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RESUMO 

 

A ENGENHARIA NA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA: Aplicabilidade dos 

princípios gerais de emprego e características da Arma 

 

AUTOR: Pedro Henrique Castro Dias Wattimo 

ORIENTADOR(A): Carlos Roberto Peres 

 

A Engenharia da Força Expedicionária Brasileira, na figura do 9º Batalhão de Engenharia, exer-

ceu função chave para o êxito da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária durante a Campanha 

da Itália. Ações de mobilidade, contramobilidade e proteção, além do apoio geral de engenharia, 

foram atividades desempenhadas com louvor por nossos combatentes em além-mar. Entretanto, 

tais feitos não são difundidos da maneira adequada entre os Cadetes, que demonstram pouco 

conhecimento sobre o assunto. Com isso, percebeu-se no livro Quebra-Canela, clássico da li-

teratura militar, a oportunidade de realizar essa ligação entre história militar e o ensino profis-

sional. Realizada pesquisa bibliográfica, constatou-se que dentro do livro estão exemplificados 

todos os Princípios gerais de emprego e características da Arma de Engenharia, logo, configu-

rando a obra como uma fonte riquíssima de pesquisa e estudo sobre o emprego da Engenharia 

em combate. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo apresentar aos Cadetes de Enge-

nharia as ações desencadeadas pela Engenharia Expedicionária, além de melhorar o processo 

ensino aprendizagem da Disciplina Emprego Tático I, no 2º ano do Curso de Engenharia da 

Academia Militar das Agulhas Negras, trazendo para os bancos acadêmicos estudos de caso 

reais da Engenharia da Força Expedicionária Brasileira, já que, no Plano de Disciplina não 

consta o estudo da FEB como conteúdo programático. Ademais, também foi realizada pesquisa 

de campo, a fim de saber as percepções dos Cadetes sobre seu conhecimento do trabalho do 9º 

BE na Campanha da Itália, além do interesse pelo estudo do tema. Os resultados indicaram 

margem para que se aprimore os métodos utilizados para ensino, além da necessidade de apre-

sentar aos Cadetes os fatos que marcaram a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

Tais fatores resultaram em um trabalho que corrobora com a visão revisionista do currículo 

profissional, para que se faça a inserção do estudo da Engenharia Febiana no currículo do futuro 

Oficial da Arma de Engenharia, herdeiro direto da tradição Azul-Turquesa. 

Palavras-chave: Engenharia. História Militar. FEB. Emprego Tático. AMAN. 
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ABSTRACT 

 

ENGINEERING IN THE BRAZILIAN EXPEDITIONARY FORCE: Applicability of 

the general principles of employment and characteristics of the Branch 
 

AUTHOR: Pedro Henrique Castro Dias Wattimo 

SUPERVISOR: Carlos Roberto Peres 

 

The Engineering of the Brazilian Expeditionary Force, represented by the 9th Engineering Bat-

talion, played a key role in the success of the 1st Expeditionary Infantry Division during the 

Italian Campaign. Mobility, countermobility and protection actions, in addition to general en-

gineering support, were activities performed with praise by our combatants overseas. However, 

such achievements no are known as it could be among Cadets, who demonstrate small 

knowledge on the subject. With that, was figured out in the book Quebra-Canela, classic of 

military literature, the opportunity to make this connection between military history and pro-

fessional education. Bibliographic research was carried out, it was found that within the book 

all the General Principles of employment and characteristics of the Engineering Branch are 

exemplified, thus configuring the work as a very rich source of research and study on the use 

of Engineering in combat. Therefore, this work intends to present to the Engineering Cadets the 

actions triggered by Expeditionary Engineering, in addition to improving the teaching-learning 

process of the Tactical Employment Discipline I, in the 2nd year of the Engineering Course of 

the Military Academy of Agulhas Negras. It can brings to the academic banks real cases’ study 

of the Brazilian Expeditionary Force Engineering, in spite of the Discipline does not contains 

FEB as a syllabus. In addition, field research was also carried out in order to find out the Cadets' 

perceptions of their knowledge of the employment of the 9th EB in the Campaign in Italy, in 

addition to their interest in studying the topic. The results indicated scope for improving the 

methods used for teaching, in addition to the need to present to the Cadets the facts that marked 

Brazil's participation in World War II. Such factors resulted in a work that corroborates the 

revisionist view of the professional curriculum, so that the insertion of the study of FEB’s en-

gineering in the curriculum of the future Engineering Officer, direct heir of the Turquoise tra-

dition. 

Keywords: Engineering. Military History. FEB. Tactical Employment. AMAN.  
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1 INTRODUÇÃO 

     

 A evolução da Arte da Guerra e os imperativos do mundo globalizado tornam cada vez 

mais imprescindível conhecermos nosso passado, sobretudo nossas glórias, para que se possa 

sedimentar um futuro próspero. A Força Expedicionária Brasileira está nesse panteão de vitó-

rias, em um misto de competência e superação típico de nossa gente. 

 No contexto da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, havia uma Unidade da Arma 

Azul-Turquesa, o 9º Batalhão de Engenharia, sob o comando do então Coronel José Machado 

Lopes (MORAES, 2005). Desdobrado no Teatro de Operações da Itália entre Setembro de 1944 

e Maio de 1945, a unidade cumpriu missões típicas da Arma durante esse período, sendo esse 

ínterim o objeto de estudo deste trabalho. 

 Integrante da Arma de Engenharia, o autor buscou nessa pesquisa unir este tema tão 

caro que é a História Militar, com outro aspecto genuinamente fundamental ao Oficial das Ar-

mas: Emprego Tático. A multidisciplinariedade do trabalho visa que se saia da zona de conforto 

da trivial pesquisa bibliográfica e exista uma pertinência e eventual aplicação do projeto. 

 Durante a formação acadêmica, percebeu-se que as características e princípios de em-

prego da Arma de Engenharia, abordados de maneira perene durante os três anos de Curso, 

sempre quando utilizados de modo esquemático, mostravam situações muito abstratas e que 

não ajudam a massificação dos conceitos.  

 Partindo dessa problemática, buscou-se dentro da bibliografia sobre a Engenharia da 

FEB exemplos que caracterizem os preceitos supracitados, no contexto das missões realizadas 

durante a campanha da Itália (1944-1945). Como grande fonte para essa pesquisa, encontra-se 

o livro Quebra Canela – A Engenharia Brasileira da Itália, do General Raul da Cruz Lima Júnior 

(Bibliex, 1982), Oficial do Batalhão Carlos Camisão (9º BE) durante a Guerra, exercendo du-

rante todo o período o comando da 2ª Cia de Engenharia, cuja atividades são as protagonistas 

do livro. 

 Sob a vertente tática, todo o conteúdo provém do Manual de Campanha EB70-MC-

10.237 – A Engenharia nas Operações (BRASIL, 2018), que veio a substituir, o clássico da 

bibliografia militar C5-1 – Emprego da Engenharia (BRASIL, 1999). Neste manual estão lista-

dos e definidos os princípios gerais de emprego e características da Arma de Engenharia. 

 Como embasamento teórico, serão apresentados os antecedentes da participação brasi-

leira na Segunda Guerra Mundial, além da estrutura da Engenharia na FEB, bem como os con-

ceitos referentes aos princípios gerais de emprego e características da Arma. Ademais, será 
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exposto um extrato do PLADIS do Curso de Engenharia da AMAN, evidenciando-se a ausência 

da Força Expedicionária Brasileira no conteúdo programático. 

 A fim de consubstanciar os resultados da pesquisa bibliográfica, buscou-se saber a per-

cepção dos Cadetes de Engenharia acerca da temática FEB e da efetividade dos métodos de 

didáticos utilizados durante a Disciplina Emprego Tático I. 

A expectativa com esse projeto, além de expor os feitos do 9º Batalhão de Engenharia 

de Combate, é que os resultados obtidos possam servir como base para o estudo e consulta aos 

Oficiais e Cadetes da Arma de Villagran Cabrita. Além disso, espera-se que sirva como vetor 

de aprimoramento do processo ensino-aprendizagem no âmbito do Curso de Engenharia da 

Academia das Agulhas Negras, no que tange o ensino profissional, oferecendo ao discente um 

maior entendimento do assunto. 

  

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar o emprego do 9º Batalhão de Engenharia durante a Campanha da Itália (1944-

1945), correlacionando-o com os princípios gerais de emprego e características da Arma de 

Engenharia, descritos no Manual de Campanha EB70-MC-10.237- A Engenharia nas Opera-

ções. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Apresentar os princípios de emprego e características da Arma de Engenharia; 

Apresentar aos cadetes e Oficiais da Arma de Engenharia o trabalho e os feitos da Arma na 

Campanha da Itália (1944-1945); 

Apresentar o tema como possibilidade de objeto de estudo durante as aulas de Emprego Tático 

I no Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

Conforme descrito em Introdução à História Militar Brasileira (FARIA, 2015), com a 

eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, devido à invasão da Polônia pelos alemães, e 

consequente declaração de Guerra por parte de França e Inglaterra, o Brasil manteve-se neutro 

no conflito até 1942. O presidente Getúlio Vargas, em um governo que se instaurara em 1930 

e que se encontrava em sua fase Ditatorial, o Estado Novo de 1937, optou por tentar tirar van-

tagens de ambos os lados beligerantes, sem se engajar propriamente no conflito, posição corro-

borada por Moraes (2005). 

Devido sua posição estratégica, o Brasil, desde o início da Guerra, era visto como um 

importante ponto para defesa militar da América. O litoral brasileiro, sobretudo o chamado 

“Saliente Nordestino”, composto pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco 

e Alagoas (Almeida, 2015), era de interesse aos Estados Unidos da América para a instalação 

de bases aéreas. Assim sendo, Getúlio Vargas cedeu ao Presidente Franklin Roosevelt a Base 

Aérea de Belém e a Base Aérea de Parnamirim, com a contrapartida estadunidense de apoiarem 

o desenvolvimento da indústria no Brasil e a reestruturação de nossas Forças Armadas, con-

forme Almeida (2015).   

Após o alinhamento com os países aliados, em razão o ataque japonês à Pearl Harbor 

em dezembro 1941, o Brasil rompe relações com os países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) 

em 28 de janeiro de 1942, seguindo os ideais da Doutrina Monroe, conforme Faria (2015). Tal 

decisão surtiu pesadas represálias alemãs, que começaram intensa campanha submarina contra 

nossa Marinha Mercante. Entre Janeiro e Agosto de 1942, 18 navios brasileiros foram afunda-

dos, causando 971 mortes ou desaparecimentos, entre tripulantes e passageiros. A pressão po-

pular devido aos ataques sofridos leva o governo à declarar Guerra ao Eixo em 22 de agosto de 

1942 (FARIA, 2015).  

À partir desse momento, o Brasil começa a articular como seria sua participação com 

tropas no conflito, em uma preparação que culminou com a constituição da Força Expedicio-

nária Brasileira, em 09 de agosto de 1943, como pode ser visto em Moraes (2005). 
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Figura 1 – O Brasil declara guerra ao Eixo 

 

Fonte: O GLOBO (1942) 

 

2.2 A FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA 

 

A FEB seria composta, inicialmente, por uma tropa valor Corpo de Exército, organizada 

com 3 Divisões de Infantaria. Entretanto, conforme Faria (2015), apenas uma dessas divisões 

foi de fato mobiliada, sendo treinada no Brasil a partir de meados de 1943 e enviada ao Teatro 

de Operações da Itália entre julho de 1944 e fevereiro de 1945, dividida em 5 escalões de em-

barque. 

 

Figura 2 – Brasão da Força Expedicionária Brasileira 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (1944) 
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Como Comandante da FEB e da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, fora designado 

o então General-de-Divisão João Baptista Mascarenhas de Moraes. A FEB fora organizada de 

modo que era composta pela supracitada 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária e por órgãos 

não divisionários, tais como: seção de saúde, agência do Banco do Brasil, depósito de inten-

dência, depósito de pessoal, serviço postal e seções de justiça, sob chefia do General Fálconiere. 

(FARIA, 2015) 

 

Figura 3 – General Mascarenhas de Moraes 

 

Fonte: CLUBE MILITAR (194?) 

 

A 1ª DIE, braço operacional da FEB, era composta pela artilharia divisionária (AD), 

infantaria divisionária (ID), por um batalhão de engenharia (BE) e por tropa especial (Tr Esp), 

que era composta pelo 1º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado e por elementos de apoio: 

Companhia do Quartel-General, Companhia de Manutenção, Companhia de Intendência, Com-

panhia de Transmissões, Banda de Música, Destacamento de Saúde e Pelotão de Polícia Militar. 

(MORAES, 2005) 

Com o embarque do 1º escalão em julho de 1944, e sua chegada no litoral da Itália, com 

aproximadamente 5 mil homens, o Brasil entrava, definitivamente, na Segunda Guerra Mundial. 

Enquadrada no organograma aliado, a 1ª DIE compunha o IV Corpo de Exército Norte-Ameri-

cano, comandado pelo Gen Crittenberg. Por sua vez, o IV CEx NA estava subordinado ao V 

Exército Norte-Americano, sob comando do Gen Mark Clark. No topo dessa hierarquia estava 

o XV Grupo de Exércitos Aliados, comandado pelo Gen Alexander, como dito em Faria (2015). 

Durante o período em que os brasileiros estiveram em combate, entre setembro de 1944 

e maio de 1945, foram realizadas inúmeras missões de guerra em território italiano, com ênfase 
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na região dos Apeninos. Dentre as mais relevantes operações executadas pelos “pracinhas”, 

destacam-se a ofensiva contra a chamada “Linha Gótica” do Exército Alemão, que dominava 

posições privilegiadas nas elevações da região, evitando que os aliados conseguissem chegar à 

cidade de Bolonha, centro de comunicação do Vale do Rio Pó, pois controlavam a Rodovia 64, 

que dava acesso à referida cidade, conforme Moraes (2005). 

No contexto das operações contra a “Linha Gótica”, evidenciam-se as Batalhas de 

Monte Castelo e Castelnuovo, nas quais o combatente brasileiro demonstrou seu valor e supe-

rou inúmeras adversidades, como o inimigo experiente e condições climáticas extremas (neve). 

Nestas operações foram realizadas ações que utilizaram as diversas peças de manobra da 1ª DIE, 

onde as armas-base e de apoio atuaram em consonância para o conquista do objetivo, como 

pode ser visto em Lima Junior (1982). 

Constam também entre as ações de maior vulto da FEB as realizadas durante a chamada 

“Ofensiva da Primavera”, durante o mês de abril e 1945. Nesse período o Brasil engajou-se nas 

batalhas de Montese, Collecchio e Fornovo di Tato, nessa cronologia respectiva. Dentre elas, 

destacou-se a Batalha de Montese, a mais fatal das travadas pela FEB, com 426 baixas, inclu-

indo 34 mortos (MORAES, 2005). Durante 3 dias de combate, os brasileiros invadiram a pe-

quena cidade, realizando incursões nas vielas e casas do local, resultando na tomada de Montese 

pela 1ª DIE, contribuindo significativamente para a derrota alemã em território italiano. 

Ininterruptamente durante 239 dias em combate, a FEB obteve sucessivas vitórias, nas 

quais os soldados brasileiros demonstraram todo seu ardor, estoicismo e abnegação. Como co-

roação da campanha, a FEB aprisionou em 29 de abril de 1945 a 148º Divisão de Infantaria 

Alemã, em Fornovo di Taro, além de elementos da Divisão Bersaglieri italiana. No saldo desse 

grande feito foram apreendidos aproximadamente 15 mil homens, 1500 viaturas, cerca de 80 

canhões de diferentes calibres, entre outros materiais, conforme Moraes (2005). Com a rendição 

alemã na Itália em 02 de maio de 1945, a Força Expedicionária Brasileira encerrou suas opera-

ções de combate no Teatro de Operações da Itália.  

Entre os meses de maio e junho de 1945, a 1ª DIE realizou a ocupação de posições no 

norte da Itália, concentrando-se em Francolise ao final de junho, para os preparativos para o 

regresso ao Brasil. Assim sendo, em 6 de julho de 1945 a Força Expedicionária Brasileira foi 

dissolvida pelo Ministério da Guerra e os vitoriosos voltaram à pátria, novamente em escalões, 

que entre julho e novembro desembarcaram no Brasil, com o dever cumprido e os ideais de 

democracia e liberdade fortalecidos, contribuindo para o fim da Era Vargas e eleição do até 

então Ministro da Guerra, General Eurico Gaspar Dutra (FARIA, 2015). 
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2.3 A ENGENHARIA DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA 

 

O organograma da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária previa a existência de um 

Batalhão de Engenharia, que foi designado pela Portaria Ministerial nº 47-44, de 9 de Agosto 

de 1943, sendo escolhido o 9º Batalhão de Engenharia, de Aquidauana-MT (ainda não existia 

o Estado de Mato Grosso do Sul). Segundo Lima Júnior (1982), o Batalhão fora criado houvera 

apenas um ano, com efetivo vindo do Rio de Janeiro-DF e de Itajubá-MG.  

 

Figura 4 – Brasão do 9º BE 

 

Fonte: 9º BE Cmb (2020) 

 

 O período de adestramento no Brasil foi crítico, com muitos problemas logísticos e dou-

trinários. Segundo Lima Junior (1982), os Oficiais do Batalhão tiveram de intensificar o Trei-

namento Físico Militar e marchas com a tropa, pois era o que havia disponível para se fazer. 

Como prova dessa desorganização inicial, Leal (2000, p.20) descreve: “Nosso deslocamento 

foi feito em caminhões, chegando à Vila Militar às 18 h, sem jantar ou qualquer outro tipo de 

alimentação.”  

Comandado durante a Campanha da Itália pelo Coronel de Engenharia José Machado 

Lopes, o Batalhão era composto por: 01 Destacamento de Saúde, 01 Companhia de Comando 

e Serviço e 03 Companhias de Engenharia de Combate (FARIA, 2015).  A 1ª Cia, sob comando 

do Capitão Floriano Muller, embarcou para a Itália no 1º Escalão da FEB, no qual também 

viajaram elementos da Cia de Comando e Serviço, conforme Leal (2000). A 2ª e a 3º Cia E 

Cmb embarcaram no 2º e 3º escalões, respectivamente, conforme Lima Júnior (1982). 
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Figura 5 - Organograma do 9º BE durante a FEB 

 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

Uma vez em solo italiano, o 9º Batalhão de Engenharia foi a pioneira tropa da Força 

Expedicionária que combateu. Segundo Leal (2000), sob a chancela da 1ª Cia, enquadrada no 

então Destacamento FEB, foi construída uma ponte Bailey, no Rio Arno, em 06 de setembro de 

1944, no contexto de apoio ao IV Corpo de Exército Norte Americano.  

 

Figura 6 – Montagem de Ponte Bailey no Rio Arno 

 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (1944) 
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A Engenharia esteve presente em todas as fases do campanha, conforme definidas por 

Moraes (2005): Destacamento FEB, defensiva no vale do Reno, a ofensiva do IV Corpo de 

Exército, além da Ofensiva da Primavera e da ocupação ao fim da guerra. O combatente de 

Engenharia tomou parte das batalhas travadas e atuou como fator multiplicador do poder de 

combate da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, atuando em prol da mobilidade, a contra-

mobilidade, proteção e apoio geral de engenharia, conforme Brasil (2018). 

Conforme Leal (2000), entre as ações mais recorrentes realizadas pelo 9º BE estavam a 

manutenção da rede mínima de estradas, desminagem e o lançamento/reparo de pontes. Ativi-

dades dessa natureza foram executadas diversas vezes durante os 8 meses de combate. Nas 

batalhas a Engenharia também se fez presente, prestando apoio constante às peças de manobra 

das Armas-Base. Elementos da Arma Azul-Turquesa ombrearam com infantes e cavalarianos 

na Tomada do Monte Castelo, na invasão de Montese e no aprisionamento da 148º DI alemã, 

entre outros feitos (LIMA JUNIOR, 1982). 

Os trabalhos técnicos e eminentemente combatentes caracterizaram o emprego da Arma 

de Engenharia, visão está que vai ao encontro do pensamento do próprio comandante da Força 

Expedicionária Brasileira:  

 
A Engenharia da FEB não descansa. São múltiplas as suas missões: Na cons-

trução ou reparação de estradas, muita vez sob o fogo inimigo, que tem co-

brado o tributo do generoso sangue brasileiro no soldado da arma das comu-

nicações; na organização de zonas minadas, precedendo as posições de Infan-

taria, portanto, sob eficaz alcance das armas inimigas; na limpeza dos eixos 

de progressão de carros-de-combate; na construção de instalações para a tropa 

ou na organização dos meios de defesa das Armas e do comando, a Engenharia 

brasileira se tem distinguido como arma essencialmente combatente. (MO-

RAES, 2005, p. 318). 

 

Para a compreensão da magnitude das ações realizadas pela Engenharia da 1ª DIE, há 

na bibliografia militar obras de grande valia para esse entendimento e que se fazem pertinentes 

para a percepção sobre o emprego da Engenharia, contribuindo para que se possam evidenciar 

os princípios gerais e características da Arma durante as operações do 9º Batalhão de Engenha-

ria. No rol dessas obras encontram-se: Quebra-Canela - A Engenharia Brasileira na Campanha 

da Itália (LIMA JÚNIOR, 1982) e A Guerra que vivi (LEAL, 2000). Como registros gerais da 

FEB, mas que também citam a Engenharia, temos: A FEB pelo seu Comandante (MORAES, 

2005) e A Segunda Guerra Mundial e seus reflexos no Brasil (ALMEIDA, 2015).  

Tais obras supracitadas trazem a narrativa pormenorizada das atividades da Engenharia 

da FEB, evidenciando os trabalhos realizados, bem como a aplicação de preceitos caros à Arma 
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Azul-Turquesa como: durabilidade dos trabalhos, emprego como Arma técnica, progressivi-

dade dos trabalhos, entre outros aspectos observados, conforme o que é definido em Brasil 

(2018). 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DA ARMA DE ENGENHARIA 

 

             Segundo o Manual de Campanha EB70-MC-10.237- A Engenharia nas Operações 

(BRASIL, 2018, p. 2-1), “A variedade, a duração, a amplitude e a natureza técnica das missões 

conferem ao apoio de Engenharia uma fisionomia própria e determinam as características de 

sua ação.” Assim, são características da Arma: 

 

Quadro 1 – Características da Arma de Engenharia 

DURABILIDADE DOS TRA-

BALHOS  

É a execução de trabalhos de construções 

e destruições, que permanecem influen-

ciando o desenvolvimento da manobra. 

Por isso, ao se decidir pela realização de 

um trabalho de Engenharia, deve ser 

considerada sua influência nas operações 

futuras.  

PROGRESSIVIDADE DOS 

TRABALHOS  

Um elemento de Engenharia é empre-

gado na execução dos trabalhos mínimos 

necessários ao escalão (Esc) a que per-

tence ou apoia, cabendo à Engenharia do 

escalão superior melhorá-los ou ampliá-

los, de acordo com as necessidades.  

AMPLITUDE DE DESDO-

BRAMENTO  

Seus meios se desdobram da linha de 

contato até as áreas mais recuadas do te-

atro de operações, abrangendo toda a 

zona de combate e a zona de administra-

ção, em largura e em profundidade.  

APOIO EM PROFUNDIDADE  

O escalão superior apoia os escalões su-

bordinados com os meios (pessoal e/ou 

material) que se fizerem necessários e, 

geralmente, incumbe-se de trabalhos na 

área de retaguarda dos mesmos, de 

forma a liberar a Engenharia desses es-

calões para o apoio à frente.  
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CANAIS TÉCNICOS DE EN-

GENHARIA  

Um comandante de Engenharia é subme-

tido a uma dupla subordinação:  

- Está diretamente subordinado ao co-

mandante do escalão ao qual pertence; e  

 - Tecnicamente subordinado ao coman-

dante de Engenharia do escalão superior.  

O comandante de Engenharia de cada es-

calão exerce uma ação de coordenação e 

controle técnico, por meio dos canais 

técnicos, diretamente sobre a Engenharia 

dos escalões subordinados. Essa ação as-

segura progressividade e uniformidade 

aos trabalhos realizados nos diversos es-

calões.  
Fonte: EB70-MC-10.237 (2018, p. 2-2) 
 

2.5 PRINCÍPIOS GERAIS DE EMPREGO DA ARMA DE ENGENHARIA 

 

          O Manual de Campanha EB70-MC-10.237 – A Engenharia nas Operações (BRASIL, 

2015, p. 2-3), versa sobre os Princípios Gerais de Emprego da seguinte forma: “Em função do 

processo de tomada de decisão operacional e do exame de situação do comandante de Enge-

nharia, os meios de Engenharia são desdobrados para atender às necessidades de apoio de En-

genharia do escalão considerado”.  Portanto, são considerados Princípios de Emprego da Arma 

de Engenharia, as proposições à seguir: 

 

Quadro 2 – Princípios Gerais de Emprego da Arma de Engenharia 

EMPREGO COMO ARMA  

TÉCNICA  

Em decorrência do caráter técnico de suas missões, 

a Engenharia é organizada e instruída para realizar 

trabalhos que exijam técnica aprimorada e equipa-

mentos especiais. Seu emprego em missões de 

combate é considerado uma medida excepcional.  

EMPREGO CENTRALIZADO  

O emprego centralizado permite uma maior flexibi-

lidade do apoio de Engenharia e melhor aproveita-

mento dos meios. A capacidade de trabalho ou de 

apoio de uma unidade de Engenharia é maior que a 

soma das capacidades de seus elementos compo-

nentes, quando operando independentemente. 

Quanto menos informação se possui a respeito da 

missão a ser executada, maior deve ser a centraliza-

ção da Engenharia.  
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PERMANÊNCIA NOS TRABALHOS  

Uma unidade de Engenharia deve permanecer, 

sempre que possível, nos trabalhos que lhe foram 

designados, até a sua conclusão. A substituição de 

uma unidade no decorrer de um trabalho acarreta 

uma solução de continuidade que afeta seu rendi-

mento.  

UTILIZAÇÃO  

IMEDIATA DOS TRABALHOS  

Os trabalhos de Engenharia em campanha devem 

ser planejados e executados, de modo a sua pronta 

utilização. É preferível uma estrada precariamente 

trafegável em toda sua extensão, a uma parcial-

mente concluída.  

MANUTENÇÃO  

DOS LAÇOS TÁTICOS  

É conveniente que um mesmo elemento de Enge-

nharia seja designado para apoiar um mesmo ele-

mento da arma base. Essa associação continuada re-

sulta em maior eficiência no apoio, em virtude do 

conhecimento mútuo entre o elemento apoiado e o 

apoiador. É no escalão brigada que a manutenção 

dos laços táticos se revela de forma mais completa 

e satisfatória. Em virtude de diversos fatores, nos 

escalões mais altos, torna-se mais difícil a fiel ob-

servância desse princípio.  

ENGENHARIA EM RESERVA  

Normalmente, os meios em pessoal não são manti-

dos em reserva. Os elementos de Engenharia desti-

nados ao apoio às reservas táticas, enquanto estas 

não forem empregadas, podem executar trabalhos 

que não prejudiquem seu emprego futuro. Após um 

período de operações, as tropas de Engenharia dei-

xam de realizar trabalhos, durante o tempo neces-

sário para a sua reorganização e recuperação.  

PRIORIDADE E URGÊNCIA  

O emprego dos meios decorre, essencialmente, do 

levantamento das necessidades em trabalhos de En-

genharia que interessem à condução das operações 

consideradas. Essas necessidades são, em geral, nu-

merosas e superiores às disponibilidades em tempo 

e em meios. É necessário, portanto, fixar as priori-

dades dos diversos trabalhos a realizar, tomando 

por base a sua importância relativa para a manobra, 

a fim de que seja possível atender às operações pla-

nejadas, da melhor forma, com os meios disponí-

veis.  

A urgência de um trabalho, ou seja, o prazo em que 

o mesmo deve ser concluído, pode estar traduzida 

na própria prioridade, conforme sua importância 

para a manobra considerada. Quando isso não acon-

tecer, é possível admitir-se que, dentro de uma 
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mesma prioridade, existam trabalhos com urgên-

cias diferentes. Em certos casos, pode haver traba-

lhos com prioridade mais baixa que necessitam ser 

concluídos antes de outros com prioridade mais ele-

vada, em nada alterando o cumprimento da missão 

recebida.  

EMPREGO POR ELEMENTOS  

CONSTITUÍDOS  

A Engenharia sempre trabalha por equipes, frações, 

subunidades ou unidades constituídas, sob o co-

mando de seus respectivos comandantes. 
Fonte: EB70-MC-10.237 (2018, p. 2-2) 

 

2.6 O PLANO DE DISCIPLINA (PLADIS) DE EMPREGO TÁTICO I DO CURSO DE EN-

GENHARIA (C ENG) DA AMAN 

 

 Para que se analise aplicação do estudo do emprego da Engenharia da FEB aos Cadetes 

do C Eng, é importante conhecer o que o PLADIS de Emprego Tático I diz sobre o tema aqui 

estudado: 

 

Quadro 3 – Extrato do PLADIS de Emprego Tático I (C Eng AMAN) 

 

Fonte: AMAN (2020, p.6) 

 

UD II: Fundamentos do 

Emprego da 

Engenharia 

 

Cg H: 01 

 

OBJETIVOS DA 

APRENDIZAGEM/EIXO 

TRANSVERSAL 
ASSUNTOS Diu Not 

a. Missão e a organização da 

Arma de Engenharia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- Descrever a missão da Arma de Engenharia e 

sua organização. (FACTUAL) 

ET- AUTOCONFIANÇA 

b. Características e princí-

pios gerais de emprego da 

Arma. 

- Descrever as características e princípios 

gerais de emprego da Arma. (FACTUAL) 

ET- AUTOCONFIANÇA 

c. Trabalhos técnicos e ati-

vidades logísticas executa-

das pela Arma de Engenha-

ria. 

- Identificar os trabalhos técnicos e as ativida-

des logísticas executadas pela Arma de Enge-

nharia. 

ET- AUTOCONFIANÇA 

d. Símbolos e convenções 

cartográficas de uso mais 

comum na Arma de Enge-

nharia. 

- Identificar os símbolos e convenções 

cartográficas, para assessorar o escalão supe-

rior no planejamento, na condução e no em-

prego da fração de engenharia. (FACTUAL) 
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Sobre o que se espera das situações problemas, há a seguinte orientação metodológica 

para abordagem do tema  

 

d. UD II: as situações-problema deverão abordar a concepção das operações 

no amplo espectro, incluindo assuntos que envolvam a missão, as caracterís-

ticas e os princípios gerais de emprego da Arma de Engenharia, abarcando o 

desdobramento do apoio de Engenharia na ZC e na ZA. Além disso, deverão 

também contextualizar, em uma situação tática, o emprego de uma fração (Pel 

E Cmb) dentro de uma das formas de emprego ou das situações de comando. 

(AMAN, 2020, p. 9). 

 

Haja vista os fatos supracitados, fica evidente que não há previsão documental para que 

os Cadetes estudem sobre a FEB. Portanto, a eventual aplicabilidade dos princípios gerais de 

emprego e características da Arma, pode resultar em um novo horizonte para a Disciplina de 

Emprego Tático I, trazendo aos bancos escolares a Engenharia Febiana como o objeto efetivo 

de estudo. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA        
 

           Primeiramente, foi realizada um pesquisa bibliográfica, com a análise das situações apre-

sentadas no livro Quebra-Canela (LIMA JUNIOR, 1982) e, em menor escala, em A Guerra 

que eu vivi (LEAL, 2000), sob a ótica dos princípios gerais de emprego e características da 

Arma de Engenharia, presentes no Manual de Campanha EB70-MC-10.237 – A Engenharia 

nas Operações. Após essa correlação, foi feita uma pesquisa de campo quantitativa para coleta 

de dados, com o objetivo de mensurar o conhecimento das atividades realizadas pela Engenha-

ria da FEB por parte dos Cadetes do 4º ano do Curso de Engenharia, assim como, identificar a 

pertinência da inserção do estudo do emprego da Engenharia na FEB como conteúdo nas ins-

truções de Emprego Tático I do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras. 

Portanto, utilizou-se, primordialmente, uma metodologia dedutiva na realização do trabalho.  

 

3.2 PARTICIPANTES 

 

Participaram da pesquisa Cadetes do 4º ano do Curso de Engenharia, sendo todos do 

sexo masculino e da mesma turma. Como critério para serem selecionados, foram observados 

os seguintes aspectos: estarem matriculados no 4º ano do Curso de Engenharia da AMAN, 

assim compondo a mesma turma, além de serem voluntários para responder a pesquisa e já 

haverem concluído com êxito a Disciplina Emprego Tático I. 

 

3.3 INSTRUMENTOS 

 

 A coleta de dados e análise da pesquisa de campo quantitativa foi realizada através de 

formulário online, criado na plataforma da internet Google Sheets, no qual os participantes se 

identificaram como Cadetes do 4º ano. No questionário foi caracterizado se o entrevistado 

considerava suficiente a maneira como lhe foram ministradas as instruções de Emprego Tático 

I, no Curso de Engenharia da AMAN, com ênfase no assunto referente aos princípios gerais 

de emprego e características da Arma.  

Ademais, foi mensurado no formulário se o participante considerava conhecer o Em-

prego da Engenharia na Campanha da Força Expedicionária Brasileira. Por fim, a pesquisa 
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avaliou o interesse do participante para que a Engenharia da FEB seja objeto de estudo nas 

aulas de Emprego Tático I.  

Com os resultados obtidos, foi utilizada a própria plataforma Google Sheets para ob-

tenção de uma análise gráfica estatística. A pesquisa foi realizada durante o mês de fevereiro 

do ano de instrução.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

    

Nesse capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa bibliográfica correlacio-

nando os princípios gerais de emprego e características da Arma de Engenharia com as ações 

descritas sobretudo no livro Quebra-Canela (LIMA JUNIOR, 1982), mas também em outras 

bibliografias, verificando a aplicabilidade desses preceitos. Serão apresentados, também, os 

resultados e análise sobre os resultados obtidos na pesquisa de campo realizada com Cadetes 

do 4º ano do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras, acerca dos co-

nhecimentos que eles possuem sobre o tema e a eventual inserção do estudo da Engenharia da 

FEB no conteúdo programático da Disciplina Emprego Tático I. 

 

4.1 ANÁLISE DO LIVRO QUEBRA-CANELA SOB A ÓTICA DA APLICAÇÃO DOS PRIN-

CIPIOS GERAIS DE EMPREGO DA ARMA DE ENGENHARIA 

 

 Após leitura e análise detalhada do livro Quebra-Canela (LIMA JUNIOR, 1982), foram 

analisados os fatos descritos na obra sob a perspectiva de correlaciona-los aos princípios gerais 

de emprego da Arma de Engenharia. É importante salientar a riqueza de detalhes que o livro 

nos fornece, permitindo uma interpretação muito fidedigna referente aos atos do 9º BE.  

 Seguindo a ordem apresentada em A Engenharia nas Operações, vamos verificar pri-

meiramente o princípio geral de emprego: Emprego como Arma técnica. Esse é um dos precei-

tos que mais facilmente podem ser identificados no decorrer da leitura, pois são muitas as mis-

sões descritas no livro que tratam de técnica aprimorada e equipamentos especiais, tal qual 

descreve o EB70-MC-10.237 (BRASIL,2018). Para sintetizar esse princípio, em detrimento aos 

demais momentos, foi escolhido o trecho abaixo: 

 

Dentre os trabalhos preparativos para o ataque, tínhamos de arranjar um posto 

de observação para o Comandante do Grupamento de ataque – General Zenó-

bio da Costa [...] A 6ª Seção ficou encarregada da construção. Nas proximida-

des das linhas inimigas, não se poderia usar as ferramentas pneumáticas, de 

modo que o serviço foi feito à mão, com talhadeiras. Após muitas horas, foi 

construído o observatório, empregando-se chapas metálicas corrugadas e cen-

tenas de pequenos sacos de areia. (LIMA JUNIOR, 1982, p.76). 

 

 Prosseguindo, ao analisar o princípio do Emprego Centralizado, podemos caracteriza-

lo na obra em um momento que foi crucial na participação de nossa Força Expedicionária: A 

conquista do Monte Castelo. Na epopeia que se configurou a tomada daquela elevação, o 9º BE 
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foi empregado como um todo, ação que torna a Engenharia aquilo que se propõe a ser em sua 

gênese: um fator multiplicador do poder de combate. Para um melhor entendimento, vejamos 

o trecho extraído de Lima Junior (1982, p.113): “O 9º Batalhão de Engenharia tivera, também, 

uma jornada gloriosa. Pela primeira vez fora empenhado, em sua totalidade, num ataque, con-

tando inclusive com reforços da Engenharia americana para poder atender aos múltiplos encar-

gos de ordem tática e técnica.” 

 

Figura 7 – Militares do 9º BE realizam desminagem 

 

Fonte: DESCONHECIDO (194-) 

 

 Ao analisarmos o próximo aspecto, Permanência nos Trabalhos, podemos perceber não 

só aplicabilidade do princípio, que se dá pela conclusão do trabalho pela fração que o iniciou 

(BRASIL, 2018), como também podemos observar o valor do combatente de Engenharia, ina-

balável em seu espirito de cumprimento de dever. A passagem à seguir sintetiza muito bem a 

devoção do soldado sapador e o princípio Permanência nos Trabalhos, por si só:  

 

Às 18 horas a turma se aproximou para iniciar o trabalho, ficando, inespera-

damente, sob intenso bombardeio dos contra-ataques alemães sobre as posi-

ções brasileiras recém-conquistadas. Entocados como podiam, na beira da es-

trada, somente às 23 horas puderam dar início à retirada de minas, o que só 

terminou às 4h 30min da manhã. (LIMA JUNIOR, 1982, p.117). 

 

 Na sequência, abordamos a Utilização Imediata dos Trabalhos, um princípio muito in-

teressante e que se apresenta com frequência no combate: mais vale algo completo e mal feito, 

do que algo feito com primor porém incompleto, dada a constante necessidade de se trocar 

espaço por tempo. Haja visto tal perspectiva, o princípio da Utilização Imediata dos Trabalhos 

é evidenciado no livro, entre outras oportunidades, no trecho abaixo: 
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Era só encostar o caminhão, carregar a pedra e bascular sobre a estrada quando, 

então, entravam em ação as marretas, pás e picaretas, para quebrar e espalhar 

o material convenientemente. Desta forma, a pista ficava resistente, à prova 

de qualquer tempo, porém o piso ficava muito irregular, por falta de nivela-

mento e compactação, obrigando as viaturas a darem pinotes ao passar. 

(LIMA JUNIOR, 1982, p.74). 

 

 Continuando na análise dos Princípios Gerais de Emprego da Arma de Engenharia, pre-

vistos no Manual de Campanha EB70-MC-10.237 (BRASIL, 2018), chegamos ao princípio da 

Manutenção dos Laços Táticos, conceito clássico da Arma Azul-Turquesa, que versa sobre uma 

fração de Engenharia, sempre que possível, apoiar o mesmo elemento da Arma-Base que já 

apoiara anteriormente. Tal ato, facilita o comando e controle, pois as tropas e comandantes ao 

já se conhecerem, têm maior efetividade ao realizar novo trabalho. Em Lima Júnior (1982, p.61) 

é dito:  

 
Concluída a tarefa, o Esquadrão de Reconhecimento deslocou-se para Gaggio 

Montano, passando a cumprir perigosa missão de cobertura e reconhecimento. 

Ocorreram várias baixas, inclusive de oficial. A 5ª Seção apoiou o Esquadrão 

até o dia 20, quando recebeu novas incumbências. (LIMA JUNIOR, 1982, p. 

61). 

 

Apenas por esse trecho não é possível identificar a Manutenção dos Laços Táticos, en-

tretanto, mais à frente no livro, faz-se referência a mais um apoio da 5ª Seção ao 1º Esquadrão 

de Reconhecimento Mecanizado, onde podemos perceber a Manutenção dos Laços Táticos 

como algo que fora observado: “Para o ataque, a nossa 5ª Seção continuou apoiando o Esqua-

drão e mantendo o tráfego na variante de Crociale, permanentemente exposta a bombardeios 

inimigos, não só sobre os comboios de tropas, como sobre a tropa de Engenharia encarregada 

de manter a passagem aberta.” (LIMA JÚNIOR, 1982, p.68) 

A seguir, analisamos a aplicabilidade do conceito de Engenharia em Reserva, que talvez 

seja o princípio de emprego que mais causa dúvida nos Cadetes. Em primeira leitura, não foi 

possível achar com tanta facilidade o exemplo clássico: uma companhia de Engenharia apoi-

ando um Batalhão de Infantaria em reserva, mas que mesmo assim, segue fazendo trabalhos 

técnicos em prol desse elemento da arma-base. Entretanto, ao aprofundarmos a análise de Que-

bra-Canela percebemos, sim, a aplicação desse princípio, mas não com composição tradicional.  

A definição de Engenharia em Reserva nos traz, como dito em Brasil (2018, p.2-3): 

“Após um período de operações, as tropas de Engenharia deixam de realizar trabalhos, durante 

o tempo necessário para sua reorganização e recuperação”. Ao correlacionarmos sob a ótica 

dessa frase, encontramos sua correspondência, até com certa facilidade: “O dispositivo adotado 
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seria o seguinte: a 2ª Cia no Subsetor de oeste (esquerda); a 3ª Cia, do Cap René, no Subsetor 

do leste (direita), ficando na reserva a 1ª, do Cap Moller, que havia atuado com o 1º escalão, há 

2 meses em operação.” (LIMA JÚNIOR, 1982, p.56, grifo nosso). 

Prosseguindo na análise da aplicabilidade dos princípios gerais de emprego da Enge-

nharia, chegamos ao preceito da Prioridade e Urgência. Como visto em A Engenharia nas Ope-

rações (2018, p.2-4), as missões que requerem o emprego da Engenharia geralmente são supe-

riores ao meios e ao tempo disponível para realiza-las, sendo assim é necessário elencar as 

prioridades e as urgências, de modo que se cumpram as missões conforme elas forem se tor-

nando imperativas. Esse conceito fica claro em Lima Junior (1982, p. 120): “O problema crucial 

era o das minas. Deveríamos limpar a margem direita do Marano, tarefa mais fácil, e abrir 

trilhas na direção do ataque na margem esquerda, tarefa mais difícil e que só poderia ser feita à 

noite, pois durante o dia as armas inimigas batiam toda a área.” 

Finalizando os princípios, temos o Emprego por Elementos Constituídos, um dos mais 

triviais e que pode ser facilmente exemplificado, pois na maioria dos casos a fração atua cons-

tituída e com seu comandante, como é exatamente a definição deste princípio em A Engenha-

ria nas Operações (BRASIL, 2018, p.2-4). Em Quebra-Canela não é diferente, sendo um dos 

conceito mais difundidos no livro e que pode ser caracterizado no trecho abaixo:  

 
Para o lançamento deste campo, foi designada a 6ª Seção, sob o comando do 

Ten Vinhaes. O campo ficava situado no sopé do Monte Castelo [...] Na noite 

do lançamento, a equipe do Ten Vinhaes foi protegida por elementos de In-

fantaria, encarregados da defesa da área, que mantiveram vigilância durante 

todo o tempo da operação. (LIMA JUNIOR, 1982, p.91). 

 

 Ao terminar a análise dos princípios gerais de emprego da Arma de Engenharia durante 

a campanha da Força Expedicionária Brasileira, confirmamos a aplicabilidade de todos os prin-

cípios na rotina de uma guerra, o que corrobora a necessidade desses feitos históricos serem 

ensinados aos Cadetes de Engenharia, por meio da Disciplina Emprego Tático I. 

 Abaixo, apresentaremos um breve quadro resumo que poderá auxiliar na pesquisa bibli-

ográfica sobre os princípios gerais de emprego no livro Quebra-Canela: 

 

Quadro 4 – Resumo dos Princípios de Emprego 
Princípios Gerais de 

Emprego 

Aplicável em 

Quebra-Ca-

nela? 

Em qual pá-

gina posso en-

contrar? 

Emprego como Arma 

Técnica 

Sim 76 

Emprego Centralizado Sim 113 
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Permanência nos Traba-

lhos 

Sim 117 

Utilização Imediata dos 

Trabalhos 

Sim 74 

Manutenção dos Laços 

Táticos 

Sim 61;68 

Engenharia em Reserva Sim 56 

Prioridade e Urgência Sim 120 

Emprego por Elementos 

Constituídos 

Sim 91 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

4.2 ANÁLISE DO LIVRO QUEBRA-CANELA SOB A ÓTICA DA APLICAÇÃO DAS CA-

RACTERÍSTICAS DA ARMA DE ENGENHARIA 

 

 Após a análise da aplicabilidade dos Princípios Gerais de Emprego da Arma de Enge-

nharia no livro Quebra-Canela (LIMA JUNIOR, 1982), agora o analisaremos sob a perspectiva 

das Características da Arma de Villagran Cabrita, conforme previsto no Manual de Campanha 

EB70-MC-10.237.  

 Iniciando a correlação, utilizaremos a característica Durabilidade dos Trabalhos, muito 

presente quando pensamos na Engenharia, com suas pontes e demais construções, moldando o 

terreno e as manobras (BRASIL, 2018). Tendo essa definição como base, podemos uma passa-

gem que remonta ao trabalho da Engenharia durante a tomada de Monte Castelo, onde é possí-

vel identificar claramente essa moldagem do terreno que a Engenharia executa: 

 
A 3ª Cia (Cap René) recebeu o pesado encargo de construir duas pontes Bailey 

no sopé de Monte Castelo, em La Grilla e Gambaiana, tendo realizado a tarefa, 

enquanto o inimigo ainda resistia, de forma a permitir o lançamento de novos 

elementos à frente e seus suprimentos, sem o que a vitória não estaria conso-

lidada. (LIMA JUNIOR, 1982, p. 114). 

 

Na sequência, há a característica da Progressividade dos Trabalhos, que podemos rela-

cionar com o princípio da Utilização Imediata dos Trabalhos visto anteriormente: em uma si-

tuação como o combate, no qual meios e tempo são escassos, não há motivo de se realizar um 

trabalho maior do que o mínimo necessário para cumprir a missão. Sendo assim, cabe ao Es-

calão Superior providenciar melhorias nos trabalhos realizados. No livro, podemos correlacio-

nar com o trecho abaixo, no qual a Engenharia retrai após realizar o previsto:  

 

Neste ponto a Engenharia tinha que retroceder, pois a missão estava cumprida 

e ela não dispunha da ferramenta portátil própria da Infantaria para cavar seu 

abrigo individual e se defender. Além disso, não era essa a sua missão. Agra-

deceu-me o Capitão e pediu-me que levasse comigo os prisioneiros, num total 

de 28, para o PC do Batalhão em Palazzo. (LIMA JUNIOR, 1982,  p.137). 
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Como forma de facilitar o entendimento de que houve de fato a aplicação desse princípio 

na Campanha da FEB, pode-se acha-lo, também, em Leal (2000, p.103): “A 8ª Cia. recebeu 

ordens de nova mudança de PC mas não a segui, em virtude de haver terminado minha missão 

com a conquista de Monte Castelo”. O trecho supracitado corrobora, por meio de outro autor, 

de que de fato essa base doutrinária teve aplicação durante a Força Expedicionária Brasileira. 

 Continuando as características, temos a Amplitude de Desdobramento, preceito muito 

interessante e que evidencia o caráter técnico-combatente da Arma de Engenharia, pois seu 

pessoal e meios se desdobram desde a Zona de Administração até a Zona de Combate, como é 

dito em A Engenharia nas Operações (BRASIL, 2018). Essa Amplitude de Desdobramento 

pode ser comprovada em Quebra-Canela, em alguns momentos, sobretudo no que será trans-

crito a seguir, demonstrando a versatilidade da Engenharia em um Teatro de Operações: 

 

Coube à 2ª Cia acompanhar ao ataque o 2º/11º RI encarregado de ação diver-

sionária no corredor de Abetaia, pequena localidade que se defrontava com 

Bombiana, esta última em mãos brasileiras, e que se constituíra em base para 

todos os ataques sobre Castelo, inclusive dos ataques frustrados. Além desse 

apoio, cabia à 2ª Cia, manter o tráfego na estrada Silla-Bombiana-Abetaia. 

(LIMA JUNIOR, 1982, p.114). 

 

Outra característica da Arma de Engenharia é o Apoio em Profundidade, que nada mais 

é do que a Engenharia do Escalão Superior provendo meios necessários e realizando, geral-

mente, trabalhos em aérea de retaguarda, a fim de liberar os escalões subordinados para avan-

çarem, o que vai ao encontro de A Engenharia nas Operações (BRASIL, 2018). Nos atendo ao 

aspecto do apoio material, podemos embasar essa característica ao seguinte trecho: “Por exem-

plo: as pontes Bailey, que seriam construídas, eram depositadas ao pé da obra por Unidades de 

Pontes, no momento exato, para a Engenharia Divisionária realizar o lançamento, o que muitas 

vezes era feito sob o bombardeio inimigo”. (LIMA JÚNIOR, 1982, p.97). 

 Encerrando as correlações entre o livro e as características da Arma de Engenharia, será 

abordada a característica dos Canais Técnicos de Engenharia, teoria muito conhecida pelos en-

genheiros e que automaticamente nos remete ao termo “dupla subordinação”, uma explicação 

sumária desse preceito. Interpretando sob a visão dessa dupla subordinação, há uma passagem 

em Quebra-Canela que identifica muito bem essa situação:  

 

No entanto, mostrou-se intransigente; disse-lhe, então, que minha tropa estava 

em seu apoio e não ao seu comando, razão pela qual só o meu Comandante 

poderia dar-me semelhante ordem. Mas parece que tudo já tinha sido acertado 
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na Divisão, pois, quando telefonei ao meu Comandante, ouvi dele que empre-

gasse minha tropa, se preciso fosse, na frente da Infantaria. Entre surpreso e 

decepcionado, tive de cumprir a ordem. (LIMA JUNIOR, 1982, p. 121). 

 

Enfim, foram entregues nas linhas acima exemplos concretos de todas as características 

da Arma de Engenharia, bem como feito anteriormente com Princípios Gerais de Emprego da 

Arma. Sendo assim, mais uma vez, fica clara a pertinência de se conhecer e estudar os feitos do 

9º BE na Força Expedicionária Brasileira. 

Abaixo, um breve quadro resumo, de modo a facilitar o entendimento e a identificação 

das características da Arma dentro do livro Quebra-Canela: 

 

Quadro 5 – Resumo das Características da Arma 

 
Características da Arma 

de Engenharia  

 

Aplicável em 

Quebra-Ca-

nela? 

Em qual pá-

gina posso en-

contrar? 

Durabilidade dos Tra-

balhos 

Sim 114 

Progressividade dos 

Trabalhos 

Sim 137 

Amplitude de Desdo-

bramento 

Sim 114 

Apoio em Profundidade Sim 97 

Canais Técnicos de En-

genharia 

Sim 121 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

O questionário feito com Cadetes do 4º do Curso de Engenharia trouxe resultados inte-

ressantes e que ratificam a proposição desta monografia: que há a necessidade de apresentar 

aos Cadetes os feitos do 9º BE e também utilizar suas ações como meio auxiliar de estudo. 

Sendo os Cadetes guardiões das tradições mais caras à Força Terrestre, não é o ideal que che-

guem ao Corpo de Tropa sem que possam disseminar as ações realizadas por seus antecessores, 

no que se traduz em nosso último combate real, até a presente data. 
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Figura 8 – Análise gráfica da eficácia dos métodos utilizados em Emprego Tático I 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

 Verificando os resultados obtidos na pergunta acima, podemos concluir que o método 

atual de ensino, utilizando exemplos fictícios para exemplificar os Princípios Gerais de Em-

prego e Características da Arma de Engenharia, possui uma aceitação regular junto aos Cadete. 

Não é possível apenas com esse questionamento chegarmos a uma conclusão sobre como me-

lhorar à Disciplina de Emprego Tático I. Entretanto, as próximas 02 perguntas são essências 

para entendermos o panorama real. 

 

Figura 9 – Análise gráfica do conhecimento Cadetes de Engenharia sobre a FEB 

 

Fonte: AUTOR (2020) 

 

Realizando a análise do gráfico com as respostas da 2ª pergunta, é perceptível que os 

Cadetes possuem um conhecimento insuficiente sobre o tema, o que nos traz um questiona-

mento: Como inserir isso no currículo formal? Emprego Tático I. 

 

66%
12%

22%

1ª Pergunta: Considerando os conhecimentos adquiridos durante a

matéria Emprego Tático I, no 2º ano, você considera que o método

utilizado foi eficaz para a aprendizagem e entendimento dos princípios

gerais de emprego e características da Arma de Engenhar

SIM

NÃO

TALVEZ

0%

76%

24%

2ª Pergunta: Você, atualmente, possui conhecimento sobre
os trabalhos realizados pela Engenharia na Força
Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial?

TOTAL CONHECIMENTO

CONHECIMENTO
SUPERFICIAL

DESCONHEÇO
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Figura 10 – Análise gráfica do interesse dos Cadetes pelo estudo da Engenharia da FEB 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

 Na 3ª e última pergunta da pesquisa, obtivemos a resposta mais expressiva, com a ma-

ciça maioria dos participantes apontando que, sim, seria útil que dentro da Disciplina Emprego 

Tático I houvesse o estudo das atividades da Engenharia durante a Força Expedicionária Brasi-

leira. Sendo assim, chegamos a um denominador comum, no qual podemos corrigir a alta por-

centagem de desconhecimento sobre a Engenharia da FEB, além de melhorar os índices de 

entendimento da matéria em si, tornando mais eficazes as instruções de Emprego Tático I, con-

tribuindo para a formação de um Oficial que compreende as teorias e conhece a história daque-

les que ajudaram a tornar o Exército uma das instituições com maior credibilidade no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

3ª Pergunta: Você consideraria útil o estudo das
atividades da nossa Engenharia Febiana, durante o
curso de Emprego Tático I?

SIM

NÃO
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É preponderante para a melhor formação do futuro Aspirante-a-Oficial das Armas que 

se faça uma reflexão geral e contínua sobre os métodos e conteúdos ministrados, a fim de que 

se busque o equilíbrio, dentro do contexto da Era da Informação. Dentro dessa reflexão, a his-

tória de nosso Exército merece lugar especial. 

O trabalho ora realizado deve ser seguido de outras de mesma seara, sob a ótica das 

outras especialidades, para que no futuro não só os Cadetes de Engenharia tenham o privilégio 

de aliar o conhecimento histórico ao profissionalizante. Os infantes merecem um aprofunda-

mento que permita-lhes conhecer mais do que, apenas, as Batalhas de Montese e Monte Castelo, 

além da bravura e estoicismo de Francisco Mega. A Infantaria Expedicionária, com seus 3 Re-

gimentos, foi muito mais do que apenas esses fatos que, apesar de realmente constituírem ba-

luartes de nossa FEB, suprimem outras atividades tão denodadas quanto e que exaltam o ver-

dadeiro Ardor do Infante. Como exemplo dessa parte da historiografia que não está no “mains-

tream”, trazemos mais um trecho de Quebra-Canela: 

 

Pesarosos, regressamos ao nosso acantonamento, aumentando a nossa admi-

ração pelo combatente de Infantaria, bravo na sua simplicidade, subindo aque-

las encostas lamacentas e escorregadias, muitas vezes sem esperanças de atin-

gir o seu topo. Assim, atacado o baluarte alemão, primeiro pela Task Force, 

agora resistia com mais tenacidade, tudo indicando que fariam o impossível 

para torna-lo inconquistável. (LIMA JÚNIOR, 1982, p.79). 

 

 Sugere-se, também, no que tange a multidisciplinariedade, indissociável no mundo con-

temporâneo, a realização de pesquisas bibliográficas e estudos de competências atitudinais apli-

cadas aos relatos provenientes das jornadas da Força Expedicionária Brasileira. Durante a pes-

quisa para elaboração deste trabalho ficou evidente que as decisões crucias tomadas naquela 

época, espelham-se ao que é cobrado ainda hoje na formação do líder militar. Portanto, é im-

prescindível que se perceba que nossos “pracinhas” ainda podem ser muito úteis como objeto 

de estudo das mais diversas áreas do conhecimento. 

 Estando exposta essa ideia força, findamos a pesquisa reafirmando sua pertinência, seja 

para a História Militar, seja para o Emprego Tático, visando tornar mais rica a experiência do 

Cadete em sala de aula e, futuramente, nos Corpos de Tropa. Tal ação contribuirá para que o 

Oficial, neste caso de Engenharia, tenha consigo os subsídios teóricos para disseminar entre 

seus subordinados o conhecimento do que foi nossa FEB, seus heróis e fatos marcantes. 
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 Por fim, como a história costuma ser cíclica, devemos entende-la, pois além de ser nosso 

passado, traz reflexos no presente e diz muito sobre a construção do futuro. Essa característica 

é ainda mais marcante dentro do Exército Brasileiro, instituição onde se cultuam os valores e 

as tradições. Brasil, acima de tudo! 
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