e ensinamentos para a atual artilharia no Brasil

	Resende
	Lucas Machado Cordeiro
	ARTILHARIA DIVISIONÁRIA NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: a importância do emprego do 11 GAC e ensinamentos para a atual artilharia no Brasil

	Resende
	CORDEIRO, Lucas Machado. ARTILHARIA DIVISIONÁRIA NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: a importância do emprego do 11 GAC e ensinamentos para a atual artilharia no Brasil. Resende: AMAN, 2019. Monografia.

	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
	2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema
	2.2 Procedimentos de pesquisa

	3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
	3.1 Preparação, treinamento e adestramento das tropas de Artilharia brasileiras visando às batalhas da Segunda Guerra Mundial

	4 CONSTITUIÇÃO DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA
	4.1 Primeira Divisão de Infantaria Expedicionária ( 1ª DIE)
	4.2 Artilharia Divisionária (AD)
	4.3 IV Grupo

	5 O EMPREGO DA ARTILHARIA BRASILEIRA NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E SEUS ENSINAMENTOS
	5.1 Missão tática da Artilharia Brasileira na Segunda Guerra mundial
	5.2 Embarque do 11ºGAC e deslocamento até o teatro de operações da Itália
	5.3 Batalha de Monte Castello e seus ensinamentos para Artilharia Brasileira
	5.4 Batalha de Montese e seus ensinamentos para Artilharia Brasileira

	CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS

