ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

1Z1
Carro blindado.
O Autoblinda Lancia 1Z foi o carro blindado padrão do Exército italiano durante a 1ª Guerra Mundial e
chegou a ser empregado pelas forças americanas na Itália nessa época. Como resultado da experiência da Grande Guerra, dois trilhos de aço foram instalados na frente do veículo para cortar arames.
Também chamado Ansaldo AB, o Lancia 1Z foi lançado em 1916, sendo, na verdade, uma conversão
de caminhões Lancia 1Z 4x2 pela Ansaldo. Esteve na Guerra da Etiópia, Guerra Civil Espanhola e
ainda estava em serviço nas colônias italianas na África e em Tianjin (China) ao eclodir a 2ª Guerra
Mundial. Um pelotão deles foi enviado a Rodes em 1941.
Teve uma versão melhorada (1ZM ou Modello 1918) e uma versão de carro-comando desarmado.
Totalmente ultrapassado, pelos padrões de 1939 ele tinha pouca potência e péssimas características
fora da estrada.
Teve um total de 150 unidades (37 1Z e 113 1ZM). Também foi usado pelo Afeganistão, Albânia, Alemanha, Áustria, Hungria e Tchecoslováquia. As poucas unidades usadas pelos alemães após o armistício italiano foram designadas Panzerspähwagen 1ZM(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O 1ZM era armado com 3 metralhadoras de 6,5 ou 8 mm. Comprimento - 5,40 m. Largura - 1,82 m.
Altura - 2,40 m. Peso - 3,7 T. Motor - 70 HP. Velocidade - 60 km/h. Blindagem (máx) - 9 mm. Tripulação
- 6 homens.

Lancia 1ZM
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Frequentemente esse veículo é identificado como “IZ”, mas isso é incorreto.
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AB 41
Carro blindado.
O Autoblinda (AB) 40 foi o resultado direto dos ensinamentos das guerras coloniais italianas, sendo um
veículo ágil e manobrável. Lançado em 1940, o AB 40 tinha um desenho simples, era um veículo 4x4,
com o motor na traseira e uma torre armada com duas metralhadoras, além de outra metralhadora na
parte traseira do casco. Com a sua produção já iniciada, decidiu-se equipá-lo com a torre do tanque
leve L6/40, armada um canhão Breda de 20 mm, e esta versão ficou conhecida como AB 41. Posteriormente, este canhão foi substituído por um de 47 mm e esta versão foi designada AB 43, embora a
maioria acabasse sendo usada pelos alemães. Ele teve ainda versão de transporte de munição, carrocomando e veículo de observação de artilharia. Ele tinha duas rodas sobressalentes nas laterais que
podiam girar e assim ajudar o veículo a transpor terrenos difíceis. Por outro lado, sua silhueta era muito
alta, não havia separação entre o compartimento do motor e o da tripulação e o tanque de combustível
era muito vulnerável.
O AB 41 se adaptou esplendidamente às condições do deserto norte-africano e destacou-se nas ações
de patrulha e contra-patrulha, mas também serviu para reconhecimento, exploração e apoio de infantaria. Ele também tinha versão para circular em ferrovias, sendo chamado Autoblinda Ferroviaria (20
unidades). Ele atuou na França, África do Norte, Bálcãs, URSS e Europa. Unidades capturadas pelos
aliados foram usadas pelos poloneses na Líbia. Após a rendição italiana, 37 unidades caíram em mãos
alemãs, que fizeram uso dele sob a designação Panzerspahwagen AB41 201(i). Ele também foi usado
pelo Esercito Nazionale Repubblicano (o Exército da República de Saló), pelos romenos (8 unidades
fornecidas pelos alemães) e por partisans iugoslavos.
O AB 40 teve apenas 24 unidades, a maioria convertida depois para AB 41. Já o AB 41 foi produzido
até 1943, totalizando 647 unidades produzidas. O AB 43 teve a sua produção mantida sob a supervisão
alemã, somando 79 unidades. O Autoblinda permaneceu em serviço até 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O AB 41 era armado com 1 canhão de 20 mm e 2 metralhadoras de 8 mm. Comprimento - 5,21 m.
Largura - 1,93 m. Altura - 2,48 m. Peso - 7,5 T. Motor - 120 HP. Velocidade - 78 km/h. Blindagem (máx)
- 18 mm. Tripulação - 4 homens.

AB 41
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AB 611
Carro blindado.
O Autoblinda (AB) FIAT 611 6x4 foi concebido sobre o chassi de um caminhão militar, o FIAT Dovunque2 32, e sua produção se iniciou em 1932. Este veículo introduziu o posto de piloto a ré, o que
permitia que ele recuasse rapidamente sem precisar fazer a volta. Esse recurso foi depois mantido no
AB 40/41. As suas rodas sobressalentes ficavam entre o primeiro e o segundo eixo e podiam girar
livremente, auxiliando na superação de obstáculos. No entanto, ele era terrivelmente lento e sua mobilidade fora de estradas era péssima.
Encomendado originalmente para o serviço de segurança pública, dez unidades dele foram requisitadas pelo Regio Esercito em 1935-36 visando a conquista da Etiópia. Dos dez veículos, cinco eram
armados com um canhão de 37 mm e duas metralhadoras de 6,5 mm, enquanto os outros cinco tinham
apenas metralhadoras.
Em combate, além de suas deficiências técnicas, observou-se que, no modelo armado com canhão, as
suas metralhadoras eram inúteis quando operando ofensivamente, uma vez que elas eram apontadas
para a ré. Além disso, havia a dificuldade de encontrar peças de reposição para ele na África. Pouco
antes da 2ª Guerra Mundial, seu armamento foi alterado, passando a contar com metralhadoras Lewis
de 7,7 mm.
O AB 611 foi utilizado apenas na África Oriental (Etiópia e Somalilândia britânica), com reduzido sucesso.
Teve um total de 46 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O AB 611 era armado com 1 canhão de 37 mm e 2 metralhadoras de 6,5 mm. Comprimento - 5,72 m.
Largura - 1,86 m. Altura - 2,65 m. Peso - 6,9 T. Motor - 56 HP. Velocidade - 28 km/h. Blindagem (máx)
- 15 mm. Tripulação - 5 homens.

AB FIAT 611
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Dovunque significa “para todo tipo de terreno”.
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ACCIAIO
Classe de submarinos.
Quinta e última classe do “Tipo 600”, a classe Acciaio (também chamada de Classe Platino) teve treze
barcos construídos entre 1940 e 1942. Embora padecessem da má qualidade dos materiais empregados nos submarinos italianos construídos durante a guerra, esses barcos tiveram um bom desempenho. Todos os barcos dessa classe receberam nomes de metais e minerais.
Todos foram empregados ativamente no Mediterrâneo a partir de fins de 1941, sofrendo perdas pesadas: Cobalto foi afundado pelo HMS Ithuriel a 12/08/42; Alabastro foi bombardeado por aviões aliados
a 14/09/42; Granito foi torpedeado pelo HMS Saracen a 09/11/42; Porfido foi torpedeado pelo HMS
Tigris a 06/12/42; Avorio foi afundado pelo HMCS Regina a 08/02/43; Asteria foi afundado pelos HMS
Easton e HMS Weatland a 17/02/43; Bronzo foi capturado pelos britânicos fora de Siracusa a 12/07/43,
sendo rebatizado P.714 e entregue aos franceses a 29/01/44 (rebatizado Narval), sendo desativado
em 1948; Acciaio foi torpedeado pelo HMS Unruly a 13/07/43; Argento foi afundado pelo USS Buck a
03/08/43; Volframio (ex-Stronzio) foi auto-afundado por ocasião do armistício de setembro de 1943. Foi
recuperado pelos alemães e afundado por ataque aéreo aliado em 1944.
O Giada, o Nichelio e o Platino (que afundou a corveta HMS Samphire a 30/01/43 e o caça-minas
auxiliar HMS Tervani a 07/02/43) renderam-se por ocasião do armistício. O Giada foi modificado para
atuar em treinamento, passando seis meses de 1944 no Ceilão com essa função. Com o fim da guerra,
foi rebatizado V.2 e em 1948 foi convertido a recarregador de baterias. Ele foi reformado e recomissionado Giada em 1952 como submarino de treinamento. Foi desativado apenas em 1966.
O Nichelio realizou várias ações para os aliados (normalmente transporte e resgate de agentes atrás
das linhas inimigas) até julho de 1944, quando foi relegado a treinamento.
Com o fim da guerra, ele foi cedido à URSS em 1949, como reparação de guerra, sendo rebatizado
provavelmente I-42.
O Platino foi usado apenas para treinamento ao lado dos aliados. Foi desativado em 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 63 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 mm e 1 (ou 2) canhões
AA de 20 mm ou 2 (ou 4) metralhadoras AA de 13,2 mm. Deslocamento - 712/865 T. Comprimento 60,18 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 1.400/800 HP. Velocidade - 14/7,7 nós. Tripulação - 45 homens.

Giada

3

O Argento, o Bronzo e o Volframio tinham apenas os quatro tubos lança-torpedos da proa, devido ao emprego
de motores maiores, que permitiam uma velocidade de 14,7 nós na superfície.
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ADUA
Classe de submarinos.
Basicamente um Perla melhorado, a classe Adua foi a quarta e mais numerosa do “Tipo 600” (17 unidades). Foi também uma das mais bem-sucedidas classes italianas da 2ª Guerra Mundial. Eram barcos
de bom desempenho, fortes e manobráveis, embora não fossem muito velozes. Foram construídos
entre 1936 e 1938.
Em 1936/37, três barcos desse tipo foram vendidos ao Brasil, sendo rebatizados Tamoio, Timbira e
Tupi (anteriormente Ascianghi, Gondar e Neghelli, respectivamente) e foram substituídos na Regia Marina com barcos de mesmos nomes.
Alguns barcos dessa classe atuaram na Guerra Civil Espanhola, sendo todos bastante empregados
durante a 2ª Guerra Mundial. Nos primeiros meses da guerra, o Gondar(II) e o Sciré foram convertidos
a transportes de torpedos humanos (a 19/12/41, três destes, lançados pelo Sciré, danificaram os encouraçados HMS Queen Elizabeth e HMS Valiant em Alexandria).
Os barcos dessa classe realizaram grandes proezas, como o afundamento dos cruzadores HMS Bonaventure (31/03/41, pelo Dagabur), HMS Galatea (14/12/41, também pelo Dagabur e ambos com o
auxílio dos submarinos Ambra e U557, respectivamente), HMS Cairo e HMS Nigeria (12 e 18/08/42,
respectivamente, ambos pelo Axum).
Porém, apenas um, o Alagi, sobreviveu à guerra. O Macallé, servindo no Mar Vermelho, encalhou a
15/06/40 (foi o primeiro submarino italiano perdido na guerra e o único da classe perdido fora do Mediterrâneo); o Uebi Scebeli foi auto-afundado a 29/06/40; o Gondar(II) foi perdido em sua primeira missão
de transporte de torpedos humanos, sendo auto-afundado a 30/09/40 diante de Alexandria; o Durbo foi
auto-afundado a 18/10/40; o Lafolè foi afundado a 20/10/40 pelos destróiers HMS Gallant, HMS Hotspur e HMS Griffin; o Neghelli(II) foi afundado a 19/01/41 pelo destróier HMS Greyhound; o Tembien foi
afundado a 02/08/41 pelo cruzador HMS Hermione; o Adua foi afundado a 30/09/41 pelos destróiers
HMS Gurkha e HMS Legion; o Sciré foi afundado a 10/08/42 pela traineira armada britânica Islay; o
Dagabur foi afundado a 12/08/42 pelo destróier HMS Wolverine; o Dessiè foi afundado a 28/11/42 pelos
destróiers HMAS Quiberon e HMS Quentin; o Uarsciek foi afundado a 15/12/42 pelos destróiers HMS
Petard e Vasilissa Olga (grego); o Ascianghi(II) foi afundado a 23/07/43 pelos destróiers HMS Eclipse
e HMS Laforey. Após o armistício italiano, o Alagi e o Axum passaram a atuar ao lado dos aliados, mas
o Axum foi auto-afundado a 28/12/43. O Aradam e o Beilul acabaram em mãos alemãs, sendo afundados pela aviação aliada a 04/09/44 e em maio de 1944, respectivamente.
O Alagi foi desativado em 1947 e vendido como sucata em 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 mm e 2 (ou 4) metralhadoras AA de 13,2 mm. Deslocamento - 697/856 T. Comprimento - 60,18 m. Motores (2 Diesel/ 2
Elétricos) - 1.200/800 HP. Velocidade - 14/7,5 nós. Tripulação - 45 homens.

Adua
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AL-12P
Planador de transporte.
O Aeronautica Lombarda AL-12P era um planador de transporte de asa alta de desenho e desempenho
notáveis, revelando-se superior ao DFS 230 alemão. Ele fez seu primeiro voo a 16/09/42, mas, em
setembro de 1943, o seu desenvolvimento passou a ser controlado pelos alemães.
Também conhecido como Ambrosini (nome de seu projetista) AL-12P, ao todo foram produzidas 16
unidades dele.
No pós-guerra, pelo menos um destes aparelhos recebeu motores e foi designado AL-512.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Tinha capacidade para transportar 12 homens equipados ou 1.800 kg de carga. Comprimento - 14,33
m. Envergadura - 21,34 m. Altura – 3,40 m. Peso (máx) – 2.812 kg. Tripulação - 2 homens.
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ALBATROS
Caça-submarino.
O Albatros começou a ser construído em 1931, foi lançado a 27/05/34 e concluído a 10/11/34. Embora
fosse concebido e construído como um caça-submarino, em 1938 ele foi classificado pela Regia Marina
como torpedeira (ele nunca teve tubos lança-torpedos) apenas para fins administrativos. Era um projeto
experimental e deveriam ter sido construídos outros vinte e cinco barcos desse tipo. No entanto, ele
revelou-se altamente insatisfatório, tendo péssima navegabilidade fora das águas costeiras, era difícil
de operar e de dar manutenção e seu armamento era de todo inadequado, fazendo com que a classe
fosse cancelada.
Com a entrada da Itália na 2ª Guerra Mundial, o Albatros (identificação AA) foi destacado para patrulha
anti-submarina no Estreito de Messina e costa Leste da Sicília. Ele afundou o submarino HMS Phoenix
a 16/07/40, mas foi torpedeado a Sudoeste de Messina pelo submarino HMS Upright a 27/09/41.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 canhões de 4 polegadas, 2 canhões AA de 37 mm, 2 metralhadoras AA de 13,2 mm
e 6 lançadores de cargas de profundidade. Deslocamento - 334 T(padrão). Comprimento - 70,56 m.
Velocidade - 24,5 nós.
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ALBONA
Classe de lança-minas.
Em 1917, os austro-húngaros iniciaram a construção de uma nova classe de lança-minas que teria
quatorze barcos. Contudo, apenas três deles (MT130 a 132) foram lançados e acabaram completados
para a Marinha italiana em 1920. Batizados inicialmente RD.58 a 60, respectivamente, foram rebatizados Albona (ex-MT130), Laurana (ex-MT131) e Rovigno (ex-MT132) em 1921. Dos demais, cinco foram
completados para a Iugoslávia e se tornaram a classe Malinska. Os outros seis nunca foram completados.
Equipados para atuar tanto como lança-minas como caça-minas, estes barcos tiveram ativa participação na 2ª Guerra Mundial. Em 1941, seu armamento antiaéreo foi reforçado, com o acréscimo de seis
canhões de 20 mm.
Todos foram capturados pelos alemães por ocasião do armistício italiano: o Albona e o Rovigno foram
capturados a 10/09/43 na ilha de Siro (Mar Egeu), enquanto o Laurana o foi em Veneza a 11/09/43. O
Albona e o Rovigno foram rebatizados Netztender 57 e 56 (lançador de redes), respectivamente. Ambos foram auto-afundados pelos alemães em Salônica a 31/10/44. O Laurana (que, excepcionalmente,
não foi rebatizado) foi usado como transporte de minas, sendo afundado por aviões aliados em Trieste
a 20/02/45 (foi demolido em 1947).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão de 3 polegadas. Podiam transportar 34 minas. Deslocamento - 113 T.
Comprimento - 31,80 m. Velocidade - 11 nós.

Laurana
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ALCIONE
Classe de torpedeiras.
Continuação da classe Spica (muitas vezes considerada um subgrupo dela), essa classe teve um total
de dezesseis barcos, a saber: Airone (identificação AO), Alcione (AC), Aretusa (AU), Ariel (AE), Calipso
(CI), Calliope (CP), Circe (CC), Clio (CL), Libra (LB), Lince (LC), Lira (LR), Lupo (LP e LU), Pallade
(PD), Partenope (PN), Pleiadi (PL) e Polluce (PC), todos construídos entre 1936 e 1938. Embora considerados torpedeiras, devido ao seu menor deslocamento4, o armamento dessa classe era similar ao
de destróieres. Estes barcos destinavam-se a tarefas anti-submarinas, embora muitas vezes tivessem
que combater aviões e forças de superfície.
Tiveram destacada atuação na 2ª Guerra Mundial. O Lupo participou da invasão da Albânia em abril
de 1939. O Polluce afundou o submarino HMS Grampus a 16/06/40. O Lince e o Lupo desembarcaram
tropas durante a retomada da ilha de Kastelorizo em fevereiro de 1941. O Circe afundou os submarinos
HMS Union (20/07/41), HMS Tempest (13/02/42) e HMS P38 (23/02/42).
A classe sofreu perdas pesadas na guerra: o Airone e o Ariel foram afundados a 12/10/40 na Batalha
do Cabo Passero pelo cruzador HMS Ajax; o Calipso foi afundado a 05/12/40 por uma mina; o Pleiadi
foi danificado por engano por aviões italianos a 31/05/41 e foi rebocado para Trípoli, sendo severamente
danificado a 13/10/41 pela RAF e nunca foi reparado; o Alcione foi afundado a 11/12/41 pelo submarino
HMS Truant; o Polluce foi afundado pela aviação britânica a 04/09/42; o Circe foi afundado por colisão
com o cruzador auxiliar Citta di Tunisi a 27/11/42; o Lupo foi afundado a 02/12/42 pelos destróiers HMS
Javelin, HMS Jervis, HMS Kelvin e HMS Nubian; o Pallade foi afundado por ataque aéreo americano a
05/08/43 em Nápoles; o Lince encalhou a 28/08/43, sendo depois destruído pelo submarino HMS Ultor;
o Partenope atingiu uma mina a 26/07/43 e, enquanto estava em reparos em Nápoles, foi capturado
pelos e alemães e explodido por eles a 11/09/43; o Lira foi auto-afundado em La Spezia a 09/09/43,
sendo resgatado pelos alemães e rebatizado TA.49, sendo afundado a 04/11/44 pela aviação aliada
em La Spezia.
Após o armistício italiano, o Aretusa, o Calliope, o Clio e o Libra passaram para o lado aliado e sobreviveram à guerra. Entre 1950 e 1953, os quatro foram convertidos a corvetas A/S e foram desativados
em 1958 (Aretusa e Calliope), 1959 (Clio) e 1964 (Libra).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 3 canhões de 100 mm, 6 canhões AA de 20 mm, 2 metralhadoras AA de 13,2 mm,
4 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar até 28 minas. Deslocamento - 785 T(padrão). Comprimento - 81,40 m. Velocidade - 34 nós.

Libra.

4

Embora a Conferência Naval de Londres (1930) determinasse que esses barcos tivessem deslocamento de até
600 toneladas, era de fato bem maior que isso.
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ALFA ROMEO 6С2500 COLONIALE
Carro de Estado-Maior.
A série 6C da Alfa Romeo é formada por carros de luxo, esportivos e de corrida e foi produzida de 1925
a 1954. Em 1938, o Ministério da Defesa solicitou dois protótipos de uma versão militar chamada
6C2500 Coloniale para uso nas colônias e um foi testado na África Oriental Italiana em 1939. A sua
produção em série se iniciou em 1941 e 150 unidades foram entregues até a produção ser interrompida
em 1942.
Após o armistício italiano, ele foi usado pela Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - ? Largura - ? Altura - ? Peso - ? Velocidade - ? Motor - 90 HP.

Clube SOMNIUM – 2020
Página 10 de 297

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

ALFA ROMEO 430RE
Caminhão médio.
Lançado em 1942, o Alfa Romeo 430RE (Regio Esercito) foi desenvolvido a partir do Alfa Romeo
800 especificamente para uso militar.
Após o armistício italiano, os alemães mantiveram a sua produção, contando 186 unidades fornecidas à Wehrmacht. No pós-guerra, surgiu a sua versão civil (Alfa Romeo 430) e sua produção se
estendeu até 1950.
Alguns deles foram convertidos em veículos antiaéreos com a instalação de um canhão AA Scotti
de 20 mm.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 4.000 kg de carga. Comprimento - 5,96 m. Largura - 2,13 m. Altura - 2,58 m. Peso
- 3,3 T. Velocidade - 65 km/h. Motor - 80 HP.
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ALFA ROMEO 500RE
Caminhão.
Em 1937, a Alfa Romeo lançou um novo modelo de caminhão médio, o modelo 500. O Regio Esercito
se interessou por ele e em 1940 surgia a sua versão militar, o Alfa Romeo 500RE. Ele teve modelos
dotados de motores a Diesel, gasolina e gasogênio.
Atuou na França, África do Norte, Rússia e Bálcãs. Teve também versões de carro de bombeiros,
oficina móvel, ônibus e até uma adaptação blindada. Foi adotado também pela Regia Aeronautica.
Produzido de 1937 a 1944, ele teve um total de 2.817 unidades produzidas, das quais 357 para a
Wehrmacht após o armistício.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Dependendo do modelo, podia transportar de 3.200 kg a 4.500 kg de carga. Comprimento - 7,02 m.
Largura - 2,20 m. Altura - 2,25 m. Peso - 3,0 T. Velocidade - 45 km/h. Motor - 75 HP.
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ALFA ROMEO 800RE
Caminhão pesado.
O Autocarro Unificato Pesante (Caminhão Pesado Padrão) Alfa Romeo 800RE (Regio Esercito) foi um
dos vários modelos de caminhões utilizados pelo Exército e Marinha italianos durante a 2ª Guerra Mundial.
Produzido entre 1940 e 1947, ele foi bastante utilizado nos fronts oriental e da África do Norte. Ele era
normalmente equipado com motores a Diesel, embora alguns poucos fossem construídos com abastecimento de gasolina ou de gasogênio.
Após o armistício italiano, ele foi bastante empregado pelos alemães, que tomaram posse de 2.965
unidades dele, algumas das quais convertidas a Maultier.
Sua produção foi retomada no pós-guerra (sendo chamado agora apenas “800”) e permaneceu em uso
nas forças armadas italianas até 1947.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 7.000 kg de carga. Comprimento - 6,84 m. Largura - 2,35 m. Altura - 2,85 m. Peso 5,5 T. Velocidade - 50 km/h. Motor - 108 HP.
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ANDREA DORIA
Classe de encouraçados.
Essa classe era descendente direta da classe Conte di Cavour e foi ordenada em 1911, sendo concretizada em 1915 (Caio Duilio) e 1916 (Andrea Doria). Tiveram modesta participação na 1ª Guerra Mundial e depois ambos estiveram envolvidos na crise de Corfu (1923). O Caio Duilio sofreu um grave
acidente a 08/04/25, só retornado ao serviço em 1928. Ambos foram colocados em reserva em agosto
de 1932 (o Caio Duilio retornou à ativa entre 1933 e 1936) e sofreram amplo processo de reconstrução
em 1937-40 (mudanças no casco, substituição dos motores e de grande parte das superestruturas,
eliminação da torre central de canhões e substituição dos demais canhões de 12 polegadas por 12,6
polegadas). Apesar disso, ainda eram superados pelas novas belonaves francesas e britânicas.
O Caio Duilio retornou à ativa a 15/07/40, enquanto o Andrea Doria o fez a 26/10/40. No ataque britânico
a Taranto (11/11/40), o Caio Duilio foi danificado a ponto de ir para o dique seco, só retornando ao
serviço em julho de 1941. Ambos foram usados como escolta para comboios destinados à África do
Norte e, a 17/12/41, eles estiveram na Primeira Batalha de Sirte. Permaneceram em atividade até meados de 1942, quando a escassez de combustível praticamente paralisou as principais unidades da
Regia Marina (o combustível nos tanques do Caio Duilio foi drenado para abastecer navios de escolta).
Quando se deu o armistício da Itália, a 09/09/43, foram enviados à Malta, só retornando em 1944.
No pós-guerra, eles se alternaram na função de nau capitânea da Esquadra Italiana até 1953. Foram
desativados em 1956 e desmantelados entre 1957 e 1961.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, essa classe era armada com 10 canhões de 12,6 polegadas, 12 canhões de 5,3 polegadas,
10 canhões AA de 90 mm, 15 canhões AA de 37 mm e 16 canhões AA de 20 mm. Tinham uma catapulta. Deslocamento - 23.887 T(padrão). Comprimento - 186,90 m. Velocidade - 27 nós.

Caio Duilio, 1941.
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ARCHIMEDE
Classe de submarinos.
A classe Archimede teve quatro barcos oceânicos construídos entre 1931 e 1935 com base na classe
Settembrini, tendo um desempenho adequado para a época. Todos participaram da Guerra Civil Espanhola (clandestinamente) e dois deles (Archimede e Evangelista Torricelli) foram vendidos para a Espanha em abril de 1937 (foram rebatizados General Mola e General Sanjurjo, respectivamente, e permaneceram em serviço até 1959). Os dois barcos restantes (Galileo Ferraris e Galileo Galilei) estavam
estacionados no Mar Vermelho quando a Itália entrou na 2ª Guerra Mundial.
O Galileo Galilei iniciou muito mal a sua participação no conflito, sendo capturado pela traineira armada
britânica Moonstone a 19/06/40 em sua primeira patrulha (devido a um mau funcionamento de sua
unidade de ar). Na Royal Navy, ele foi rebatizado X2 e depois P.711, sendo usado até ser desativado
em 1946.
O Galileo Ferraris serviu no Mar Vermelho e Oceano Índico até ser transferido para o Atlântico, onde
encontrou seu fim no dia 25/10/41, afundado pela aviação e pelo destróier HMS Lamerton.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 2 canhões de 100 mm e 2 metralhadoras
AA de 13,2 mm. Deslocamento - 986/1.259 T. Comprimento - 70,50 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos)
- 3.000/1.100 HP. Velocidade - 17/7,7 nós. Tripulação - 55 homens.

Galileo Galilei
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ARGO
Classe de submarinos.
Baseada na classe Balilla, a classe Argo teve apenas dois barcos (Argo e Velella), construídos entre
1931 e 1937. Seriam originalmente construídos para a Marinha portuguesa, mas o contrato foi rescindido e, em 1935, a Regia Marina adquiriu os dois barcos. Esses barcos de médio deslocamento foram
considerados os melhores submarinos italianos da 2ª Guerra Mundial. Eles não eram muito velozes,
mas tinham boa autonomia, resistência e manobrabilidade.
Foram inicialmente empregados no Mediterrâneo e, em fins de 1940, foram transferidos para o Atlântico, visando atacar a navegação aliada. Em 1941, eles voltaram para o Mediterrâneo, continuando a
atuar em patrulhas. O Argo entrou na Baía de Bougie a 11/11/42 para torpedear o navio antiaéreo
auxiliar HMS Tynwald e o transporte de tropas Awatea, que haviam sido danificados durante os desembarques aliados na África do Norte. O Argo foi responsável por todas as 20.924 toneladas de navios
afundados pela classe.
O Velella foi afundado a 07/09/43 pelo submarino HMS Shakespeare durante os desembarques em
Salerno. No dia 11/09/43, o Argo foi auto-afundado para evitar captura. Foi resgatado pelos alemães,
mas não foi reativado e acabou auto-afundado em Monfalcone, a 01/05/45.
Essa classe serviu de base para a classe Flutto.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 mm e 4 metralhadoras
AA de 13,2 mm. Deslocamento - 793/1.016 T. Comprimento - 63,15 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos)
- 1.500/800 HP. Velocidade - 14/8 nós. Tripulação - 46 homens.

Lançamento do Velella, 12/12/1936.
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ARGONAUTA
Classe de submarinos.
Os submarinos dessa classe eram baseados na classe Squalo, sendo, porém, mais fortes e manobráveis. Ela foi a primeira das classes conhecidas como “Tipo 600” e teve sete barcos (Argonauta, Fisalia,
Medusa, Serpente, Salpa, Jantina e Jalea) construídos entre 1929 e 1933.
Alguns atuaram na Guerra Civil Espanhola e, durante a 2ª Guerra Mundial, participaram de patrulhas
no Mediterrâneo. Eles também foram usados para treinamento.
Porém, com exceção do Jalea, todos foram perdidos durante o conflito: Argonauta (por aviões, a
28/06/40), Salpa (afundado pelo submarino HMS Triumph a 27/06/41), Jantina (afundado pelo submarino HMS Torbay a 05/07/41), Fisalia (afundado pela corveta HMS Hyacinth a 28/09/41); Medusa (afundado pelo submarino HMS Thorn a 30/01/42) e Serpente (auto-afundado em Ancona a 12/09/43).
O Jalea atuou ao lado dos aliados após o armistício italiano e foi desativado em fevereiro de 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 4 polegadas e 2 metralhadoras AA de 13,2 mm. Deslocamento - 667/810 T. Comprimento - 61,50 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 1.500/800 HP. Velocidade - 14/8 nós. Tripulação - 44 homens.

Argonauta
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ARIETE
Classe de torpedeiras.
Em 1942, os italianos decidiram construir mais barcos da classe Spica para repor suas perdas na
guerra. O projeto original foi ampliado e 42 barcos foram ordenados, embora apenas 16 fossem lançados (os outros 26 foram cancelados). Esses barcos constituiriam a classe Ariete, porém, somente o
Ariete foi completado antes da rendição italiana (agosto de 1943). Os demais caíram em mãos alemãs
e foram concluídos pelos germânicos em 1943/44, exceto dois barcos (Balestra e Fionda).
Dos barcos completados ainda durante a 2ª Guerra Mundial, o Ariete (identificação AE) foi o único a
sobreviver a ela. Ele estava em La Spezia por ocasião do armistício e escapou para Malta, atuando a
partir de então ao lado dos aliados.
Os alemães rebatizaram as unidades que entraram em serviço na Kriegsmarine: TA.24 (ex-Arturo),
TA.27 (ex-Auriga), TA.28 (ex-Rigel), TA.29 (ex-Eridano), TA.30 (ex-Dragone), TA.36 (ex-Stella Polare),
TA.37 (ex-Gladio), TA.38 (ex-Spada), TA.39 (ex-Daga), TA.40 (ex-Pugnale), TA.41 (ex-Lancia), TA.42
(ex-Alabarda), TA.45 (ex-Spica), TA.46 (ex-Fionda) e TA.47 (ex-Balestra).
Todos foram perdidos em ação: o TA.36 foi afundado a 18/03/44 por uma mina; o TA.27 foi afundado
a 09/06/44 pela aviação aliada5; o TA.30 foi afundado a 15/06/44 pelas PT552, PT558 e PT559; o TA.28
foi afundado pela USAAF em Gênova a 04/09/44; o TA.37 foi afundado a 07/10/44 pelos destróiers
HMS Termagant e HMS Tuscan; o TA.38 foi auto-afundado em Volos a 13/10/44, após encalhe a
09/10/44; o TA.39 foi auto-afundado a 16/10/44, após atingir uma mina; o TA.24 e o TA.29 foram afundados a 18/03/45 pelos destróiers HMS Lookout e HMS Meteor; o TA.42 foi afundado a 21/03/45 em
Veneza por ataque aéreo; o TA.45 foi afundado a 13/04/45 pelos MTB 670 e MTB 697; o TA.46 e o
TA.47 ainda não haviam sido concluídos quando foram afundados pela aviação aliada a 20/02/45 em
Fiume; o TA.41 foi severamente danificado por ataque aéreo em Trieste a 20/02/45 e foi auto-afundado
a 01/05/45; o TA.40 foi auto-afundado a 04/05/45 em Trieste.
Em 1947, os iugoslavos recuperaram o TA.46 e o TA.47 e usaram partes do primeiro para concluir o
segundo, que entrou em serviço na Marinha iugoslava como Ucka (foi descartado em 1971). Em 1949,
o Ariete foi transferido para a Iugoslávia e rebatizado Durmitor (foi descartado em 1963).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 canhões de 100 mm, 10 canhões AA de 20 mm, 4 tubos lança-torpedos de 17,7
polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 28 minas. Deslocamento 648 T (padrão). Comprimento - 82,30 m. Velocidade - 31,5 nós.

Ariete, 1943.

5

Ele foi afundado pelo Tenente Gwynne Peirson, em um P-47 do 332º Grupo de Caça, um dos pilotos negros do
Tuskegee Airmen.
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AS43
Carro blindado.
Em setembro de 1943, foi criada a Repubblica Sociale Italiana (RSI, também conhecida como República de Saló) e, ao mesmo tempo, o Esercito Nazionale Repubblicano (ENR), que permaneceram alinhados com a Alemanha até o fim da guerra. A nova força armada precisava se reequipar para enfrentar os partisans no Norte da Itália e, para tal, solicitou à Viberti que produzisse um veículo blindado nos
moldes do AB 41 utilizando o chassi 4x4 do trator de artilharia TL37 e a torre do L6/40. O veículo
resultante foi o FIAT-Viberti AS43 Carrozzeria Speciale.
O AS43 começou a ser produzido em abril de 1944, mas poucos foram produzidos, embora não se
saiba a quantidade exata (foram pelo menos dois exemplares, mas esse número pode chegar a dez).
Ele foi fornecido ao Gruppo Leonessa da Guarda Nacional Republicana e usado contra os partisans na
região do Piemonte.
Foi o último blindado a ser produzido pela Itália na 2ª Guerra Mundial.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 20 mm e 1 metralhadora de 8 mm. Comprimento - 5,00 m. Largura - 1,90
m. Altura - 2,50 m. Peso - 6,5 T. Motor - 67 HP. Velocidade - 50 km/h. Blindagem (máx) - 8,5 mm.
Tripulação - 3 homens.

AS43. Este exemplar está despojado do canhão.
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ATTILIO REGOLO
Classe de cruzadores leves.
Esta classe, também conhecida como “Capitani Romani” (“Capitães Romanos”), foi concebida para
enfrentar as classes de destróiers franceses Le Fantasque e Mogador e teve doze barcos com a quilha
batida em 1939, embora apenas o Attilio Regolo (15/05/42), o Scipione Africano (23/04/43) e o Pompeo
Magno (04/06/43) fossem completados antes do armistício, nas referidas datas.
Dos outros nove, quatro tiveram a sua construção paralisada em junho de 1940 e foram demolidos em
1941-42; o Ulpio Traiano foi afundado em Palermo (Sicília) por Chariots britânicos a 03/01/43; os outros
quatro foram capturados pelos alemães em setembro de 1943, dos quais, três nunca foram completados: o Caio Mario foi usado como depósito de óleo flutuante até ser auto-afundado em 1944 (partes
dele foram usados no reparo do Attilio Regolo); o Cornelio Silla teve toda a maquinaria retirada (para
ser instalada no nunca concretizado porta-aviões Aquila) e foi afundado pela aviação aliada em julho
de 1944; o Ottaviano Augusto foi afundado pela aviação aliada a 01/11/43; e, por último, o Giulio Germanico foi auto-afundado pelos alemães a 28/09/43. Este foi resgatado em 1947 e concluído em 1956,
agora rebatizado San Marco, e permaneceu em serviço até ser descomissionado e demolido em 1971.
Apenas o Attilio Regolo e o Scipione Africano viram combate na 2ª Guerra Mundial, normalmente lançando campos de minas. O Attilio Regolo foi torpedeado pelo submarino HMS Unruffled a 07/11/42 e
permaneceu em reparos até o armistício. O Scipione Africano engajou quatro MTBs britânicas na noite
de 17/07/43, afundando a MTB 316 e danificando seriamente a MTB 313. Ele também lançou quatro
campos de minas no Golfo de Taranto e no Golfo de Squillace.
Após o armistício, o Attilio Regolo participou do resgate dos náufragos do Roma (09/09/43). Ele e o
Pompeo Magno colaboraram com os aliados até o fim da guerra.
No pós-guerra, o Attílio Regolo e o Scipione Africano passaram para a Marinha francesa (rebatizados,
respectivamente, Chateaurenault e Guichen), sendo desativados em 1975 e 1961, respectivamente
(ambos foram desmantelados em 1979). O Pompeo Magno foi rebatizado San Giorgio e permaneceu
na Marinha italiana (ao lado do San Marco) até ser desativado em 1980.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 8 canhões de 5,3 polegadas, 8 canhões AA de 37 mm, 8 canhões AA de 20 mm e
8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas. Podiam transportar 70 minas. Tinham 2 catapultas e 4 hidroaviões. Deslocamento - 3.745 T (padrão). Comprimento - 142,20 m. Velocidade - 41 nós.

Scipione Africano, 1943.
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AUDACE
Destróier.
Originalmente, esta seria uma classe de dois barcos construídos para o Japão na Escócia. Contudo,
um deles, o Kawakaze, foi transferido para a Itália quase completo em julho de 1916. Lançado em 1915
e completado em dezembro de 1916, esse barco foi rebatizado Intrepido e, depois, Audace.
Em 1929, o Audace (identificação AU) foi reclassificado como torpedeira e, entre 1938 e 1940, foi o
navio de controle do navio-alvo San Marco. Com a entrada da Itália na 2ª Guerra Mundial, ele foi usado
como escolta e barco de patrulha. A 12/09/43, ele foi capturado pelos alemães e rebatizado TA.20,
sendo adaptado para atuar como lança-minas (podia transportar 20 minas). Foi afundado pelos destróiers HMS Wheatland e HMS Avon Vale a 01/11/44.
O gêmeo dele, o Urakaze, foi lançado e completado em 1915 e usado como base para projetos japoneses. Foi rebatizado Hai Kan Nº 18 e desativado em 1939, sendo afundado em Yokosuka por um
ataque aéreo americano a 18/07/45.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Audace, em 1942, estava armado com 2 canhões de 4 polegadas, 20 canhões AA de 20 mm e 2
lançadores de cargas de profundidade. Deslocamento - 922 T (padrão). Comprimento - 87,59 m. Velocidade - 30 nós.

Audace, 1917.
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AUTOCARRETTA FERROVIARIA BLINDATA MODELLO 42
Veículo ferroviário blindado.
Diante da ação de partisans na Herzegovina, onde a malha ferroviária era em bitola estreita e, portanto,
não se podia utilizar veículos de bitola larga, os italianos desenvolveram um caminhão blindado com
rodas ferroviárias de bitola estreita. Com base no chassi do OM 36, foi construída a Autocarretta Blindata Modello 1942.
Ele foi adotado a 18/12/42, começou a ser produzido no início de 1943 e entrou em serviço em maio
desse ano. Ele podia transportar tropas e carga, mas a sua metralhadora só podia disparar para a
frente (para compensar isso, ele tinha várias aberturas laterais para os passageiros usarem suas armas). Como não tinha dupla condução, ele era equipado com um macaco para erguê-lo e permitir que
ele girasse 180º sobre a linha férrea.
Foram produzidas 20 unidades, todas reunidas numa companhia autônoma de dois pelotões. Atuaram
na Eslovênia e na Dalmácia.
Após a rendição italiana, eles foram capturados pelos alemães, que continuaram a fazer uso deles.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 8 mm. Comprimento - 3,83 m. Largura - 1,53 m. Altura - 2,00 m.
Peso - 3,2 T. Velocidade - 15 km/h. Blindagem (máx) - 8 mm. Tripulação - 2 homens.

Autocarretta Blindata 1942. Observe o macaco para girar o veículo.
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AZIO
Classe de lança-minas.
Ordenada em 1924 e concluída até 1928, a classe Azio teve seis barcos: Azio, Legnano, Lepanto,
Ostia, Dardanelli e Milazzo. Em 1938, os dois últimos foram vendidos à Venezuela (rebatizados, respectivamente, General Soublette e General Urdaneta).
Estes barcos destinavam-se ao serviço colonial, sendo que o Lepanto serviu na China e o Ostia no Mar
Vermelho. O Ostia foi auto-afundado em Massaua a 08/04/41, para evitar captura. O Lepanto foi autoafundado em Xangai a 09/09/43. Ele foi salvo pelos japoneses e rebatizado Okitsu, sendo usado como
escolta. Ele sobreviveu à guerra e passou para a Marinha chinesa, rebatizado Sien Ning, sendo descartado em 1956.
Após o armistício italiano, o Azio e o Legnano passaram a atuar com os aliados. O Legnano foi afundado pela Luftwaffe em Leros a 05/10/43. O Azio sobreviveu à guerra e tornou-se um navio-hidrográfico
até ser descartado em 1957.
Esses barcos podiam ser facilmente convertidos a caça-minas se necessário.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 canhões de 4 polegadas e 1 canhão AA de 3 polegadas. Podiam transportar 80
minas. Deslocamento - 615 T (padrão). Comprimento - 62,50 m. Velocidade - 15 nós.

Lepanto, 1934.
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BA.39
Avião de ligação.
Desenvolvido como um avião civil esportivo a partir do Ba.33, o Breda Ba.39 fez seu primeiro voo em
setembro de 1932 e teve êxito em muitos eventos aéreos. O Ministério do Ar italiano encomendou 60
unidades dele que eventualmente serviram à Regia Aeronautica e à Aviazione Cobelligerante Italiana,
(Aviação Italiana Cobeligerante), ao lado dos aliados.
Os aparelhos foram designados Ba.39 Met (Metrópole) e Ba.39 Col (Colonial, para uso nas colônias).
Teve ainda uma versão de três lugares (Ba.39S) e uma versão posterior com um novo motor, o Ba.42.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 7,44 m. Envergadura - 10,41 m. Altura - 2,64 m. Motor - 140 HP. Peso (máx) - 935 kg.
Velocidade - 220 km/h. Autonomia - 901 km. Teto - 6.000 m. Tripulação - 2 homens.

Ba 39
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BA.44
Transporte leve.
O Breda Ba.44 era um biplano de transporte civil de passageiros baseado no de Havilland Dragon
Rapide, para o qual a Breda tinha os direitos de produção. A versão italiana teve diferenças significativas no projeto da cabine e da cauda. Ele fez o seu primeiro voo em junho de 1934.
Apenas 6 unidades dele foram produzidas, 4 das quais empregadas na rota comercial para a Albânia.
Uma unidade foi fornecida à Regia Aeronautica, a qual foi inicialmente usada para transporte de passageiros importantes na Líbia. Em 1936, porém, a Regia Aeronautica incorporou as 4 unidades originalmente civis, fazendo uso dele inclusive como ambulância aérea. Ele participou das campanhas na
Albânia, Grécia e Iugoslávia.
A sexta unidade foi fornecida ao Paraguai, que fez uso dele inclusive durante a Guerra do Chaco (193235). Passando para o controle civil em 1945, este aparelho foi usado até 1947.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Tinha capacidade para 9 passageiros ou 4 macas. Comprimento - 10,50 m. Envergadura - 14,65 m.
Altura - 3,20 m. Motores (2) - 185 HP. Peso (máx) - 2.820 kg. Velocidade - 248 km/h. Autonomia - 860
km. Teto - 5.800 m. Tripulação - 1 homem.

Ba.44
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BA.64
Avião de ataque ao solo.
Lançado em 1937, o Breda Ba.64 era baseado no Ba.27 e, de fato, já estava obsoleto na prancheta de
desenho. Era um monoplano de asa baixa que se revelou lento e difícil de pilotar. Além disso, ele tinha
o péssimo hábito de estolar em altas velocidades.
Ao lado do seu contemporâneo Caproni AP1, ele representou a adoção de teorias sobre a aviação de
assalto pela Regia Aeronautica. Embora um exemplar tenha sido enviado para atuar na Guerra Civil
Espanhola ao lado dos nacionalistas, a maioria foi usada principalmente para treinamento e propaganda.
Na Regia Aeronautica, ele equipou os 5º e 50º Stormos. Embora tenha sido oficialmente retirado de
serviço em 1939, alguns aparelhos permaneceram em atividade ao longo da guerra e, por abril de 1943,
havia 4 deles ainda em inventário.
Foi exportado para a URSS (2 unidades) e Uruguai (1). Um dos aparelhos soviéticos foi fornecido à
Espanha, onde atuou na Guerra Civil Espanhola nas mãos dos republicanos.
O primeiro protótipo tinha trem de pouso fixo.
Foi produzido em 1935-36, totalizando 42 unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm, 3 metralhadoras de 7,7 mm e tinha capacidade para
544 kg de bombas (400 internamente). Comprimento - 9,72 m. Envergadura - 12,10 m. Altura - 3,14 m.
Motor - 650 HP. Peso (máx) - 3.034 kg. Velocidade - 350 km/h. Autonomia - 900 km. Teto - 7.000 m.
Tripulação - 2 homens.

Ba.64
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BA.65
Avião de ataque ao solo.
Lançado em 1936, o Breda Ba.65 foi um desenvolvimento direto do Ba.64, com a intenção de dotar a
Regia Aeronautica de um veloz avião polivalente: caça, reconhecimento e ataque ao solo, embora ele
se revelasse totalmente inadequado para as duas primeiras tarefas. Ele realizou o seu primeiro voo em
setembro de 1935 e participou de ações na Etiópia e na Guerra Civil Espanhola. No entanto, era um
avião difícil de pilotar e sofreu muitos acidentes (na Espanha, dos 12 aparelhos perdidos, apenas 3
foram por ação inimiga).
Quando a Itália entrou na guerra, em junho de 1940, 154 unidades do Ba.65 ainda equipavam esquadrões de ataque ao solo, principalmente na Líbia, onde foi extensivamente usado no ataque às colunas
motorizadas britânicas. No entanto, ele foi retirado de serviço de 1ª linha em dezembro de 1940, embora
o último a ser perdido em combate tenha sido dois meses depois.
Enquanto o Ba.65 original era monoposto, a versão Ba.65bis e as demais tinham dois tripulantes e um
posto de metralhadora atrás da cabine do piloto. O Ba.65bis e o Ba.65bisL tinham variações no armamento (o Ba.65bisL tinha uma torre de metralhadora atrás da cabine do piloto) e o Ba.65M era uma
versão de bombardeiro de mergulho (40 unidades).
Foi fornecido ao Iraque (25), Chile (20 unidades), Portugal (10) e URSS (10). No Iraque, ele participou
da rebelião de Rashid Ali (1941). A Espanha incorporou 11 unidades que ficaram no país após o fim da
Guerra Civil.
Teve 218 unidades produzidas, as quais equiparam até doze esquadrões. Ele podia ser dotado com
câmera fotográfica e equipamento de rádio.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Ba.65bis era armado com 3 metralhadoras de 12,7 mm, 2 metralhadoras de 7,7 mm e tinha capacidade para 940 kg de bombas. Comprimento - 9,89 m. Envergadura - 11,90 m. Altura - 3,20 m. Motor 1000 HP. Peso (máx) - 3.490 kg. Velocidade - 352 km/h. Autonomia - 544 km. Teto - 6.300 m. Tripulação
- 2 homens.

Ba.65
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BA.88
Avião de ataque ao solo.
De desenho moderno, o Breda Ba.88 “Lince” bateu vários recordes de velocidade durante suas experiências, mas sofria de sérios problemas de estabilidade e com seus motores.
Projetado para ataques ao solo e reconhecimento, ele foi lançado em 1939 e teve 147 unidades produzidas (que equiparam os 7º e 19º Grupos de Bombardeiros). Estreou atacando bases francesas na
Córsega a 16/06/40, mas foi um completo fiasco em ação na África do Norte (principalmente devido à
adoção de filtros de areia para os motores, que reduziram drasticamente a sua performance) e foi
retirado do serviço de 1ª linha em novembro de 1940. Suas fuselagens vazias foram usadas como
engodos para atrair ataques aéreos britânicos.
Tentou-se ainda convertê-lo em bombardeiro de mergulho, designado Ba.88M, mas poucos haviam
sido produzidos ao tempo da rendição italiana.
Não sem razão, o Breda Ba.88 é considerado a maior frustração aeronáutica da 2ª Guerra Mundial.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 3 metralhadoras de 12,7 mm e 1 metralhadora de 7,7 mm e tinha capacidade para
1000 kg de bombas. Comprimento - 10,79 m. Envergadura - 15,60 m. Altura - 3,10 m. Motores (2) 1000 HP (cada). Peso (máx) - 6.750 kg. Velocidade - 490 km/h. Autonomia - 1.640 km. Teto - 8.000 m.
Tripulação - 2 homens.

Breda Ba.88
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BALILLA
Classe de submarinos.
Primeiros submarinos de grande deslocamento construídos pela Itália, os quatro barcos dessa classe
faziam parte do programa de 1925/26 para reconstrução da frota submarina italiana após a 1ª Guerra
Mundial, sendo estes protótipos para futuras séries.
Esses barcos foram completados entre 1925 e 1929 e destinavam-se a atuar no Mar Vermelho e Oceano Índico. Participaram ativamente de ações da Regia Marinha no período entreguerras (especialmente na Guerra Civil Espanhola), sendo reformados em 1934, quando receberam novos canhões de
120 mm e mais duas metralhadoras AA de 13,2 mm.
Ao começar a guerra, eles estavam ultrapassados e revelaram-se grandes demais para serem efetivos
em patrulhas no Mediterrâneo. A única vitória da classe foi conseguida pelo Enrico Toti, que afundou o
submarino HMS Triad (15/10/40).
O Balilla e o Domenico Millelire acabaram transformados em meros depósitos de óleo em abril de 1941.
O primeiro foi rebatizado GR.247 e desmantelado em 1946; o outro (rebatizado GR.248) foi usado
como depósito de látex da Pirelli até 1977.
O Enrico Toti e o Antonio Sciesa foram relegados a transporte em janeiro de 1942. O Antonio Sciesa
foi danificado por aviões em Tobruk a 06/09/42 e foi auto-afundado por sua tripulação em Benghazi a
12/11/42. O Toti foi desativado em abril de 1943 e passou a ser usado como um pontão até ser desmantelado em 1946.
O Humaitá, submarino brasileiro, era basicamente um barco modificado dessa classe, construído entre
1927 e 1929 e serviu à Marinha brasileira até 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 120 mm e 2 (ou 4) metralhadoras AA de 13,2 mm. O Antonio Sciesa podia transportar 4 minas. Deslocamento - 1.450/1.904 T.
Comprimento - 86,50 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 4.900/2.200 HP. Velocidade - 16/7 nós. Tripulação - 77 homens.

Domenico Millelire. Após 1934, o canhão ficava postado externamente no deck.
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BANDIERA
Classe de submarinos.
Baseada na classe Pisani, a Bandiera teve apenas quatro barcos (Fratelli Bandiera, Luciano Manara,
Ciro Menotti e Santorre Santarosa), todos construídos entre 1928 e 1930. Devido à constatação de que
esses barcos tinham uma estabilidade inadequada, eles foram modernizados em 1930-31, recebendo
protuberâncias externas que diminuíram a velocidade de 17,5/9 nós para 15/8 nós. Em 1942, o Luciano
Manara foi reformado e o Ciro Menotti teve seu canhão de 120 mm trocado por um de 100 mm.
Essa classe participou da Guerra Civil Espanhola, mas, em 1940, tinha valor limitado e seu desempenho era inferior ao de seus contemporâneos. Seus barcos foram empregados em patrulhas no Mediterrâneo, passando para a função de treinamento em 1942. Posteriormente, foram usados no transporte de carga para a África do Norte. A 20/01/43, o Santorre Santarosa foi auto-afundado perto de
Trípoli após ser torpedeado pelo MTB 260.
Após a rendição, os três remanescentes passaram para o lado aliado e foram usados para treinamento
até serem descomissionados ao fim da guerra e descartados em fevereiro de 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 4 polegadas e 2 metralhadoras AA de 13,2 mm. Deslocamento - 941/1.153 T. Comprimento - 69,80 m. Motores (2 Diesel/ 2
Elétricos) - 3.000/1.300 HP. Velocidade - 15/8,2 nós. Tripulação - 52 homens.

Fratelli Bandiera, janeiro de 1938.
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BARI
Cruzador lança-minas.
Antes da 1ª Guerra Mundial, a Marinha russa encomendou a construção de dez cruzadores, dois dos
quais seriam construídos na Alemanha. Porém, com a eclosão da Grande Guerra, os dois barcos em
construção em Dantzig foram requisitados pela Marinha alemã e rebatizados Elbing e Pillau (1914). O
Elbing foi afundado na Batalha da Jutlândia (01/06/16) e o Pillau foi transferido para a Marinha italiana
a 20/07/20 e rebatizado Bari a 21/01/24. Em 1934-35, ele foi adaptado ao serviço colonial, tendo suas
caldeiras a carvão removidas, bem como seus tubos lança-torpedos. Em 1937, ele perdeu uma de suas
chaminés (originalmente eram três). Entre 1935 e 1938, ele serviu no Mar Vermelho.
Na 2ª Guerra Mundial, ele atuou no Mediterrâneo. Ele apoiou a invasão da ilha grega de Cefalônia em
1941, realizou bombardeios na costa e depois atuou como escolta. Em novembro de 1942, ele foi a
nau capitânea da força de invasão da Córsega. Em janeiro de 1943, ele foi colocado em reserva e
pouco depois iniciou a sua conversão em navio antiaéreo. Porém, antes que isso se concretizasse, foi
bombardeado por aviões americanos em Livorno a 28/06/43 e afundou dois dias depois. Em 1948, foi
desmantelado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 8 canhões de 150 mm, 3 canhões AA de 3 polegadas, 6 canhões AA de 20 mm e 6
metralhadoras de 13,2 mm (seus tubos lança-torpedos foram removidos). Podia transportar 120 minas.
Deslocamento - 3.248 T (padrão). Comprimento - 135,30 m. Velocidade - 24,5 nós.

Bari
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BIANCHI MEDIOLANUM 68A
Caminhão médio.
Entre 1934 e 1938, a Fabbrica Italiana Velocipedi Edoardo Bianchi produziu um caminhão modelo
Daimler-Benz 4x2 sob licença, o qual foi chamado Mediolanum6 36. Ele foi adquirido pelo Regio Esercito e pela Regia Aeronautica e teve mais de 200 unidades enviadas para a África do Norte. Este veículo
era muito popular devido à sua facilidade de condução, fácil manutenção, boa velocidade, baixo consumo e sua capacidade de manobrar em terrenos desérticos. Pitorescamente, ele teve uma versão de
cinema móvel.
Desenvolvimento direto dele, o Mediolanum 68A foi lançado em 1937, porém, em 1939, a sua produção
foi interrompida em favor do Bianchi Miles.
Após o armistício italiano, foi utilizado pela Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Mediolanum 68A podia transportar 3.000 kg de carga ou 32 soldados. Comprimento - 6,40 m. Largura
- 2,11 m. Altura - 2,60 m. Peso - 3,6 T. Velocidade - 67 km/h. Motor - 60 HP.

Mediolanum 68A

6

Mediolanum é o nome de Milão em latim.
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BIANCHI MILES
Caminhão.
Lançado em 1938, o Bianchi Miles 4x2 foi produzido como o caminhão militar padrão de 3 toneladas e
o único caminhão produzido pela empresa Edoardo Bianchi de Milão durante a 2ª Guerra Mundial,
sendo muito utilizado na África do Norte e na frente russa (onde serviu de reboque de canhões AA de
75 mm).
Após o armistício italiano, a sua produção foi mantida pelos alemães entre maio e setembro de 1944,
contando mais 90 unidades para a Wehrmacht.
Ele também teve versões de ambulância, ônibus e higiênica, equipada com chuveiros.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 3.000 kg de carga. Comprimento - 6,05 m. Largura - 2,15 m. Altura - 2,81 m. Peso 3,5 T. Velocidade - 60 km/h. Motor - 65 HP.
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BIANCHI VM 6C
Veículo de ligação.
Lançado em 1938, o Bianchi VM 6C 4x2 foi um desenvolvimento do Bianchi S6 civil. Ele foi adquirido
pelo Regio Esercito como um carro de ligação de alto padrão para os comandos superiores e atuou
durante a 2ª Guerra Mundial.
Como outros veículos de origem italiana, o VM 6C possuía duas rodas sobressalentes posicionadas
em ponto morto nos lados do capô do motor, atrás do eixo dianteiro, para facilitar a superação de
obstáculos.
Não há registro de sua utilização pela Wehrmacht, embora modelos civis da Bianchi (S4 e S9) tenham
sido usados, inclusive, pela Luftwaffe.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 4,25 m. Largura - 1,64 m. Altura - ? Peso - 1,5 T. Velocidade - 102 km/h. Motor - 52 HP.
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BR.20 CICOGNA
Bombardeiro médio.
Lançado em 1936, o FIAT BR.20 Cicogna (Cegonha) realizou o seu primeiro voo a 10/02/36 e foi considerado um dos mais modernos bombardeiros do mundo na ocasião. Ele estreou em combate na
Guerra Civil Espanhola durante o verão de 1937. Ao todo, 13 aparelhos foram empregados na ocasião,
dos quais 9 sobreviveram à guerra e então foram entregues à aviação espanhola.
Quando a Itália entrou na 2ª Guerra Mundial, o BR.20 ainda era o seu bombardeiro médio padrão. Ele
participou da curta campanha contra a França e da Batalha da Inglaterra (75 unidades), mas, devido à
sua fraqueza defensiva, sofreu fortes perdas. Ainda esteve na África do Norte, Bálcãs e URSS, além
de participar da campanha de bombardeio contra Malta. Também atuou como avião de reconhecimento
estratégico, escolta de comboios, transporte, treinamento e, eventualmente, foi usado para lançar suprimentos para tropas italianas cercadas na Iugoslávia. Por 1943, porém, ele estava obsoleto e só
operava em áreas onde não havia oposição de caças. Após o armistício, apenas um ficou em serviço
na Aviação Italiana Cobeligerante e alguns na República de Saló. O último BR.20 foi retirado de serviço
em 1946.
Nas mãos dos japoneses, 72 unidades estiveram em ação na China (denominado “Bombardeiro Pesado Tipo I7 Modelo 100”). Ao todo, o Japão adquiriu 85 unidades desse avião. Os aliados deram a
esse avião o nome-código “Ruth”. Outras nações que fizeram uso dele foram a Croácia (6 unidades),
Hungria (2), Venezuela (1) e China (um aparelho capturado aos japoneses).
Além do BR.20 básico (233 unidades produzidas para a Regia Aeronautica), existiram duas outras
versões: o BR.20M8 (264) e o BR.20bis (15). Ele foi produzido até 1943, contando 602 unidades produzidas (incluindo protótipos e versões especiais), das quais apenas 67 encontravam-se operacionais
no momento do armistício, embora a maioria já estivesse afastada do serviço de 1ª linha.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O BR.20M era armado com 3 metralhadoras de 12,7 mm e tinha capacidade para 1.600 kg de bombas.
Comprimento - 16,68 m. Envergadura - 21,56 m. Altura - 4,75 m. Motores (2) - 1.000 HP (cada). Peso
(máx) - 10.100 kg. Velocidade - 440 km/h. Autonomia - 2.750 km. Teto - 8.000 m. Tripulação - 5 homens.

BR.20M Cicogna

7
8

Referente à Itália.
M de Modificato.
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BRAGADIN
Classe de submarinos.
Baseados na classe Pisani, os dois barcos dessa classe (Marcantonio Bragadin e Filippo Corridoni)
foram construídos entre 1927 e 1931 e foram reformados em 1935, sofrendo alterações estruturais
(como nas classes Bandiera e Squalo) e redução do seu comprimento em 4 metros.
Eles se revelaram extremamente problemáticos: baixa estabilidade, desequilíbrio na proa com mar agitado (problemas resolvidos em 1935 com a instalação de protuberâncias e a elevação da proa, mas
que resultaram na redução da velocidade) e aparato de minas ineficiente (de fato, foi usado apenas
uma vez em ação de guerra pelo Bragadin). Embora fossem submarinos lança-minas, foram usados
principalmente para transporte de suprimentos para a África do Norte e no Mar Egeu, além de servirem
também para treinamento.
Por ocasião do armistício italiano, ambos passaram para o lado aliado e foram usados para treinamento. O Filippo Corridoni transportou suprimentos para a guarnição de Leros durante a defesa da ilha.
Foram desativados em fevereiro de 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Após 1935, essa classe tinha as seguintes especificações técnicas: eram armados com 4 tubos lançatorpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 4 polegadas e 2 metralhadoras AA de 13,2 mm. Podiam transportar de 16 a 24 minas. Deslocamento - 965/1.068 T. Comprimento - 68,00 m. Motores (2 Diesel/ 2
Elétricos) - 1.500/1.000 HP. Velocidade - 11,5/7 nós. Tripulação - 56 homens.

Marcantonio Bragadin (ex-Marcantonio Bragadin)
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BREDA 51 COLONIALE
Caminhão.
Lançado em 1941, o Breda 51 era um caminhão 6x4 para todo tipo de terreno desenvolvido a partir de
1936. Foram inicialmente encomendadas 48 unidades pela administração colonial para emprego na
África Oriental Italiana, porém, o Regio Esercito também o adotou, usando uma cabine menor, batizado
de Breda 51 Coloniale.
Ele foi usado principalmente na África do Norte como trator de artilharia. Após o armistício italiano, ele
foi produzido para a Wehrmacht, contando 29 unidades. Ele permaneceu em serviço na Itália até os
anos 50.
Teve uma versão posterior, com o chassi reforçado, o Breda 52, destinado a servir de plataforma para
o canhão antiaéreo 90/53.
Sua produção totalizou 90 unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 7.000 kg de carga. Comprimento - 6,75 m. Largura - 2,50 m. Altura - 3,00 m. Peso 8,5 T. Velocidade - 60 km/h. Motor - 125 HP.
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BREDA 61
Trator de artilharia.
O Breda 61 foi desenvolvido a partir da licença de produção do sistema de lagartas concedida pelos
alemães e destinava-se a equipar o Exército italiano com um veículo de meia-lagarta. Ele era baseado
no Sd. Kfz 7 germânico e entrou em serviço em 1943.
O Regio Esercito encomendou 500 unidades do Breda 61, mas apenas 36 haviam sido entregues no
momento do armistício de setembro de 1943. Elas equiparam o grupo antiaéreo da 131ª Divisão Blindada Centauro para o reboque dos canhões antiaéreo de 88 mm.
Após o armistício, os alemães mantiveram a sua produção, tendo 199 unidades entregues. Foi utilizado
até o fim da guerra.
Teve um total de 235 unidades produzidas.
A FIAT desenvolveu igualmente o seu modelo de meia-lagarta, o FIAT 727, que foi desenvolvido em
1942-43 e teve 6 ou 8 unidades produzidas como uma pré-série. Ele deveria ter entrado em serviço em
1944, mas o armistício impediu isso.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele podia transportar 10 soldados ou 1.800 kg de carga e tinha uma capacidade de reboque de 8.000
kg. Comprimento - 6,85 m. Largura - 2,35 m. Altura - 2,62 m. Peso - 9,8 T. Motor - 130 HP. Velocidade
- 50 km/h. Tripulação - 2 homens.
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BRIN
Classe de submarinos.
Baseados na classe Archimede, os italianos construíram a classe Brin de barcos de longo alcance. Ela
teve cinco unidades (Brin, Galvani, Guglielmotti, Archimede e Torricelli) construídas entre 1936 e 1939
(os dois últimos foram construídos secretamente para substituir os dois barcos da classe Archimede
que haviam sido cedidos aos nacionalistas espanhóis durante a Guerra Civil Espanhola).
Quando a Itália entrou na guerra, quase todos estavam no Mar Vermelho (o Brin estava na Itália). Eles
participaram de patrulhas no Mediterrâneo, Oceano Índico, Mar Vermelho e Atlântico (a partir de Bordeaux). Em 1941-42, o Brin, o Archimede e, provavelmente, o Guglielmotti, foram reformados, tendo o
canhão de 100 mm substituído e reposicionado na proa (antes ficava numa estrutura na torre, a qual
foi reduzida).
A classe teve quatro baixas: o Torricelli foi auto-afundado no Mar Vermelho a 23/06/40 após danificar
o destróier HMS Khartoum e a chalupa HMS Shoreham; o Galvani foi afundado a 24/06/40 no Golfo
Pérsico pelo HMS Falmouth; o Guglielmotti foi afundado pelo submarino HMS Unbeaten quando viajava
de Bordeaux para a Itália a 17/03/42; e o Archimede foi afundado por aviões americanos no Atlântico,
perto da costa brasileira, a 15/04/43.
Após o armistício, o único sobrevivente, o Brin, foi usado pelos aliados para treinamento A/S. Foi desativado em fevereiro de 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 mm e 4 metralhadoras
AA de 13,2 mm. Deslocamento - 1.016/1.266 T. Comprimento - 72,47 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos)
- 3.000/1.100 HP. Velocidade - 17,3/8 nós. Tripulação - 54 homens.

Guglielmotti
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CA
Classe de mini-submarinos.
A classe CA (Costeiro Tipo “A”) foi a primeira desse tipo construída pelos italianos após a 1ª Guerra
Mundial. Ela teve quatro barcos, sendo os dois primeiros construídos em 1938 e reformados em 193941 (CA.1) e 1941-42 (CA.2). Excetuando os dois últimos, eles tinham diferenças consideráveis entre si.
Eles se destinavam originalmente à defesa costeira, mas, posteriormente, foram modificados para realizar ataques em portos inimigos.
Os dois primeiros foram experimentais e revelaram-se ineficientes e instáveis. Em 1941, ambos foram
transformados em transportes de homens-rãs (tiveram o periscópio e os tubos lança-torpedos removidos, entre outras alterações). Em 1942, depois que os EUA entraram na guerra, os italianos planejaram
atacar o porto de Nova York usando um mini-submarino. O CA.2 seria transportado através do Atlântico
pelo submarino Leonardo da Vinci, que foi modificado em Bordeaux. No entanto, o Leonardo Da Vinci
foi afundado antes que a operação pudesse ser realizada e ela foi cancelada.
Os dois barcos seguintes (CA.3 e CA.4) foram construídos em 1941-42. Eles foram levados para Bordeaux, na França, mas nunca entraram em ação.
Os CA.1, CA.3 e CA.4 foram auto-afundados a 09/09/43, por ocasião do armistício italiano. O CA.2 foi
capturado pelos alemães e auto-afundado por eles em 1944 (foi resgatado em 1949 e desmantelado).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Originalmente, eram armados com 2 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas. Em 1942, os CA.1 e
CA.2 podiam transportar 8 cargas de 100 kg de explosivos. Deslocamento - 13,3/16,1 T. Comprimento
- 10,00 m. Motores (1 Diesel/ 1 Elétrico) - 60/25 HP. Velocidade - 6,3/5 nós. Tripulação - 2 homens.

CA.2 em Bordeaux.

Clube SOMNIUM – 2020
Página 40 de 297

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

CA.111
Avião de reconhecimento e transporte.
Desenvolvido do Ca.101, o Caproni Ca.111 pertencia à família de “aviões coloniais” italianos e fez o
seu primeiro voo em fevereiro de 1932 (a versão de produção teve o motor trocado para um IsottaFraschini “Asso” 750 RC, fazendo com que ele ficasse conhecido como Ca.111RC). Ele foi lançado em
1935 e atuou na Etiópia, na Albânia e na Iugoslávia, inclusive como bombardeiro, e se destacava como
um avião robusto e de fácil manutenção.
Quando a Itália entrou na 2ª Guerra Mundial, havia 108 desses aparelhos em serviço, os quais foram
mais usados como transporte e para reconhecimento fotográfico. Teve ainda uma versão de hidroavião,
o Ca.111 Idro (25 unidades), usado como aparelho de reconhecimento marítimo.
Após o armistício, apenas dois desses aparelhos continuaram em atividade pela Aviação Italiana Cobeligerante (ao lado dos aliados), enquanto os aparelhos capturados pelos alemães foram destruídos.
O Peru adquiriu 12 unidades do Ca.111, as quais foram convertidas em bombardeiros (batizados pelos
peruanos de “Panchos”) e depois retornaram à função original. A 27/07/41, paraquedistas peruanos
lançados por estes aviões capturaram o porto de Puerto Bolívar, durante um conflito com o Equador.
Este foi o primeiro emprego de tropas paraquedistas em combate na América. A China também adquiriu
6 unidades desse aparelho em 1935. Também foi usado pelos partisans na Iugoslávia.
Teve 154 unidades produzidas, incluindo 2 protótipos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Ca.111RC era armado com 3 a 6 metralhadoras de 7,7 mm tinha capacidade para 600 kg de bombas.
Comprimento - 15,30 m. Envergadura - 19,68 m. Altura - 3,85 m. Motor (1) - 850 HP. Peso (máx) - 6.000
kg. Velocidade - 280 km/h. Autonomia - 2.250 km. Teto - 6.700 m. Tripulação - 3 homens.

Caproni Ca.111RC
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CA.133
Bombardeiro leve.
Lançado em 1935, o Caproni Ca.133 realizou o seu primeiro voo em dezembro de 1934. Ele era um
bombardeiro leve de asa alta e trem de pouso fixo e, apesar de obsoleto, ainda se encontrava em
serviço em 1940.
Derivado dos Ca.101 e 111, ele teve o seu batismo de fogo na Guerra da Etiópia (1935-1936), onde
ele foi usado para lançar armas químicas (gás mostarda e fosgênio). Esteve ainda na Guerra Civil
Espanhola, onde revelou-se vulnerável aos caças Polikarpov republicanos. Em 1940, cerca de 240
aparelhos desse tipo estavam em ação na África (183 na África Oriental italiana e uns 60 na Líbia).
Também atuaram na Grécia, na frente russa e 12 unidades dele compuseram o grupo que participou
da Batalha da Inglaterra. No entanto, ele só podia atuar onde não houvesse oposição de caças.
O Ca.133 foi usado até 1948 e produzido até 1943, contando 525 unidades produzidas, 329 das quais
em versão de transporte de tropas (Ca.133T). Também teve uma versão de ambulância (Ca.133S, 21
unidades produzidas). Também foi produzido na versão civil de transporte. Após o armistício, ele foi
usado pela Itália Cobeligerante e pela República de Saló.
A Áustria adquiriu 5 unidades dele em 1936 e o Reino Unido capturou alguns ao fim da campanha na
África Oriental, os quais foram usados pelo 117º Esquadrão.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A versão original de bombardeiro era armada com 4 metralhadoras de 7,7 mm e tinha capacidade para
1.200 kg de bombas. Comprimento - 15,36 m. Envergadura - 21,24 m. Altura - 4,00 m. Motores (3) 460 HP (cada). Peso (máx) - 6.700 kg. Velocidade - 230 km/h. Autonomia - 1.350 km. Teto - 5.500 m.
Tripulação - 5 homens.

Ca.133
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CA.148P
Transporte.
Em 1937, a Caproni trabalhou na evolução do Ca.133, desenvolvendo a sua aerodinâmica e outras
melhorias gerais do projeto. O novo aparelho recebeu a designação Ca.148 e tornou-se a versão final
da família do Ca.101. Tal modernização, no entanto, não afetou muito o seu desempenho de voo e, de
fato, o Ca.148 permaneceu no mesmo nível do Ca.133.
Ele foi usado inicialmente como avião de transporte civil, ligando a Itália às colônias africanas, totalizando 54 unidades. Com a entrada da Itália na guerra, ele passou a ser usado exclusivamente para
transporte militar. Após o fim das hostilidades na África, alguns Ca.148 foram para a Europa e fizeram
parte da Aviazione Cobelligerante Italiana, ou ACI (Aviação Italiana Cobeligerante) e da República de
Saló até o final da guerra. Alguns poucos sobreviveram à guerra e foram explorados por companhias
aéreas civis até o final da década de 1940.
Teve uma versão específica para paraquedistas, o Ca.148P, que foi lançado em 1942 e teve um total
de 106 unidades produzidas, das quais 30 foram confiscadas e usadas pela Luftwaffe após o armistício
italiano.
O último Ca.148 voou num aeroclube italiano até 1956.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Tinha capacidade para transportar 18 passageiros. Comprimento - 15,83 m. Envergadura - 21,44 m.
Altura - 4,00 m. Motores (3) - 510 HP (cada). Peso (máx) - 8.000 kg. Velocidade - 241 km/h. Autonomia
- 900 km. Teto - 3.900 m. Tripulação - 2 homens.

Ca.148P
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CA.309 GHIBLI
Bombardeiro e reconhecedor.
Baseado no avião civil de passageiros Ca.308 Borea (Vento Norte), o Caproni Ca.309 Ghibli (Vento do
Deserto) foi o primeiro integrante de uma importante família de bimotores militares italianos.
Lançado em 1937, o Ghibli foi especialmente concebido para uso nas colônias italianas. Quando a Itália
entrou na guerra, havia 53 desses aparelhos estavam em serviço, distribuídos em sete esquadrões.
Teve destacada atuação na Líbia até 1942, mas, com a perda da África do Norte, os remanescentes
foram usados na Itália para transporte e treinamento.
Teve 215 unidades produzidas até agosto de 1943. Sua produção total foi de 243 aparelhos e ele
permaneceu em serviço até 1948. Teve ainda uma versão de ambulância.
Foi fornecido ainda ao Paraguai (2 unidades) e foi produzido sob licença na Bulgária (24 unidades na
versão de transporte de passageiros), onde foi designado Kaproni-Bulgarski KB 6/KB 309 “Papagal”
(Papagaio).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 3 metralhadoras de 7,7 mm e tinha capacidade para 330 kg de bombas (alguns tinham
um canhão de 20 mm e duas metralhadoras de 7,7 mm). Comprimento - 13,30 m. Envergadura - 16,20
m. Altura - 3,25 m. Motores (2) - 200 HP (cada). Peso (máx) - 2.695 kg. Velocidade - 250 km/h. Autonomia - 670 km. Teto - 4.500 m. Tripulação - 3 homens.

Ca.309 Ghibli
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CA.310 LIBECCIO
Bombardeiro e avião de reconhecimento.
Lançado em 1937, o Caproni Ca.310 Libeccio (Vento do Sudoeste) era um desenvolvimento do Ca.309,
dotado de trem de pouso retrátil. Ele realizou o seu primeiro voo a 20/02/37.
O “Libeccio” teve seu batismo de fogo na Guerra Civil Espanhola e foi exportado para a Hungria (35
unidades), Iugoslávia (249), Peru (17), Espanha (16) e Noruega (4). A Croácia utilizou 7 aparelhos
originalmente iugoslavos.
Participou da 2ª Guerra Mundial atuando como bombardeiro, avião de reconhecimento e de ataque ao
solo. Na Líbia, o Ca.310 revelou que seu desempenho não era superior ao do Ba.65 mais antigo. Continuou em serviço pela Itália Cobeligerante (ao lado dos aliados) após o armistício e só foi retirado em
1948.
Teve um total de 245 unidades produzidas, incluindo um protótipo de hidroavião, o Ca.310 Idro, o qual
teve uma versão posterior, o Ca.316, que teve 14 unidades produzidas, mas não chegou a entrar em
serviço, sendo usado apenas para treinamento.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 3 metralhadoras de 7,7 mm e tinha capacidade para até 450 kg de bombas. Comprimento - 12,20 m. Envergadura - 16,20 m. Altura - 3,52 m. Motores (2) - 470 HP (cada). Peso (máx) 4.650 kg. Velocidade - 365 km/h. Autonomia - 1.690 km. Teto - 7.000 m. Tripulação - 3 homens.

Ca.310 Libeccio

9

12 Ca.310 e 12 Ca.310bis, com para-brisas inteiriço.
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CA.311
Bombardeiro e avião de reconhecimento.
Lançado em 1939, o Caproni Ca.311 era, basicamente, um desenvolvimento do Ca.310, diferindo deste
por ter uma cabine totalmente envidraçada e sem bico. Essa característica destinava-se a melhorar a
visibilidade, mas tendia a provocar dificuldades para a tripulação devido aos reflexos do sol no vidro.
Mesmo assim, foi o substituto direto do Ro 37. A versão Ca.311M (Modificata) substituiu o vidro inteiriço
por placas de vidro (a maioria dos aviões foi convertida a esse modelo posteriormente).
O Ca.311 voou pela primeira vez a 01/04/37 (o protótipo do Ca310bis serviu como base para o desenvolvimento do Ca.311) e estreou na curta campanha contra a França, em junho de 1940, atuando depois na Líbia (onde também realizou algumas missões de ataque ao solo), Iugoslávia e Rússia.
No momento do armistício italiano, muitos Ca.311 ainda estavam em serviço, alguns dos quais caíram
em mãos alemãs.
A Iugoslávia adquiriu 15 unidades dele em 1941, dos quais ela recebeu apenas 5. As outras 10 unidades foram entregues à Croácia em 1942.
Teve uma versão posterior, o Ca.312bis, que teria sido exportado para a Bélgica (24 unidades) e a
Noruega (15), mas a invasão alemã deu fim ao negócio. Os aparelhos foram incorporados à Regia
Aeronautica e usados apenas para treinamento.
Teve um total de 320 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Ca.311M era armado com 3 metralhadoras de 7,7 mm e tinha capacidade para 400 kg de bombas.
Comprimento - 11,74 m. Envergadura - 16,20 m. Altura - 3,69 m. Motores (2) - 460 HP (cada). Peso
(máx) - 4.822 kg. Velocidade - 365 km/h. Autonomia - 1.600 km. Teto - 7.400 m. Tripulação - 3 homens.

Ca.311
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CA.313
Bombardeiro e avião de reconhecimento.
O Caproni Ca.313 foi o resultado direto do desenvolvimento do Ca.311, tendo motores mais potentes.
Ele fez o seu primeiro voo a 22/12/39 e entrou em serviço em 1941. Ele era um avião de reconhecimento
de limitado emprego como bombardeiro, além de ter sido testado como torpedeiro. No entanto, ele
sofria de sérios problemas com os motores, que frequentemente levavam a acidentes.
Ele esteve em ação na frente russa, Bálcãs e África do Norte. Foi também usado pela Luftwaffe (164
unidades) para treinamento. Após o armistício, existiam ainda 53 unidades do Ca.313 em serviço, mas
apenas dois serviram à Itália Cobeligerante e um à República de Saló.
Teve 271 unidades produzidas até 1944 (então sob controle alemão), das quais 84 foram exportadas
para a Suécia (estes aparelhos foram designados Ca.313S), dos quais três foram perdidos em combate
com a Luftwaffe por engano. Na Suécia, ele foi usado como bombardeiro, reconhecedor marítimo, torpedeiro e transporte e foi usado até 1946. Também foi encomendado pelo Reino Unido e pela França,
mas o início da guerra forçou o cancelamento do negócio (a França chegou a receber 5 unidades dele
(designado Ca.313F) que foram usadas, inclusive, contra os italianos).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O CA.313 RPB1 era armado com 3 metralhadoras de 7,7 mm e podia transportar até 400 kg de bombas.
Comprimento - 11,80 m. Envergadura - 16,65 m. Altura - 3,69 m. Motores (2) - 730 HP (cada). Peso
(máx) - 5.672 kg. Velocidade - 430 km/h. Autonomia - 1.700 km. Teto - 8.500 m. Tripulação - 3 homens.

Ca.313S
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CA.314
Bombardeiro leve.
Último membro e o mais numeroso da família de bombardeiros da Caproni, o Ca.314 foi lançado em
1942 e teve versões de escolta de comboios (Ca.314A ou Ca.314-SC), torpedeiro (Ca.314B ou Ca.314RA) e avião de ataque ao solo (Ca.314C). Ao todo, foram produzidas 73, 80 e 254 unidades, respectivamente, totalizando 407 unidades. Também foi testado como caça noturno.
Desenvolvimento do Ca.313, ele teve ativa participação na guerra, estando presente na África do Norte,
Mediterrâneo, Bálcãs e Itália (não esteve na frente russa). No momento do armistício, havia 148 unidades dele em serviço. Foi também usado pela Luftwaffe e continuou a ser produzido sob o domínio
alemão.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Ca.314A era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm, 1 metralhadora de 7,7 mm e tinha capacidade para 500 kg de bombas ou um torpedo de 900 kg. Comprimento - 11,80 m. Envergadura - 16,65
m. Altura - 3,70 m. Motores (2) - 730 HP (cada). Peso (máx) - 6.620 kg. Velocidade - 395 km/h. Autonomia - 1.690 km. Teto - 6.400 m. Tripulação - 3 homens.

Ca.314 em serviço na Luftwaffe
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CADORNA
Classe de cruzadores leves.
Essa classe foi uma extensão da classe Giussano e foi construída entre 1930 e 1933. Foi a segunda
de uma série de cinco classes conhecida no seu conjunto como “Classe Condottieri”. Com a experiência
adquirida com a classe anterior, foram feitos melhoramentos na estabilidade e na construção do casco
desses dois barcos.
Durante a 2ª Guerra Mundial, o Armando Diaz (concluído a 29/04/33) e o Luigi Cadorna (11/08/33)
tiveram participação ativa na campanha do Mediterrâneo, principalmente em funções de escolta de
comboios para a África do Norte. O Armando Diaz foi afundado pelo submarino HMS Upright a
25/02/41.
Após o armistício, o Luigi Cadorna passou para o lado aliado e teve removidas as metralhadoras de
13,2 mm, a catapulta e os tubos lança-torpedos, recebendo quatro canhões AA de 20 mm. Ele permaneceu na Marinha italiana e passou a ser usado para treinamento em 1947. Ele foi desativado em maio
de 1951.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 8 canhões de 6 polegadas, 6 canhões de 3,9 polegadas, 8 canhões AA de 20 mm, 8
metralhadoras de 13,2 mm e 4 tubos lança-torpedos de 21 polegadas. Tinha 1 catapulta, 2 hidroaviões
e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podia transportar até 138 minas. Deslocamento - 5.232
T(padrão). Comprimento - 169,30 m. Velocidade - 37 nós.

Luigi Cadorna
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CAGNI
Classe de submarinos.
Construídos entre 1939 e 1941, os quatro barcos dessa classe foram projetados para patrulha e ataque
oceânicos contra a navegação mercante, tendo grande autonomia e pesado armamento de superfície.
Sendo os maiores submarinos até então construídos na Itália, eram ainda bastante manobráveis e
confortáveis. Outros doze barcos teriam sido construídos em 1940 e 1941, mas o programa foi cancelado com o início da guerra.
Todos foram empregados em patrulhas no Mediterrâneo e em transportes para a África do Norte, mas
somente o Ammiraglio Cagni foi empregado no Atlântico e no Índico, sendo ele o recordista, entre os
submarinos italianos, de tempo de patrulha (136 dias). Ele também afundou a chalupa grega Argo a
29/11/42. Em 1943, Ammiraglio Cagni foi modificado para servir de transporte para o Japão.
O Ammiraglio Caracciolo foi auto-afundado a 11/12/41, perto de Bardia, após apenas uma missão de
transporte; o Ammiraglio Saint Bon foi afundado pelo submarino HMS Upholder a 05/01/42; e o Ammiraglio Millo foi afundado pelo submarino HMS Ultimatum a 14/03/42.
Ao ocorrer o armistício italiano, o Ammiraglio Cagni estava em sua segunda patrulha e entregou-se em
Durban, África do Sul, a 20/09/43. Ele passou a atuar ao lado dos aliados, sendo usado então para
treinamento A/S. Foi desativado em fevereiro de 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 14 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas, 2 canhões de 100 mm e 4 metralhadoras AA de 13,2 mm. Deslocamento - 1.653/2.136 T. Comprimento - 87,95 m. Motores (2 Diesel/ 2
Elétricos) - 4.370/1.800 HP. Velocidade - 17/8,5 nós. Tripulação - 78 homens.

Ammiraglio Caracciolo
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CALVI
Classe de submarinos.
Fruto de uma revisão do projeto da classe Balilla, a Calvi teve três barcos (Pietro Calvi, Enrico Tazzoli
e Giuseppe Finzi) construídos entre 1932 e 1936. Eram barcos de longo alcance para serviço oceânico,
tendo em vista as maiores ambições fascistas em outros continentes.
Todos tomaram parte na Guerra Civil Espanhola e, partindo da Itália, realizaram algumas patrulhas no
Mediterrâneo e Atlântico após a declaração de guerra da Itália. O Finzi tem a distinção de ser o primeiro
barco italiano na 2ª Guerra Mundial a atravessar, na ida e na volta, o Estreito de Gibraltar. Em agosto
de 1940, todos passaram a operar de Bordeaux (França), passando a atacar a navegação aliada no
Atlântico. Em dezembro de 1941, eles receberam a missão de resgatar os 254 náufragos do cruzador
auxiliar alemão Atlantis. A 01/04/42, o Calvi afundou o petroleiro T.C. McCobb, o primeiro navio americano afundado por um submarino italiano. Ao todo, a classe afundou 161.118 toneladas de mercantes
aliados.
O Calvi foi afundado pela chalupa HMS Lulworth a 15/07/42. No ano seguinte, os demais foram convertidos em transportes para o Extremo Oriente. Porém, o Tazzoli foi afundado em sua primeira missão
desse tipo, por causas ignoradas, em maio de 1943. O Finzi ainda estava sendo reformado quando a
Itália capitulou, sendo capturado pelos alemães e redesignado UIT21. Ele foi afundado pelos próprios
alemães a 25/08/44 para evitar captura.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 2 canhões de 120 mm e 4 metralhadoras
AA de 13,2 mm (o Tazzoli podia transportar 14 minas). Deslocamento - 1.549/2.061 T. Comprimento 84,30 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 4.400/1.800 HP. Velocidade - 16,8/7,4 nós. Tripulação - 72
homens.

Pietro Calvi
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CANNONE DA 65/17 MODELLO 13
Canhão de montanha.
Lançado em 1913, o Cannone da 65/17 foi empregado imediatamente pelas divisões alpinas italianas.
Participou da 1ª Guerra Mundial, da Guerra Civil Espanhola e foi exportado para Albânia e Equador.
Ele foi projetado para tração hipomóvel, mas também podia ser desmontado em cinco partes para
transporte. Em 1935, ele foi equipado com um escudo.
Porém, por 1940 ele era usado apenas para apoio de infantaria e como antitanque. Na ocasião, havia
719 unidades dele em serviço e atuaram na 2ª Guerra Mundial com considerável êxito. Alguns deles
foram capturados pelos alemães após o armistício italiano, sendo designado 6,5 cm GebK 246(i).
Teve 3.500 unidades produzidas. Ele foi o armamento principal do FIAT 2000.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 65 mm. Comprimento - 1,15 m. Peso - 556 kg. Alcance (máx) - 6.800 m. Peso do projétil - 4,25
kg.

GebK 246(i) em uso por forças das SS.
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CANNONE DA 65/64 CA MODELLO 39
Canhão antiaéreo.
Originalmente concebido a pedido da Regia Marina, o projeto deste canhão antiaéreo de 65 mm era da
Ansaldo e foi apresentado em 1939, vencendo a concorrência contra modelos apresentados pela Breda
e pela OTO. Ele foi uma tentativa de superar o desempenho das armas de 37 mm e seria usado nos
cruzadores da classe Capitani Romani, nos porta-aviões Aquila e Sparviero e nos cruzadores antiaéreos Etna e Vesuvio. No entanto, não chegaram a tempo de ser instalados na classe Capitani Romani
e os demais navios nunca foram completados.
Após modificações que excluíram o carregador automático, as primeiras 60 unidades foram entregues
em março de 1943. Aparentemente, foi usado somente em instalações em terra.
Em 1944, outras 55 unidades foram produzidas para os alemães, que efetivamente instalaram essa
arma em barcos de escolta no Mar Tirreno.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 65 mm. Comprimento - 5,00 m. Peso - 126 kg. Elevação - de -10º a +80º. Alcance (máx) 6.500 m. Peso do projétil - 4,08 kg.
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CANNONE DA 66/47 MODELLO 10/14
Canhão de costa.
Lançado em 1912, o Skoda K10 de 7 cm foi desenvolvido originalmente como um canhão naval de
dupla função que artilhou vários navios da Esquadra Austro-Húngara durante a 1ª Guerra Mundial. No
entreguerras, vários navios austro-húngaros foram transferidos para a Itália como reparação de guerra,
a maioria dos quais foi desmantelada ainda na década de 20. Vários desses canhões acabaram assim
removidos e usados como artilharia de costa.
Quando a Itália entrou na 2ª Guerra Mundial, havia 18 unidades desse canhão em serviço.
A versão antiaérea dessa arma era conhecida como K16.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 66 mm. Comprimento - 3,50 m. Peso - 520 kg. Alcance (máx) - 9.140 m. Peso do projétil 4,5 kg.

K16 de 7 cm na Marinha Austro-Húngara.
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CANNONE DA 70/15
Canhão de montanha.
Provavelmente, o Cannone da 70/15 tenha sido o canhão mais obsoleto de todos os que foram utilizados durante a 2ª Guerra Mundial. Quando foi lançado, em 1904, já era considerado ultrapassado!
Ele se destaca por não ter sistema de recuo, fazendo com que toda a peça recuasse ao disparar.
Apesar disso, era considerado um canhão excelente em termos de precisão e poder de fogo.
Ele atuou durante a Guerra Ítalo-Turca (1911-12) e 1ª Guerra Mundial. Em 1940, havia 92 unidades
dele no inventário do Regio Esercito. Porém, por 1941, ele estava em uso como apoio de infantaria,
principalmente na Eritreia e Etiópia. Parece ter desaparecido após 1942.
Ele podia ser transportado em quatro partes para transporte.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 70 mm. Comprimento - 1,15 m. Peso - 387 kg. Alcance (máx) - 6.630 m. Peso do projétil - 4,84
kg.

Cannone da 70/15 na Líbia, 1911.
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CANNONE DA 75/27 CK MODELLO 15
Canhão antiaéreo.
Lançado em 1915, o Cannone Contraerei da 75/27 CK10 foi desenvolvido a partir do Modello 06 e atuou
durante a 1ª Guerra Mundial. Obviamente, em 1939 ele estava obsoleto, mas, mesmo assim, esteve
na Guerra Civil Espanhola.
Alguns refinamentos feitos antes da 2ª Guerra Mundial salvaram-no de ser abandonado e, em 1940,
havia 82 unidades dele em serviço. Em 1943, porém, foram retirados para defesas costeiras e unidades
de 2ª linha.
Teve 165 unidades produzidas, das quais 72 montadas em caminhões.
Teve uma versão posterior simplificada, o Cannone da 75/27 AV Modello 18 (94 unidades em 1940).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 75 mm. Comprimento - 2,03 m. Peso - 1.346 kg. Elevação - de 0º a +70º. Alcance (máx) 6.000 m. Peso do projétil - 6,58 kg.

10

CK = Commissione Krupp (Comissão Krupp).
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CANNONE DA 75/27 MODELLO 06
Canhão de campanha.
Originalmente um modelo Krupp (produzido sob licença na Itália), o Cannone da 75/27 Modello 06
tornou-se a peça de artilharia de campanha padrão do Exército italiano durante a 1ª Guerra Mundial.
Por 1940, ainda equipava grande porção das baterias de artilharia italianas.
Inicialmente com as antigas rodas de madeira, ao tempo do grande conflito muitos exemplares já haviam sido convertidos para rodas metálicas com pneus de borracha. Teve dois modelos especiais para
fortalezas: 75/27 Modello 06 “em Caverna” e “em Casamata” (101 unidades em serviço em 1940).
Após o colapso italiano, as unidades capturadas pelos alemães foram designadas FK 237(i).
Teve cerca de 4.000 unidades produzidas, das quais 1.605 estavam em serviço em 1940.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 75 mm. Comprimento - 2,25 m. Peso - 1.080 kg. Alcance (máx) - 10.240 m. Peso do projétil 6,35 kg.

Cannone da 75/27 Modello 06 com rodas novas.
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CANNONE DA 75/27 MODELLO 11
Canhão de campanha.
O Coronel francês Joseph-Albert Deport (projetista do famoso Modelle 1897 de 75 mm) desenvolveu
um novo e revolucionário projeto, que incluía a lança dupla (hoje padrão na artilharia), a qual permitia
uma elevação muito maior do cano da arma, e um novo sistema de recuo. O projeto foi aprovado para
produção sob licença pelo Exército italiano e ele se tornou o Cannone da 75/27 Modello 11.
Inicialmente lançado em 1912 para a cavalaria, também foi muito usado em baterias de campanha, de
montanha e até como antiaéreo. Atuou na 1ª Guerra Mundial e na Guerra Civil Espanhola. Em 1940,
havia cerca de 1.800 canhões desse tipo em serviço, alguns ainda em atividade três anos depois, para
caírem em mãos alemãs, sendo designados FK 244(i).
A Finlândia adquiriu uma dessas peças em 1929.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 75 mm. Comprimento - 2,13 m. Peso - 1.076 kg. Alcance (máx) - 6.800 m. Peso do projétil 6,35 kg.
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CANNONE DA 75/27 MODELLO 12
Canhão de campanha.
O Cannone da 75/27 Modello 12 foi uma versão revisada do Modello 06, tendo maior elevação e menor
peso, sendo destinada a unidades de cavalaria. Embora fosse uma versão revisada do 06, o Modello
12 tinha o mesmo canhão do anterior, tendo ligeiras modificações somente na carreta. Este canhão foi
produzido pela Krupp alemã em 1912, tendo, provavelmente, poucas unidades.
Por 1940, havia 51 unidades dele em serviço, as quais equipavam três grupos de artilharia. Em junho
de 1941, os três grupos foram reunidos e formaram o 3º Regimento de Artilharia da 3ª Divisão Celere
“Príncipe Amedeo Duca d'Aosta”, enviada com o Corpo Expedicionário Italiano para a Rússia.
Depois de 1943, os alemães denominaram-no leFK 245(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 75 mm. Comprimento - 2,25 m. Peso - 900 kg. Alcance (máx) - 10.200 m. Peso do projétil 6,35 kg.
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CANNONE DA 75/32 MODELLO 37
Canhão de campanha.
Após a Grande Guerra, a Itália recebeu grande quantidade de equipamento bélico da Áustria-Hungria
como reparação de guerra. No entanto, nos anos 1930, muito desse material tornou-se obsoleto e
precisava ser substituído. A artilharia de campanha foi a primeira a ser modernizada, com a adoção do
protótipo da Ansaldo: o Cannone da 75/32 Modello 37. Este se tornou o primeiro canhão projetado na
Itália após 1918.
Ele era uma ótima arma, moderno e adequado à tração mecânica. Além disso, sua alta velocidade de
boca permitia que ele fosse usado como antitanque eventualmente. Porém, o Modello 37 nunca foi
produzido em quantidade suficiente para equipar todas as baterias italianas. Ele esteve em ação no
front russo (equipando o 201º Reggimento d'Artiglieria Motorizzato).
Após o colapso italiano, 48 unidades dele caíram em mãos alemãs, sendo então designado FK 248(i).
Os germânicos fizeram uso dele na Itália e na Iugoslávia.
Teve algumas unidades vendidas para o Peru.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 75 mm. Comprimento - 2,57 m. Peso - 1.160 kg. Alcance (máx) - 12.500 m. Peso do projétil 6,3 kg.

Cannone da 75/32 Modello 37
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CANNONE DA 75/34 MODELLO SF
Canhão de fortificação.
No início dos anos 1930, a artilharia divisional italiana estava equipada com peças ultrapassadas e era
necessário levar a cabo a sua modernização. A solicitação de um novo canhão de 75 mm foi atendida
pela Ansaldo e pelo AREN (Arsenale Costruzioni Artiglierie de Nápoles), que apresentaram seus projetos. O projeto da AREN saiu-se vitorioso, na forma de um canhão 75/34 sobre o reparo do Cannone
da 75/18, já em produção. No entanto, ele sofreu mais algumas modificações e entrou em produção
como o Cannone da 75/32 Modello 37.
No entanto, o canhão 75/34 original foi adotado como armamento principal do tanque P26/40 e do
canhão autopropulsado M42M. Com base nesses modelos, o AREN produziu o Modello SF (abreviatura
de “sfera”, que tinha um reparo de formato esférico para aplicação em casamatas). Ele foi fabricado
com peças semiacabadas originalmente destinadas aos veículos e substituiu as peças de 47 mm nas
fortificações de fronteira como defesa antitanque.
Permaneceu nessa função até os anos 80.
Ignora-se quantos foram produzidos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 75 mm. Comprimento - 2,50 m. Peso - 1.250 kg. Alcance (máx) - 12.500 m. Peso do projétil 6,3 kg.

Protótipo do Cannone da 75/34 no reparo do 75/18.
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CANNONE DA 75/46 CA MODELLO 34
Canhão antiaéreo.
O seu projeto teve início em 1926, mas apenas em 1934 a Ansaldo lançou o Cannone da 75/46 CA11,
um desenho convencional inspirado nos modelos Vickers. Foi o primeiro canhão antiaéreo totalmente
desenvolvido e produzido na Itália e, em pouco tempo, tornou-se a melhor arma de seu tipo do Regio
Esercito, tendo a sua estreia na Guerra Civil Espanhola.
Em junho de 1940, havia 92 unidades dele em serviço. Esteve na África do Norte, Itália e na frente
russa (54 unidades). Ele equipou o Semovente M42T da 75/46 e fez sucesso também como antitanque
e canhão de campanha. Tinha boa mobilidade, cadência de fogo e silhueta baixa.
Entretanto, das 318 unidades produzidas, somente 226 haviam sido entregues no final de 1942. Teve
ainda uma versão ligeiramente modificada (Modello 34M).
Depois de 1943, os alemães utilizaram-no na Itália sob a designação Flak 264/3(i). Também foi usado
pela RSI e pela Itália Cobeligerante.
Foi retirado definitivamente de serviço em 1954.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 75 mm. Comprimento - 3,45 m. Peso - 3.380 kg. Alcance (máx) - 8.500 m. Elevação - de -2º
a +90º. Peso do projétil - 6,5 kg.

11

Contro-Aerei = Antiaéreo.
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CANNONE DA 75/46 CA MODELLO 40
Canhão antiaéreo.
O Modelo 1940 tinha o mesmo canhão do Modelo 34, mas esse foi produzido especialmente para uma
base estática a ser usada pela MACA (Milizia Artiglieria Contro Aeri = Milícia de Artilharia Antiaérea).
Entretanto, das 232 unidades encomendadas, apenas 45 foram entregues até fins de 1942.
Em 1943, muitos destes foram parar em mãos alemãs sob a designação Flak 264/4(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 75 mm. Comprimento - 3,75 m. Peso - 2.450 kg. Elevação - de 0º a +90º. Alcance (máx) 10.370 m. Peso do projétil - 6,5 kg.

Flak 264/4(i) em uso por paraquedistas alemães.
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CANNONE DA 76/40 CA
Canhão antiaéreo.
O Cannone da 76/40 Modello 16 RM12 era baseado no Vickers-Armstrong QF 12 libras 12 cwt de 3
polegadas britânico, datado de 1897. Ele foi produzido pela Ansaldo e destinava-se a servir de artilharia
de dupla função (antinavios e antiaéreo) em navios de todas as classes, como encouraçados, cruzadores, destróiers, torpedeiras, caça-minas, submarinos, canhoneiras e até trens blindados da Regia
Marina.
A partir de 1933, ele foi retirado dos navios e instalado em posições fixas em terra, sendo então chamado Cannone da 76/40 CA13. Havia cinco tipos de montagens, o que fazia com que o peso da peça
fosse de 1.790, 2.676 ou 5.243 quilos.
Em 1935, alguns foram reformados, recebendo novos recuperadores e montagens de ângulos mais
altos, passando a chamar-se Cannone da 76/40 Modificata 35. Por 1939, estava obsoleto, mas ainda
estava sendo utilizado para defesa costeira e antiaérea. Quando a Itália entrou na 2ª Guerra Mundial,
havia 492 unidades dele em serviço.
Quando, em 1943, os italianos se renderam, os alemães tomaram conta de grande parte destes, sob
as designações Flak 266/1(i) – versão original – e 266/2(i) – versão modificada.
Também foi adotado pela Espanha e Romênia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Especificações técnicas do modelo original: Calibre - 76,2 mm. Comprimento - 3,14 m. Peso - 2.676 kg.
Elevação - de -5º a +75º. Alcance (máx) - 5.500 m. Peso do projétil - 6,02 ou 6,82 kg.

12
13

Regia Marina = Marinha Real.
Contro-Aerei = Antiaéreo.
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CANNONE DA 76/45 CA
Canhão antiaéreo.
O Cannone da 76/45 Modello 11 RM era uma versão produzida sob licença do Schneider de 76 mm
Modèle 1911 francês (daí também ser conhecido como 76/45 S, de Schneider). Produzido pela Ansaldo, o 76/45 artilhou os encouraçados da classe Caio Duilio e foi usado em bases estáticas em terra
e em trens blindados da Marinha.
Nos anos 30, eles foram removidos dos navios e instalados em pedestais fixos usados apenas na
defesa costeira e antiaérea do território italiano. Designado então Cannone da 76/45 CA, em 1940 havia
232 unidades dele em serviço.
Teve um total de 312 unidades produzidas. Somente alguns foram utilizados pelos alemães, após 1943,
sob a designação Flak 266/3(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,2 mm. Comprimento - 3,57 m. Peso - 2.204 kg. Elevação - de -5º a +80º. Alcance (máx) 6.405 m. Peso do projétil - 5,96 ou 6,05 kg.
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CANNONE DA 77/28 CA MODELLO 17
Canhão antiaéreo.
Durante a 1ª Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro sentiu a necessidade de ter mais canhões
antiaéreos e então a Skoda projetou um reparo de alta inclinação para o Kanon de 8 cm M.05/08, um
canhão de campanha. Essa arma foi designada Luftfahrzeugabwehr-Kanone M5/8 M.P (Mittelpivotlafette14) de 8 cm. A Itália adquiriu uma boa quantidade dessas armas na Grande Guerra e deu a elas a
designação Cannone da 77/28 CA Modello 17.
Apesar de totalmente obsoleto em 1940 (seu cano ainda era de bronze), na ocasião havia 90 unidades
dele em serviço. Ele foi usado na defesa antiaérea da Metrópole e na África do Norte.
Em 1943, os alemães apossaram-se destes e lhe deram a designação Flak 268/1(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 76,5 mm. Comprimento - 2,30 m. Peso - 2.470 kg. Elevação - de -5º a +73º. Alcance (máx) 3.996 m. Peso do projétil - 6,4 ou 6,64 kg.

14

Reparo de pivô central.
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CANNONE DA 90/53
Canhão antiaéreo.
Por 1939, às vésperas do grande conflito, o Exército italiano carecia de modernos canhões antiaéreos.
Com base no canhão naval 90/50 Modello 38, a Ansaldo desenvolveu então o Cannone da 90/53.
Lançado em três versões (41C (móvel), 41P (fixa) e autocannoni (para montagem em caminhões), o
Cannone da 90/53 teve uma encomenda de 1.804 unidades (660 na versão 41C, 1.087 na versão 41P
e 57 como autocannoni). Contudo, em julho de 1943, apenas 539 unidades haviam sido entregues. Ele
continuou a ser produzido sob o controle alemão, após setembro de 1943, contando mais 145 peças
fixas e 68 móveis.
O 90/53 foi o melhor canhão antiaéreo pesado italiano e o mais produzido pela Itália na 2ª Guerra
Mundial. Também atuou como antitanque (com grande sucesso) e na defesa costeira. Nessas funções,
seu alcance chegava a 17,4 quilômetros. Ele tinha uma capacidade de penetração de 90 mm a 1.000
metros, com uma inclinação de 30º. Alguns foram instalados em caminhões Lancia 3Ro e Breda 52 e
enviados para a África do Norte. Ele também foi o armamento principal do Semovente da 90/53. Comparável ao temível “88” alemão, ele podia destruir qualquer tanque anglo-americano de sua época.
Em 1943, muitos deles passaram para o arsenal alemão sob a designação Flak 309/1(i), mas era mais
conhecido como Flak 41(i) de 9 cm. No final de 1944, a Wehrmacht contava com 315 dessas armas,
algumas sendo usadas na defesa da própria Alemanha. Também foi usado pela RSI e alguns caíram
em mãos iugoslavas. Em 1991, foi usado pelos croatas na Guerra de Independência croata (19911995).
Na Itália, ele permaneceu em serviço até 1970.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 90 mm. Comprimento (cano) - 4,74 m. Peso - 6.240 kg. Elevação - de -2º a +85º. Alcance
(máx) - 12.000 m. Peso do projétil - 10,33 kg.

Cannone da 90/43 41C
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CANNONE DA 102/35 MODELLO 14
Canhão antiaéreo pesado.
Originalmente um canhão naval projetado pela Schneider francesa para o Reino Unido, o Cannone da
102/35 Modello 14 foi um dos mais pesados canhões antiaéreos italianos, sendo utilizado para defesa
costeira e antiaérea.
Lançado em 1917, ele foi produzido pela Ansaldo e pela Vickers em quatro modelos e três tipos diferentes de reparos. Ele participou das duas guerras mundiais. A 10/06/40, havia 110 unidades dele no
arsenal do Exército italiano.
Ele também foi usado montado em caminhões e plataformas ferroviárias. Em 1941, sete unidades dele
foram montadas em caminhões FIAT 634N, se constituindo em canhões móveis, com função tanto de
campanha quanto antiaérea e antitanque. Uma bateria deles equipou a Divisão Blindada Ariete e outra,
a Divisão Motorizada Trento.
Também foi usado pela Romênia, na defesa do porto de Constanta.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 102 mm. Comprimento - 3,73 m. Peso - 1.220 kg. Elevação - de +10º a +70º. Alcance (máx) 11.700 m. Peso do projétil - 13,7 kg.

Cannone da 102/35 em reparo de pivô central.
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CANNONE DA 102/45 MODELLO 36
Canhão antiaéreo pesado.
Originalmente um canhão naval britânico de 1917, o Cannone da 102/45 foi fabricado pela Ansaldo e
talvez tenha sido o mais eficiente dos canhões antiaéreos pesados italianos. Ele artilhava muitos navios
da Regia Marina, mas, no período entreguerras, eles foram removidos e adaptados em bases terrestres
de dupla função (antiaéreo e de costa), surgindo o Modello 36.
Atuou lado-a-lado com o Cannone da 102/35 nas defesas costeiras e antiaéreas nas duas guerras
mundiais. Foi utilizado somente em bases estáticas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 102 mm. Comprimento - 4,70 m. Peso - 2.327 kg. Elevação - de -5º a +85º. Alcance (máx) 9.300 m. Peso do projétil - 13,7 kg.
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CANNONE DA 105/32
Canhão de campanha tcheco.
Desenvolvido a partir de 1909 e lançado em 1916, o Skoda M.15 de 104 mm era uma peça de artilharia
do Exército austro-húngaro que foi bastante empenhada na Grande Guerra. Foi produzido entre 1914
e 1918, totalizando pelo menos 577 unidades.
No pós-guerra, ele foi incorporado aos arsenais da Itália e da Polônia, embora ele não fosse adotado
por nenhum país surgido da dissolução do Império Austro-Húngaro. Na Polônia, 4 unidades dele foram
usadas na Guerra Russo-Polonesa de 1919-1920. A Itália recebeu 260 unidades dele como reparação
de guerra (no Exército italiano, ele foi designado Cannone da 104/32) e ele atuou na Guerra da Etiópia.
Em 1938, ele teve o calibre alterado para 105 mm (devido aos estoques existentes dessa munição) e
foi então designado Cannone da 105/32. Ele se tornou um dos principais canhões de campanha de
longo alcance italianos da 2ª Guerra Mundial, sendo utilizado como artilharia de Corpo de Exército. No
final dos anos 30, 13 unidades dele foram vendidas para a Romênia. Em junho de 1940, havia 238
unidades em serviço (restavam então apenas 4 unidades no calibre original) e ele teve extensa participação nas campanhas da África do Norte, Iugoslávia, Rússia e Sicília.
Com a rendição italiana, as unidades capturadas pelos alemães foram designadas K 320(i) de 10,5 cm.
Também foi usado pela RSI.
Essa arma podia ser desmontada em duas partes para transporte por animais.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 105 mm. Comprimento - 3,64 m. Peso - 3.030 kg. Alcance (máx) - 16.200 m. Peso do projétil
- 16,1 kg.
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CANNONE DA 120/21
Canhão de fortificação.
Esta antiga peça de artilharia foi produzida pela Krupp alemã em 1882 especificamente para atender a
uma encomenda de canhões de fortificação e de costa feita pelos italianos. Apenas cinco peças foram
produzidas.
Ele permaneceu em serviço durante as duas guerras mundiais, em posições defensivas na fronteira
italiana. Foi retirado de serviço em 1945.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 120,3 mm. Comprimento - 3,25 m. Peso - 3.573 kg. Alcance (máx) - 7.700 m. Peso do projétil
- 15,7, 16,4, 17,2, 17,8 ou 24 kg.
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CANNONE DA 120/27 CA MODELLO 24
Canhão antiaéreo.
O Cannone da 120/27 Modello 1924 da OTO foi produzido para artilhar os submarinos da classe Balilla
e o Ettore Fieramosca. No entanto, pouco depois do início da guerra, o Balilla e o Fieramosca foram
desativados e seus canhões de 120 mm foram removidos e instalados em Messina, na Sicília.
Teve apenas 5 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 120 mm. Comprimento - ? Peso - ? Alcance (máx) - 7.800 m. Peso do projétil - 19,4 kg.
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CANNONE DA 149/35 A
Canhão pesado.
Lançado no início do Século XX, o Cannone da 149/35 A (“A” de Sir William Armstrong, proprietário da
fábrica Terni na Itália) foi produzido de 1901 a 1917 e participou da 1ª Guerra Mundial, mas estava
totalmente obsoleto para a 2ª. Era então uma das peças de artilharia mais antigas do Regio Esercito.
Também chamado de Modello 1901, ele não tinha mecanismo de recuo (o que fazia com a peça tivesse
que ser apontada novamente a cada disparo) e não podia fazer nenhum movimento lateral. Teve outras
duas versões para posições fixas, sendo uma para instalação em poço e outra em casamata blindada.
Ele esteve na Guerra Civil Espanhola (seis peças) e, no momento da entrada da Itália na guerra, havia
895 unidades dele em serviço. Ele nunca foi totalmente substituído pelo Cannone da 149/40 e permaneceu em ação até o fim da guerra. Foi usado na curta campanha contra a fronteira francesa, nos
Bálcãs, na África do Norte e na Sicília. Também foi instalado em posições fortificadas, incluindo as
defesas das cidades de Tobruk, Bardia e Trípoli.
Após 1943, os exemplares capturados pelos alemães foram provavelmente descartados, pois não
existe registro de seu uso por eles.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 149,1 mm. Comprimento - 5,72 m. Peso - 8.220 kg. Alcance (máx) - 16.500 m. Peso do projétil
- 45,12 kg.
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CANNONE DA 149/40 MODELLO 35
Canhão pesado.
A Ansaldo produziu em 1934 o primeiro protótipo do que seria o Cannone da 149/40 Modello 35. Lançado em 1939, em junho de 1940 apenas 48 unidades dele haviam sido produzidas (com outras 132
encomendadas). Ele podia ser desmontado em duas ou quatro partes para transporte.
Inicialmente usado na defesa costeira, ele equipou o 33º Gruppo Mobile e foi enviado para a Iugoslávia
em abril de 1941 e para a Líbia em outubro do mesmo ano, onde participou do bombardeio a Tobruk.
Outros três grupos (31º, 32º e 34º) atuaram no front russo a partir de julho de 1942.
Após a rendição italiana, a Ansaldo produziu outras 13 unidades para os alemães (que haviam capturado 3 deles), sendo por eles designado K 408(i).
Indubitavelmente, o Cannone Pesante da 149/40 Modello 35 foi um dos melhores canhões italianos da
2ª Guerra Mundial, mas a pouca quantidade em que foi produzido não permitiu que ele se destacasse.
Ele seria o substituto do Cannone da 149/35 A, mas nunca foi produzido em quantidades que permitissem isso. Ele permaneceu em serviço no Exército italiano até 1969.
Na realidade, parte do Estado Maior do Regio Esercito acreditava que a artilharia pesada teria um papel
secundário numa guerra de movimento e, portanto, a prioridade foi dada às peças de corpo, antitanques, antiaéreas e divisionais, de maior mobilidade.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 149,1 mm. Comprimento - 6,04 m. Peso - 11.340 kg. Alcance (máx) - 23.700 m. Peso do
projétil - 45,96 kg.
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CANNONE DA 149/47 MODELLO 10
Canhão de costa.
Lançado em 1912, o Skoda K10 de 15 cm era um canhão naval que artilhou navios da Marinha AustroHúngara durante a 1ª Guerra Mundial.
Com o fim da guerra, o encouraçado SMS Tegetthoff foi entregue à Itália como reparação de guerra e
foi desmantelado em 1925. Os canhões removidos do Tegetthoff foram usados pelos italianos em baterias costeiras na Líbia e na Croácia, participando ativamente da 2ª Guerra Mundial. Ainda hoje existe
um último exemplar da Bateria Madonna, na ilha de Veli Brioni, na costa croata.
No momento da entrada da Itália na 2ª Guerra Mundial, apenas 8 unidades dele estavam em serviço.
Teve 48 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 149,1 mm. Comprimento - 7,50 m. Peso - ? Alcance (máx) - 15.000 m. Peso do projétil - 45,5
kg.

Cannone da 149/47 na Líbia.
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CANNONE DA 152/45 MODELLO 11/16
Canhão pesado.
O Cannone Pesante da 152/45 S (de Schneider) Modello 1911 era um canhão naval de origem francesa
produzido sob licença pela Ansaldo e instalado nos encouraçados da Classe Caio Duilio. Durante a 1ª
Guerra Mundial, eles foram removidos dos navios e instalados em reparos para serviço de contrabateria
de longo alcance. Adotado em 1917, ele foi usado ainda como canhão de costa e de cerco.
Em junho de 1940, 53 deles ainda estavam em serviço no Regio Esercito, principalmente no Norte da
Itália. Foi usado até o fim da guerra.
Na Wehrmacht, ele foi designado K 411(i), mas não existem registros de seu uso pelos alemães.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 152,4 mm. Comprimento - 7,14 m. Peso - 16.672 kg. Alcance (máx) - 19.400 m. Peso do
projétil - 47,1 kg.

Cannone da 152/45 em sua plataforma de disparo.
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CANNONE DA 152/50 A MODELLO 18
Canhão de costa.
O Cannone da 152/50 A (de Armstrong) Modello 1918 foi desenvolvido no Reino Unido para a Itália,
onde foi produzido sob licença pela Ansaldo e usado como artilharia de costa. Ele podia ser usado em
um pedestal ou numa casamata.
A 10/06/40, havia 80 unidades dele em serviço e ele foi utilizado até o fim da guerra.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 152,4 mm. Comprimento - ? Peso (pedestal) - 35.804 kg. Alcance (máx) - 19.700 m. Peso do
projétil - 43,6, 45, 45,9, 47, 47,7, 49, 51 ou 53 kg.

Cannone da 152/50 em pedestal.
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CANNONE DA 190/39
Canhão de costa.
O Skoda vz.1904 de 19 cm foi lançado em 1905 como um canhão naval para a Marinha Austro-Húngara
e participou da 1ª Guerra Mundial a bordo de encouraçados e cruzadores blindados. Entre 1920 e 1921,
o cruzador blindado SMS Sankt Georg e os encouraçados SMS Erzherzog Ferdinand Max e
SMS Erzherzog Friedrich foram despachados para a Itália para serem desmantelados. Ao todo, 29 canhões de 190 mm foram removidos pelos italianos.
Durante a 2ª Guerra Mundial, esses canhões, agora denominados Cannone da 190/39, serviram em
baterias costeiras estabelecidas em Trípoli (8 peças), Sibenik (4), Pola (4) e Nápoles (4). A barca
GM.269 foi artilhada com duas dessas armas. Foram usados até 1945.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 190 mm. Comprimento - 8,00 m. Peso - 12.700 kg. Alcance (máx) - 20.000 m. Peso do projétil
- 97 kg.

Cannone da 190/39

Clube SOMNIUM – 2020
Página 78 de 297

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

CANNONE DA 203/45 MODELLO 1897
Canhão de costa.
A partir de 1895, a Armstrong Whitworth britânica produziu na Itália (Armstrong-Pozzuoli) este canhão
naval de 8 polegadas para diversas marinhas em todo o mundo. Ele artilhou navios da Argentina, Chile,
China, Espanha, Itália e Japão (onde também foi produzido sob licença). Ele esteve presente na Guerra
Hispano-Americana, Rebelião dos Boxer, Guerra Russo-Japonesa, Guerra Ítalo-Turca e 1ª Guerra
Mundial.
Na Itália, ele foi usado nos navios da classe Garibaldi, os quais foram desativados em 1923 (Varese) e
1930 (Francesco Ferruccio – o Giuseppe Garibaldi foi afundado em 1915). Seus canhões foram então
usados como artilharia de costa. Ainda na 1ª Guerra Mundial, algumas peças foram montadas em reparos De Stefano e usadas no front alpino, sendo designados Cannone da 203/45 D.S. Na 2ª Guerra
Mundial, a Itália utilizou 40 unidades desse canhão (também chamado 203 RM) apenas como artilharia
de costa até o fim da guerra.
No Japão, ele foi designado Canhão Naval Tipo 41 de 20,3 cm/45 e artilhou vários navios. Após o
Tratado de Washington (1922), os japoneses tiveram de remover esses canhões e foram então utilizados em defesas costeiras, inclusive na Baía de Tóquio, Tarawa e Wake.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 203 mm. Comprimento - 9,14 m. Peso - 19.400 kg. Alcance (máx) - 18.000 m. Peso do projétil
- 116 kg.

Cannone da 203/45 capturado pelos austríacos em 1918.
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CANNONE DA 305/42
Canhão de costa.
O Skoda 30,5 cm/45 e o Skoda 30,5 cm/45 K10 eram canhões produzidos a partir de 1908 e artilharam
encouraçados da Marinha Austro-Húngara durante a Grande Guerra. Após o término do conflito, as
belonaves Tegetthoff, Erzherzog Franz Ferdinand, Radetzky e Zrinyi foram entregues à Itália como reparação de guerra e foram todas desmanteladas durante a década de 20. Seus canhões de 305 mm
foram então removidos e usados em defesas costeiras, sendo denominados Cannone da 305/42.
Ao se iniciar a 2ª Guerra Mundial, apenas três dessas armas haviam sido instaladas perto de Taranto,
na Itália. No entanto, as fortificações ainda não haviam sido concluídas por ocasião do armistício italiano
de setembro de 1943. De fato, a escassez de munição para o 305/42 impediu um uso mais amplo dessa
arma.
Teve um total de 65 unidades produzidas e permaneceu em serviço na Itália até 1945.
O Cannone da 305/46 Modello 09, de fabricação britânica, artilhou os navios das classes Dante Alighieri, Conte di Cavour e Andrea Doria. Em meados da década de 30, os canhões desses navios foram
convertidos para o calibre de 320 mm e as peças que não foram convertidas foram destinadas à defesa
costeira, mas não chegaram a ser usadas nessa função.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 305 mm. Comprimento - 13,70 m. Peso - 54.250 kg. Alcance (máx) - 22.000 m. Peso do projétil
- 452 kg.

O canhão à esquerda é o Skoda 30,5 cm/45 que explodiu acidentalmente, matando o Vice-Almirante Lanjus von Wellenburg a 21/08/1913. O canhão à direita
é um L45 de 24 cm. A foto foi tirada em Sacciorgana, perto de Pola.
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CANNONE DA 305/50 MODELLO 12
Canhão de costa.
Lançado em 1909, apenas seis unidades desse canhão foram produzidas. O Cannone da 305/50 Modello 12 foi projetado e construído visando substituir os velhos obuseiros de 280 mm. Todos foram
instalados em Veneza e operados pelo 5º Reggimento Artiglieria da Costa e Fortezza (Regimento de
Artilharia de Costa e de Fortaleza).
Ele permaneceu em serviço durante as duas guerras mundiais.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 305 mm. Comprimento - ? Peso - 199.900 kg. Alcance (máx) - 19.000 m. Peso do projétil 406 ou 445 kg.
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CANNONE DA 381/40 MODELLO 14
Canhão pesado.
Lançado em 1916, o Cannone Navale da 381/40 era um canhão destinado a artilhar os encouraçados
da classe Francesco Caracciolo. No entanto, a construção desses navios foi cancelada e os canhões
então tiveram outros destinos. Alguns foram transformados em canhões ferroviários, outros foram usados como artilharia de costa e outros foram montados em monitores. Com o fim da Grande Guerra, a
maioria dos monitores foi desativada (a única exceção foi o Faà di Bruno15) e os canhões foram transferidos para a artilharia de costa.
Ele foi instalado na costa de Veneza, Brindisi, Augusta (Sicília) e Gênova. A bateria de Augusta foi
demolida diante do avanço americano e as de Brindisi foram capturadas pelos aliados. As demais caíram em poder dos alemães e foram operadas por eles e pela RSI até o fim da guerra.
Apenas quatro desses canhões foram instalados em reparos ferroviários (chamado Cannone da 381/40
AVS) e foram usados na Grande Guerra. Ao fim do conflito, contudo, eles foram estocados em La
Spezia e não foram utilizados na 2ª Guerra Mundial.
Teve cerca de 25 unidades produzidas, das quais 10 estavam instaladas em baterias costeiras no
momento da entrada da Itália na 2ª Guerra Mundial.
Seu peso variava em função do fabricante.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 381 mm. Comprimento - 15,74 m. Peso - 62.600 kg (Ansaldo) ou 84.900 kg (Armstrong).
Alcance (máx) - 27.300 m. Peso do projétil - 875 ou 884 kg.

Cannone da 381/40 na Albânia durante a 1ª Guerra Mundial.

15

O Faà di Bruno foi desativado em 1924, mas foi reativado com o início da 2ª Guerra Mundial como uma bateria
flutuante, designado GM.194. Ele foi estacionado em Gênova e foi capturado pelos alemães por ocasião do armistício, sendo entregue à RSI. Ele foi auto-afundado em Savona ao fim da guerra e foi posteriormente demolido.
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CANNONE-MITRAGLIERA DA 20/65 MODELLO 35
Canhão antiaéreo.
Em 1932, a Società Italiana Ernesto Breda iniciou o desenvolvimento de um canhão de tiro rápido de
20 mm para ser usado como arma antiaérea e antitanque. O protótipo surgiu em 1934 e, no ano seguinte, o Regio Esercito o adotou como Cannone-Mitragliera da 20/65 Modello 35, um dos principais
canhões AA leves italianos. Em modelos específicos (Modelos 39, 40, 35 RM, 39 RM e 40 RM, os três
últimos para a Marinha), ele foi instalado em aviões, blindados, navios (inclusive em montagens duplas),
caminhões e em bases fixas.
Ele teve seu batismo de fogo na Guerra Civil Espanhola, onde foi usado inclusive como armamento do
Panzer I. Quando a Itália entrou na 2ª Guerra Mundial, havia 1.759 unidades dessa arma em serviço
(1.465 no Exército, 240 na Marinha, 204 na MACA16 e 50 na Força Aérea. Foi muito apreciado também
pelos seus inimigos, pois os exemplares capturados pelos britânicos, australianos e sul-africanos foram
postos a seu serviço. O 2º/3º Regimento Antiaéreo Leve australiano foi totalmente equipado com ele e
a arma foi usada ainda pelo LRDG em seus veículos e nos Marmon-Herrington sul-africanos.
Alguns deles foram exportados para a China, antes de 1939, e para a Finlândia (88 unidades) em 194041. Depois do armistício italiano, os alemães utilizaram muitos deles e mantiveram a sua produção, sob
a designação Flak 282(i) de 2 cm. Também foi usado pela RSI, Itália Cobeligerante, Equador, Eslováquia, Iugoslávia e República Dominicana. Na Finlândia, ele esteve na Guerra de Inverno e na Guerra
de Continuação e foi usado até meados da década de 80.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 20 mm. Comprimento - 1,87 m. Peso - 330 kg. Elevação - de -10º a +80º. Alcance (máx) 2.500 m. Peso do projétil - 0,135 kg.

16

Milizia Artiglieria Contro Aeri = Milícia de Artilharia Antiaérea.
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CANNONE-MITRAGLIERA DA 20/77 (SCOTTI)
Canhão antiaéreo.
Desenhado por Alfredo Scotti, o Cannone-Mitragliera da 20/77 foi projetado como armamento de avião
e teve o seu primeiro protótipo construído pela Oerlikon em Zurique, na Suíça, em 1932. Depois disso,
sua produção foi transferida para a Itália, onde ele foi produzido a partir de 1938. Porém, a 10/06/40,
havia apenas 24 unidades dele em serviço.
Produzido pela Isotti-Frascchini, o Cannone da 20/77 (também chamado de Cannone-Mitragliera Isotta
Fraschini) atuou juntamente com o Breda 35 nas unidades de artilharia antiaérea do Exército italiano.
Ele era mais simples, mais fácil de produzir, mais leve e tinha uma cadência de fogo ligeiramente maior
que o concorrente. Em contrapartida, seu alcance era inferior e sua velocidade de boca era um pouco
menor. Apesar disso, ambos eram igualmente letais contra alvos terrestres – podiam perfurar 30 mm
de blindagem a cerca de 500 metros de distância. Ele também foi usado montado em caminhões. Foi
usado também pela Regia Marina e pela Regia Aeronautica na proteção de aeródromos.
Após a rendição italiana, os alemães apoderaram-se de muitos desses canhões, que foi designado
Flak Scotti. Os alemães ainda forneceram alguns deles para a Hungria e a Eslováquia. Além disso,
exemplares capturados foram usados pelos britânicos. Após 1945, foi usado ainda por alguns anos
pelo Exército italiano.
Foi exportado para a China e a Holanda (146 unidades entregues, das 200 encomendadas, entre dezembro de 1939 e maio de 1940). Teria sido exportada também para países da América do Sul.
Teve apenas 500 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 20 mm. Comprimento - 1,54 m. Peso - 227,5 kg. Elevação - de -10º a +85º. Alcance (máx) 2.135 m. Peso do projétil - 0,125 kg.
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CANNONE-MITRAGLIERA DA 37/54 MODELLO 39
Canhão antiaéreo.
O canhão-metralhadora Breda 37/54 Modelo 32 entrou em serviço em 1934 e foi o primeiro de uma
linhagem de canhões antiaéreos que culminou no Modelo 39. Ele foi originalmente projetado para ser
usado em bases estáticas para a MACA (Milizia Artiglieria Contro Aeri = Milícia de Artilharia Antiaérea),
mas, em 1942, alguns estavam sendo usados em bases móveis, rebocados por tratores, na África do
Norte, inclusive na função antitanque.
Adotado pelo Exército e Marinha, teve diversas variantes: Modelos 32 e 38 (montagens duplas navais),
39 (montagem simples terrestre) e RM39 (em duas versões, simples ou duplo, naval). Na Regia Marina,
artilhou as classes de encouraçados Conte di Cavour, de cruzadores Trento, Zara, San Giorgio, Capitani Romani e Alberto da Giussano e de destróiers Navigatori, Oriani e Soldati.
O Cannone da 37/54 Modello 39 teve 455 unidades produzidas e muitas foram utilizadas pelos alemães
e pela RSI após o colapso italiano. Na Wehrmacht, ele recebeu a designação 3.7 cm Flak Breda.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Cannone-Mitragliera da 37/54 Modello 39 tinha as seguintes especificações técnicas: Calibre - 37
mm. Comprimento - 2,00 m. Peso - 2.975 kg. Elevação - de -10º a +90º. Alcance (máx) - 4.118 m. Peso
do projétil - 0,8 kg.

Cannone-Mitragliera da 37/54 Modello 39
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CB
Classe de mini-submarinos.
Os mini-submarinos CB (Costeiro Tipo “B”) foram construídos entre 1941 e 1943 e se constituíam em
desenvolvimento direto do Tipo “A”.
Originalmente concebidos para ações anti-submarinas, os barcos dessa classe foram empregados em
ações ofensivas a partir de 1941. Dos 22 barcos previstos, apenas doze foram completados antes do
armistício italiano (CB.1 a CB.12), sendo nove dos outros dez completados para a RSI. Outros cinquenta então projetados nunca foram construídos.
Em 1942, as seis primeiras unidades comissionadas foram empenhadas no Mar Negro. O CB.2 teria
afundado o submarino soviético Shch-306 em novembro de 1942. O CB.4 afundou o submarino soviético Shch-203 a 26/08/43, a última vitória da arma submarina italiana na 2ª Guerra Mundial. Porém, o
CB.5 foi destruído a 13/06/42 por uma lancha-torpedeira soviética.
Com o armistício italiano, os cinco remanescentes foram cedidos à Romênia pelos alemães e o CB.3
foi afundado a 20/08/44. Os demais foram todos auto-afundados em Constanta a 28/08/44. O CB.7 foi
capturado pelos alemães na Iugoslávia (foi canibalizado por peças para o CB.13) e os restantes (CB.8
a CB.12) estavam em Taranto e ficaram no lado aliado, continuando na Regia Marina até 1948, quando
foram desativados.
Os CB.13 a CB.22 foram capturados incompletos pelos alemães e, com exceção do CB.22, foram todos
concluídos e postos em serviço na Marinha da RSI, realizando missões de patrulha e transporte de
sabotadores. Os CB.13, CB.14, CB.15 e CB.17 (rebatizado CB.6) foram destruídos por ataques aéreos
aliados. O CB.16 encalhou a 01/10/44 e foi capturado pelos britânicos. O CB.18 foi auto-afundado a
31/03/45 (foi resgatado e desmantelado em 1946). A tripulação do CB.19 desertou para os aliados (ele
foi desmantelado em 1947). O CB.20 foi capturado por partisans iugoslavos em abril de 1945 (foi usado
pela Marinha iugoslava entre 1950 e 1957, sendo rebatizado P-901 Malisan). O CB.21 foi afundado
acidentalmente por um barco alemão a 29/04/45 e o CB.22 (que nunca foi concluído) foi danificado por
razões ignoradas, sendo posteriormente resgatado e hoje é preservado (bem como o P-901).
Os CB.1, CB.2, CB.4 e CB.6 foram resgatados pelos soviéticos em 1944 e postos em serviço, sendo
rebatizados TM-4, TM-5, TM-6 e TM-7, respectivamente. Foram desativados em julho de 1945 e desmantelados em 1955.
Modelos desenvolvidos destes (CM e CC) nunca foram concluídos pelos italianos, mas, um deles, o
CM.1, teria sido completado sob supervisão alemã e rebatizado UIT17. Ele acabou capturado pelos
partisans italianos em Monfalcone em abril de 1945.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas. Deslocamento - 35,4/44,3 T. Comprimento
- 15,00 m. Motor (1 Diesel/ 1 Elétrico) - 90/100 HP. Velocidade - 7,5/7 nós. Tripulação - 4 homens.

CB.8
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CEIRANO 47 CM
Caminhão médio.
Lançado em 1927, o Ceirano 47 CM17 4x2 foi desenvolvido pela empresa Giovanni Ceirano Fabbrica
Automobili, com sede em Turim, e era uma versão mais leve do Ceirano 50 CM. Ele foi adotado pelo
Regio Esercito e pela Regia Aeronautica para substituir o FIAT-18BL. Teve uma versão especial para
as colônias (47C).
Ele foi produzido até 1939 e cumpriu diversas funções, tais como: guincho, veículo de resgate de aviões
e veículo para balão meteorológico. Teve uma versão blindada para uso pela PAI (Polícia da África
Italiana).
Ele estreou na Guerra da Etiópia e permaneceu em serviço durante a 2ª Guerra Mundial e até 1950.
Em 1931, a empresa Giovanni Ceirano foi adquirida pela FIAT, que a incorporou à sua subsidiária de
carga, a SPA.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 3.000 kg de carga ou 25 soldados. Comprimento - 6,10 m. Largura - 2,20 m. Altura 2,82 m. Peso - 3,9 T. Velocidade - 45 km/h. Motor - 53 HP.

17

Carro Medio.
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CEIRANO 50 CM
Caminhão pesado.
Lançado em 1927, o Ceirano 50 CM 4x2 foi desenvolvido pela empresa Giovanni Ceirano Fabbrica
Automobili, com sede em Turim. Ele foi adotado pelo Regio Esercito para substituir o FIAT 18BL e o
FIAT 18BLR.
Ele foi produzido até 1939 e cumpriu diversas funções, tais como: ônibus, veículo de rádio, oficina
móvel e ambulância. Ele também teve versões armadas com canhões antiaéreos de 75 mm.
Ele estreou na Guerra da Etiópia e permaneceu em serviço durante a 2ª Guerra Mundial e até 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 5.000 kg de carga ou 25 soldados. Comprimento - 6,01 m. Largura - 2,20 m. Altura 2,70 m. Peso - 4,7 T. Velocidade - 25 km/h. Motor - 53 HP.

Ceirano 50CM
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CICLONE
Classe de destróiers de escolta.
Com a urgente necessidade de proteger as rotas marítimas para a África do Norte, os italianos criaram
a classe Ciclone, uma versão ligeiramente maior e mais bem armada da classe Orsa. Sua construção
se deu entre 1941 e 1943, totalizando dezesseis barcos, a saber: Aliseo (identificação no casco AS),
Animoso (AM), Ardente (AD), Ardimentoso (AT), Ardito (AR), Ciclone (CI), Fortunale (FT), Ghibli (GH),
Groppo (GP), Impavido (IM), Impetuoso (IP), Indomito (ID), Intrepido (TI), Monsone (MS), Tifone (TF) e
Uragano (UR) (o Intrepido foi lançado no dia do armistício italiano e, portanto, nunca atuou pela Regia
Marina). Também foram classificados como torpedeiras.
Tiveram destacada participação na campanha do Mediterrâneo, realizando o serviço de escolta de
comboios para a África do Norte. O Fortunale afundou o submarino HMS P222 a 12/12/42; o Ardente
afundou o submarino HMS P48 a 25/12/42; o Ardito afundou o submarino HMS Turbulent a 06/03/43;
o Aliseo e o Ardito atacaram e destruíram oito navios auxiliares alemães em Bastia, na Córsega, no dia
08/09/43. O Impetuoso participou do resgate dos náufragos do Roma a 09/09/43.
Seis foram perdidos em ação antes do armistício italiano: o Ardente foi afundado por uma colisão acidental com o destróier Grecale a 12/01/43; o Uragano foi afundado por minas a 03/02/43; o Monsone
foi afundado a 01/03/43 em Nápoles pela USAAF; o Ciclone foi afundado por minas a 08/03/43; o Tifone
foi danificado por aviões americanos e acabou auto-afundado em Korbous, na Tunísia, a 07/05/43; e o
Groppo foi afundado em Messina pela USAAF a 25/05/43. O Ghibli e o Impetuoso foram auto-afundados nos dias 09/09/43 e 11/09/43, respectivamente (o Impetuoso estava na costa espanhola e foi autoafundado para não ser entregue aos aliados). O Ghibli foi resgatado pelos alemães, mas nunca foi
reparado, sendo auto-afundado em La Spezia a 25/04/45.
O Ardito e o Impavido foram capturados pelos alemães e rebatizados TA.25 e TA.23 respectivamente.
O Intrepido teve a sua construção concluída pelos alemães a 16/01/44, sendo rebatizado TA.26. O
TA.23 foi avariado por uma mina e foi atacado por MTBs britânicos, sendo afundado por torpedos disparados pelo TA.29 (ex-Eridano) a 25/04/44. O TA.26 foi afundado pelos barcos americanos PT 552, PT
558 e PT 559 a 15/06/44. O TA.25 teria sido afundado por MTBs britânicos a 21/06/44 ou por sabotagem em Rapallo a 06/07/44.
Após o armistício, o Aliseo, o Animoso, o Ardimentoso, o Fortunale e o Indomito passaram a atuar junto
aos aliados.
No pós-guerra, nenhum deles permaneceu na Marinha italiana, sendo todos entregues a outros países
como reparação de guerra em 1949: o Animoso, o Ardimentoso e o Fortunale foram transferidos para
a URSS (rebatizados Ladny, Liuty e Liotny, respectivamente), enquanto o Aliseo e o Indomito foram
transferidos para a Iugoslávia (rebatizados Biokovo e Triglav, respectivamente). O Ladny foi afundado
como alvo de mísseis a 28/08/59, o Liuty foi desativado em 1960 e o Liotny foi afundado como alvo de
artilharia em 1959. Os barcos iugoslavos permaneceram em serviço até 1971.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 (ou 3) canhões de 3,9 polegadas, 8 (ou 10 ou 12) canhões AA de 20 mm, 8
metralhadoras AA de 13,2 mm, 4 tubos lança-torpedos de 18 polegadas e 4 lançadores de cargas de
profundidade. Deslocamento - 1.113 T(padrão). Comprimento - 82,50 m. Velocidade - 26 nós.

Animoso
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CONTE DI CAVOUR
Classe de encouraçados.
A classe Cavour destacou-se na Regia Marina por ter torres sobrepostas e o incomum número de treze
canhões como armamento principal. Era constituída por três barcos: Conte di Cavour, Giulio Cesare e
Leonardo da Vinci. Eles foram construídos entre 1910 e 1915, mas o Leonardo da Vinci sofreu uma
explosão interna e afundou em Taranto a 02/08/16 (foi resgatado em 1919, mas foi sucateado em
1923). Eles tiveram uma participação apagada na 1ª Guerra Mundial e participaram da crise de Corfu
(1923). Os dois remanescentes foram modernizados em 1924-26, mas, em 1928, o Cavour passou
para a reserva e o Cesare passou a ser usado para treinamento de artilharia. Entre 1933 e 1937, foram
reconstruídos para fazer frente aos novos “Dunkerque” franceses, recebendo novos motores e tendo
removidos seus tubos lança-torpedos e a torre de artilharia central (passando esses barcos a ter dez
canhões de 12,6 polegadas em lugar dos originais treze de 12 polegadas). O Conte di Cavour participou
da parada naval de Nápoles, a 05/05/38, durante a qual hospedou o Rei Vittorio Emanuele III, Hitler e
Mussolini a bordo. Em abril de 1939, o Conte di Cavour participou da ocupação da Albânia.
Na 2ª Guerra Mundial, os dois estiveram na Batalha de Punta Stilo (09/07/40), quando o HMS Warspite
acertou uma granada de 15 polegadas no Giulio Cesare, que teve de retirar-se. A 12/11/40, o Cavour
foi inutilizado pelos Swordfishes que atacaram Taranto. Foi posteriormente salvo e levado para Trieste,
apenas para ser auto-afundado a 10/09/43. Foi resgatado pelos alemães, mas foi afundado a 15/02/45
pela USAAF (foi afinal desmantelado em 1947-52). O Giulio Cesare participou ainda da Batalha do
Cabo Teulada (27/11/40), mas acabou sendo relegado a treinamento em 1942. Após o armistício, ele
passou para o lado aliado.
No pós-guerra, o Giulio Cesare foi cedido à URSS em fevereiro de 1949. Rebatizado Novorossysk,
afundou acidentalmente em Sebastopol a 29/10/55. Foi o pior desastre da História Naval soviética,
tendo morrido no naufrágio 608 marinheiros (a causa provável foi uma mina alemã).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 10 canhões de 12,6 polegadas, 12 canhões de 4,7 polegadas, 8 canhões
de 3,9 polegadas, 12 canhões AA de 37 mm e 12 canhões AA de 20 mm. Eles tinham catapulta para
hidroaviões. Deslocamento - 28.800 T(padrão). Comprimento - 186,40 m. Velocidade - 28 nós.

Giulio Cesare
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CR.25
Avião de reconhecimento.
O FIAT CR18.25 era uma avião elegante, resistente e de design moderno que voou pela primeira vez a
22/07/37. Embora fosse concebido originalmente como um avião polivalente, esse avião entrou em
serviço como avião de reconhecimento e a 173ª Squadriglia Ricognizione Strategica Terrestre (Esquadrilha de Reconhecimento Estratégico Terrestre), baseada na Sicília, foi criada especificamente para
operá-lo.
Lançado em julho de 1941, esse aparelho distinguiu-se na escolta dos comboios italianos para a Líbia
e nas incursões de reconhecimento sobre Malta, com acentuada eficiência (eles abateram dois Beaufort a 21/06/41). Após janeiro de 1943, os três remanescentes foram usados como transportes. Após o
armistício, eles foram transferidos para o Norte da Itália e usados pela Luftwaffe para treinamento até
setembro de 1944.
Ao todo, 13 aparelhos foram construídos: dois protótipos do CR.25 (bombardeiro de reconhecimento),
nove aparelhos operacionais CR.25bis, um avião de transporte de passageiros CR.25D (usado pelo
adido aeronáutico italiano em Berlim) e um protótipo do CR.25quater, melhor armado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O CR.25bis era armado com 3 metralhadoras de 12,7 mm e tinha capacidade para até 300 kg de
bombas. Comprimento - 13,56 m. Envergadura - 16,00 m. Altura - 3,30 m. Motores (2) - 840 HP (cada).
Peso (máx) - 6.225 kg. Velocidade - 460 km/h. Autonomia - 2.100 km. Teto - 7.950 m. Tripulação - 3
homens.

CR.25bis

18

C.R. = Caccia Rosatelli; Caça projetado por Celestino Rosatelli.
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CR.32
Caça.
O FIAT CR.32 realizou o seu primeiro voo a 28/04/33 e foi lançado em março de 1935. Era um desenvolvimento direto do CR.30 e foi a base da aviação de caça italiana de 1935 a 1940.
Quando a 2ª Guerra Mundial começou, o CR.32 ainda equipava parte considerável dos esquadrões de
caça italianos, embora a sua substituição pelo CR.42 já estivesse em andamento. Permaneceu em
serviço de 1ª linha até abril de 1941, quando já estava obviamente obsoleto. Atuou na Líbia, Grécia,
África Oriental Italiana, Albânia e Sardenha.
Ele esteve na Guerra Civil Espanhola, onde foi apelidado Chirri19 (Grilo). Foi o aparelho mais numeroso
daquela guerra, totalizando 377 unidades empenhadas, e a Espanha veio a produzi-lo sob licença mais
tarde (sob a designação HA-132 L, contando 100 unidades). Foi também exportado para a Hungria
(164 unidades), Áustria (45), China (24), Venezuela (9) e Paraguai (5). Os aparelhos húngaros participaram da invasão da Eslováquia em março de 1939, da invasão da Iugoslávia em abril de 1941 e da
invasão da URSS em junho do mesmo ano. Após a anexação da Áustria, os aparelhos austríacos foram
entregues à Hungria. Os últimos CR.32 foram retirados de serviço na Espanha em 1953.
Ao todo, produziram-se 1.212 unidades desse avião, em quatro versões: CR.32 (383 unidades),
CR.32bis (328), CR.32ter (100) e CR.32quater (401). Toda a produção do CR.32ter foi enviada para a
Espanha.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O CR.32ter era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm. Comprimento - 7,45 m. Envergadura - 9,50
m. Altura - 2,63 m. Motor - 600 HP. Peso (máx) - 1.914 kg. Velocidade - 354 km/h. Autonomia - 780 km.
Teto - 7.700 m. Tripulação - 1 homem.

CR.32ter

19

Esse apelido se deveu à interpretação espanhola da pronúncia italiana de “CR”.
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CR.42 FALCO
Caça.
Último de uma série de famosos caças biplanos projetados por Celestino Rosatelli, o FIAT CR.42 Falco
(Falcão) realizou o seu primeiro voo a 23/05/38 e foi lançado em maio de 1939. Ao tempo da entrada
da Itália na guerra, os biplanos CR.32 e CR.42 constituíam quase 70% da força de caças italiana.
Apesar de obsoleto em 1940, o CR.42 foi, durante os primeiros anos da participação italiana, a espinhadorsal da Regia Aeronautica, com mais de 300 unidades no momento da entrada da Itália na guerra.
O CR.42 atuou como caça, interceptador, escolta, caça-bombardeiro, caça noturno, etc. Esteve em
todos os fronts italianos. Participou do curto conflito com a França, lutou na Batalha da Inglaterra, atuou
nos Bálcãs, em Creta, em Malta, na África do Norte, na África Oriental, na URSS, na Sicília e sobre a
própria Itália. No momento do armistício italiano, havia 103 aparelhos em serviço, a maioria dos quais
ficou no Norte do país e foram usados pela Luftwaffe para ataque ao solo noturno e treinamento. Os
que permaneceram no Sul foram usados para treinamento pela Aviação Italiana Cobeligerante.
Ele teve diversas versões específicas: CR.42AS20 (versão tropicalizada de ataque ao solo para atuação
no deserto norte-africano); CR.42CN21 (caça noturno); CR.42 “Egeo” (escolta de longo alcance, com
tanques de combustível adicionais); I.CR.4222 (protótipo de hidroavião, que atuou a partir de Leros, no
Mar Egeu); CR.42B (avião de treinamento de dois lugares);
Em março de 1941, o CR.42DB23, uma versão experimental com um motor Daimler-Benz DB 601A, foi
testado, chegando à velocidade de 520 km/h, provavelmente a maior velocidade já atingida por um
avião biplano.
Ele foi exportado para a Suécia (72 unidades), Hungria (6024) e Bélgica (34). Na Suécia, ele foi designado J.11. Na Espanha, dois aparelhos foram entregues após o fim da Guerra Civil Espanhola e permaneceram em serviço até 1948. No Iraque, durante a rebelião de Rashid Ali, em abril de 1941, 11
aparelhos foram enviados e receberam marcações iraquianas, mas os sete remanescentes escaparam
com o fim da rebelião.
Foi produzido até o verão de 1944 (ele continuou a ser produzido sob controle alemão, sendo designado
CR.42LW 25), totalizando 1.819 unidades produzidas (foi o avião italiano mais numeroso da 2ª Guerra
Mundial).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm e tinha capacidade para 200 kg de bombas. Comprimento - 8,27 m. Envergadura - 9,70 m. Altura - 3,59 m. Motor - 840 HP. Peso (máx) - 2.295 kg. Velocidade - 441 km/h. Autonomia - 780 km. Teto - 10.210 m. Tripulação - 1 homem.

20
21
22
23
24
25

Africa Settentrionale.
Caccia Notturna.
Idrovolante (Hidroavião)
Daimler-Benz
Em 1944, a Hungria recebeu dos alemães outras 12 unidades de CR.42bis.
LW = Luftwaffe.
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CURTATONE
Classe de torpedeiras.
Essa classe de destróiers foi a primeira construída para a Regia Marina após a 1ª Guerra Mundial. Ela
contava com quatro barcos: Curtatone (identificação CT), Calatafimi (CM), Castelfiardo (CD) e Monzambano (MB). Todos foram construídos entre 1920 e 1924 e eram equipados para atuar como lançaminas. Foram reclassificados como torpedeiras em 1938.
O Curtatone foi afundado por mina no dia 20/05/41. O Castelfiardo foi capturado pelos alemães a
09/09/43 em Suda (Creta) e rebatizado TA.16, sendo afundado pela RAF a 02/06/44. O Calatafimi foi
capturado pelos alemães em Pireu a 10/09/43, sendo rebatizado TA.19. Ele foi avariado pela RAF a
19/06/44, mas acabou afundado a 09/08/44 pelo submarino grego Pipinos.
O Monzambano foi desativado em 1951.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 4 canhões de 4 polegadas, 2 canhões AA de 20 mm e 6 tubos lançatorpedos de 17,7 polegadas. Podiam transportar 16 minas. Deslocamento - 953 T(padrão). Comprimento - 84,70 m. Velocidade - 32 nós.

Curtatone, 1926.
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CVP-5 CINGOLETTE
Transporte blindado de pessoal.
O desenvolvimento da Camionette Cingolate26 “Cingolette” CVP-5 se iniciou antes da guerra, quando
o Reino Unido forneceu aos italianos veículos Carden-Loyd. Com o início da guerra no deserto, os
italianos puderam botar as mãos em exemplares do Universal Carrier, o que influenciou muito o trabalho, resultando em dois protótipos: CVP-4 e CVP-5.
O CVP-4 (também conhecido como Cingoletta 2800) era um protótipo desenvolvido pela FIAT e nada
mais era que uma cópia do Universal Carrier britânico. No entanto, ele só ficou pronto em dezembro
de 1942 e acabou derrotado na comparação com o modelo da Ansaldo.
O CVP-5 da Ansaldo era baseado no chassi do tanque leve L6/40 e foi apresentado ao Regio Esercito
em 1941. Ele tinha uma metralhadora de 8 mm num reparo semiesférico na frente do veículo. No entanto, o Exército não estava convencido ainda da utilidade da ideia, uma vez que o proposto veículo
seria capaz de transportar, no máximo, 400 quilos e rebocar um canhão leve. Uma versão modificada
levava duas metralhadoras (uma de 13,2 mm e outra de 8 mm) e estava pronta no início de 1942. No
entanto, o atraso causado pelo protótipo da FIAT fez com que ele só começasse a ser produzido em
1943 – tarde demais.
Foram encomendadas 300 unidades dele, mas poucas foram produzidas (12 haviam sido entregues
pelo final do verão). Todas foram destinadas ao Regimento Cavalleggeri di Lucca, onde foram utilizados
para rebocar trailers de munição para o Semovente da 75/18.
Sua produção cessou com o armistício. Não existem registros sobre seu emprego em ação ou uso
posterior com os alemães ou com a RSI.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 13, 2 mm e 1 metralhadora de 8 mm. Comprimento - 4,00 m.
Largura - 1,87 m. Altura - 1,35 m. Peso - 5,6 T. Motor - 100 HP. Velocidade - 50 km/h. Blindagem (máx)
- ? Tripulação - 2 homens.

26

Caminhonete de lagartas.
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D1
Caça-minas.
Construído entre 1937 e 1938, o D1 (ou RD1) era um protótipo inspirado em soluções construtivas de
traineiras. No entanto, não foi levada à frente a construção de uma classe baseada nele. A despeito
disso, foi o mais moderno caça-minas originalmente construído para essa função na Regia Marina na
2ª Guerra Mundial.
Foi auto-afundado, por ocasião do armistício italiano, a 09/09/43, em La Spezia. Foi resgatado e demolido em 1947.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 3 polegadas. Deslocamento - 188 T(padrão). Comprimento - 33,38 m.
Velocidade - 10 nós.

D1
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DIANA
Chalupa.
Lançado e comissionado em 1940, o Diana foi construído originalmente como um iate e navio de ligação. Porém, com a aproximação da guerra, ele foi concluído como um navio de escolta de grande porte.
Durante a 2ª Guerra Mundial, ele foi usado principalmente como transporte militar rápido. Sua curta e
apagada carreira encerrou-se a 29/06/42, quando foi afundado pelo submarino HMS Thrasher, a Noroeste de Tobruk.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armada com 2 canhões de 4 polegadas e 6 canhões AA de 20 mm. Deslocamento - 1.735 T(padrão). Comprimento - 113,90 m. Velocidade - 32 nós.

Diana, 1942
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DUCA D'AOSTA
Classe de cruzadores leves.
A classe Duca d’Aosta foi a quarta de uma série de cinco classes conhecida no seu conjunto como
“Classe Condottieri”. Ela teve dois barcos construídos entre 1932 e 1936: Emanuele Filiberto Duca
d’Aosta (concluído a 13/07/35) e Eugenio di Savoia (16/01/36). Eles mantiveram a tendência a reforçar
a blindagem e a potência dos motores em relação à classe anterior, a Montecuccoli. O Eugenio di
Savoia esteve envolvido em ações durante a Guerra Civil Espanhola.
Com a eclosão da guerra no Mediterrâneo, ambos atuaram principalmente como escolta de comboios
para a África do Norte e no lançamento de campos minados. Também estiveram na Batalha de Punta
Stilo (09/07/40). Juntamente com o Montecuccoli e cinco destróieres, o Eugenio di Savoia bombardeou
as posições gregas na ilha de Corfu a 18/12/40. O Duca d’Aosta esteve ainda na Primeira Batalha de
Sirte (17/12/41).
O Eugenio di Savoia foi danificado no bombardeio da aviação americana a Nápoles a 04/12/42 e permaneceu fora de serviço até janeiro de 1943.
Após o armistício, ambos passaram para o lado aliado e tiveram suas metralhadoras de 13,2 mm removidas, bem como os tubos lança-torpedos e a catapulta, recebendo doze canhões AA de 20 mm e
um radar. O Duca d’Aosta atuou em patrulhas no Atlântico, partindo de Freetown. Posteriormente, foi
usado como transporte. O Eugenio di Savoia foi usado para treinamento em Suez até fevereiro de 1944,
retornando à Itália depois disso.
O Duca d’Aosta foi transferido para a URSS em março de 1949, sendo rebatizado Stalingrad (depois
Kerch). O Eugenio di Savoia foi adquirido pela Grécia em julho de 1951 e foi rebatizado Hellé (nome
do cruzador que havia sido afundado pelos italianos a 15/08/40, antes da entrada da Grécia na guerra).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armada com 8 canhões de 6 polegadas, 6 canhões de 3,9 polegadas, 8 canhões AA de 37 mm, 12
metralhadoras de 13,2 mm e 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas. Tinha 1 catapulta, 3 hidroaviões
e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podia transportar até 146 minas. Deslocamento - 8.317
T(padrão). Comprimento - 186,90 m. Velocidade - 37 nós.

Eugenio di Savoia.
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DUCA DEGLI ABRUZZI
Classe de cruzadores leves.
Quinto e último dos grupos da “Classe Condottieri”, seus dois barcos foram construídos entre 1933 e
1937: Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi (concluído a 01/12/37) e Giuseppe Garibaldi (20/12/37). O
projeto desses barcos, pela primeira vez entre os “Condottieri”, sacrificou a velocidade para permitir
uma blindagem maior. Esses navios, na verdade, apresentavam um equilíbrio perfeito entre proteção,
velocidade, navegabilidade e armamento. Outros dois barcos foram planejados posteriormente (Constanzo Ciano e Venezia), mas foram cancelados em 1940.
Durante a guerra, atuaram principalmente no Mediterrâneo. Ambos participaram da ocupação da Albânia, em abril de 1939, e da Batalha de Punta Stilo (09/07/40). O Garibaldi estava em Taranto na noite
do fatídico ataque (11-12/11/40), mas não foi atingido. Ambos participaram também da Batalha de Cabo
Matapã (27-29/03/41). O Giuseppe Garibaldi foi avariado por um torpedo do submarino HMS Upholder
a 27/07/41, passando quatro meses em reparo, enquanto o Duca degli Abruzzi foi igualmente danificado por um torpedo, lançado por avião, a 21/11/41.
Após o armistício, ambos permaneceram no lado aliado. Eles sofreram diversas reformas, perdendo as
metralhadoras de 13,2 mm (substituídas por dez canhões AA de 20 mm), os tubos lança-torpedos e as
catapultas. Foram também instalados dois canhões de 100 mm e diversos tipos de radar. Ambos atuaram ao lado do Duca d’Aosta em patrulhas no Atlântico, com base em Freetown, contra navios corsários alemães.
No pós-guerra, eles sofreram diversas modificações. O Duca degli Abruzzi foi desativado em abril de
1961 e, nesse mesmo ano, o Garibaldi tornou-se o primeiro cruzador lança-mísseis da Europa (após
ser extensivamente reformado entre 1957 e 1961). Ele foi desativado em fevereiro de 1971 (foi o último
“Condottieri” a ser desativado) e desmantelado em 1976.
O Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi tem a pitoresca distinção de ser o navio com nome mais longo da
2ª Guerra Mundial.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 10 canhões de 6 polegadas, 8 canhões de 3,9 polegadas, 8 canhões AA de 37
mm, 12 metralhadoras de 13,2 mm e 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas. Tinham 2 catapultas, 4
hidroaviões e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 120 minas. Deslocamento
- 9.440 T(padrão). Comprimento - 187,05 m. Velocidade - 34 nós.

Garibaldi, 1938.
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ERITREA
Chalupa.
Construído entre 1395 e 1937, o Eritrea foi classificado pela Regia Marina como “navio colonial”, sendo
um misto de canhoneira e lança-minas. Ele teria um gêmeo, o Etiopia, mas foi cancelado com o início
da guerra.
No momento da declaração de guerra italiana, ele estava no porto de Massaua, na Eritréia. No início
de 1941, ele escapou de lá e chegou ao Japão, onde foi internado. Após a entrada do Japão na guerra,
em dezembro, ele passou a servir de navio de apoio para submarinos de transporte que vinham da
França ocupada e operava em Penang e Cingapura. No momento do armistício italiano, o Eritrea estava
no mar e seguiu imediatamente para Colombo, no Ceilão, para se render. O Eritrea passou o restante
da guerra servindo de escolta no Oceano Índico sob o comando da Royal Navy.
No pós-guerra, ele foi transferido para a França em fevereiro de 1948, sendo rebatizado Francis Garnier. Foi extensamente revisado em 1952/53 e terminou afundado em um teste nuclear francês em
1966.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 4 canhões de 4,7 polegadas, 2 canhões AA de 40 mm e 4 metralhadoras AA de 13,2
mm. Deslocamento - 2.172 T(padrão). Comprimento - 96,90 m. Velocidade - 20 nós.
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ERMANNO CARLOTTO
Canhoneira fluvial.
Construído em Xangai entre 1914 e 1921 (sua construção foi interrompida durante a 1ª Guerra Mundial), o Ermanno Carlotto estava na China no momento da invasão japonesa em 1937. Sobreviveu à
ocupação japonesa, mas acabou auto-afundado em Xangai a 09/09/43.
O navio foi salvo a 15/10/43 e foi usado pelos japoneses, rebatizado Narumi. No pós-guerra, foi entregue à China, sendo rebatizado Kiang Kun. Posteriormente, caiu em poder dos comunistas chineses,
mas os detalhes são muito incertos. Foi descartado em algum momento após 1958.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armada com 2 canhões AA de 3 polegadas e 4 metralhadoras AA de 6,5 mm. Deslocamento - 180
T(padrão). Comprimento - 48,75 m. Velocidade - 14 nós.

Ermanno Carlotto
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ERNESTO GIOVANNINI
Escolta.
O Ernesto Giovannini formava uma classe com outros cinco barcos (Andrea Bafile, Emanuele Russo,
Tolosetto Farinati, Alessandro Vitturi e Carlo Del Greco), todos desativados em 1939, exceto o Emanuele Russo, que afundou após um incêndio em Nápoles a 29/03/23.
Lançado e concluído em 1922, o Ernesto Giovannini (identificação GV) era equipado para atuar como
lança-minas. No entanto, em 1939, ele entrou em reformas para se tornar um navio de escolta. Suas
metralhadoras de 6,5 mm e minas foram removidas e ele recebeu uma metralhadora de 13,2 mm e
dois lançadores de cargas de profundidade.
Teve modesta participação na 2ª Guerra Mundial e permaneceu em serviço na Itália até 1950, quando
foi descartado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Originalmente, era armado com 2 canhões de 4 polegadas, 2 metralhadoras de 6,5 mm e 2 tubos lançatorpedos de 17,7 polegadas. Podia transportar 12 minas. Deslocamento - 206 T(padrão). Comprimento
- 51,95 m. Velocidade - 24 nós.

Ernesto Giovannini
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F.5
Caça.
O Caproni Vizzola F.5 era contemporâneo do Macchi MC.200 e do FIAT G.50, tendo uma construção
mista (asas de madeira e fuselagem metálica), mas não foi aceito para produção em série.
Desenvolvimento do F.4, ele realizou o seu primeiro voo a 19/02/39 e foi lançado no mesmo ano. Teve
somente 14 unidades produzidas, as quais equiparam a 300ª Squadriglia. Ele teve uma breve passagem pela Albânia em 1941. A 10/05/42, eles passaram para o 167º Gruppo Intercettori, passando a
atuar como caça noturno ao lado do CR.42. No entanto, ele não tinha nem o armamento nem a velocidade para interceptar com eficiência os bombardeiros pesados americanos. No momento do armistício,
ainda havia 5 aparelhos operacionais. Ignora-se o destino deles.
Desenvolvimentos posteriores foram o F.5bis, que usava um motor em linha Daimler-Benz DB 601A, e
o F.6, que era todo de metal e usava um motor em linha Daimler-Benz DB 605A. Nenhum dos dois
passou da fase de protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm. Comprimento - 7,90 m. Envergadura - 11,30 m. Altura 3,00 m. Motor (1) - 840 HP. Peso (máx) - 2.238 kg. Velocidade - 496 km/h. Autonomia - 1.000 km. Teto
- 9.500 m. Tripulação - 1 homem.
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FASANA
Classe de lança-minas.
A classe Fasana teve quatro barcos: Fasana (lançado em 1924), Buccari, Durazzo e Pelagosa (1926).
Eles entraram em serviço em 1925 (Fasana), 1926 (Durazzo) e 1927 (Buccari e Pelagosa). Os três
últimos eram um pouco maiores e todos podiam operar como caça-minas.
Durante a 2ª Guerra Mundial, realizaram missões de lançamento de campos minados e transporte. O
Durazzo foi afundado a 22/07/43 pelo submarino HMS Safari a Leste da Córsega; o Buccari foi autoafundado para evitar captura pelos alemães a 09/09/43 em La Spezia; o Pelagosa foi afundado pela
artilharia alemã a 09/09/43 quando tentava escapar do porto de Gênova; o Fasana foi capturado pelos
alemães a 10/09/43 em Trieste e posto a seu serviço (não foi rebatizado). Ele foi incendiado a 02/05/45
no estuário do rio Tagliamento. Os italianos o resgataram em julho de 1945 e ele retornou ao serviço,
sendo descartado em setembro de 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 1 canhão de 3 polegadas e 4 canhões AA de 20 mm. Podiam transportar
54 minas. Deslocamento - 531 T(padrão). Comprimento - 66,30 m. Velocidade - 10 nós.

Fasana
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FC.12
Avião de ataque ao solo.
O CANSA27 FC.12 foi desenvolvido inicialmente como um avião de treinamento, mas acabou entrando
em serviço apenas na versão de avião de ataque ao solo. Ele fez seu primeiro voo a 16/10/40 e teve
apenas 10 unidades produzidas (além do protótipo), as quais, certamente, não chegaram a entrar em
combate.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 5 metralhadoras de 12,7 mm e podia transportar até 200 kg de bombas. Comprimento
- 7,52 m. Envergadura - 10,00 m. Altura - 2,31 m. Motor (1) - 600 HP. Peso (máx) - 2.320 kg. Velocidade
- 452 km/h. Autonomia - 1.339 km. Teto - 7.120 m. Tripulação - 2 homens.

Protótipo do FC.12 com sua inscrição civil I-TUFF.

27

Construzioni Aeronautiche Novaresi S.A. – subsidiária da FIAT.
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FC.20
Bombardeiro e avião de reconhecimento.
O CANSA FC.20 foi concebido para atuar como um avião polivalente, cumprindo funções de bombardeiro tático, caça interceptador, escolta de longo alcance e avião de ataque ao solo para atacar alvos
terrestres e marítimos. Ele fez seu primeiro voo a 12/04/41 e nunca foi considerado realmente satisfatório. Ele tinha problemas de controle e estabilidade, baixa velocidade, instabilidade ao disparar suas
armas, tendência a estolar e motores de pouca potência. Foi testado sem sucesso como interceptador
(quando se descobriu que a velocidade de cruzeiro do B-24 Liberator era maior que a sua velocidade
máxima).
Foram desenvolvidas quatro versões dele: FC.20 (bombardeiro de reconhecimento, com nariz envidraçado), FC.20bis (avião de ataque ao solo, com nariz sólido, armado com canhão de 37 mm e com torre
dorsal de metralhadora), FC.20ter (avião de reconhecimento com novos motores) e FC.20quater (como
o FC.20bis, mas com novos motores e canhões de 20 mm substituindo as metralhadoras frontais de
12,7 mm). Apenas o FC.20bis chegou a equipar unidades operacionais.
Ele foi lançado em março de 1943 e 3 FC.20bis foram entregues à 174ª Squadriglia Ricognizione Strategica (Esquadrilha de Reconhecimento Estratégico), estacionado na Sicília. Quando os aliados invadiram a ilha, a 10/07/43, restava apenas um aparelho operacional.
O FC.20 foi a primeira e única aeronave da CANSA a ser projetada desde o início como um aparelho
de combate. Não se sabe ao certo quantos foram produzidos, mas teriam sido menos de 10 aparelhos,
dos quais apenas 3 FC.20bis.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O FC.20bis era armado com 1 canhão de 37 mm, 3 metralhadoras de 12,7 mm e tinha capacidade para
252 kg de bombas. Comprimento - 12,18 m. Envergadura - 16,00 m. Altura - 4,03 m. Motores (2) - 840
HP (cada). Peso (máx) - 6.820 kg. Velocidade - 420 km/h. Autonomia - 1.150 km. Teto - 7.350 m.
Tripulação - 2 homens.

CANSA FC.20bis
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FIAT 500 TOPOLINO
Veículo de ligação.
Primeiro carro popular construído na História, o Fiat 500 foi um marco no processo da motorização em
massa, que só se efetivará realmente depois da 2ª Guerra Mundial. O seu desenvolvimento teve início
em 1933, em atendimento a uma determinação do próprio Benito Mussolini. Lançado em 1936, o Fiat
500 Topolino (literalmente “Ratinho”, mas é também o nome italiano do personagem Mickey Mouse)
podia levar apenas duas pessoas e tinha o radiador instalado atrás do motor, tornando possível um
perfil mais aerodinâmico e uma excelente visibilidade à frente.
Embora não fosse adequado ao serviço militar por vários motivos (baixa potência do motor, praticamente nenhuma capacidade de carga e a necessidade de rodar em caminhos planos e em superfícies
duras), a escassez de meios motorizados fez com que, em 1936, fosse adquirido pelo Regio Esercito como veículo de ligação.
A França produziu esse veículo sob o nome de SIMCA28 Cinq (5) e, como na Itália, fez imediato sucesso no mercado civil. Ele também foi adotado pelo Exército e pela Força Aérea como carro de ligação
e de Estado-Maior, contando cerca de 1.000 unidades dele em serviço em 1940. Ele também teria sido
fornecido ao Exército belga, mas a rendição do país cancelou o negócio.
Após a queda da França e da Itália, esses veículos foram largamente utilizados pela Wehrmacht. Na
Itália, a sua produção se encerrou em 1955 (a partir de 1946, somente o modelo conversível), somando
quase 520 mil unidades. Na França, foram produzidas 65.451 unidades até junho de 1940 e a sua
produção foi mantida até 1944, somando 6.025 unidades somente para o Eixo. Sua produção foi retomada no pós-guerra, estendendo-se até 1948.
Em 1944, membros da resistência francesa dentro do bolsão de La Rochelle construíram secretamente
quatro veículos blindados em chassis civis, incluindo dois montados no chassi do SIMCA 5, os quais
foram batizados “Joseph Camaret” I e II. La Rochelle capitulou sem luta a 08/05/45 e os esses veículos
foram usados apenas para o desfile da vitória.
O FIAT 500 também foi produzido sob licença na Alemanha (FIAT-NSU), Polônia (FIAT-Polski) e, mais
tarde, na Índia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 3,21 m. Largura - 1,27 m. Altura - 1,38 m. Motor - 13 HP. Peso - 535 kg. Velocidade 85 km/h.

SIMCA 5 com o brasão do 98º Regimento de Infantaria francês.

28

Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie Automobile, uma filial da FIAT.
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FIAT 508CM
Veículo de ligação.
O FIAT 508CM (Coloniale Militaire) é de fato uma versão militarizada do FIAT 1100 de 1937 (produzido
até 1939) e foi especialmente desenvolvido para atuar em terrenos difíceis encontrados na África do
Norte. Este veículo foi projetado para as funções de comando e reconhecimento, tinha bom desempenho em terreno acidentado, era leve, robusto e veloz na estrada. Além disso, a sua produção era muito
barata. O FIAT 508CM “torpedo” (com quatro portas) foi usado principalmente nos QG das unidades
motorizadas.
Adotado em 1937, a sua produção se estendeu de 1938 a 1944, contando 6.000 unidades. Teve uma
versão especialmente desenvolvida para atuação na URSS, chamada FIAT Berlina FO (Fronte Orientale) que teve apenas 50 unidades produzidas. Após o armistício italiano, os alemães continuaram a
produção do 508CM.
Alguns foram equipados com metralhadoras antiaéreas para proteção de comboios.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 3,61 m. Largura - 1,48 m. Altura - 1,48 m. Peso - 890 kg. Velocidade - 95 km/h. Motor 30 HP.
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FIAT 508M BALILLA
Veículo de ligação.
O FIAT 508M (“M” de Militaire) Balilla era um veículo leve baseado no Ballila civil e foi produzido a partir
de 1932 e lançado no ano seguinte nas versões sedan (“spider” de duas portas e “torpedo” de quatro
portas), van e caminhonete. Ele era um veículo muito estável e altamente manobrável. Foi usado pela
primeira vez na Etiópia, onde 351 sedans, 20 vans e 497 caminhonetes foram usados apenas na frente
Norte. Em terreno tão acidentado, as suspensões demonstraram sua fragilidade e modificações tiveram
que ser feitas. Depois ele atuou na Guerra Civil Espanhola.
O 508M foi produzido até 1937 e permaneceu em serviço no Regio Esercito ao longo da 2ª Guerra
Mundial. A versão Torpedo Coloniale foi usada na Líbia.
Foi produzido sob licença, em versões civis e militares, na França (SIMCA-FIAT, 26.472 unidades produzidas), na Alemanha (NSU-FIAT, cerca de 11.000), na Polônia (Polski-FIAT, cerca de 3.500) e na
Tchecoslováquia (Walter Motors, pouco mais de 1.000 unidades). Na Itália, sua produção ultrapassou
a cifra de 72.700 unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 3,14 m. Largura - 1,40 m. Altura - 1,53 m. Peso - 685 kg. Velocidade - 65 km/h. Motor 20 HP.

FIAT 508M “Spider”
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FIAT 618C
Caminhão leve.
O FIAT 618 4x2 foi lançado em versão civil em 1934 e, no ano seguinte, entrou em serviço a sua versão
militar, o FIAT 618C (Colonial), especialmente produzido visando a Guerra da Etiópia. Ele foi maciçamente empregado na região e participou ainda da Guerra Civil Espanhola (cerca de 2.000 unidades).
No entanto, em 1938, constatou-se que ele era inadequado para atuação nas colônias devido ao superaquecimento crônico do motor.
O FIAT 618 foi utilizado em algumas funções especiais, tais como trator de artilharia, veículo antiaéreo
(armado com metralhadoras), ambulância, ônibus, reboque, veículo de resgate aéreo e caminhão
de bombeiros.
Ele foi produzido até 1937 e foi utilizado ainda pela Regia Aeronautica, Milícia Voluntária para Segurança Nacional e a Guardia di Finanza. Continuou em serviço ao longo da 2ª Guerra Mundial e, após o
armistício italiano, foi empregado pela Wehrmacht.
Ele também foi produzido sob licença na Polônia, onde foi batizado Polski FIAT 618 Grom (Trovão).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 1.250 kg de carga ou 15 soldados. Comprimento - 4,70 m. Largura - 1,94 m. Altura 2,50 m. Peso - 2,1 T. Velocidade - 65 km/h. Motor - 43 HP.
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FIAT 621
Caminhão.
O FIAT 621 começou a ser produzido em 1929 e passou por sucessivas transformações nos dez anos
seguintes. A versão original 4x2 foi produzida até 1931, sendo substituída pelo FIAT 621 L (mais longo,
produzido até 1935) e pelo FIAT 621 N (a Diesel). Em 1930, foi lançado o FIAT 621 P, que adotou a
configuração 6x2. Em 1934, surgiu o FIAT 621 PN (a Diesel), que foi produzido nas configurações 6x2
e 6x4 – esta última foi destinada ao serviço militar. Em 1938, surgiram ainda as versões com motor
elétrico (FIAT 621 E) e a gasogênio (FIAT 621 RG).
O FIAT 621 tornou-se um grande sucesso comercial, sendo exportado para a França e produzido sob
licença na Polônia e na URSS, somando quase 50.000 unidades. Na Itália, a produção do FIAT 621 se
encerrou em 1939.
Após o armistício italiano, todos os modelos desse caminhão foram requisitados pela Wehrmacht para
uso pelas forças de ocupação.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 3.640 kg de carga. Comprimento - 5,90 m. Largura - 2,07 m. Altura - 2,62 m. Peso 7,4 T. Velocidade - 60 km/h. Motor - 53 HP.

FIAT 621 PN
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FIAT 626
Caminhão médio.
O FIAT 626 foi um veículo médio versátil lançado em 1939. Originalmente adotado como caminhão 4x2
unificato (padronizado), ele foi produzido em uma grande variedade de modelos: 626 N29 (civil), NC30,
NL31, NM32, NLM33, BL34 e BLM35.
Adotado pelo Regio Esercito e pela Regia Aeronautica, o Fiat 626 operou em todos os fronts italianos
da 2ª Guerra Mundial: África do Norte, África Oriental Italiana, Balcãs, França e URSS. O FIAT 626 era
um caminhão confiável, que deveria ser capaz de se mover em qualquer tipo de terreno. No entanto, a
experiência no Norte da África revelou sérios problemas em termos de potência do motor, manobrabilidade e também rápido desgaste devido à ausência de filtros de óleo. Além disso, na frente russa,
esses veículos provaram ser pouco adequados ao clima rigoroso no inverno. Uma versão a gasolina,
o FIAT 626 BLM, foi desenvolvido e enviado à Rússia, onde deu melhores resultados que a versão a
Diesel. Teve versões de ambulância, carro-rádio, oficina móvel, caminhão de bombeiros, caminhãotanque, ônibus, reboque de trailer, cozinha móvel de campanha e transporte blindado de tropas (conversões de campanha).
O FIAT 626 foi exportado para a França, que encomendou 1.650 unidades dele. No entanto, apenas
700 caminhões foram entregues antes da entrada da Itália na guerra. A Bulgária recebeu 100 unidades
dele em 1941.
Após o armistício italiano, foi amplamente utilizado pela Wehrmacht e pela RSI. Os alemães deram
prioridade à versão com gerador de gasogênio (626 GL) e produziram uma versão equipada com um
corpo Einheit, o FIAT 628 N. A Wehrmacht recebeu 3.346 unidades dele em 1944-45.
Foi produzido até 1948, totalizando mais de 10.000 unidades. Permaneceu em serviço na Itália até a
década de 50.
Uma versão dele 4x4 a gasolina, o FIAT 625, ainda estava em fase de testes por ocasião do armistício.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O FIAT 626 NM podia transportar 3.500 kg de carga. Comprimento - 6,21 m. Largura - 2,18 m. Altura 2,67 m. Peso - 4,0 T. Velocidade - 63 km/h. Motor - 65 HP.

FIAT 626 NM

29
30
31
32
33
34
35

Nafta = Diesel.
Nafta Coloniale = Diesel Colonial.
Nafta Lungo= Diesel Longo, versão um pouco maior.
Nafta Militaire = Diesel Militar.
Nafta Lungo Militaire = Diesel Longo Militar
Benzina Lungo = Gasolina Longo.
Benzina Lungo Militaire = Gasolina Longo Militar.
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FIAT 633
Caminhão pesado.
O FIAT 633 foi um desenvolvimento do FIAT 632 civil36, foi lançado em 1934 e foi produzido até 1938.
O Autocarro Pesante FIAT 633 4x2 foi produzido em três modelos: BM (a gasolina), GM (a gasogênio)
e NM (a Diesel). Enquanto o modelo a Diesel teve 100 unidades produzidas, a versão movida a gasogênio foi produzida em 1935, contando 200 unidades.
Ele foi utilizado pelo Regio Esercito e atuou nos Bálcãs. Após o armistício italiano, foi utilizado pela
Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O FIAT 633NM podia transportar 5.000 kg de carga ou 30 soldados. Comprimento - 6,85 m. Largura 2,20 m. Altura - 2,94 m. Peso - 5,3 T. Velocidade - 30 km/h. Motor - 60 HP.

FIAT 633NM

36

O FIAT 632 não foi adotado pela Itália para uso militar, mas veículos desse tipo foram requisitados pelas forças
de ocupação alemãs após o armistício.
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FIAT 634
Caminhão pesado.
Desenvolvimento direto do FIAT 632 civil, o FIAT 634N 4x2 foi lançado no mercado civil em 1931, mas
foi adotado pelas três Forças Armadas italianas a partir de 1934 e foi muito empregado durante a Guerra
da Etiópia e a Guerra Civil Espanhola. Ele foi produzido entre 1931 e 1939 e teve modelos a Diesel
(NM) e a gasogênio (G).
Durante a 2ª Guerra Mundial, ele foi usado como transporte de tanques (podendo transportar um tanque
M14/41 na carroceria e outro em um trailer), plataforma para canhões antiaéreos de 76 mm e 102 mm
da Regia Marina, caminhão-tanque, etc. Foi muito usado principalmente no Norte da África.
Após o armistício italiano, foi utilizado pela Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 7.640 kg de carga ou 32 soldados. Comprimento - 7,43 m. Largura - 2,40 m. Altura 3,24 m. Peso - 6,3 T. Velocidade - 40 km/h. Motor - 80 HP.

FIAT 634N1
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FIAT 665/666
Caminhão pesado.
O Autocarro Unificato Pesante (Caminhão Padronizado Pesado) 4x2 FIAT 666 foi desenvolvido em
1940 a partir do FIAT 626 e foi um dos mais modernos caminhões militares italianos da 2ª Guerra
Mundial. Suas versões civis foram produzidas até 1948.
Lançado em 1940, o FIAT 666NM foi produzido até o fim da guerra e foi usado no Norte da África,
Rússia, nos territórios ocupados e na Itália. Foi usado pelo Regio Esercito e pela Regia Aeronautica
em diversas tarefas, tais como: oficina móvel, ônibus, caminhão-tanque, caminhão de bombeiros, transporte de animais, transporte de tanques, etc. Uma versão a gasolina (BM) foi adotada em 1943, mas
ela não entrou em serviço devido ao armistício.
Após a capitulação italiana, 79 caminhões desse tipo foram produzidos para o Exército alemão. Estimase que cerca de 8.000 unidades do FIAT 666 tenham sido produzidas.
Teve ainda uma versão 4x4, o FIAT 665NM, adotada em 1942 (apenas duas unidades foram produzidas para os alemães após o armistício).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O FIAT 666NM-RE podia transportar 6.000 kg de carga ou 20 soldados. Comprimento - 7,09 m. Largura
- 2,35 m. Altura - 2,85 m. Peso - 6,0 T. Velocidade - 50 km/h. Motor - 95 HP.

FIAT 666NM
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FIAT 665NM PROTETTO
Transporte blindado de pessoal.
Baseados no caminhão pesado FIAT 665NM 4x4, os italianos desenvolveram o Protetto, um transporte
blindado de pessoal que se destinava ao serviço em unidades mecanizadas na África do Norte. Ele
teve 300 unidades encomendadas e é certo que 110 foram entregues em abril de 1943. No entanto,
elas foram usadas principalmente nos Bálcãs, na luta contra os partisans iugoslavos.
O Protetto, também chamado de Scudato, podia transportar 20 soldados equipados.
Alguns foram usados pela Wehrmacht e pelo RSI após o armistício italiano.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 6, 5 mm. Comprimento - 7,34 m. Largura - 2,67 m. Altura - 2,73 m.
Peso - 9,0 T. Motor - 110 HP. Velocidade - 57 km/h. Blindagem (máx) - 7,5 mm. Tripulação - 2 homens.
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FIAT 1100
Caminhonete militar.
Lançado em junho de 1937 e inicialmente conhecido como FIAT 508C “Nuova Balilla 1100”, este veículo
recebeu a designação “FIAT 1100” apenas em 1939 após uma revisão no projeto. Era um veículo leve,
confortável e de excelente performance desenvolvido para o mercado civil e adotado pelo Regio Esercito. Ele foi produzido com dois tipos de frentes, o Musetto (“Nariz”) e o Musone (“Rabugento”), que
diferiam entre si pela grade do radiador e o capô. Em sua história, três modelos dele foram produzidos,
sendo que dois deles (“B” e “E”) no pós-guerra, fazendo com que a versão original fosse designada
retroativamente como “A”. Durante a guerra também foi produzida uma versão mais longa (1100 L).
Em 1941, uma versão antiaérea foi desenvolvida para a proteção de comboios motorizados e as 68
unidades produzidas dele foram entregues à 101ª Divisão Motorizada Trieste na África do Norte. Após
o armistício italiano, foi muito utilizado pela Wehrmacht.
Ele foi produzido em versões civis e militares de 1937 a 1953.
Na França, ele foi produzido pela SIMCA sob a designação SIMCA Huit (8), tendo cerca de 850 unidades utilizadas pelo Exército francês em 1940 e depois usadas pela Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 590 kg de carga. Comprimento - 3,62 m. Largura - 1,48 m. Altura - 1,68 m. Peso 880 kg. Velocidade - 95 km/h. Motor - 30 HP.

FIAT 1100A
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FIAT 2800 CMC
Veículo de ligação.
O FIAT 2800 foi lançado em 1938 como um luxuoso carro civil, o qual permaneceu em produção até
1941. Durante os anos da guerra, este foi o carro usado pela elite italiana, incluindo o Rei Vittorio
Emanuele III e o Papa Pio XII.
Em 1939, surgiu a sua versão militar, o FIAT 2800 CMC37, que era mais curto, teve o chassi reforçado
e usava rodas maiores, mas ainda mantinha a configuração 4x2.
Foi produzido até 1944 (um único exemplar foi montado neste ano), totalizando 625 unidades, sendo
210 na versão militar.
Foi utilizado pela Wehrmacht após a rendição italiana.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 4,80 m. Largura - 1,88 m. Altura - 1,77 m. Peso - 2,0 T. Velocidade - 130 km/h. Motor 85 HP.

37

Corta Militare Coloniale = Curto Militar Colonial.
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FIAT A 40
Trator.
Em 1939, a OCI produziu um trator agrícola conhecido como FIAT 40 Boghetto (em homenagem a seu
projetista, Fortunato Boghetto) ou FIAT 40 C (Cingolate). No verão de 1941, ele foi adotado pelo Regio
Esercito, sendo designado A 40.
Ele foi inicialmente empregado em unidades de Engenharia, tendo atuado inclusive no front russo.
Foi produzido de 1941 a 1944. Os alemães mantiveram a sua produção após o armistício, contando 64
unidades produzidas para a Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 3,03 m. Largura - 1,50 m. Altura - 3,77 m. Peso - 3,8 T. Motor - 40 HP. Velocidade - 8,5
km/h. Tripulação - 2 homens.
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FIAT T40
Caminhão médio.
O FIAT T40 (ou FIAT-SPA T40) 4x4 era basicamente o chassi do trator de artilharia TM40 convertido
em um caminhão utilizando a cabine Einheits alemã. Ele foi desenvolvido após o armistício italiano, sob
supervisão alemã, e toda a sua produção se destinou à Wehrmacht. O veículo atendia à necessidade
alemã de um caminhão médio, de baixo custo e rápido de ser produzido.
Ele foi produzido em 1944-45, contando cerca de 150 unidades, e foi usado até o fim da guerra.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 2.500 kg de carga. Comprimento - 5,31 m. Largura - 2,18 m. Altura - 2,78 m. Peso 5,6 T. Velocidade - 43 km/h. Motor - 105 HP.
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FIAT-OCI 708 CM
Trator de artilharia.
Esta máquina foi produzida pela OCI (Officine Costruzioni Industriali, uma subsidiária da FIAT) a partir
de um trator agrícola, o FIAT 708 C. O projeto foi apresentado ao Regio Esercito em 1934 e um pedido
de 200 unidades foi feito em 1935. Designado FIAT-OCI 708 CM38, ele foi utilizado também pela Regia
Aeronautica para movimentação de aviões nas pistas. Ele revelou-se excelente no emprego fora da
estrada, mas apresentou dificuldades em viagens mais longas.
Produzido de 1935 a 1943, ele atuou na Guerra da Etiópia, rebocando canhões de 77 mm. Posteriormente tracionou canhões de 75 mm na Líbia e na Somália. Posteriormente, ele esteve também na
Guerra Cicil Espanhola. Quando a Itália entrou na 2ª Guerra Mundial, 381 desses tratores estavam em
serviço na África do Norte.
Após o armistício italiano, a Wehrmacht e a RSI fizeram uso desse trator.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 3,04 m. Largura - 1,23 m. Altura - 1,47 m. Peso - 2,5 T. Motor - 30 HP. Velocidade - 16
km/h. Tripulação - 1 homem.

38

Cingolate Militare = Veículo de Lagarta Militar.
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FIAT-SPA 25C
Caminhão leve.
O SPA 25C 4x2 foi lançado para o mercado civil em 1925 e logo atraiu a atenção do Regio Esercito e
da Regia Aeronautica. Ele entrou em serviço em 1926 em dois modelos: SPA 25C/10 e SPA 25C/12,
com um novo motor (50 HP). Ele foi utilizado numa variedade de funções: ambulância, caminhão de
bombeiros, ônibus, caminhão frigorífico, reboque, transporte de animais e de aviões. Foi criada uma
versão de transporte blindado do SPA 25C/12 na Líbia (8 unidades ainda em serviço em 1940). Após
1925, com a absorção da SPA pela FIAT, ele passou a ser chamado FIAT-SPA 25C.
Os caminhões começaram a ser substituídos pelo SPA 38R durante a década de 30, mas as versões
com carrocerias especiais permaneceram em serviço até os primeiros anos da 2ª Guerra Mundial.
Em maio de 1924, a Polônia encomendou à empresa Ursus o fornecimento de caminhões SPA 25C
importados e produzidos sob licença. Ao todo, 375 unidades dele foram entregues ao Exército, sendo
que as 52 produzidas em Czechowice diferiam do SPA 25C produzido em Turim por uma série de
adaptações às condições polonesas. Baseados nele, os poloneses desenvolveram um novo caminhão,
o Ursus A.
Produzido de 1925 a 1934, ele foi utilizado até 1945. Não há registro do seu uso pela Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 2.500 kg de carga ou 20 soldados. Comprimento - 5,70 m. Largura - 1,80 m. Altura 2,90 m. Peso - 2,3 T. Velocidade - 50 km/h. Motor - 39 HP.

FIAT-SPA 25C, versão de ambulância.
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FIAT-SPA AS37
Caminhão leve.
O FIAT-SPA AS37 4x4 foi desenvolvido especificamente para atuar no deserto do Norte da África (AS
significa Autocarro Sahariano, ou seja, caminhão para o Saara). Ele foi baseado no chassi do trator
TL37 e contava com uma grande autonomia (900 quilômetros).
Produzido de 1938 a 1943, toda a sua produção inicial (200 veículos) foi despachada para a Líbia em
1938. Em março de 1942, 584 unidades dele estavam em serviço no Norte da África. Eles atuavam
constantemente em missões de penetração de longa distância, muito atrás da linha de frente inimiga. Foram feitas várias alterações em campanha, como a remoção da capota e a instalação de canhões antiaéreos (de 20 mm) e antitanques (de 47 mm). As cinco companhias saarianas39 equipadas
com ele continuaram atuando na África praticamente até o fim da campanha da Tunísia.
Após o armistício italiano, vários AS37 foram usados pelos alemães no Norte da Itália.
Seu principal inconveniente era a sua silhueta muito alta e, portanto, muito visível.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 1.530 kg de carga ou 8 soldados. Comprimento - 4,67 m. Largura - 2,02 m. Altura 2,65 m. Peso - 3,8 T. Velocidade - 50 km/h. Motor - 52 HP.

39

Compagnie auto-avio sahariane.
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FIERAMOSCA
Submarino.
Em meados da década de 1920, os italianos decidiram construir um novo submarino de grande deslocamento e longo alcance, com características consideravelmente distintas da classe Balilla. O resultado
foi o Ettore Fieramosca, cuja construção se iniciou em 1926 e foi completado em 1930 (embora fosse
imediatamente reformado, ficando operacional somente em 1931). Ele deveria ter hangar para hidroavião, mas foi removido em 1931. Ele não se constituiu num sucesso, tendo constantes problemas técnicos, pouca manobrabilidade e um tempo de mergulho excessivo.
Apoiou os nacionalistas espanhóis durante a Guerra Civil Espanhola (bombardeou Barcelona nas noites de 8-9 e 9-10/02/37. Em 1940, ele realizou apenas duas patrulhas no Mar Tirreno, sendo descomissionado em abril de 1941, após servir para treinamento. Foi desativado em 1946.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 4,7 polegadas e 4 metralhadoras de 13,2 mm. Deslocamento - 1.530/2.094 T. Comprimento - 83,97 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos)
- 5.200/2.300 HP. Velocidade - 15/8 nós. Tripulação - 78 homens.

Ettore Fieramosca
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FLUTTO
Classe de submarinos.
Baseados na classe Argo, os italianos construíram a classe Flutto, a melhor classe de submarinos
médios da Regia Marina na 2ª Guerra Mundial. Foram planejados 48 barcos (em três séries ou tipos),
mas apenas oito (todos da 1ª série) foram completados. Eles foram construídos entre 1941 e 1943 e a
sua produção se encerrou com o armistício italiano. O Grongo e o Murena foram equipados para transporte de mini-submarinos. Em 1939, alguns deles receberam dois canhões AA de 20 mm.
Dos oito barcos, apenas cinco (Flutto, Gorgo, Marea, Tritone e Vortice) chegaram a tempo de participar
de ações de guerra no Mar Mediterrâneo. Destes, três foram perdidos em combate: o Tritone foi afundado pelo destróier HMS Antelope e a corveta HMCS Port Arthur a 19/01/43; o Gorgo foi afundado a
21/05/43 pelo destróier USS Nields; e o Flutto foi afundado a 11/07/43 pelas lanchas torpedeiras britânicas MTB 640, MTB 651 e MTB 670.
O Grongo (incompleto), o Murena, o Nautilo e o Sparide foram auto-afundados no momento do armistício italiano, sendo resgatados pelos alemães e rebatizados, respectivamente, UIT20, UIT16, UIT19 e
UIT15. Todos foram destruídos por ataques aéreos: o Nautilo a 09/01/44, o Grongo e o Murena a
04/09/44 e o Sparide a 06/09/44. O Nautilo foi salvo pelos iugoslavos em Pola e rebatizado Sava em
1949 (foi desativado em 1971).
O Marea e o Vortice renderam-se em setembro de 1943 e passaram a atuar do lado aliado. O Marea
foi vendido para a URSS em 1949 (foi rebatizado I-41) e o Vortice (após várias reformas) foi desativado
em agosto de 1967.
Os alemães tentaram concluir três barcos da 2ª série (Bario, Litio e Sodio, respectivamente rebatizados
UIT7, 8 e 9). Eles foram lançados no início de 1944, mas nunca foram concluídos. Foram todos danificados por ataques aéreos aliados a 16/03/45 e auto-afundados a 01/05/45. Em 1945, o Bario foi resgatado pelos italianos e reconstruído entre 1959 e 1961, sendo rebatizado Pietro Calvi. Foi desativado
em janeiro de 1972.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 mm e 4 metralhadoras
AA de 13,2 mm. Deslocamento - 945/1.111 T. Comprimento - 63,15 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos)
- 2.400/800 HP. Velocidade - 16/8 nós. Tripulação - 49 homens.

Flutto, 1943.

Clube SOMNIUM – 2020
Página 125 de 297

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

FOCA
Classe de submarinos.
Desenvolvimento do Pietro Micca (1935), a classe Foca era formada por barcos de ataque e lançaminas. Teve apenas três unidades (Foca, Zoea e Atropo), construídas entre 1936 e 1939. Em 1941, o
Zoea e o Atropo tiveram o canhão de 100 mm substituído e reposicionado na proa.
Embora fossem considerados melhores que o Pietro Micca, eles não se saíram bem em ação, tendo
um desempenho claramente insuficiente. Durante a 2ª Guerra Mundial, eles foram usados apenas para
transporte e umas poucas missões de patrulhamento e lançamento de minas.
O Foca perdeu-se por razões desconhecidas em meados de outubro de 1940 (provavelmente detonação prematura de minas, as quais também foram responsáveis por avarias no Atropo). O Zoea foi
afundado acidentalmente em Taranto no verão de 1942, mas foi recuperado.
Após o armistício italiano, os dois remanescentes foram usados para treinamento pelos aliados, sendo
desativados em março de 1947.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 mm e 4 metralhadoras
AA de 13,2 mm. Podiam transportar 36 minas. Deslocamento - 1.326/1.651 T. Comprimento - 82,85 m.
Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 2.880/1.250 HP. Velocidade - 15,2/7,4 nós. Tripulação - 60 homens.

Foca
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FN.305
Avião de ligação.
O protótipo do Nardi FN.305 fez o seu primeiro voo a 19/02/35 e destinava-se aos mercados civil e
militar. A Regia Aeronautica adotou o avião para treinamento intermediário e ligação.
A Regia Aeronautica encomendou 258 unidades dele, quase todos na versão FN.305A de dois lugares.
Foram adquiridos alguns FN.305B (monoposto de cabine aberta) e FN.305C (monoposto de cabine
fechada). Produzido até 1943, ele atuou ao longo de toda a guerra e foi retirado de serviço em 1948.
Em 1938, a Romênia adquiriu 30 aeronaves e o Chile, 9. A Romênia produziu o FN.305 sob licença,
somando 124 unidades, fazendo dele o principal avião de treinamento da Romênia. Em 1941, ela adquiriu mais 21 unidades dele. A França encomendou 300 unidades dele, mas apenas 41 haviam sido
entregues no momento da declaração de guerra italiana. Por fim, a Hungria adquiriu 12 unidades dele
em 1939 e a Bulgária, um exemplar.
O FN.305 não era bem quisto pelos seus pilotos, por ser considerado difícil de pilotar e com um motor
fraco. Além disso, sua cabine canhestra dificultava o abandono do avião em caso de necessidade.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia ser armado com 2 metralhadoras de 7,7 mm. Comprimento - 6,98 m. Envergadura - 8,47 m.
Altura - 2,10 m. Motor (1) - 185 HP. Peso (máx) - 984 kg. Velocidade - 300 km/h. Autonomia - 620 km.
Teto - 6.000 m. Tripulação - 2 homens.

FN.305A
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FOLGORE
Classe de destróiers.
Essa classe era formada por quatro barcos ordenados em 1929, lançados em 1931 e completados no
ano seguinte: Folgore (identificação FG), Lampo (LA e LP), Baleno (BO) e Fulmine (FL). Essa classe
também era conhecida como “Dardo II”.
A 14/06/40, o Baleno afundou, juntamente com o Strale (classe Freccia), o submarino HMS Odin. Nenhum sobreviveu à 2ª Guerra Mundial: o Baleno e o Lampo foram destruídos a 16/04/41 (o Baleno
afundou no dia seguinte) pelos destróiers HMS Janus, HMS Jervis, HMS Mohawk e HMS Nubian; o
Fulmine foi ao fundo a 09/11/41, afundado pelo cruzador HMS Aurora e pelos destróiers HMS Lance e
HMS Lively; e o Folgore chegou ao fim a 02/12/42, afundado pelos canhões dos cruzadores HMS Aurora, HMS Argonaut e HMS Sirius, além dos destróiers HMS Quentin e HMCS Quiberon. O Lampo, porém, foi resgatado a 11/08/41 e reparado, retornando ao serviço a 18/05/42. Foi afundado pela USAAF
a 30/04/43.
A Itália construiu quatro navios similares para a Turquia, que se tornou a classe Tinaztepe.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 4 canhões de 4,7 polegadas, 5 (ou 6) canhões AA de 20 mm, 6 tubos
lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 54
minas. Deslocamento - 1.220 T(padrão). Comprimento - 96,05 m. Velocidade - 38 nós.

Lampo
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FRECCIA
Classe de destróiers.
Essa classe (também conhecida como classe Dardo) foi concebida como um desenvolvimento da
classe Turbine. Originalmente, seus barcos teriam duas chaminés, depois reduzidas a uma. Ordenada
em 1928, essa classe teve quatro barcos: Freccia, Dardo (lançados em 1930), Strale (1931) e Saetta
(1932). O Freccia foi concluído em 1931 e os demais no ano seguinte.
O Freccia e o Saetta participaram da Guerra Civil Espanhola. O Strale, juntamente com o Baleno
(classe Folgore), afundou o submarino HMS Odin a 14/06/40.
O Strale (identificação ST) encalhou a 21/06/42 e acabou torpedeado pelo submarino HMS Turbulent
a 06/08/42; o Saetta (SA) foi afundado por mina a 03/02/43; e o Freccia (FR) foi afundado pela RAF a
08/08/43, em Gênova. O Dardo (DA e DR) caiu em mãos alemãs após o armistício italiano e foi rebatizado TA.31. Foi destruído pela aviação aliada a 25/10/43 e finalmente auto-afundado a 24/04/45 em
Gênova.
A Itália construiu mais quatro desses navios, com ligeiras modificações, para a Grécia, que se tornaram
a classe Ydra.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 4 canhões de 4,7 polegadas, 5 (ou 6) canhões AA de 20 mm, 6 tubos
lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 54
minas. Deslocamento - 1.225 T(padrão). Comprimento - 96,15 m. Velocidade - 38 nós.

Freccia
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FUCILE MITRIAGLIATORE MODELLO 30
Metralhadora leve.
O Fucile Mitriagliatore Breda Modello 30 foi fruto do desenvolvimento dos modelos 1924, 1928 e 1929,
tornando-se a metralhadora leve padrão do Regio Esercito (cada batalhão de infantaria tinha 24 a 27
dessas armas), apesar de seus muitos defeitos: tinha baixa cadência de fogo, era propensa a enguiços
por sujeira (o que era particularmente crítico nas condições do deserto norte-africano), era imprecisa e
precisava trocar o cano superaquecido após 250 disparos (o cano não tinha nenhuma manopla para
segurar durante o processo de troca). Além disso, o seu pente de balas não era destacável, ou seja,
ele precisava ser remuniciado usando uma bandeja especial, o que complicava a sua operação e reduzia o seu tempo de disparo. Era comum acontecerem acidentes quando um cartucho permanecia na
câmara ainda aquecida, o qual disparava sem a ação do atirador no gatilho (eventualmente, era o
próprio atirador a vítima da arma).
Teve a sua estreia durante a 2ª Guerra da Abissínia e esteve ainda na Guerra Civil Espanhola. Ela
atuou em todos os fronts durante toda a 2ª Guerra Mundial e unidades capturadas foram usadas por
partisans gregos e iugoslavos. Também foi utilizada pela Regia Marina (Modello 30/38) e teve uma
versão posterior (Modello 38 de 7,35 mm).
Os alemães utilizaram a Breda 30 sob a designação MG 099(i). Também foi usada pela RSI.
Foi produzida entre 1930 e 1945, contando cerca de 30.000 unidades ainda em 1940. Ela foi usada
somente até 1945.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 6,5 mm. Comprimento - 1,23 m. Peso - 10,6 kg. Capacidade de projéteis - 20 - pente.
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FUCILE MODELLO 1891
Fuzil.
O Fucile Modello 1891 foi o primeiro dos fuzis conhecidos como “Mannlicher-Carcano” adotados pelo
Regio Esercito, em 1892. Produzido entre 1892 e 1936, consta que ele teria estreado em combate
durante a Revolta dos Boxers, na China (1900-1901). Depois disso, atuou na Guerra Ítalo-turca (1911),
1ª Guerra Mundial, Guerra Civil Russa (1917-1920), nas guerras coloniais africanas, na Guerra da Etiópia (1935-36) e na Guerra Civil Espanhola (1936-39).
Em 1940, ele continuava em serviço, tendo uma série de modelos derivados dele. Foi utilizado em
todos os fronts italianos até o fim da guerra.
Teve duas versões de carabina, o Moschetto Modello 91 da Cavalleria (com baioneta dobrável fixada
na arma) e o 91 TS (Truppe Speciali), fornecida às tropas de Engenharia. Essas armas foram adotadas
em 1893 (produzida entre 1894 e 1937) e 1897 (produzida entre 1898 e 1919), respectivamente. Posteriormente, foi adotado o Moschetto 91/28 TS con Tromboncino, uma carabina equipada com um lançador de granadas. O sistema não deu os resultados esperados e ele acabou abandonado.
Após o armistício italiano, os alemães capturaram muitas unidades dessa arma, denominando-a Gew
214(i). Algumas delas foram convertidas ao calibre de 7,92 mm. As carabinas também receberam designações alemãs: Kar 409(i) (Moschetto 91) e Kar 410(i) (Moschetto 91 TS).
Essas armas também foram usadas pelo RSI.
Ele foi utilizado por forças regulares e irregulares da Albânia, Arábia Saudita, Áustria-Hungria, Croácia,
Etiópia, Egito, Iugoslávia, Líbia, Malta, Mali, Irã, China, Romênia, Síria, Somália e Tunísia.
Os britânicos forneceram muitos exemplares às forças holandesas nas Índias Orientais Holandesas.
Estima-se que foram produzidas cerca de 3.000.000 dessas armas, em todas as variantes.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 6,5 mm. Comprimento - 1,28 m. Peso - 3,9 kg. Capacidade de projéteis - 6 - pente.

Fucile Modello 91 com baioneta
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FUCILE MODELLO 1938
Fuzil.
Membro da família Carcano de fuzis e carabinas, o Fucile di Fanteria Modello 1938 era o fuzil mais
moderno dos italianos quando começou a 2ª Guerra Mundial. Ele herdou todas as qualidades do Modello 91, como a sua robustez, simplicidade, facilidade de desmontagem, segurança, tendo ainda a
intercambiabilidade de componentes, enquanto melhorou as suas qualidades balísticas, reduziu seu
peso e tamanho e aumentou o calibre.
Lançado em 1938, foi originalmente produzido no calibre 7,35 mm, mas, com a entrada da Itália na 2ª
Guerra Mundial, decidiu-se reverter a arma ao calibre padrão de 6,5 mm, provocando certa confusão
logística no Regio Esercito (a arma convertida passou a ser chamada de Modelo 91/38). Teve ainda
duas versões de carabina, a Moschetto 1938 e a 1938 TS (Truppe Speciali, com baioneta acoplável),
para uso em tropas de cavalaria e engenharia. Muitas dessas carabinas foram convertidas ao calibre 8
mm alemão.
Ele acabou sendo pouco utilizado, principalmente por tropas de 2ª linha, mas permaneceu em serviço
na Itália até 1981 e até hoje é utilizado em várias partes do mundo, tendo atuado em conflitos recentes
como no Kosovo e na Líbia.
Aproximadamente 94.500 unidades dessa arma foram fornecidas à Finlândia, onde ficaram conhecidas
como “Carabina Terni”. Participaram da Guerra de Inverno (1939-40), mas não fizeram sucesso com a
tropa. Ao tempo da Guerra de Continuação (1941-44), ela só era usada pela Marinha e por unidades
de 2ª linha.
O Japão também foi um grande usuário dessa arma, onde foi designada Fuzil Tipo “I” (de Itália). Ele foi
usado principalmente pelas forças navais e teve cerca de 60.000 unidades produzidas em 1939. As
principais diferenças entre os modelos era que a versão japonesa usava um cartucho Arisaka de padrão
japonês e o pente de balas tinha apenas 5 cartuchos.
Após a rendição italiana, os alemães obtiveram boa quantidade dessa arma. O modelo de 6,5 mm foi
denominado Gew 209(i) e o de 7,35 mm, Gew 231(i). O mesmo ocorreu com as carabinas: as designações alemãs foram Kar 408(i) (6,5 mm) e Kar 430(i) (7,35 mm). Essas foram as mais numerosas
armas fornecidas às unidades do Volkssturm em 1944 e 1945. Ela também foi utilizada pela Albânia e pela Bulgária.
Em todas as suas versões, o Fucile 38 foi produzido entre 1938 e 1945 (o 38 S teve a sua produção
interrompida em 1941), totalizando 285.000 unidades.
Foi com um fuzil 91/38 que Lee Harvey Oswald teria assassinado o Presidente americano John F. Kennedy, a 22/11/63.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,35 mm. Comprimento - 1,02 m. Peso - 3,4 kg. Capacidade de projéteis - 6 - pente.

Fucile di Fanteria Modello 1938
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FUCILE MODELLO 1939
Fuzil semiautomático.
O Fucile Armaguerra Modello 39 era um fuzil semiautomático desenvolvido pela Società Anonima Revelli Manifattura Armiguerra. Originalmente, adotaria o novo calibre de 7,35 mm e 10.000 unidades dele
foram encomendadas após testes bem-sucedidos. No entanto, com a entrada da Itália na guerra a
10/06/40, os planos foram abandonados em favor de manter a produção do calibre anterior, de 6,5 mm.
Com isso, após as modificações necessárias para adotar a munição de 6,5 mm, a arma só entrou em
produção efetivamente em 1943 e teve, ao todo, pouco menos de 500 unidades produzidas.
A arma foi batizada “Armaguerra” em razão desse ser o endereço telegráfico da empresa.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 6,5 ou 7,35 mm. Comprimento - 1,17 m. Peso - 3,7 kg. Capacidade de projéteis - 6 - pente.

Clube SOMNIUM – 2020
Página 133 de 297

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

FUCILE MODELLO 1941
Fuzil.
Em 1941, os italianos redesenharam o Fuzil Modelo 1938, tornando-o mais longo, mas ainda mais curto
que o velho fuzil 1891 original, e produziram a arma então denominada Fucile di Fanteria Modello 1941
(também conhecida como 91/41). A principal modificação foi o retorno da mira ajustável traseira (ajustável de 200 a 1.000 metros), que havia sido eliminada no Modello 38.
Foi produzido entre 1941 e 1945, mas não foi muito produzido. Os alemães, após a queda italiana,
utilizaram-no como Gew 210(i), sendo convertido a 7,92 mm.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 6,5 mm. Comprimento - 1,17 m. Peso - 3,75 kg. Capacidade de projéteis - 6 - pente.

Fucile di Fanteria Modello 1941
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G.8
Avião utilitário.
O FIAT G.8 era um avião utilitário e de treinamento que voou pela primeira vez a 24/02/34 e entrou em
serviço na Regia Aeronautica no ano seguinte. Ele foi fabricado na CMASA (uma subsidiária da FIAT
em Pisa), o que fez com que ele também fosse conhecido como CMASA G.8 ou FIAT-CMASA G.8.
Em 1938, dois desses aparelhos foram fornecidos à Espanha. Ele ainda estava em serviço no momento
do armistício e foi usado tanto pela ANR40 (ao lado dos alemães) quanto pela ACI41 (ao lado dos aliados).
Teve um total de 61 unidades produzidas e foi utilizado até 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 7,00 m. Envergadura - 8,76 m. Altura - 2,50 m. Motor (1) - 135 HP. Peso (máx) - 840
kg. Velocidade - 212 km/h. Autonomia - 925 km. Teto - 5.200 m. Tripulação - 2 homens.

40
41

Aeronautica Nazionale Repubblicana.
Aviazione Cobelligerante Italiana.
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G.12T
Avião de transporte.
Projetado em 1939 para o transporte civil de passageiros, o FIAT G.12 foi imediatamente modificado
para o transporte de tropas (22 soldados equipados) e carga, surgindo o G12T. O protótipo desta versão
voou pela primeira vez em maio de 1941 e equipou esquadrilhas a partir de 1942, sendo principalmente
utilizado na ligação entre a África do Norte e a Itália. Sofreram perdas desastrosas durante a evacuação
da Tunísia no início de 1943 e após o armistício continuou em uso pela aviação da República de Saló
(ANR) e da Itália Cobeligerante (ACI). Permaneceu em serviço no pós-guerra até 1956.
Ele teve numerosas versões, a maioria civil, incluindo as de grande autonomia G.12GA (apenas 3 unidades), destinada a rotas para a América do Sul, G.12RT e G.12RTbis (um aparelho cada), estes destinados a voar de Roma a Tóquio.
Também foi usado pela Luftwaffe e pela Hungria (12 unidades).
Este avião permaneceu em produção até 1949, totalizando 104 unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O G.12T tinha as seguintes especificações técnicas: era armado com 2 metralhadoras de 7,7 mm.
Comprimento - 20,10 m. Envergadura - 28,60 m. Altura - 4,90 m. Motores (3) - 770 HP (cada). Peso
(máx) - 14.970 kg. Velocidade - 389 km/h. Autonomia - 2.300 km. Teto - 8.500 m. Tripulação - 4 homens.

FIAT G.12Tcom marcações da Itália Cobeligerante
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G.50 FRECCIA
Caça.
O FIAT G.50 Freccia (Flecha) foi o primeiro caça italiano totalmente metálico e o primeiro caça monoplano da Regia Aeronautica. Ele realizou o seu primeiro voo a 26/02/37 e foi lançado em 1938. Foi
experimentado, com algum êxito, na Guerra Civil Espanhola, onde demonstrou ser muito manobrável
(doze unidades foram enviadas, das quais onze foram transferidas para a aviação espanhola após a
guerra e usadas no Marrocos).
Porém, foi colocado em segundo plano (abaixo até mesmo do obsoleto CR.42). Em junho de 1940,
somente dois Stormos (51º e 52º) estavam equipados com ele (97 unidades). Participou da curta campanha contra a França (escoltando bombardeiros que atacaram a Córsega), da Batalha da Inglaterra e
das campanhas da Líbia, da Grécia e da Sicília. Ao tempo do armistício, somente um punhado deles
ainda estava em serviço, a maioria dos quais serviu na Aviazione Cobelligerante Italiana (Aviação Italiana Cobeligerante) e pelo menos quatro foram usados para treinamento pela Aeronautica Nazionale
Repubblicana (aviação da República de Saló).
Ele permaneceu na Força Aérea Italiana até 1948 e também foi usado pela Finlândia (35 unidades –
duas das quais perdidas em acidentes durante a transferência) e pela Croácia (10). Na Finlândia, o
G.50 atingiu o extraordinário registro de vitórias de 33:1 sobre a aviação soviética. Os aparelhos croatas
foram usados na Iugoslávia e na Ucrânia. Aparelhos capturados também foram usados pela Alemanha
e pela Iugoslávia.
Foi produzido num total de 784 unidades, sendo 108 da versão G.50B de treinamento. A principal versão foi a G.50bis (421 unidades). As primeiras 45 unidades foram produzidas com cabine fechada, mas
a rejeição dos pilotos fez com que as demais tivessem cabine aberta.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O G.50bis tinha as seguintes especificações técnicas: era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm.
Comprimento - 8,28 m. Envergadura - 11,00 m. Altura - 2,80 m. Motor (1) - 840 HP. Peso (máx) - 2.402
kg. Velocidade - 472 km/h. Autonomia - 998 km. Teto - 9.900 m. Tripulação - 1 homem.

FIAT G.50 Freccia, 162ª Squadriglia em Rhodes, Grécia, janeiro de 1942.
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G.55 CENTAURO
Caça.
O FIAT G.55 Centauro fez o seu primeiro voo a 30/04/42 e foi lançado em 1943, tendo a peculiaridade
de ter sido projetado desde o início visando usar um motor alemão Daimler-Benz DB 605A. De desenho
moderno, com excelente manobrabilidade, alta velocidade e forte armamento, ele foi certamente o melhor caça italiano da 2ª Guerra Mundial, sendo considerado até o melhor caça do Eixo europeu no início
de 1943. Os próprios alemães ficaram tão impressionados com ele que planejaram produzi-lo.
Apenas cerca de 30 unidades dele haviam sido entregues quando ocorreu o armistício e apenas a
353ª Squadriglia chegou a entrar em combate com ele nos arredores de Roma. No entanto, a sua
produção prosseguiu e ele se tornou o caça padrão da Aeronautica Nazionale Repubblicana, que lutava
ao lado dos alemães (apenas um aparelho escapou para o sul da Itália no momento do armistício e foi
incorporado à Aviação Italiana Cobeligerante). Um número indeterminado de aparelhos foi confiscado
pelos alemães e usados pela Luftwaffe.
Ele foi produzido até setembro de 1944, contando 274 unidades. Após a guerra, ele continuou a ser
produzido, totalizando 349 unidades desse avião.
Ele foi exportado para a Argentina (45 aparelhos, sendo 15 de treinamento), Egito (30) e Síria (16).
Teve uma nova versão no pós-guerra, o G.59, com motor Rolls-Royce Merlin.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O FIAT G.55/1 era armado com 3 canhões de 20 mm, 2 metralhadoras de 12,7 mm e podia transportar
320 kg de bombas. Comprimento - 9,37 m. Envergadura - 11,85 m. Altura - 3,13 m. Motor (1) - 1.475
HP. Peso (máx) - 3.718 kg. Velocidade - 623 km/h. Autonomia - 1.200 km. Teto - 12.750 m. Tripulação
- 1 homem.

FIAT G.55 da ANR
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GABBIANO
Classe de corvetas.
O projeto e construção dessa classe foi extremamente rápida, tendo se iniciado em 1942. Seriam barcos de dimensões reduzidas, baixa velocidade, mas com equipamento e armamento específicos para
atuar como caça-submarinos. Foi encomendada então a construção de sessenta barcos.
Dos 42 barcos que foram lançados até o momento do armistício, apenas 29 haviam sido concluídos.
Estes barcos tiveram alguns êxitos significativos: o Cicogna (C15) afundou o submarino HMS Thunderbolt a 13/03/43. O Euterpe (C41) e o Minerva (C42) afundaram o submarino HMS Saracen a 14/08/43.
O Cormorano (C13) destruiu pelo menos três barcos alemães a 09/09/43 quando escapou de Bastia,
na Córsega, para se entregar aos aliados.
Destes, quatro foram afundados em ação: o Procellaria (C12) foi afundado por mina a 31/01/43; o
Cicogna foi destruído a 24/07/43 em um bombardeio a Messina e foi obrigado a encalhar; o Gazzella
(C20) foi afundado por mina a 05/08/43; e o Berenice (C66) foi afundado pelos alemães enquanto
tentava escapar de Trieste a 09/09/43. Por ocasião do armistício italiano, o Euterpe e o Persefone (C40)
foram auto-afundados e os alemães capturaram o Antilope (C19), o Artemide (C39), o Camoscio (C21),
o Persefone (resgatado) e o Vespa (C26). Eles foram rebatizados UJ6082, UJ2226, UJ6081, UJ2227
e UJ2221, respectivamente.
O Ape (C25), o Baionetta (C34), o Chimera (C48), o Cormorano, o Danaide (C44), o Driade (C43), o
Fenice (C50), o Flora (C46), o Folaga (C16), o Gabbiano (C11), o Gru (C18), o Ibis (C17), o Minerva, o
Pellicano (C14), o Pomona (C45), o Scimitarra (C33), o Sfinge (C47), o Sibilla (C49) e o Uriana (C65)
passaram para o lado aliado e sobreviveram à guerra, atuando pela Marinha italiana até serem descartados entre 1965 e 1977.
Os restantes ainda estavam em diferentes estágios de construção e 10 foram completados pelos alemães: o Bombarda (C38), o Capriolo (C22), o Colubrina (C35), o Egeria (C67), o Marangone (C52), o
Melpomene (C68), o Renna (C24), o Spingarda (C36), o Strolaga (C53) e o Tuffetto (C51). Eles foram
rebatizados, respectivamente: UJ206, UJ6083, UJ205, UJ201, UJ2223, UJ202, UJ6085, UJ208,
UJ2224 e UJ2222. O UJ201 foi afundado a 29/02/44 pelos destróiers franceses Le Terrible e Le Malin;
o UJ205 foi afundado pela aviação aliada a 27/03/44; o UJ6081 foi afundado a 15/08/44 pelo destróier
USS Somers; o UJ2223 foi afundado pela aviação aliada a 16/08/44; no mesmo dia, o UJ6082 foi
afundado pelo destróier USS Endicott; o UJ2224 e o UJ6085 foram afundados pela aviação aliada a
04/09/44 (o UJ2224 foi resgatado); o UJ202 e o UJ208 foram afundados pelos destróiers HMS Avon
Vale e HMS Wheatland a 01/11/44. O UJ2221, o UJ2222, o UJ2224, o UJ2226, UJ2227 e o UJ6083
foram auto-afundados a 24/04/45 em Gênova. O UJ206 foi severamente danificado por um ataque aéreo aliado em Veneza a 04/04/44 e foi auto-afundado a 26/04/45. Oito dos demais receberam designações alemãs, mas não foram concluídos.
No início da década de 50, a Itália recuperou e concluiu a construção de três barcos: Bombarda (concluído a 21/04/51), Crisalide (25/09/52) e Farfalla (10/05/53). Foram descartados em 1978, 1972 e 1971,
respectivamente.
Dois deles tiveram papeis de destaque na História italiana: o Persefone levou Benito Mussolini, preso,
para a ilha de Ponza (27/07/43) e o Baionetta levou a família real e o governo italiano de Pescara para
Brindisi a 10/09/43.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armada com 1 canhão de 100 mm, 7 canhões AA de 20 mm, 2 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas (não em todos) e 2 lançadores de cargas de profundidade. Deslocamento - 670 T(padrão). Comprimento - 64,40 m. Velocidade - 18 nós.

Euterpe, 1943.
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GENERALI
Classe de torpedeiras.
Formada por seis destróiers construídos entre 1919 e 1922, essa classe entrou em serviço logo após
a 1ª Guerra Mundial. Era constituída por: Generale Achille Papa (identificação PP e PA), Generale
Antonio Cantore (CE), Generale Antonio Chinotto (CH), Generale Antonio Cascino (CI), Generale Carlo
Montanari (MN) e Generale Marcello Prestinari (PR). Assemelhavam-se aos barcos da classe La Masa.
Em 1923, todos estiveram envolvidos no incidente de Corfu. Em 1929, foram reclassificados como
torpedeiras e em 1936 foram equipados para atuar como caça-minas.
Esses barcos atuaram principalmente como escoltas, e o Papa afundou o submarino HMS Cachalot a
30/07/41. No entanto, nenhum sobreviveu à guerra, sendo três afundados por mina: o Chinotto
(28/03/41), o Cantore (22/08/42) e o Prestinari (31/01/43). O Cascino, o Montanari e o Papa foram autoafundados a 09/09/43, os dois primeiros em La Spezia e o Papa em Gênova. O Montanari foi resgatado
pelos alemães, mas nunca retornou ao serviço e foi afundado pela aviação aliada a 04/10/44 (foi desmantelado em 1949). O Papa foi resgatado pelos alemães e rebatizado TA.7 (por um dia apenas) e
depois SG.20. Ele foi seriamente avariado por uma mina a 01/11/43 e afundado por um ataque aéreo
a 06/01/44. Foi novamente resgatado e rebocado para Oneglia, onde foi afundado a 25/04/45.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 3 canhões de 4 polegadas, 4 canhões AA de 20 mm, 2 metralhadoras
AA de 13,2 mm, 4 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade.
Deslocamento - 635 T(padrão). Comprimento - 73,50 m. Velocidade - 30 nós.

Generale Achille Papa (ao tempo da guerra, sua identificação era PA).
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GIOVANNI BERTA
Classe de canhoneiras.
A classe Giovanni Berta era formada por quatro barcos, todos construídos em 1924 na Alemanha como
barcos pesqueiros oceânicos. Em 1931, porém, a Regia Marina adquiriu os quatro e os converteu em
caça-minas. Em 1938, três deles foram reclassificados como canhoneiras e o último (Pellegrino Matteucci) foi reclassificado como transporte. A classe, a saber: Giovanni Berta (ex-Triglia), Giuseppe Biglieri (ex-Dentice), Mario Sonzini (ex-Acciuga) e Pellegrino Matteucci (ex-Merluzzo). Todos tinham excelentes qualidades de robustez e navegabilidade. Durante 1936, o Biglieri retornou ao serviço pesqueiro durante três meses, rebatizado Murena.
O Berta foi afundado a 12/06/40 em Tobruk pelos cruzadores HMS Gloucester e HMS Liverpool (foi o
primeiro navio de guerra italiano perdido na 2ª Guerra Mundial).
O Biglieri serviu no Mar Vermelho e foi auto-afundado em Massaua para evitar captura a 08/04/41,
sendo recuperado pelos britânicos e utilizado como um navio de patrulha e caça-minas de 1942 a
1946 com o nome de HMS Biglieri.
O Matteucci foi afundado por uma mina a 21/05/42 (o destróier Carlo Mirabello se aproximou para
resgatar os náufragos e também foi afundado por uma mina).
O Sonzini foi rebatizado Tramaglio a 30/07/43, após a queda do fascismo42. A 09/09/43, ele foi capturado pelos alemães em Pireu e rebatizado UJ2111. Ele atuou então como escolta até 07/10/43, quando
foi afundado próximo à ilha de Astipaleia (Mar Egeu) pelos cruzadores HMS Penelope e HMS Sirius e
os destróieres HMS Faulknor e HMS Fury.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 canhões de 3 polegadas (o Berta tinha 1 canhão de 3 polegadas e 1 metralhadoras AA de 13,2 mm). Deslocamento - 620 T(padrão). Comprimento - 42,30 m. Velocidade - 9 nós.

Giovanni Berta

42

Mario Sonzini foi um trabalhador de Turim morto em 1921 porque foi reconhecido como pertencente ao movimento fascista. Em julho de 1943, todos os navios da Regia Marina cujo nome tinha relação com o Fascismo foram
rebatizados.
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GIUSEPPE MIRAGLIA
Porta-hidroaviões.
Lançado a 20/12/23 como uma balsa para trens, o Giuseppe Miraglia (ex-Città di Messina) foi reconstruído entre 1924 e 1927, tornando-se um porta-hidroaviões, destinado a atuar como uma oficina de
manutenção de aviões e transporte deles para as unidades navais, contando com duas catapultas para
lançamento. Ele operou sucessivamente os hidroaviões Macchi M.18 e IMAM Ro.43.
Participou da Guerra da Etiópia e da Guerra Civil Espanhola. Na 2ª Guerra Mundial, ele sobreviveu ao
ataque a Taranto e foi empregado no Mediterrâneo. Após o armistício, ele foi internado em Malta durante algum tempo, antes de ser usado pelos aliados como navio-depósito.
No pós-guerra, ele participou da repatriação de ex-prisioneiros de guerra italianos e foi usado como
navio-oficina até ser desativado em julho de 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 4 canhões AA de 4 polegadas e 12 metralhadoras de 13,2 mm. Deslocamento - 4.960
T(padrão). Comprimento - 121,22 m. Velocidade - 21 nós. Capacidade de Aviões - 20.

Giuseppe Miraglia, 1938.
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GIUSEPPE SIRTORI
Classe de torpedeiras.
Uma das mais antigas classes de torpedeiras italianas da 2ª Guerra Mundial, essa classe teve quatro
barcos: Giuseppe Sirtori (identificação SR), Giovanni Acerbi (AC), Vincenzo Giordano Orsini (OR) e
Francesco Stocco (SO e ST), todos construídos entre 1916 e 1917 e tiveram ativa participação na 1ª
Guerra Mundial. Originalmente definidos como destróiers, foram reclassificados como torpedeiras em
1929. Em 1942, o Sirtori e o Stocco tiveram removidos dois canhões de 4 polegadas e receberam dois
lançadores de cargas de profundidade.
Na 2ª Guerra Mundial, o Sirtori e o Stocco atuaram como escoltas no Mar Adriático, enquanto o Acerbi
e o Orsini ficaram no Mar Vermelho. Todos foram perdidos em ação: o Acerbi foi destruído pela RAF
em Massaua, na África Oriental Italiana, a 04/04/41; o Orsini foi auto-afundado para evitar captura em
Massaua a 08/04/41; o Sirtori foi atacado pela Luftwaffe a 14/09/43 e encalhou na ilha de Potamos,
sendo destruído pela sua tripulação a 25/09/43; o Stocco foi afundado pela Luftwaffe a 24/09/43, na
costa de Corfu.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armadas com 6 canhões de 4 polegadas, 2 canhões AA de 40 mm, 2 metralhadoras AA de 6,5
mm e 4 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas. Podiam transportar 10 minas. Deslocamento - 670
T(padrão). Comprimento - 73,50 m. Velocidade - 30 nós.

Giovanni Acerbi
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GIUSSANO
Classe de cruzadores leves.
A classe Giussano foi originalmente projetada para enfrentar os “super-destróiers” franceses, sendo a
primeira de uma série de cinco classes conhecida no seu conjunto como “Classe Condottieri”. Essa
classe tinha quatro barcos, construídos entre 1928 e 1932: Giovanni delle Bande Nere (concluído a
01/01/31), Alberto di Giussano (05/02/31), Alberico da Barbiano (09/06/31) e Bartolomeo Colleoni
(10/02/32). Em seu projeto, foi dada prioridade à velocidade e ao armamento em detrimento da blindagem. No entanto, eles tinham sérios problemas de estabilidade, especialmente em mar agitado, e a
construção leve de seu casco favorecia fortes vibrações que prejudicavam a navegação.
Durante a guerra, tiveram participação ativa na campanha do Mediterrâneo, principalmente como escoltas. O Giussano e o Barbiano participaram da Batalha de Punta Stilo (09/07/40); o Bande Nere e o
Colleoni participaram da Batalha de Cabo Spada (19/07/40), onde o Colleoni foi afundado pelo cruzador
HMAS Sydney e pelos destróiers HMS Hyperion e HMS Ilex; na Batalha de Cabo Bon (13/12/41), o
Giussano e o Barbiano foram afundados pelos destróiers HMS Legion, HMS Maori, HMS Sikh e Isaac
Sweers (holandês), enquanto faziam transporte de combustível para a África do Norte; o Bande Nere
participou da Segunda Batalha de Sirte (22/03/42), quando avariou o cruzador HMS Cleopatra. No
entanto, ele encontrou seu fim a 01/04/42, torpedeado pelo submarino HMS Urge.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armada com 8 canhões de 6 polegadas, 6 canhões de 3,9 polegadas, 8 canhões AA de 20 mm e
8 metralhadoras de 13,2 mm e 4 tubos lança-torpedos de 21 polegadas. Tinha 1 catapulta, 2 hidroaviões e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podia transportar até 138 minas (menos o Giussano).
Deslocamento - 5.110 T(padrão). Comprimento - 169,30 m. Velocidade - 37 nós.

Giovanni delle Bande Nere
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GLAUCO
Classe de submarinos.
Originalmente projetados sob encomenda de Portugal (o contrato de construção foi firmado e cancelado
em 1931), os dois barcos dessa classe foram concluídos para a Regia Marina. Esses barcos (Glauco
e Otaria) eram baseados na classe Squalo, foram construídos entre 1932 e 1936 e tinham um bom
desempenho, sendo fortes, rápidos, manobráveis (inclusive submersos) e relativamente confortáveis.
Eles tomaram parte na Guerra Civil Espanhola, operando posteriormente no Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo e Oceano Índico. Com a entrada da Itália na guerra, eles participaram de ações no Mediterrâneo e, após isso, foram para o Atlântico.
O Glauco foi seriamente danificado pelo destróier HMS Wishart e ele acabou auto-afundado a 27/06/41
próximo a Gibraltar.
O Otaria retornou ao Mediterrâneo e atuou em patrulhas, transporte e treinamento. Após o armistício
italiano, ele operou ao lado dos aliados apenas para treinamento. Foi desativado em fevereiro de 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 2 canhões de 100 mm e 2 metralhadoras
AA de 13,2 mm. Deslocamento - 1.071/1.326 T. Comprimento - 73,00 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos)
- 3.000/1.200 HP. Velocidade - 17/8 nós. Tripulação - 57 homens.

Otaria
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H
Classe de submarinos.
Conhecidos como projeto “Holland”43, esses barcos foram construídos no Canadá entre 1916 e 1918 e
eram tidos como excelentes na ocasião. Originalmente, essa classe teve oito barcos, mas o H5 foi
afundado, por engano, pelo submarino HMS HB1 a 16/04/18; o H7 e o H3 foram desativados em outubro de 1930 e abril de 1937, respectivamente, restando apenas cinco barcos ao começar a 2ª Guerra
Mundial.
Ao estourar a guerra, foram empregados em patrulha na costa francesa e no Mar Tirreno. Algum tempo
depois, porém, passaram para as escolas de treinamento antissubmarino. O H8 chegou ao fim durante
um bombardeio a La Spezia a 05/06/43; o H6 foi capturado pelos alemães a 14/09/43 e auto-afundado
em seguida.
Os remanescentes (H1, H2 e H4) passaram para o lado aliado e sobreviveram à guerra e foram desativados em março de 1947.
Juntamente com os submarinos da classe X, eles foram os únicos submarinos a servir à Regia Marina
nas duas guerras mundiais.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 4 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas, 1 canhão de 3 polegadas e 1 metralhadora de 13,2 mm. Deslocamento - 365/474 T. Comprimento - 45,80 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) 490/600 HP. Velocidade - 12,5/8,5 nós. Tripulação - 27 homens.

H2

43

Referente a John Philip Holland (1841-1914), engenheiro irlandês que projetou esses barcos.
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INSIDIOSO
Escolta.
A classe de destróiers Indomito foi construída entre 1910 e 1914 e possuía seis unidades. Destas, duas
(Impetuoso e Intrepido) foram perdidas ainda durante a 1ª Guerra Mundial. Em 1923, o Insidioso esteve
envolvido no incidente de Corfu. Em 1929, os quatro barcos restantes foram reclassificados como torpedeiras, mas, em 1937, três deles (Indomito, Impavido e Irrequieto) foram descartados.
O Insidioso (identificação IS), último remanescente da classe, foi lançado a 30/09/13 e entrou em serviço a 06/07/14. Ele foi desativado em setembro de 1938, mas retornou à ativa a 01/03/41 para atuar
em treinamento de submarinos e como escolta.
Ele foi auto-afundado a 10/09/43 em Pola, mas foi resgatado pelos alemães e posto em serviço a
08/11/43 como TA.21 Wildfang. Ele foi avariado pela aviação britânica a 09/08/44, sendo retirado de
serviço. Ele acabou afundado no Fiume pela aviação americana a 05/11/44. Seus destroços foram
demolidos em 1947.
Estes barcos foram usados como base para as classes subsequentes Rosolino Pilo, Giuseppe Sirtori, La Masa e Generali.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1941, era armado com 1 canhão de 4 polegadas, 4 canhões AA de 20 mm, 2 metralhadoras de
13,2 mm, 2 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podia
transportar 10 minas. Deslocamento - 758 T(padrão). Comprimento - 73,00 m. Velocidade - 24 nós.

Insidioso, 1941.
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ISOTTA FRASCHINI D65
Caminhão médio.
O Isotta Fraschini D65 foi lançado no mercado civil em 1940, sendo adotado para o serviço militar
somente dois anos depois. Ele era um caminhão 4x2 a Diesel e também foi produzido como ônibus.
A sua produção prosseguiu após o armistício italiano, sob controle alemão. A Wehrmacht recebeu 397
unidades dele.
Teve uma versão a gasolina, o D65 2/4, mas ele só foi adotado pelo Regio Esercito em setembro de
1943.
Ele foi produzido até 1955, permanecendo em serviço no Exército italiano até o fim dos anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 3.040 kg de carga. Comprimento - 5,87 m. Largura - 2,16 m. Altura - ? Peso - 3,5 T.
Velocidade - 55 km/h. Motor - 78 HP.
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ISOTTA FRASCHINI D70M
Caminhão médio.
O Isotta Fraschini D70 4x2 foi desenvolvido para o mercado civil, mas um modelo militar, designado
D70M, foi produzido e entrou em serviço em 1935. Ele também era chamado de D70 NM (Nafta Militaire
= Diesel Militar).
Produzido de 1935 a 1940, foi substituído nas linhas de montagem pelo D65 Unificato. Durante a Guerra
Civil Espanhola, um número significativo de caminhões D70M foi enviado à Espanha.
Não há registro do seu uso pela Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 3.000 kg de carga ou 25 soldados. Comprimento - 6,56 m. Largura - 2,10 m. Altura 2,85 m. Peso - 3,8 T. Velocidade - 56 km/h. Motor - 64 HP.
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ISOTTA FRASCHINI D80
Caminhão pesado.
A Isotta Fraschini de Milão era uma tradicional companhia de carros de luxo, mas entrou no mercado
de caminhões em 1934, após adquirir os direitos de produção do motor a Diesel da empresa alemã
MAN. Seu novo produto foi o D80, um caminhão 4x2 pesado que em 1935 foi adotado pelo Regio
Esercito na versão NM (Nafta Militare = Diesel Militar) e fez a sua estreia na Guerra Civil Espanhola.
Em 1937, todos os fabricantes de veículos na Itália tiveram que adequar seus produtos a padrões
definidos de peso, capacidade de carga, número de eixos e velocidade (daí o uso do termo Unificato),
para facilitar as questões logísticas em caso de requisição de guerra, o que fez a IF fazer alterações
no projeto do D80, surgindo duas novas versões: CO (civil) e COM (militar).
O Caminhão Unificato Isotta Fraschini D 80 foi utilizado ao longo de toda a 2ª Guerra Mundial, inclusive
na versão de guincho. Após o armistício italiano, foi empregado pela Wehrmacht. No Exército italiano,
foi usado até os anos 50.
Ele foi produzido até 1955 (então na versão civil), contando cerca de 6.000 unidades.
Ele foi produzido sob licença no Brasil a partir de 1949 pela Fábrica Nacional de Motores, com as
designações FNM R-80 e FNM D 7.300.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O D80 NM podia transportar 5.000 kg de carga ou 30 soldados. Comprimento - 7,24 m. Largura - 2,35
m. Altura - 3,00 m. Peso - 5,5 T. Velocidade - 34 km/h. Motor - 95 HP.

Isotta Fraschini D80 COM, que difere do modelo original pela cabine mais arredondada. Além disso, a grade do radiador tem o
formato oval na versão civil.
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L3/33
Tanquete.
Até 1939, o CV44.33, blindado leve, debilmente protegido e totalmente obsoleto, era o único blindado
italiano existente em números expressivos (cerca de 1.200 unidades quando a Itália entrou na guerra).
O CV.33 começou a ser produzido em 1933 e, dois anos depois, foi substituído nas linhas de montagem
pelo CV.35. Eles eram virtualmente idênticos, diferindo no processo de construção e no armamento (o
CV.33 era armado com uma metralhadora de 6,5 mm e o CV.35 com duas de 8 mm). Muitos CV.33
foram convertidos a CV.35 posteriormente. Teve ainda uma versão posterior, o L3/38, com um novo
motor, uma nova suspensão e armado com uma metralhadora de 13,2 mm. Foi lançado em 1938 e
teve 84 unidades produzidas, as quais foram mantidas na Itália.
Foram usados por muitos países: Afeganistão (quantidade ignorada), Albânia (6 unidades), Áustria
(72), Bolívia (14), Brasil45 (23), Bulgária (14), China (20), Croácia (10), Espanha (pelo menos 12), Etiópia (pelo menos 18 capturados), Grécia (mais de 40 capturados), Hungria (151), Iraque (16), Iugoslávia
(capturados, número ignorado), Nicarágua (pelo menos 1) e Venezuela (2). Na Hungria, ele foi designado 37M (CV.33) ou 38M (CV.35).
Em 1938, suas designações foram alteradas para L3/33 e L3/35, respectivamente. Eles atuaram na
Guerra Civil Austríaca, Guerra Sino-Japonesa, Guerra da Etiópia, Guerra Civil Espanhola, conflito entre
eslovacos e húngaros, ocupação da Albânia, Guerra Anglo-Iraquiana, França, Bálcãs, Creta, África do
Norte, URSS, Córsega, Sardenha, Sicília e Itália. Após o armistício italiano, vários deles foram usados
pela RSI (Republica Soziale Italiana) e alguns foram usados pelos alemães, sendo designado Panzerkampfwagen CV35 731(i).
Eles foram principalmente usados para reconhecimento, proteção de flanco, apoio de infantaria e para
tarefas coloniais e policiais. Em muitos dos confrontos em que esteve, ele se revelou inadequado até
mesmo contra tropas sem qualquer recurso antitanque, como os etíopes. Ele acabou a sua carreira
atuando como transporte de munição e reboque de artilharia leve.
O L3/33 tinha vários apelidos que refletiam a falta de confiança das tripulações italianas em seu veículo:
“scatola di sardine” (lata de sardinha) ou “bara d'acciaio” (caixão de aço).
Teve mais de 2.000 unidades produzidas, incluindo as exportadas.
Teve várias versões especiais: a L3 cc (contracarro = antitanque) era armada com um canhão AT de
20 mm, usada exclusivamente na África do Norte em pequenos números; outra versão foi o L3 Lf (Lanciafiamme = Lança-chamas), que rebocava uma carreta com 520 litros de combustível e tinha um lançachamas no lugar da metralhadora; e uma versão de carro-rádio, o L3/R.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O L3/35 era armado com 2 metralhadoras de 8 mm. Comprimento - 3,17 m. Largura - 1,40 m. Altura 1,28 m. Peso - 3,2 T. Velocidade - 42 km/h. Blindagem (máx) - 14 mm. Tripulação - 2 homens.

L3/35

44
45

Carro Veloce = Tanque Rápido.
Em 1945, o Brasil vendeu alguns dos seus L3/35 para a República Dominicana.

Clube SOMNIUM – 2020
Página 151 de 297

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

L5/21
Tanque leve.
Durante a 1ª Guerra Mundial, a França forneceu alguns FT-17 à Itália. Os italianos então iniciaram o
desenvolvimento de uma versão nacional, com componentes e métodos de produção italianos.
Lançado em 1921, o FIAT 3000 (também conhecido como Carro di Assalto Modello 21) foi o primeiro
tanque produzido na Itália e era tão manobrável e mais veloz que o modelo francês. Em 1929, o projeto
foi modificado: suas duas metralhadoras de 6,5 mm na torre foram substituídas por um canhão de 37
mm e receberam motor e suspensão novos. Este modelo foi rebatizado FIAT 3000B (ou Carro di Assalto
Modello 3046).
No início da 2ª Guerra Mundial, os dois modelos foram rebatizados, seguindo o padrão então estabelecido: o Modello 21 passou a se chamar L5/21 e o Modello 30, L5/30.
Este blindado estava totalmente obsoleto em 1940, porém, ainda constava do inventário do Exército
italiano. Ele foi empregado na Etiópia, Grécia, Líbia e Itália e duas companhias equipadas com eles
estavam na Sicília em julho de 1943.
Ele também foi exportado para a Letônia (6 unidades do Modello 21), Etiópia (1 Modello 21 e 3 Modello
30), Dinamarca (1), Albânia e Hungria (para ambos, quantidades ignoradas).
Teve 100 unidades produzidas do L5/21 e 52 unidades do L5/30.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O FIAT 3000B era armado com 1 canhão de 37 mm e 1 metralhadora de 6,5 mm. Comprimento - 4,29
m. Largura - 1,67 m. Altura - 2,20 m. Peso - 5,9 T. Velocidade - 21 km/h. Blindagem (máx) - 16 mm.
Tripulação - 2 homens.

L5/30 ou FIAT 3000B

46

De fato, alguns FIAT 3000B ainda eram armados com metralhadoras de 6,5 mm.
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L6/40
Tanque leve.
Este veículo foi desenvolvido originalmente para exportação, porém, o Regio Esercito decidiu adotá-lo
para substituir o antiquado L3. O Carro Armato Leggero L6/40 começou a ser produzido em 1939 (os
primeiros tanques só foram entregues em 1941) e gradualmente equipou unidades de cavalaria e de
reconhecimento. De fato, o L6/40 não fez sucesso com seus usuários, sendo considerado pouco estável, muito vulnerável, lento e com pouca autonomia.
Ele atuou na África do Norte, Bálcãs, URSS, Sicília e Itália. As unidades que foram para a URSS nunca
mais voltaram (um remanescente está hoje preservado no Museu de Tanques de Kubinka) e foi o blindado italiano mais pesado empenhado naquele front. Após o armistício italiano, foi usado pelos alemães
e pela RSI na Itália, França e Bálcãs. Na Itália do pós-guerra, ele foi usado até o início dos anos 50.
Teve versões posteriores de lança-chamas (não adotada), de carro-comando, transporte de munição e
de canhão AT autopropulsado (Semovente 47/32).
Teve um total de 283 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 20 mm e 1 metralhadora de 8 mm. Comprimento - 3,78 m. Largura - 1,92
m. Altura - 2,03 m. Peso - 6,8 T. Velocidade - 42 km/h. Blindagem (máx) - 30 mm. Tripulação - 2 homens.

L6/40
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LA MASA
Classe de torpedeiras.
Essa classe era uma repetição da classe Sirtori e teve oito unidades: Giuseppe La Masa, Angelo Bassini, Enrico Cosenz (ex-Agostino Bertani), Benedetto Cairoli, Giacinto Carini, Nicola Fabrizi, Giuseppe
La Farina e Giacomo Medici, todas construídas entre 1916 e 1919. Originalmente classificados como
destróiers, foram reclassificados como torpedeiras em 1929.
Foram extensivamente utilizados na 2ª Guerra Mundial, atuando principalmente como escoltas nas
rotas para os Bálcãs. Entre 1940 e 1942, eles tiveram o armamento todo alterado: foram retirados um
ou mais canhões de 4 polegadas, todos os canhões de 76 mm e todas as metralhadoras de 6,5 mm
(em seu lugar, foram instalados canhões AA de 20 mm). Dois tubos de torpedos também foram removidos, sendo que o La Masa e o Carini receberam três tubos de 21 polegadas e os demais receberam
lançadores de cargas de profundidade.
O Cairoli foi afundado por colisão com o Carini ainda durante a 1ª Guerra Mundial (10/04/18). O La
Farina (identificação FR e LF) foi afundado por mina a 04/05/41. O Medici (MD) foi afundado pela
USAAF a 16/04/43. O Bassini (BS) teve igual fim a 28/05/43. O La Masa (LM) foi capturado em Nápoles
pelos alemães a 09/09/43 e explodido por eles a 11/09/43.
O Cosenz (CS), o Fabrizi (FB) e o Carini (CA e CR) passaram para o lado aliado após o armistício. O
Cosenz foi seriamente avariado pela Luftwaffe a 27/09/43 e foi auto-afundado.
Os dois restantes sobreviveram à guerra e passaram a atuar como caça-minas entre 1952 e 1954.
Foram descartados em 1957 e 1958, respectivamente.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armada com 4 canhões de 4 polegadas, 2 canhões AA de 3 polegadas, 4 metralhadoras AA de 6,5
mm e 4 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas. Podiam transportar 10 minas. Deslocamento - 635
T(padrão). Comprimento - 73,50 m. Velocidade - 30 nós.

Nicola Fabrizi
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LANCIA 3RO
Caminhão pesado.
O Lancia Ro 4x2 foi projetado em 1932 e lançado em 1933 em duas diferentes versões: a Diesel (NM)
e a gasolina (BM), esta destinada às colônias. O Lancia Ro era um caminhão muito robusto e confiável
em qualquer tipo de clima. Ele serviu para muitas funções, tais como: trator de artilharia, oficina móvel,
caminhão-tanque, reboque, transporte de animais e de tanques leves. Até 1938, o Regio Esercito adquiriu 3.056 unidades da versão NM e 1.701 da versão BM. Ele estreou em ação na África Oriental
Italiana em 1935, com bons resultados, além de atuar também na Guerra Civil Espanhola. No entanto,
o seu desempenho para todo terreno era limitado.
Desenvolvimento direto do Ro, o Autocarro Unificato Pesante (Caminhão Padronizado Pesado) Lancia
3Ro 4x2 foi equipado com um novo motor Diesel e rodas pneumáticas. Lançado em 1938, o 3Ro foi
considerado o melhor caminhão pesado italiano da 2ª Guerra Mundial e foi usado, entre outras funções,
como trator de artilharia, transporte de tropas, oficina móvel, transporte de munição, transporte de animais e caminhão-tanque. Ele tinha na traseira um guincho de 9.500 quilos para servir de reboque de
trailer para tanques médios. Também serviu de base para três canhões autopropulsados, o Autocannone da 100/17, o Autocannone da 90/53 e o Autocannone da 76/30, todos usados durante a campanha
do Norte da África. Existiu ainda uma adaptação de veículo blindado (3Ro Blindato). Ele era conhecido
como “Rei do Deserto” pelos italianos.
Tanto o Ro quanto o 3Ro se tornaram os principais caminhões pesados do Regio Esercito na 2ª Guerra
Mundial, sendo extensivamente usados em todos os fronts italianos. Após o armistício italiano, a Wehrmacht empregou os caminhões Ro e 3Ro até o final da guerra.
Até setembro de 1943, a produção do Lancia 3Ro totalizou 9.490 unidades. Os alemães mantiveram a
sua produção e receberam mais 772 unidades dele (cerca de 100 com cabines de madeira alemãs
Einheits) entre janeiro de 1944 e fevereiro de 1945 (algumas fontes mencionam cerca de 100 outras
unidades produzidas no final de 1943 e após janeiro de 1945). Uma versão a gasolina também foi
produzida nessa época, o 3Ro BM, contando mais 408 unidades. No Exército italiano, o último 3Ro só
foi retirado de serviço em 1965.
Existiu um modelo intermediário entre os dois, o Lancia Ro-Ro, mas este foi destinado exclusivamente
ao mercado civil (embora também tenha sido usado pelos alemães após setembro de 1943). No pósguerra, a produção do 3Ro continuou para o mercado civil até 1949. Contando todos os modelos, foram
produzidas 15.222 unidades do 3Ro.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Lancia 3Ro podia transportar 6.500 kg de carga ou 32 soldados equipados. Comprimento - 7,25 m.
Largura - 2,35 m. Altura - 3,00 m. Peso - 5,6 T. Velocidade - 45 km/h. Motor - 96 HP.

Lancia 3Ro
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LANCIA APRILIA COLONIALE
Veículo de ligação.
O Lancia Aprilia Coloniale 4x2 foi desenvolvido a partir do Lancia Aprilia 1936 civil (o chassi foi ligeiramente encurtado e elevado em comparação com o modelo civil). Foi adotado em 1939 pelo Regio
Esercito para uso exclusivo de oficiais de alta patente. Esteve em todas as frentes a partir de 1941 e
um foi usado por Mussolini nas suas inspeções no front greco-albanês.
Este carro “torpedo” (quatro portas) foi produzido entre 1941 e 1943, contando 251 unidades. Ele permaneceu em serviço até 1960.
Após o armistício, foi utilizado pela Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 4,33 m. Largura - 1,55 m. Altura - 1,65 m. Peso - 1,1 T. Velocidade - 110 km/h. Motor 46 HP.
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LANCIA ESARO
Caminhão médio.
O Lancia Esaro (ou Esa Ro) 4x2 era uma versão encurtada do Lancia 3Ro desenvolvida e lançada em
1941. Ele foi usado pelo Regio Esercito e pela Regia Aeronautica.
Após o armistício italiano, os alemães fizeram uso dele e mantiveram a sua produção (agora com a
cabine de madeira Einheits). Só para a Wehrmacht, foram produzidas 1.228 unidades.
Ele ficou em produção de 1941 a 1948, totalizando 2.000 unidades somente na versão a gasolina (BM).
No pós-guerra, foi produzida a versão a Diesel (NM), contando apenas 21 unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 3.000 kg de carga. Comprimento - 7,25 m. Largura - 2,30 m. Altura - 3,00 m. Peso 5,1 T. Velocidade - 62 km/h. Motor - 80 HP.
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LANCIAFIAMME MODELLO 35
Lança-chamas.
Ao entrar na 2ª Guerra Mundial, a Itália tinha em serviço o Lanciafiamme Spalleggiato Modello 35, que
já havia sido usado na Guerra da Etiópia. Ele equipava pelotões de lança-chamas em unidades de
engenharia de assalto no apoio a unidades de infantaria. Podia ser usado tanto no ataque quanto na
defesa. Foi usado na frente greco-albanesa.
Seu operador tinha que usar um traje especial e seu peso o obrigava a percorrer apenas curtas distâncias. Para percursos maiores, ele tinha que ser transportado em veículos ou mulas.
Permaneceu em serviço de 1935 a 1945 e teve 1.500 unidades produzidas. Também foi fornecido à
Finlândia (176 unidades), onde recebeu a designação Liekinheitin M / 40 e foi usado na Guerra de
Inverno.
Teve um modelo posterior, o Lanciafiamme Spalleggiato Modello 40, que diferia do Modello 35 apenas
pelo sistema de ignição. Ele foi adotado em 1940 e logo tornou-se o lança-chamas padrão do Regio
Esercito, sendo usado na Rússia e na África do Norte.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Peso - 27 kg. Capacidade de combustível - 12 l. Alcance - 22,8 m.

Lanciafiamme Modello 35
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LANCIAFIAMME MODELLO 41
Lança-chamas.
Devido ao peso excessivo dos modelos anteriores, os italianos desenvolveram o Lanciafiamme Modello
41. Enfatizando a redução do peso do equipamento, ele passou a ter alumínio na sua construção e a
capacidade dos tanques foi reduzida.
Foi usado principalmente na Tunísia.
Existiu ainda uma versão de carreta, o Modello 42, usado por unidades de engenharia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Peso - 18 kg. Capacidade de combustível - 8 l. Alcance - 20 m.

Lanciafiamme Modello 41
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LANCIAFIAMME MODELLO 41 D’ASSALTO
Lança-chamas.
Este modelo foi desenvolvido especialmente para unidades de assalto e paraquedistas. Ele se compunha de um único longo cilindro contendo líquido inflamável e gás. Numa extremidade ficava a boca de
onde seria liberada a chama, enquanto o dispositivo de ignição ficava na outra. A arma tinha ainda um
gatilho para disparo e podia ser operada do ombro ou do quadril.
Permaneceu em serviço após a 2ª Guerra Mundial e até os anos 90.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Peso - 9 kg. Capacidade de combustível - ? Alcance - 20 m.
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LEONE
Classe de destróiers.
Composta por três barcos (Leone, Pantera e Tigre), essa classe destacava-se por ter cada um de seus
navios um sistema diferente de controle de tiro (britânico, italiano e alemão, respectivamente). Os três
foram construídos entre 1921 e 1924 (outros dois, Leopardo e Lince, foram cancelados).
A partir de 1935, os três foram baseados em Massaua, na Eritreia, e atuaram no Mar Vermelho durante
a 2ª Guerra Mundial. A 31/03/41, ao se aproximar o fim da campanha da África Oriental Italiana, os três
deixaram a sua base numa missão sem retorno para bombardear alvos no Canal de Suez. O Leone
bateu numa pedra e foi afundado por seus pares a 01/04/41, enquanto os outros dois foram repelidos
pela RAF e auto-afundados em águas rasas para evitar captura a 03/04/41. Posteriormente, o destróier
HMS Kingston bombardeou e destruiu a ambos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 8 canhões de 4,7 polegadas, 2 canhões AA de 40 mm, 4 canhões AA de
20 mm e 4 tubos lança-torpedos de 21 polegadas. Podiam transportar 60 minas. Deslocamento - 2.150
T(padrão). Comprimento - 113,41 m. Velocidade - 33 nós.

Pantera
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LINCE
Carro blindado.
O Autoblinda Lince nada mais era que uma cópia do Daimler Dingo britânico. Em 1941, a Lancia iniciou
o trabalho de produção de um carro blindado leve 4x4 para reconhecimento e patrulha. No entanto,
apenas dois protótipos haviam sido entregues ao Regio Esercito por ocasião do armistício. A única
diferença visível entre o veículo original britânico e a cópia italiana era a traseira do veículo, que teve
que ser modificada para abrigar um motor diferente.
A sua produção só se iniciou em 1943 e foi mantida pelos alemães após o armistício. Ele foi usado
exclusivamente pela RSI (Repubblica Sociale Italiana) e Alemanha (foi designado Panzerspähwagen
Lince 202(i) pelos germânicos). Foi usado na Itália e nos Bálcãs em missões de reconhecimento, escolta e segurança interna. Alguns veículos usados na Grécia acabaram participando da guerra civil
naquele país.
Existe muita controvérsia quanto à sua produção, mas teriam sido pouco mais de 250 unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 8 mm. Comprimento - 3,24 m. Largura - 1,75 m. Altura - 1,65 m.
Peso - 3,2 T. Motor - 70 HP. Velocidade - 86 km/h. Blindagem (máx) - 14 mm. Tripulação - 2 homens.

Clube SOMNIUM – 2020
Página 162 de 297

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

LITTORINA BLINDATA M42 E M43
Vagão ferroviário blindado.
Em 1941, após a ocupação da Iugoslávia pelos países do Eixo, um movimento de guerrilha se desenvolveu contra os invasores e as redes ferroviárias do país ficaram sujeitas a ataques. Para proteger
essas linhas, os italianos construíram trens blindados, chamados de Littorina Blindata (coloquialmente
chamados de “Libli”). O vagão blindado tinha dois motores diesel FIAT 355C de 115 HP. O interior do
vagão era dividido em três partes: os compartimentos dianteiro e traseiro (cada um com o posto do
motorista à esquerda e a torre de canhão à direita) e o compartimento central, que era a câmara de
combate.
Existiram dois modelos desses vagões, o M42 (5 construídos em 1942 e 3 em 1943) e o M43 (produzidos sob controle alemão, tendo 8 unidades construídas em 1944-45). Diferiam entre si somente pelo
armamento, mas ambos tinham duas torres do tanque M13/40 modificadas no teto.
Os “Libli” foram designados para os vários comandos de divisão do 2º exército: Zara, Bergamo, Re,
Macerata, Lombardia, Isonzo, Cacciatori delle Alpi e para os comandos de defesa do Fiume. O batismo
de fogo deles ocorreu no dia de Natal de 1942.
Após o armistício italiano, os alemães tomaram posse das “Libli” (pelo menos quatro), dando a elas a
designação Panzertriebwagen 062.
Hoje, os únicos dois espécimes sobreviventes, um por modelo, são preservados, em más condições,
no Museu da Guerra Cívica “Diego de Henriquez”, em Trieste.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O M42 era armado com 2 canhões de 47 mm, 6 metralhadoras de 8 mm, 2 morteiros de 81 ou 45 mm
e 2 lança-chamas. O M43 era armado com 2 canhões de 47 mm, 1 canhão antiaéreo de 20 mm e 4
metralhadoras de 8 mm. Comprimento - 22,36 m. Tripulação - de 16 a 23 homens.

M42
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LITTORIO
Classe de encouraçados.
Essa classe foi construída entre 1934 e 1942. O primeiro a ser completado foi o Vittorio Veneto47
(28/04/40), seguido pelo Littorio (06/05/40) e o Roma (14/06/42). Haveria um quarto navio, o Impero,
mas ele nunca foi completado. Estes foram os encouraçados italianos mais modernos da 2ª Guerra
Mundial e os únicos armados com canhões de 15 polegadas.
Os dois primeiros tiveram atuação destacada no Mediterrâneo. O Littorio foi severamente danificado
no ataque aeronaval britânico a Taranto (11/11/40) e, em junho de 1942, ele de novo foi danificado por
um torpedo lançado por um Wellington da RAF. O Vittorio Veneto participou da Batalha de Cabo Teulada (27/11/40) e da Batalha de Cabo Matapã (27-29/03/41), saindo torpedeado deste confronto e, em
setembro de 1941, foi novamente danificado por um torpedo do submarino HMS Urge. O Littorio participou ainda da Primeira (17/12/41) e da Segunda (22/03/42) Batalha de Sirte. Ambos mais o novo Roma
ficaram inativos em La Spezia até o armistício. Em junho de 1943, foram todos atacados e avariados
pela aviação aliada.
O Littorio foi rebatizado Italia a 30/07/43 (após a queda de Mussolini). No dia 09/09/43, os três partiram
para Malta, porém, durante a viagem, foram atacados por bombas-planadoras Fritz-X alemãs. O Italia
foi seriamente danificado e o Roma foi dividido ao meio, afundando. O Italia e o Vittorio Veneto permaneceram no Canal de Suez até o final da guerra.
No pós-guerra, o Italia foi entregue aos EUA e o Vittorio Veneto foi entregue ao Reino Unido, embora
ambos permanecessem na Itália. Eles foram desmantelados entre 1951 e 1954.
O Impero acabou sendo usado pelos alemães como alvo até ser afundado por um ataque aéreo americano a 20/02/45, sendo resgatado em 1947 e finalmente desmantelado entre 1948 e 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 9 canhões de 15 polegadas, 12 canhões de 6 polegadas, 12 canhões AA de 90
mm, 20 canhões AA de 37 mm e 16 canhões AA de 20 mm (em 1942, o Littorio e o Vittorio Veneto
receberam mais 16 canhões AA de 20 mm). Tinham 1 catapulta e 3 hidroaviões. Deslocamento - 40.724
T(padrão). Comprimento - 237,76 m. Velocidade - 30 nós.

Vittorio Veneto

47

Em razão, disso, essa classe também é conhecida como classe Vittorio Veneto.
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LIUZZI
Classe de submarinos.
Construídos entre 1938 e 1940, os quatro barcos dessa classe foram resultado direto do desenvolvimento da classe Brin, tendo maiores velocidade, deslocamento e autonomia. Eram barcos destinados
a operar no Oceano Índico.
Durante os primeiros meses após a entrada da Itália na guerra, eles serviram no Mediterrâneo, sendo
três deles posteriormente transferidos para Bordeaux (o Liuzzi já havia sido afundado). Entre abril de
1941 e abril de 1942, o Giuliani foi usado para treinamento no Báltico. Em 1943, os dois restantes
(Giuliani e Bagnolini) foram convertidos a transportes para o Extremo Oriente.
Entre os feitos dessa classe está o afundamento do cruzador HMS Calypso pelo Bagnolini (12/06/40),
além de 22.503 toneladas de navios mercantes.
Nenhum deles sobreviveu à guerra: o Console Generale Liuzzi foi auto-afundado a 27/06/40 ao Sul de
Creta após ser atacado por destróiers britânicos; o Capitano Raffaele Tarantini foi afundado, no Atlântico, pelo submarino HMS Thunderbolt a 15/12/40, durante a sua primeira missão partindo de Bordeaux;
o Reginaldo Giuliani foi surpreendido em Cingapura pela rendição italiana, sendo entregue aos alemães
pelos nipônicos e redesignado UIT23, sendo afundado a 14/02/44, no Pacífico, pelo submarino HMS
Tally-Ho; o Alpino Attilio Bagnolini foi capturado em Bordeaux pelos alemães, sendo redesignado UIT22
e afundado pela RAF próximo ao Cabo da Boa Esperança, a 11/03/44, quando em missão de transporte
para o Extremo Oriente.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 mm e 4 metralhadoras
AA de 13,2 mm. Deslocamento - 1.166/1.484 T. Comprimento - 76,10 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos)
- 3.500/1.500 HP. Velocidade - 17,5/8,4 nós. Tripulação - 58 homens.

O lançamento ao mar do Console Generale Liuzzi, 17/09/39.
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LURANNA
Classe de caça-minas.
Lançados em 1919, os dois barcos dessa classe foram construídos na Alemanha. Eram barcos de
pequeno calado e fundo chato destinados a operar em rios e baías. Originalmente batizados FM.38 e
FM.37, eles foram vendidos em 1923 para a Itália como navios mercantes (rebatizados, respectivamente, Fiumana II e Fiumana I). Em 1938, porém, o Fiumana II foi requisitado pela Regia Marina para
retornar à sua função original de caça-minas, o mesmo acontecendo com o Fiumana I no ano seguinte,
sendo ambos rebatizados Luranna e Arco Azurro, respectivamente.
O Arco Azurro foi afundado a 23/10/42 em Gênova pela aviação aliada. O Luranna certamente caiu em
poder dos alemães e sobreviveu à guerra. Foi descartado em 1945 e retornou à navegação mercante,
tendo de volta seu nome Fiumana II.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Originalmente, eram armados com 1 canhão de 88 mm. Deslocamento - 185 T(padrão). Comprimento
- 45,50 m. Velocidade - 14,3 nós.
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M11/39
Tanque médio.
A FIAT apresentou um protótipo de Carro di Rottura (“Tanque de Rompimento”) em 1936, o qual foi
intensivamente testado em 1937-38. Após várias modificações serem efetuadas, o Carro Armato Medio
M11/39 foi afinal aprovado e entrou em produção em 1939 – e então já estava totalmente obsoleto. Foi
feita uma encomenda de 100 unidades (incluindo quatro protótipos) e sua produção se limitou a isso.
Seu desempenho não era muito melhor que o do L3/35, que ele deveria substituir. Era lento, desajeitado, seu canhão era fixo na superestrutura, não tinha rádio e tinha sérios problemas de suspensão.
Embora ele fosse superior aos tanques leves britânicos contemporâneos, não era páreo para os seus
tanques cruzadores.
Praticamente toda a produção foi empenhada na África: 72 unidades na África do Norte e 24 na África
Oriental Italiana (12 na Eritréia e 12 na Somália). Destacou-se na conquista da Somalilândia britânica,
mas foi menos efetivo na Líbia e no Egito. Muitos deles foram capturados pelos britânicos e equiparam
o Regimento de Cavalaria da 6ª Divisão australiana, que receberam a famosa pintura do canguru
branco na torre e no casco (os australianos usaram esses veículos até ficarem sem Diesel, quando
então os destruíram para evitar captura). Nenhum deles estava mais em serviço em maio de 1941,
restando apenas os quatro protótipos deixados na Itália para treinamento e testes (sabe-se que um
desses veículos foi usado pelos alemães durante a luta por Roma, em setembro de 1943). Os germânicos designaram esse veículo como M11/39 734(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 37 mm e 2 metralhadoras de 8 mm. Comprimento - 4,73 m. Largura 2,18 m. Altura - 2,30 m. Peso - 11,2 T. Velocidade - 33 km/h. Blindagem (máx) - 30 mm. Tripulação - 3
homens.
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M13/40
Tanque médio.
O Carro Armato Medio M13/40 foi projetado em 1938-39, com base no M11/39. Foi encomendado em
1.900 unidades, mas somente 710 foram produzidas. Teve ainda uma versão de tanque de comando,
o Carro Comando M40 (30 unidades), e de rádio (M13/40 Centro Radio).
Lançado em 1940, em fins desse ano havia cerca de 250 deles em serviço. Foram utilizados na África
do Norte a partir de dezembro, competindo com os tanques cruzadores britânicos (embora não fosse
páreo para o Matilda e o Valentine). Muitos M13/40 foram capturados e utilizados pelos britânicos,
equipando então o 2/6º Regimento de Cavalaria australiana e o 6º RTR (Royal Tank Regiment) até a
primavera de 1941, quando se esgotou o Diesel para eles e foram então destruídos para evitar captura.
O M13/40 também atuou na Albânia, Grécia e Iugoslávia.
Em 1941, ele recebeu novos motores e foi designado M14/41, tendo 752 unidades produzidas (teve
também versões de tanque de comando (Carro Comando M41, 49 unidades) e de rádio (M14/41CR –
Centro Radio)). Após o armistício, os alemães capturaram e fizeram uso deles até o fim da guerra
(designado PzKpfw M14/41 736(i)). Também foi usado pela República de Saló, principalmente contra
partisans. No pós-guerra, foi utilizado pela Itália até 1948. O Egito empenhou alguns deles na guerra
Árabe-Israelense de 1948.
Embora estivessem obsoletos no final de 1942, o M13/40 e o M14/41 foram, sem dúvida, os mais
importantes tanques italianos de toda a 2ª Guerra Mundial.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O M13/40 era armado com 1 canhão de 47 mm e 4 metralhadoras de 8 mm. Comprimento - 4,92 m.
Largura - 2,28 m. Altura - 2,37 m. Peso - 14 T. Velocidade - 32 km/h. Blindagem (máx) - 42 mm. Tripulação - 4 homens.

M13/40
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M15/42
Tanque médio.
O Carro Armato M15/42 foi fruto de uma profunda reforma do M14/41. Entretanto, já a Itália sofria as
derrotas da África do Norte e nos Bálcãs. Lançado em 1943, o M15/42 seria, sem dúvida, um dos
melhores tanques italianos da 2ª Guerra Mundial. Ele recebeu um novo canhão, com maior velocidade
de boca, torre acionada eletricamente, melhor blindagem e um motor mais potente. O M15/42 é facilmente identificável pela porta de acesso no lado direito do veículo.
Ele equipou a Divisão Blindada Ariete na Itália, mas, ironicamente, nunca combateu os aliados. Ele
enfrentou os alemães durante a luta por Roma, em setembro de 1943.
Os alemães mantiveram a sua produção e ele foi usado na própria Itália e na Iugoslávia. Foi usado
também pela República de Saló.
Teve 118 unidades produzidas (28 já sob controle alemão), embora exista muita controvérsia quanto a
esses números.
Teve ainda uma versão de comando/rádio, o M15/42 Centro Radio ou M42. Nada mais era que um
M15/42 sem a torre e dotado de rádios e baterias extras. Teve 45 unidades produzidas e acabou capturado pelos alemães, que o designaram Panzerbefehlswagen M42 772 (i).
Teria ainda uma versão de canhão antiaéreo autopropulsado, o Semovente da 20/70 quadruplo, que
não passou da fase de protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 47 mm e 4 metralhadoras de 8 mm. Comprimento - 5,04 m. Largura 2,23 m. Altura - 2,39 m. Peso - 15,5 T. Velocidade - 40 km/h. Blindagem (máx) - 45 mm. Tripulação - 4
homens.

M15/42
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MAESTRALE
Classe de destróiers.
Ordenada segundo o programa de 1930, essa classe (também conhecida como classe “Venti48“) era
uma versão ampliada da classe Folgore e teve quatro barcos lançados e completados em 1934: Maestrale (identificação ML), Scirocco (SC), Grecale (GR) e Libeccio (LI).
Tiveram intensa participação na 2ª Guerra Mundial, perdendo dois barcos em ação: Libeccio (a
09/11/41, pelo submarino HMS Upholder) e o Scirocco (23/03/42, durante uma tempestade). O Maestrale foi avariado por uma mina a 09/01/43, mas só foi afundado em Gênova a 09/09/43 para evitar
captura. Foi resgatado pelos alemães, mas nunca retornou ao serviço e acabou auto-afundado em abril
de 1945.
O Grecale, único sobrevivente da classe, passou a atuar junto aos aliados. No pós-guerra, permaneceu
em serviço na Marinha italiana (sofrendo reformas em 1947-49 e 1953), sendo desativado somente em
maio de 1964.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 4 canhões de 4,7 polegadas, 6 canhões AA de 20 mm, 6 tubos lançatorpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 52 minas.
Deslocamento - 1.449 T(padrão). Comprimento - 106,70 m. Velocidade - 38 nós.

Maestrale

48

“Vento”: todos os barcos têm nomes de ventos predominantes no Mediterrâneo: Maestrale (vento noroeste),
Scirocco (vento sudeste), Grecale (vento nordeste) e Libeccio (vento sudoeste).
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MAMELI
Classe de submarinos.
Outra das classes de protótipos do período entreguerras, a classe Mameli teve quatro barcos construídos entre 1925 e 1929 (Goffredo Mameli, Pier Capponi, Giovanni Da Procida e Tito Speri). Esses
submarinos eram do tipo de curto alcance, para patrulha costeira. Antes da 2ª Guerra Mundial, eles
participaram de cruzeiros oceânicos e estiveram na Guerra Civil Espanhola. No grande conflito, foram
empregados em patrulhas pelo Mediterrâneo ou em treinamento.
O Pier Capponi foi afundado pelo submarino HMS Rorqual a 31/03/41. Em 1942, os três remanescentes
receberam novos motores Diesel, que permitiram a eles desenvolver 17 nós na superfície).
Após o armistício italiano, foram usados para treinamento A/S pelos americanos no Atlântico e foram
desativados em fevereiro de 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 4 polegadas e 2 metralhadoras AA de 13,2 mm. Deslocamento - 830/1.010 T. Comprimento - 64,60 m. Motores (2 Diesel/ 2
Elétricos) - 3.100/1.100 HP. Velocidade - 15/7,2 nós. Tripulação - 49 homens.

Pier Capponi
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MARCELLO
Classe de submarinos.
Baseada na classe Glauco e construída entre 1937 e 1939, a classe Marcello teve onze barcos de
longo alcance: Barbarigo, Dandolo, Emo, Marcello, Mocenigo, Morosini, Nani, Provana, Veniero, Commandante Cappellini e Commandante Faà Di Bruno (alguns autores consideram que os dois últimos
barcos formariam uma nova classe, a Comandante Cappellini ou “Marcello Melhorada”). Eram barcos
rápidos, fortes e manobráveis.
Quando a Itália entrou na guerra, todos os barcos dessa classe estavam no Mediterrâneo. A partir de
agosto de 1940, eles foram transferidos para Bordeaux, operando no Atlântico contra a navegação
aliada (afundaram 28 navios aliados, num total de 125.923 toneladas), chegando até a costa brasileira
(o Barbarigo afundou o mercante brasileiro Afonso Pena a 02/03/43). Em 1943, o Barbarigo e o Cappellini foram transformados em transportes para o Extremo Oriente. A 16/07/43, o Dandolo torpedeou
o cruzador HMS Cleopatra49.
A classe perdeu dez barcos em combate: o Andrea Provana foi afundado pela corveta francesa La
Curieuse a 17/06/40; o Comandante Faà di Bruno foi perdido por razões ignoradas provavelmente a
08/11/40; o Giacomo Nani teria sido afundado pela corveta HMS Anemone a 07/01/41; o Lorenzo Marcello foi perdido por razões ignoradas provavelmente a 22/02/41; o Sebastiano Veniero foi afundado
por aviões a 07/06/42; o Francesco Morosini foi perdido por razões ignoradas provavelmente a
11/08/42; o Angelo Emo foi auto-afundado após combate com a traineira armada HMS Lord Nuffield a
10/11/42; o Lazzaro Mocenigo foi afundado pela aviação americana a 13/05/43; o Agostino Barbarigo
foi afundado por aviões a 17/06/43; o Comandante Alfredo Cappellini foi capturado pelos japoneses em
Sabang a 10/09/43. Após ter sido transferido para a Marinha alemã (rebatizado UIT24), ele retornou à
Marinha japonesa em maio de 1945 (rebatizado I.503), sendo auto-afundado pelos americanos a
16/04/46. O último remanescente, o Enrico Dandolo, foi desativado em 1947.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 2 canhões de 100 mm e 4 metralhadoras
AA de 13,2 mm. Deslocamento - 1.060/1.313 T. Comprimento - 73,00 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos)
- 3.600/1.100 HP. Velocidade - 17,4/8 nós. Tripulação - 57 homens.

Comandante Faà di Bruno

49

O Dandolo tinha uma séria dificuldade em identificar alvos: ele danificou um petroleiro francês de Vichy a
04/11/41 e afundou um cargueiro espanhol a 08/11/41, ambos de países neutros e simpáticos ao Eixo.
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MARCONI
Classe de submarinos.
Derivada da classe Marcello, a classe Marconi era formada por seis barcos transoceânicos, sendo
considerada a melhor classe italiana de submarinos de longo alcance da 2ª Guerra Mundial.
Foram construídos entre 1938 e 1940 e reformados em 1941/42. Um deles, o Da Vinci, foi temporariamente convertido a transporte de mini-submarinos (1942).
Ao começar a guerra no Mediterrâneo, eles participaram de patrulhas até serem transferidos para o
Atlântico em fins de 1940. O Malaspina registrou o primeiro afundamento de um navio aliado por um
submarino italiano na 2ª Guerra Mundial; o maior navio afundado pelos italianos (o Empress of Canada,
de 21.517 toneladas) foi presa do Da Vinci, que foi o recordista italiano de afundamentos (17 navios,
totalizando 120.243 toneladas, incluindo possivelmente o brasileiro Cabedelo); esta foi a classe italiana
que registrou o maior número de afundamentos de navios aliados (38 navios mercantes, num total de
227.469 toneladas, todos no Atlântico).
Quase todos encontraram seu fim no Atlântico: o Michele Bianchi foi afundado pelo submarino HMS
Tigris a 05/07/41; o Maggiore Francesco Baracca foi afundado a 08/09/41 pelo destróier HMS Croome;
o Alessandro Malaspina possivelmente foi afundado por um Sunderland da RAF a 10/09/41; o Guglielmo Marconi foi perdido por razões ignoradas após 28/10/41; e o Leonardo da Vinci foi afundado pelo
destróier HMS Active e a fragata HMS Ness a 23/05/43.
O único restante, o Luigi Torelli, foi convertido em transporte em 1943, estando em Penang no momento
do armistício italiano. Foi capturado pelos japoneses, entregue aos alemães (sendo rebatizado UIT25),
apenas para retornar às mãos dos japoneses em maio de 1945 e ser rebatizado I.504 (ele abateu um
bombardeiro americano B-25, possivelmente a última vitória de um navio japonês na 2ª Guerra Mundial). Foi auto-afundado pelos americanos a 16/04/46.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 mm e 4 metralhadoras
AA de 13,2 mm. Deslocamento - 1.195/1.489 T. Comprimento - 76,50 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos)
- 3.600/1.500 HP. Velocidade - 17,8/8,2 nós. Tripulação - 57 homens.

Leonardo da Vinci
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MAS
Lancha-torpedeira.
As lanchas MAS (Motoscafo Armato Silurante50 = Lancha Armada com Torpedos) eram velozes barcos
que foram empregados pela Regia Marina em ambas as guerras mundiais. Durante a Guerra Civil
Espanhola, quatro unidades foram cedidas aos nacionalistas (MAS 100, 223, 435 e 436, rebatizadas,
respectivamente, Sicilia (LT-18), Nápoles (LT-19), Cándido Pérez (LT-16) e Javier Quiroga (LT-17)).
Em fevereiro de 1940, quatro unidades foram vendidas para a Suécia (MAS 506, 508, 511 e 524, as
quais foram rebatizadas T11-14 respectivamente). Unidades remanescentes da Grande Guerra (construídas em 1917-18) ainda serviam na África Oriental Italiana, onde estavam estacionadas as MAS 204,
206, 210, 213 e 216 (todas autofundadas em Massaua a 08/04/41 para evitar captura). A MAS 213
torpedeou e avariou seriamente o cruzador HMS Capetown na Mar Vermelho.
Os tipos dessas lanchas que participaram efetivamente do grande conflito foram a MAS 423 (423-426),
a MAS 430 (430, 432-437), ambas de 1929, além dos modelos experimentais MAS 431 (1932), MAS
424 (substituindo o barco da série 423 perdido acidentalmente em 1935) e StefanoTurr51 (ambas de
1937). A série MAS 438 (438-441), de 1934, era especificamente anti-submarina e não tinha torpedos
(em 1940, foram rebatizados, respectivamente, AS 25-28). As séries MAS 501 (501-525), de 1936, e
MAS 526 (526-550), de 1939, eram as mais importantes no momento da entrada da Itália na 2ª Guerra
Mundial. Ao todo, a Regia Marina possuía 48 barcos MAS em serviço a 10/06/40. Em 1941, foram
lançadas as séries MAS 451 (451 e 452), MAS 551 (551-554) e MAS 555 (555-576).
As lanchas MAS causaram vários prejuízos à Esquadra britânica, mas também foram bastante atuantes
contra a navegação mercante, principalmente no Mediterrâneo.
A XIIª Squadriglia MAS (MAS 526 a 529) foi estacionada no Lago Ladoga, no front finlandês, em abril
de 1942 (as lanchas foram entregues à Finlândia a 05/06/43 e rebatizadas, respectivamente, J.1-4 e
foram usadas até 1961). Outras unidades foram estacionadas no Mar Negro em maio do mesmo ano
(MAS 566 a 575). A 19/06/42, a MAS 571 torpedeou e afundou o submarino soviético Shch-214; a
03/08/42, a MAS 568 torpedeou o cruzador soviético Molotov e danificou o destróier Kharkov (usando
cargas de profundidade). Em maio de 1943, eles foram transferidos para a Marinha alemã e foram
rebatizados S501 (ex-566), S502 (ex-567), S503 (ex-568), S504 (ex-569), S505 (ex-570), S506 (ex574) e S507 (ex-575) (as MAS 571, 572 e 573 haviam sido perdidas em combate). Em agosto de 1943,
eles foram transferidos para a Marinha romena e foram perdidos um ano depois.
Com o armistício italiano, algumas unidades foram capturadas e usadas pela Kriegsmarine: MAS 423
(rebatizada S601), MAS 424 (S624), MAS 430 (S602), MAS 431 (S603), MAS 437 (S625), MAS 502
(S626), MAS 504 (S627), MAS 505 (S628), MAS 525 (S508), MAS 549 (S509), MAS 550 (S622), MAS
551 (S510), MAS 553 (S512), MAS 554 (S623), MAS 557 (S511), MAS 558 (S629) e MAS 561 (S621).
As MAS 555 e 559 combateram os alemães na luta por Leros, sendo perdidas em novembro de 1943.
Ao todo, cerca de 60 barcos foram perdidos em combate durante a 2ª Guerra Mundial. Em 1949, a AS
27 (ex-MAS 440), a MAS 516 e a MAS 519 foram entregues à URSS (rebatizadas TK-979, TK-975 e
TK-976, respectivamente) e a MAS 543 para a França (rebatizada V782). Após o fim da guerra, os
remanescentes foram ainda usados pela Marinha italiana até 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A série MAS 526 era armada com 1 canhão AA de 20 mm, 1 metralhadora AA de 13,2 mm, 2 torpedos
de 17,7 polegadas e 6 cargas de profundidade (em 1944, seu armamento foi modificado para incorporar
3 canhões AA de 20 mm). Deslocamento - 25,2 T(padrão). Comprimento - 18,70 m. Velocidade - 44
nós.

MAS 527 no Lago Ladoga, 1942.
50
51

Também é conhecida como Motoscafo Anti Sommergibile = Lancha Anti-Submarina.
Ao contrário das outras lanchas, que eram numeradas, a Stefano Turr tinha a identificação TU.
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MC.94
Aerobote.
O Macchi MC52.94 foi um aerobote construído para o mercado civil de passageiros e fez o seu primeiro
voo em 1935. Originalmente seriam construídos cinco exemplares e o primeiro foi exposto no 1º Salão
Aeronáutico Internacional de Milão, em 1936. A Regia Aeronautica se interessou por ele e um aparelho
foi entregue a ele para testes, sendo, porém, rejeitado. Ele então começou a operar em 1936 nas rotas
do Adriático da empresa Ala Littoria.
Ao entrar na 2ª Guerra Mundial, a Regia Aeronautica requisitou as poucas unidades desse avião, as
quais foram usadas em missões de transporte.
Em 1939, a Argentina adquiriu três unidades dele, as quais fizeram a linha Buenos Aires-Montevidéu a
partir de agosto desse ano.
Apenas 12 unidades desse avião foram produzidas, sendo 8 usadas pela Regia Aeronautica. O protótipo dele na verdade era um avião anfíbio, com trem de pouso retrátil, mas os aparelhos de série não
tinham esse dispositivo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele não tinha nenhum armamento, mas podia transportar 12 passageiros. Comprimento - 16,17 m.
Envergadura - 22,92 m. Altura - 5,45 m. Motores (2) - 770 HP (cada). Peso (máx) - 7.534 kg. Velocidade
- 291 km/h. Autonomia - 1.387 km. Teto - 6.000 m. Tripulação - 3 homens.

52

MC significa "Macchi Castoldi". Mario Castoldi era o engenheiro chefe da Macchi.
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MC.200 SAETTA
Caça.
O Macchi MC.200 Saetta (Relâmpago) realizou o seu primeiro voo a 24/12/37 e entrou em serviço em
1939. Na ocasião, ele já estava entrando em franca obsolescência devido à pouca potência do motor
e fraco armamento, mas era extremamente manobrável, robusto e tinha ótima taxa de subida. Ironicamente, a primeira unidade a recebê-lo (4º Stormo) reverteu ao CR.42 logo depois por insistência dos
seus pilotos. As primeiras 240 unidades foram fornecidas com cabine fechada, porém, por solicitação
dos pilotos, as demais unidades foram fabricadas com a cabine aberta, típica dos biplanos.
Ele participou de praticamente todas as campanhas italianas, inclusive escoltando Stukas sobre Malta
e durante a invasão da URSS. O MC.200 lutou na Grécia, Iugoslávia, África do Norte e URSS. Além de
caça típico, ele também atuou como caça-bombardeiro e ataque ao solo, armado com oito bombas de
15 kg ou duas bombas de 50 kg, 100 kg ou 150 kg. A 14/09/42, o MC.200 foi responsável pelo afundamento do destróier HMS Zulu e de participar do afundamento do HMS Sikh na costa de Tobruk. Ele foi
o avião italiano a realizar o maior número de surtidas na 2ª Guerra Mundial e, na frente russa, atingiu
a expressiva razão de vitórias de 5,9:1.
No momento do armistício, ainda havia 33 aparelhos operacionais, estacionados na Itália, Albânia e
Grécia. Destes, 23 foram incorporados à Aviação Italiana Cobeligerante, mas não foram usados em
combate. No verão de 1944, eles passaram a ser usados em treinamento. A ANR e a Luftwaffe também
operaram alguns deles, mas apenas para treinamento. Foi definitivamente retirado de serviço em 1947.
Em 1940, a Dinamarca encomendou uma dúzia desses aviões, mas a invasão alemã acabou com o
negócio.
Teve 1.151 unidades produzidas, além de 2 protótipos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm e podia transportar até 300 kg de bombas. Comprimento
- 8,25 m. Envergadura - 10,58 m. Altura - 3,05 m. Motor (1) - 870 HP. Peso (máx) - 2.395 kg. Velocidade
- 504 km/h. Autonomia - 570 km. Teto - 8.900 m. Tripulação - 1 homem.

MC.200 da 85ª Squadriglia, 19º Gruppo, Norte da África, 1942.
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MC.202 FOLGORE
Caça.
Um dos melhores caças italianos da 2ª Guerra Mundial, o Macchi Mc.202 Folgore (Raio) foi considerado
superior ao Hurricane britânico e ao P-40 Kittyhawk americano. Ele realizou o seu primeiro voo a
10/08/40 e foi lançado em julho de 1941. Ele era baseado no MC.200, mas com a fuselagem redesenhada e um motor em linha Daimler-Benz DB 601A, produzido na Itália sob licença (ele foi o primeiro
caça italiano equipado com um motor alemão). A partir da série VII de produção, o avião recebeu mais
duas metralhadoras de 7,7 mm nas asas, mas, como isso adicionava peso ao avião sem proporcionar
um acréscimo significativo no seu poder de fogo, na maioria das vezes essas metralhadoras eram
removidas em campo. Além do relativamente fraco armamento, o Folgore tinha um rádio ineficiente e
um sistema de oxigênio problemático. Os aparelhos destinados à África do Norte receberam filtros para
a areia e foram designados MC.202AS (Africa Settentrionale). Ele foi um dos poucos aviões italianos
que podiam usar tanques ejetáveis.
Ele teve destacada e bem-sucedida atuação em Malta, na África do Norte, URSS, Sicília, Sardenha,
Balcãs e Itália. Pelo final de 1942, o MC.202 era o mais numeroso caça da Regia Aeronautica. No
momento do armistício, existiam 122 MC.202 na Itália, sendo 53 operacionais, a maioria no Sul da
Itália. Ele foi então utilizado pela ANR, Luftwaffe e ACI (onde mais de 20 aparelhos receberam o motor
do MC.205 e foram chamados de MC.202/205 “Folgeltro”). Também foi usado pela Croácia, que recebeu 38 unidades dele fornecidas pelos alemães após o armistício italiano. A Suíça se interessou em
adquirir o MC.202, mas o negócio nunca se concretizou. Permaneceu em serviço na Itália até 1948.
Teve 1.106 unidades produzidas, das 1.500 encomendadas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm. A versão MC.202CB53 tinha ainda 2 metralhadoras de
7,7 mm e capacidade para 320 kg de bombas. Comprimento - 8,85 m. Envergadura - 10,58 m. Altura 3,03 m. Motor (1) - 1.075 HP. Peso (máx) - 2.930 kg. Velocidade - 600 km/h. Autonomia - 765 km. Teto
- 11.500 m. Tripulação - 1 homem.

MC.202 Folgore

53

Caccia Bombardiere = Caça-bombardeiro.
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MC.205 VELTRO
Caça.
O Macchi Mc.205 Veltro (Galgo) foi o resultado da união do Mc.202 a um motor alemão Daimler-Benz
DB 605A produzido sob licença. Foi um dos melhores caças italianos da 2ª Guerra Mundial e técnicos
americanos declararam que ele era comparável ao P-51 Mustang.
Ele realizou o seu primeiro voo a 19/04/42 e entrou em serviço em fevereiro do ano seguinte. Seu
batismo de fogo foi operando a partir da ilha de Pantelleria, em abril de 1943, no serviço de escolta de
aviões e navios que iam para a Tunísia. No momento do armistício, 177 unidades haviam sido produzidas, das quais 146 haviam chegado às esquadrilhas de caça da Regia Aeronautica. Destas, somente
66 ainda estavam operacionais, das quais 6 escaparam para o lado aliado e operaram junto à Aviação
Italiana Cobeligerante.
A sua produção prosseguiu sob controle alemão até maio de 1944, totalizando 262 MC.205. A maioria
desses aviões serviu então à ANR, embora a Luftwaffe e a Croácia tenham usado alguns exemplares.
Alguns MC.202 também foram equipados com o motor do MC.205, o que fazia dele um “falso” Veltro,
que diferia do verdadeiro pelo armamento mais fraco (de fato, o MC.200, o MC.202 e o MC.205 tinham
muitos componentes em comum).
A série I (100 unidades) não tinha canhões, mas a partir da série III (a série II não foi produzida), ele
passou a ser armado com canhões alemães MG 151 de 20 mm.
Após a guerra, o Egito adquiriu 42 desses aviões, embora 31 fossem de fato o “falso” Veltro, e eles
participaram da guerra contra Israel em 1948. Enquanto na Itália esse avião foi retirado de serviço em
1951, no Egito ele foi usado até 1950.
Teria uma versão posterior de interceptador de alta altitude, o MC.205N Orione (Orion), que não passou
da fase de protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Macchi MC.205V era armado com 2 canhões de 20 mm, 2 metralhadoras de 12,7 mm e podia transportar até 320 kg de bombas. Comprimento - 8,85 m. Envergadura - 10,58 m. Altura - 3,04 m. Motor (1)
- 1.475 HP. Peso (máx) - 3.900 kg. Velocidade - 642 km/h. Autonomia - 950 km. Teto - 11.500 m.
Tripulação - 1 homem.
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MIRABELLO
Classe de destróiers.
Os dois barcos dessa classe, construídos a partir de 1914, eram dos mais velhos destróiers da Regia
Marina em junho de 1940. Originalmente, era formada por três barcos: Carlo Mirabello (concluído a
24/08/16), Carlo Alberto Racchia (21/12/16) e Augusto Riboty (05/05/17). Esta classe era considerada
muito bem-sucedida, pois eram navios robustos, com excelentes qualidades náuticas, velozes e manobráveis e com excelente armamento.
O Racchia foi afundado a 21/07/20 por uma mina no Mar Negro durante a intervenção aliada na Guerra
Civil Russa. O Mirabello e o Riboty atuaram na Guerra Civil Espanhola em 1936-38.
Com a entrada da Itália na 2ª Guerra Mundial, esses barcos, embora obsoletos, permaneceram em
serviço, realizando serviço de escolta no Mar Adriático e no Mar Jônico. A 27/09/40, o Riboty (identificação RI) colidiu com o destróier Nicolò Zeno em Brindisi.
O Mirabello (identificação MI) foi afundado por uma mina enquanto escoltava um comboio para a Grécia
a 21/05/41. O Riboty foi modificado para servir de escolta em 1942-43 (quatro canhões de 4 polegadas
e todos os seus tubos lança-torpedos foram removidos e ele recebeu dois lançadores de cargas de
profundidade e seis canhões antiaéreos de 20 mm). Ele também recebeu pintura camuflada e a identificação de proa “RI”.
O Riboty passou para o lado aliado após o armistício italiano e continuou a realizar serviços de escolta
de comboios e também transporte de pessoal e materiais entre os navios de guerra italianos internados
em Suez. Ao fim da guerra, ele recebeu a medalha de bronze pela intensa atividade realizada nas duas
guerras mundiais. Em 1946, ele teria sido transferido para a Marinha soviética, o que não aconteceu
devido ao seu estado de obsolescência. Foi desmantelado em 1951.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 8 canhões de 4 polegadas, 2 canhões AA de 40 mm, 2 metralhadoras
AA de 6,5 mm e 4 tubos lança-torpedos de 18 polegadas. Podia transportar 120 minas (Riboty) ou 100
minas (Mirabello). Deslocamento - 1.784 T(padrão). Comprimento - 103,75 m. Velocidade - 34 nós.

Carlo Mirabello, 1938.
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MITRAGLIATRICE MODELLO 5C
Metralhadora média.
A Mitragliatrice 5C foi a resposta da Breda à necessidade do Exército italiano de substituir as metralhadoras do período da 1ª Guerra Mundial. A despeito de apresentar maus resultados nos testes, ela foi
adotada devido à aguda escassez de armas automáticas.
Lançada em 1930, ela foi fornecida somente a tropas meharistas estacionadas em Trípoli e foi usada
na Guerra da Etiópia e na campanha norte-africana. Ela também armou o carro blindado FIAT 611.
Sua produção se limitou a apenas 2.000 unidades.
Teve uma versão de metralhadora leve, a Breda 5G. Era essencialmente a mesma arma, mas com
uma empunhadura de pistola e era dotada de um bipé leve.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 6,5 mm. Comprimento - 0,94 m. Peso (com tripé) - 12 kg. Capacidade de projéteis - 20 - pente.
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MITRAGLIATRICE MODELLO 14
Metralhadora média.
Lançada em 1915, a Revelli Modello 1914 foi produzida e utilizada em larga escala durante a 1ª Guerra
Mundial. Ela era também chamada de FIAT-Revelli ou apenas FIAT 14. Era uma arma refrigerada a
água robusta, de estrutura simples, com excelentes qualidades balísticas e mecânicas. Seu transporte
era realizado no ombro em três cargas: arma, tripé (que pesava 22,4 quilos) e caixa d’água. Ela, contudo, era dada a enguiços, tinha um peso excessivo e usava um cartucho com pouca potência. Seu
sistema de alimentação era único, consistindo de um pente dividido em dez ou vinte compartimentos
encaixado no lado direito da máquina. Muitas unidades capturadas foram empregadas pelo Exército
Austro-Húngaro. Ela também viu ação na Líbia, na Guerra da Etiópia e na Guerra Civil Espanhola. Além
disso, ela era o armamento do Lanzia 1Z e do FIAT 2000.
Por 1940, ela ainda era muito usada no Regio Esercito. Algumas passaram para o arsenal alemão sob
a designação MG 200(i) e também foi usada pelos iugoslavos.
Ela foi produzida entre 1914 e 1918, totalizando cerca de 47.500 unidades. Só foi retirada de serviço
em 1945.
Teve uma versão específica para a aviação (Tipo Aviazione).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 6,5 mm. Comprimento - 1,18 m. Peso (sem o tripé) - 17,1 kg. Capacidade de projéteis - 50 ou
100 - pente.
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MITRAGLIATRICE MODELLO 14/35
Metralhadora pesada.
O Regio Esercito decidiu aproveitar a grande quantidade da FIAT-Revelli Modello 1914 ainda disponível
em seus arsenais convertendo-a para o novo calibre de 8 mm e corrigindo os seus aspectos mais
negativos. Em 1935, se iniciou a modificação dessas armas (embora algumas fossem realmente produzidas), que foram designadas Mitragliatrice FIAT Modello 14/35 (ou simplesmente Modello 35). Essa
nova arma era refrigerada a ar e recebeu um sistema de alimentação de cinta. As primeiras armas
assim modificadas equiparam os tanques e depois, gradualmente, a infantaria, principalmente forças
coloniais e de 2ª linha, inclusive na versão antiaérea. Teve o seu batismo de fogo na Guerra Civil
Espanhola.
Entretanto, essa arma revelou-se ainda mais problemática que o modelo anterior, sofrendo com enguiços numa frequência ainda maior. Parou de ser fabricada em 1940, mas serviu durante toda a 2ª Guerra
Mundial, sendo retirada assim que esta terminou.
Passou para o arsenal alemão sob a designação sMG 255(i), mas, aparentemente, não foi usada pelos
germânicos.
Seu tripé pesava 23 kg.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 8 mm. Comprimento - 1,25 m. Peso (sem tripé) - 17 kg. Capacidade de projéteis - 50 - cinta.
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MITRAGLIATRICE MODELLO 37
Metralhadora média.
A Mitragliace Breda Modello 1937 foi a metralhadora média padrão do Regio Esercito e a melhor de
todas a entrar em serviço. Ela era robusta, precisa e eficiente, apesar de sua complexidade e de problemas com seu sistema de alimentação, que tinha constantes problemas com poeira (uma séria deficiência na campanha norte africana) e sua cinta de carregamento tinha apenas 20 projéteis, o que
impedia um longo fogo contínuo. Ela foi, de fato, a metralhadora com calibre de fuzil mais pesada da
2ª Guerra Mundial. Além disso, apenas o seu tripé pesava 18,8 quilos, o que praticamente dobrava o
peso da arma em ação. Foi igualmente utilizada na função antiaérea.
Produzida a partir de 1937, ela permaneceu em serviço na Itália até os anos 60. Sua produção prosseguiu após o armistício italiano, sendo usada pelos alemães (que a designaram MG 259(i)) e pela RSI.
Portugal adquiriu essa arma e fez uso dela em suas guerras coloniais, sob a designação m/938. A
Espanha também obteve essa arma durante a Guerra Civil Espanhola. Em ambos os casos, a arma foi
convertida para 7,92 mm.
Teve um modelo para uso em blindados, a Mitragliace Breda Modello 1938 per Carri Armati (Metralhadora Breda Modelo 1938 para carros Blindados). Produzida entre 1938 e 1943, ela equipou o L6/40, o
M11/39 e o M13/40. Também foi empregada como arma de infantaria, utilizando-se um tripé e miras
adaptáveis. Os alemães designaram essa arma Kampfwagen-Maschinengewehr 350(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 8 mm. Comprimento - 1,27 m. Peso (sem o tripé) - 19,4 kg. Capacidade de projéteis - 20 cinta.
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MONTECUCCOLI
Classe de cruzadores leves.
Essa classe foi construída a partir de 1931 e foi a terceira de uma série de cinco classes conhecida no
seu conjunto como “Classe Condottieri”. Teve dois barcos, o Raimondo Montecuccoli (concluído a
30/06/35) e o Muzio Attendolo (07/08/35), que tiveram mudanças radicais no projeto, com reforço da
blindagem, o que levou a um aumento no deslocamento de cerca de 2.000 toneladas, embora mantivessem a alta velocidade graças à adoção de novos e mais potentes motores.
Durante a guerra, tiveram participação ativa na campanha do Mediterrâneo. Ambos estiveram na Batalha de Punta Stilo (09/07/40). Juntamente com o Eugenio di Savoia e cinco destróieres, o Montecuccoli bombardeou as posições gregas na ilha de Corfu a 18/12/40. O Attendolo esteve na Primeira Batalha de Sirte (17/12/41) e o Montecuccoli na de Pantelleria (15/06/42), participando da destruição do
destróier HMS Bedouin e de danos no cruzador HMS Cairo e no destróier HMS Partridge.
O Muzio Attendolo foi avariado a 13/08/42 por um torpedo do submarino HMS Unbroken e estava sob
reparos quando Nápoles foi bombardeada por aviões americanos a 04/12/42, sendo afundado. No
mesmo ataque, o Raimondo Montecuccoli foi danificado e seus reparos duraram até agosto de 1943.
Após o armistício, o Raimondo Montecuccoli passou para o lado aliado e teve removidas as suas metralhadoras de 13,2 mm, seus tubos lança-torpedos e a catapulta, mas recebeu doze canhões AA de
20 mm e radar.
Em 1947, o Raimondo Montecuccoli tornou-se um navio de treinamento. Foi desativado em junho de
1964.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armada com 8 canhões de 6 polegadas, 6 canhões de 3,9 polegadas, 8 canhões AA de 37 mm, 8
metralhadoras de 13,2 mm e 4 tubos lança-torpedos de 21 polegadas. Tinha 1 catapulta, 2 hidroaviões
e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podia transportar até 146 minas. Deslocamento - 7.405
T(padrão). Comprimento - 182,20 m. Velocidade - 37 nós.

Raimondo Montecuccoli, 1938.

Clube SOMNIUM – 2020
Página 184 de 297

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

MORTAIO D'ASSALTO 45/5 MODELLO 35 “BRIXIA54“
Morteiro leve.
Lançado em 1935, o Mortaio d'assalto 45/5 Modello 35 “Brixia” tinha um manuseio extremamente complexo em relação ao seu tamanho, mas podia efetuar tiro tenso ou curvo e tinha uma precisão muito
acurada. No entanto, sua pequena bomba não causava danos apreciáveis. O “Brixia” diferia das armas
similares por ter um gatilho acionado com a ajuda de cartuchos de ignição separados.
Cada batalhão de infantaria italiano era equipado com 18 dessas armas. Ela esteve na Guerra da Etiópia e na Guerra Civil Espanhola. Na 2ª Guerra Mundial, ela atuou em todos os teatros de operações
italianos (França, África do Norte, África Oriental, Balcãs e Rússia) e também no próprio território, durante as invasões aliadas e nas lutas fratricidas entre a RSI e os partisans italianos, nas mãos dos dois
lados. Foi usada também por alemães após o armistício italiano, sob a designação Granatwerfer 176(i),
e por guerrilheiros gregos e iugoslavos.
Permaneceu em serviço até 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 45 mm. Comprimento (cano) - 0,26 m. Peso - 15,5 kg. Alcance (máx) - 536 m. Peso do projétil
- 0,465 kg.

54

“Brixia” era o nome da cidade de Brescia no período do Império Romano.
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MORTAIO DA 81/14 MODELLO 35
Morteiro médio.
Cópia do Brandt de 81 mm francês, o 81/14 Modello 35 foi a peça de apoio de infantaria padrão do
Regio Esercito durante a 2ª Guerra Mundial. Arma robusta, bastante precisa, fácil de montar e operar,
era desmontada em três cargas para transporte.
Este morteiro foi lançado em 1935 e, ao entrar na guerra, a 10/06/40, a Itália tinha 2.177 dessas armas
em seu arsenal (cada regimento de infantaria italiano contava com 6 dessas peças). Ele atuou em todas
as frentes de batalha italianas. Na África do Norte, as unidades capturadas pelos britânicos foram bastante apreciadas e até consideradas melhores que seus modelos de 3 polegadas.
Após o armistício italiano, o 81/14 foi usado também pelo RSI e permaneceu em serviço na Itália até a
década de 1960. Grande quantidade dele caiu em mãos alemãs, sendo designado Granatwerfer 276
(i). Ele também foi fornecido à Finlândia (100 unidades), onde foi designado KRH 81/36-I (o “I” indicando
“Itália”, o país de origem da arma).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 81 mm. Comprimento (cano) - 1,15 m. Peso - 59,6 kg. Alcance (máx) - 4.052 m (bomba leve).
Peso do projétil - 3,265 ou 6,865 kg.
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MORTAIO DA 210/8 MODELLO D.S.
Obuseiro pesado.
Esta peça de artilharia foi desenvolvida pela Ansaldo no final do Século XIX visando a destruição de
fortificações inimigas. Apesar de ser chamada de “morteiro” (por definição, morteiros são armas carregadas pela boca, o que não é o caso), essa arma era um obuseiro complexo de operar, pois a sua
montagem levava entre 6 e 8 horas (o terreno tinha que estar absolutamente plano para isso) e para o
transporte era necessário desmontá-lo em várias partes. Ele usava uma versão do reparo “De Stefano”
(D.S.). Dois outros modelos de reparos também foram usados: De Angelis (D.A.) e PIAT (que permitia
que a peça fosse rebocada), mas nenhum desses serviu na 2ª Guerra Mundial.
Lançado em 1900, ele foi empregado em baterias de quatro peças. Foi bastante utilizado durante a 1ª
Guerra Mundial, mas na 2ª foi usado somente em defesas costeiras dentro da Itália. A 10/06/40, haveria
500 desses canhões no arsenal italiano.
Alguns foram adquiridos pelos poloneses, que fizeram uso deles durante a Guerra Russo-Polonesa.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 210 mm. Comprimento (cano) - 2,05 m. Peso - 10.930 kg. Alcance (máx) - 8.450 m. Peso do
projétil - 61,4, 100, 100,5 e 103,6 kg.

Mortaio da 210/8 no reparo De Stefano (D.S.)
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MORTAIO DA 260/9 MODELLO 16
Obuseiro pesado.
Desenvolvido pela Schneider francesa a partir de 1910, o Mortaio da 260/9 foi fornecido à Itália e logo
depois a Ansaldo e a Vickers-Terni passaram a produzir uma versão simplificada dele sob licença. O
modelo original da Schneider ficou conhecido como Mortaio da 260/9 S (de Schneider) Modello 10,
enquanto o modelo italiano foi denominado Mortaio da 260/9 A (de Ansaldo) Modello 16. A versão
original francesa tinha uma placa protetora para a guarnição e podia ser desmontada em duas partes
para transporte. Sua cadência de disparos era de apenas 1 tiro a cada 12 minutos.
Ele entrou em serviço em 1916 e foi intensivamente usado na Grande Guerra. Durante a Guerra Civil
Espanhola, ele foi fornecido aos nacionalistas.
A 10/06/40, havia em serviço 8 unidades do 260/9 S Modello 10 e 98 do 260/9 A Modello 16. Eles foram
usados apenas nas defesas da fronteira italiana e permaneceram em serviço até o fim da guerra.
Após o armistício italiano de setembro de 1943, os alemães capturaram várias dessas armas e deramlhe a designação Mrs 582(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 260 mm. Comprimento - 5,60 m. Peso - 11.830 kg. Alcance (máx) - 9.100 m. Peso do projétil
- 215,3, 219,1 ou 222,7 kg.

Mortaio da 260/9 Modello 16.
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MOSCHETTO AUTOMATICO MODELLO 18
Submetralhadora.
Em 1918, os italianos iniciaram um programa para converter grande quantidade da célebre “Villar Perosa” para apenas um cano (dos dois originais). Dessa conversão surgiu o Moschetto Automatico Beretta (MAB) Modello 1918, que tem a distinção de ter sido a primeira submetralhadora padronizada a
entrar em serviço militar na História.
Lançada no início de 1918, essa arma teve duas versões: uma com disparo semiautomático e outra
com dois gatilhos, para disparo automático (segundo gatilho) ou simples (primeiro gatilho).
A MAB 18 esteve em ação na Guerra Civil Espanhola e na Etiópia. Na 2ª Guerra Mundial, foi usada até
1941, principalmente na África do Norte. Também foi usada pela Albânia.
Em 1930, surgiu a Beretta 1918/30, uma revisão geral da anterior para tiro exclusivamente semiautomático, usada pela Milícia Florestal italiana. A Beretta 1918/30 foi produzida sob licença na Argentina
pela firma Hafdasa, sendo designada Ballester-Rigaud C1.
Ambas as armas podiam usar baioneta e a 18/30 tinha um pente menor (20 projéteis), colocado na
parte inferior da arma, ao contrário do Modelo 18, que tinha o pente na parte superior.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 9 mm. Comprimento - 0,86 m. Peso - 3,3 kg. Capacidade de projéteis - 25 - pente.

MAB 18
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MOSCHETTO AUTOMATICO MODELLO 38
Submetralhadora.
O Moschetto Automatico Beretta (MAB) Modello 38 foi desenvolvido em princípios de 1938, tornandose uma das melhores e mais famosas produções da Beretta. Lançada no ano seguinte, a MAB 38
alcançou rápido sucesso por suas qualidades de confiabilidade e precisão, sendo reconhecidamente a
melhor arma leve italiana da 2ª Guerra Mundial. Foi inicialmente fornecida à PAI (Polizia dell'Africa
italiana = Polícia da África Italiana) e depois a paraquedistas, camisas negras, guarnições de tanques,
polícia militar e tropas de elite. Também a Regia Marina e a Regia Aeronautica adquiriram essas armas,
para equipar tropas de segurança. Também foi exportada para o Japão (350 unidades encomendadas,
mas apenas 50 entregues) e a Romênia (5.000 unidades). A versão 38A foi produzida atendendo exigências do Regio Esercito: o suporte de baioneta foi removido, bem como a camisa na boca da arma,
e essa modificação foi mantida em todas as versões posteriores. Ela entrou em produção somente em
dezembro de 1941.
Devido à lentidão de sua produção, não foi utilizada em larga escala no Regio Esercito até 1943, mas
esteve em ação na África do Norte, nos Bálcãs e na Itália. Após o armistício italiano, foi muito utilizada
pelas tropas da RSI e foi muito apreciada pelos alemães, que batizaram a MAB 38A de MP 739(i) e as
versões posteriores de MP 738(i). Também foi muito apreciada pelos soldados aliados e partisans italianos, albaneses e iugoslavos.
No pós-guerra, foi utilizada por forças regulares e irregulares de muitos países: Argélia, Argentina,
Bangladesh, Costa Rica, República Dominicana, Egito, Etiópia, Finlândia, Iêmen, Indonésia, Irã, Iraque,
Líbia, Marrocos, Somália, Paquistão, Síria, Tailândia e Tunísia. Outro país que adquiriu essa arma no
pós-guerra foi a Alemanha Ocidental, que adquiriu a MAB 1938A/49 em 1951.
Foi produzida até 1975, tendo mais de um milhão de unidades produzidas. Teve vários modelos, desenvolvidos com a finalidade de baratear e apressar a produção: 1938A, 1938/42, 1938/43, 1938/44 e
1938/49. Além desses, existiram algumas versões especiais: M1 (experimental para paraquedistas,
produzida em 1941), M2 (também para paraquedistas, produzida em 1951), M3 (com coronha dobrável,
1955), M4 (outra designação para a MAB 38/49) e M5 (versão aperfeiçoada do M4).
A MAB 38 destacava-se facilmente por ter dois gatilhos, sendo o frontal para disparo semiautomático
e o traseiro para disparo automático (rajada). Embora fosse uma solução brilhante, era um recurso
muito refinado e complexo e, por isso, não foi posteriormente adotada em outras armas Beretta do pósguerra. Também é fácil identificar a MAB 38A dos modelos posteriores pelo fato do corpo de madeira
nela se prolongar além do encaixe do pente, enquanto nos modelos posteriores, ele se encerra aí.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A MAB 38A tinha as seguintes especificações técnicas: Calibre - 9 mm. Comprimento - 0,95 m. Peso 4,2 kg. Capacidade de projéteis - 10, 20, 30 ou 40 - pente.

MAB 38A
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MOSCHETTO AUTOMATICO OVP
Submetralhadora.
Baseado na histórica metralhadora de dois canos “Villar Perosa” (1915), foi desenhado o Moschetto
Automatico OVP (Officine di Villar Perosa). Essa arma nada mais era que um dos canos e a culatra do
Villar Perosa Modelo 1915 montados em um corpo de carabina de madeira, com um gatilho tradicional
(posteriormente foi incluído mais um gatilho para disparo seletivo) em vez da alavanca de disparo.
Lançada no início da década de 20, ela só veio a participar de combates na Guerra da Etiópia. A OVP
já era obsoleta em 1940, mas ainda era usada por algumas unidades italianas e várias foram capturadas durante a campanha do Norte da África, em 1940/41.
Era uma arma muito cara de produzir.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 9 mm. Comprimento - 0,90 m. Peso - 3,6 kg. Capacidade de projéteis - 25 - pente.
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MOSCHETTO MODELLO 91/24 TS
Carabina.
Após a Grande Guerra, os italianos ainda contavam com grandes quantidades do fuzil 1891 em seus
arsenais, muitos deles com acentuado desgaste de combate. Foi decidido então reformar muitas dessas armas e convertê-las para carabinas, substituindo o Moschetto 91 TS, cuja produção havia cessado
em 1919. A nova arma foi designada Moschetto Modello 91/24 TS (Truppe Speciali).
Lançada em 1925, ela foi produzida entre 1924 e 1929, utilizando, sempre que possível, partes já existentes do Modello 91. Sua baioneta era destacável.
Os alemães, após a queda italiana, utilizaram-no como Kar 416(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 6,5 mm. Comprimento - 0,92 m. Peso - 2,9 kg. Capacidade de projéteis - 6 - pente.

Moschetto Modello 91/24 TS
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MS
Lancha torpedeira.
Durante a campanha do Mediterrâneo, foi se tornando claro que as pequenas lanchas MAS estavam
se tornando inadequadas. Com isso, a Regia Marina optou pela adoção de um modelo maior, baseado
em E-boats de projeto alemão capturados na Iugoslávia. O novo barco ficou conhecido como MS (Moto
Siluranti) ou CRDA 60 e se destinava a atuar em mares mais profundos e difíceis.
Foram construídos entre 1941 e 1943 e ao todo foram comissionados 36 barcos, em duas séries. A
principal diferença entre as séries era que a segunda tinha dois tubos lança torpedos de 17,7 polegadas
na popa. A 1ª série (também chamada de MS 11) era formada pelos barcos MS 11-16, 21-26 e 31-36,
enquanto a 2ª (também chamada de MS 51) contava com os barcos MS 51-56, 61-66 e 71-76.
Tiveram importante participação na campanha do Mediterrâneo, destacando-se as MS 16 e MS 22 pelo
afundamento do cruzador leve HMS Manchester (14/08/42), o maior navio afundado por lanchas torpedeiras na 2ª Guerra Mundial. No entanto, perderam seis unidades até setembro de 1943: MS 14
(08/08/42), MS 13 (11/04/43), MS 25 (30/04/43), MS 22 (05/05/43), MS 62 (13/07/43) e MS 66
(03/08/43). Além desses, o MS 32 foi auto-afundado a 09/09/43 em Viareggio.
Com o armistício italiano, os MS 16, 34, 36, 51, 63, 71 e 76 (este incompleto) caíram em poder dos
alemães e foram rebatizados, respectivamente, SA1 a 7. Todos foram auto-afundados em Gênova e
La Spezia ao fim da guerra.
Os demais passaram para o lado aliado, dos quais outros seis barcos foram perdidos em ação: MS 26
(10/09/43), MS 23 (18/09/43), MS 12 (19/09/43), MS 21 (25/09/43), MS 15 (26/10/43) e MS 33
(03/11/43).
No pós-guerra, quatro foram entregues como reparação de guerra à URSS (MS 52, 61, 65 e 75, rebatizados, respectivamente, TL31, TL33, TL34 e TL35) e um à França (MS 35).
Dos barcos restantes, dois foram descartados logo após a guerra (MS 53 e 64) e nove continuaram em
serviço na Marinha italiana, passando por diferentes modificações e denominações até serem finalmente descartados em meados da década de 70.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A série MS 11 era armada com 1 ou 2 canhões AA de 20 mm, 2 torpedos de 21 polegadas e de 6 a 8
cargas de profundidade. Deslocamento - 62,4 T(padrão). Comprimento - 28,00 m. Velocidade - 32 nós.

MS 36
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MT
Lancha explosiva.
O Motoscafo da Turismo (MT), também conhecido como “Barchino”, era um veículo de assalto especial
usado somente pela X MAS (10ª Flotilha Ligeira) e se destinava a executar missões sem retorno contra
navios inimigos. O seu operador rumava a grande velocidade contra o alvo escolhido e, chegada a uma
determinada distância (entre 50 e 100 metros), ele abandonava o barco e este seguia seu rumo até
chocar-se com o navio inimigo. Ao afundar, um detonador de pressão fazia com que a carga explosiva
detonasse a cerca de um metro de profundidade, bem abaixo da linha de flutuação do navio. O conceito
surgiu em 1935 e atraiu o interesse da Regia Marina, que em 1938 recebia os primeiros seis espécimes.
Ele foi efetivamente utilizado no Mediterrâneo e no Mar Negro e cerca de vinte deles viram ação na 2ª
Guerra Mundial. Sua maior vitória foi a inutilização do cruzador HMS York a 26/03/41, na Baía de Suda,
Creta (em maio ele foi destruído pela Luftwaffe). Mais tarde, durante a guerra, a X MAS (que, após o
armistício italiano, continuou leal ao governo fantoche de Mussolini no Norte da Itália) operou ao longo
da costa da Provença e da Ligúria. A 16/04/45, um MT danificou seriamente o destróier francês Trombe
na costa de Gênova.
Existiram outras versões dele: o Motoscafo da Turismo Modificato (MTM), uma versão maior e mais
navegável, e o Motoscafo da Turismo Ridotto (MTR), uma versão reduzida da MT, destinada a ser
transportada por submarinos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ela transportava uma carga explosiva de 330 kg. Comprimento - 5,62 m. Velocidade - 33 nós.

Motoscafo da Turismo (MT)
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MTSM
Lancha torpedeira.
Em dezembro de 1939, os italianos iniciaram o desenvolvimento de uma lancha torpedeira chamada
de MTS (Motoscafo da Turismo Silurante), a qual seria muito pequena, veloz e armada com dois torpedos de 17,7 polegadas. Em ação, ela deveria ser rebocada até a área do alvo e, em seguida, realizar
um ataque a torpedos contra navios aportados. No verão de 1940, quatro protótipos foram apresentados (MTS 1 a 4), os quais foram empregados num ataque malsucedido ao porto albanês de Edda, a
05/04/41. Ficou evidenciada assim a necessidade de um barco com um casco maior e de melhor navegabilidade. O resultado foi o MTSM.
O MTSM (Motoscafo da Turismo Silurante Modificato), além de ter o casco aumentado, recebeu mais
um motor e teve removido um dos torpedos. Foi testado no outono de 1941 e superou as expectativas
em termos de velocidade, manobrabilidade e robustez.
Ele foi usado principalmente na costa da África do Norte, contra as linhas de comunicação britânicas
entre Alexandria e a Cirenaica. Elas equipavam uma unidade especial chamada “Giobbe”, subordinada
à X MAS. Em uma das ações, a 29/08/42, quando destróiers britânicos bombardeavam posições do
Eixo em El Daba, no Egito, a MTSM 228 torpedeou e inutilizou definitivamente o destróier HMS Eridge.
Outra unidade foi estacionada na Crimeia de maio de 1942 a março de 1943 (cinco MTM e cinco
MTSM). Por ocasião do armistício italiano, dez unidades se uniram à Marinha da Itália Cobeligerante,
enquanto a maioria permaneceu junto à RSI, que operou esses barcos no Mar Adriático, eventualmente
com tripulações mistas alemãs e italianas.
Teve ainda um modelo posterior, o MTSMA (Motoscafo da Turismo Silurante Modificato Allargato), uma
versão ainda maior, com 3,7 toneladas de deslocamento. Outro modelo desenvolvido foi o MTL (Motoscafo da Turismo Lento), uma versão do MTSM destinada a transportar um torpedo humano SLC
(poucas unidades produzidas).
Ao todo, foram produzidas 4 unidades da MTS, 32 da MTSM e foram encomendadas 180 unidades da
MTSMA (ignora-se o número construído). A sua produção continuou mesmo com a ocupação alemã e
a maioria acabou sendo empregada pela RSI e pela Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 torpedo de 17,7 polegadas e 2 cargas de profundidade. Deslocamento - 3 T(padrão). Comprimento - 8,40 m. Velocidade - 34 nós.

MTSMA
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NAVIGATORI
Classe de destróiers.
Composta por doze barcos ordenados em 1926 e lançados em 1928/29, essa classe foi concebida
como resposta aos destróiers das classes francesas Chacal e Guépard e eram consideravelmente maiores que os destróiers italianos do período. Seus barcos receberam nomes de grandes navegadores
italianos: Alvise da Mosto (identificação DM), Antonio da Noli (DN), Nicoloso da Recco (DO e DR),
Giovanni da Verrazzano (DV), Lanzerotto Malocello (MC e MO), Leone Pancaldo (PN), Emanuele Pessagno (PS), Antonio Pigafetta (PI), Luca Tarigo (TA), Antoniotto Usodimare (US), Ugolino Vivaldi (VI) e
Nicolò Zeno (ZE).
Eram barcos robustos e bem armados. Tinham uma incomum configuração de tubos lança-torpedos,
com arranjos triplos de dois tubos de 21 polegadas e um de 18 polegadas (posteriormente removidos).
No entanto, eles tinham baixa velocidade e apresentaram problemas de estabilidade. A maioria deles
passou por significativas modificações entre 1938 e 1940 para sanar esses problemas (apenas o Nicoloso da Recco e o Antoniotto Usodimare não sofreram essas reformas devido ao início da guerra).
Alguns desses barcos foram empenhados no apoio aos nacionalistas durante a Guerra Civil Espanhola.
Essa classe teve destacada participação na 2ª Guerra Mundial, particularmente na escolta e proteção
de comboios para a África do Norte. O Luca Tarigo afundou o destróier HMS Mohawk a 16/04/41 (acabou afundado na mesma ação), o Antoniotto Usodimare afundou o submarino P38 a 25/02/42 e o Ugolino Vivaldi afundou o submarino HMS Oswald a 01/08/40. No entanto, a classe sofreu pesadas perdas:
o Luca Tarigo foi afundado pelos destróiers HMS Jervis, HMS Janus, HMS Nubian e HMS Mohawk a
16/04/41; o Alvise da Mosto foi afundado a 01/12/41 pelos cruzadores HMS Aurora e HMS Penelope e
pelos destróiers HMS Lance e HMS Lively; o Emanuele Pessagno foi afundado pelo submarino HMS
Turbulent a 29/05/42; o Antoniotto Usodimare foi afundado por engano pelo submarino italiano Alagi a
08/06/42; o Giovanni da Verrazzano foi afundado pelo submarino HMS Unbending a 19/10/42; o Lanzerotto Malocello foi afundado por mina a 24/03/43; o Leone Pancaldo foi afundado em águas rasas
pela FAA a 10/07/40, foi salvo e novamente afundado pela USAAF a 30/04/43; o Antonio da Noli foi
afundado por minas a 09/09/43; o Nicolò Zeno foi auto-afundado a 09/09/43 em La Spezia para evitar
captura; o Ugolino Vivaldi foi auto-afundado a 10/09/43 depois de tentar escapar após o armistício,
sendo bombardeado por artilharia de costa e pela aviação alemãs; o Antonio Pigafetta foi auto-afundado a 09/09/43, mas foi resgatado pelos alemães no Fiume e rebatizado TA.44 a 14/10/44, sendo
afundado pela RAF em Trieste a 17/02/45.
O único sobrevivente, o Nicoloso da Recco, passou para o lado aliado após o armistício. No pós-guerra,
foi usado como barco de alojamento e finalmente descartado em 1954.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 6 canhões de 4,7 polegadas, 2 canhões AA de 40 mm, 12 metralhadoras
AA de 13,2 mm, 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade.
Podiam transportar 56 minas. Deslocamento55 - 2.125 T(padrão). Comprimento - 109,30 m. Velocidade
- 34 nós.

Leone Pancaldo.

55

O Nicoloso da Recco e o Antonio Usodimare continuaram com os valores originais de deslocamento (1.935 T),
comprimento (107,28 m) e velocidade (38 nós).
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OBICE DA 75/18 MODELLO 34
Obuseiro de montanha.
O Obice da 75/18, de 1934, foi projetado para substituir as velharias que integravam o arsenal do
Exército italiano até então. Era uma arma robusta e adequada para a função de obuseiro de montanha.
Ele podia ser desmontado em oito partes para transporte e foi exportado para Portugal (56 unidades),
Bolívia, El Salvador e Venezuela.
No momento da entrada da Itália na 2ª Guerra Mundial, havia 118 unidades dele em serviço, as quais
atuaram principalmente na Grécia.
Após 1943, ele foi usado na Córsega contra os alemães e na Itália pelas forças da Itália Cobeligerante.
Sob controle germânico, ele foi designado GebH 254(i).
Teve um total de cerca de 600 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 75 mm. Comprimento - 1,56 m. Peso - 780 kg. Alcance (máx) - 9.560 m. Peso do projétil - 6,35
kg.
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OBICE DA 75/18 MODELLO 35
Obuseiro.
O Obice da 75/18 Modello 35 era uma adaptação do obuseiro de montanha Modelo 34 para serviço de
campanha. Seu reparo tinha rodas com raios metálicos e um diâmetro maior (1,3 metros), com um
semi-pneumático e uma suspensão por mola de barra de torção. As lanças foram modificadas para
serem dobráveis em apenas dois elementos (em vez dos três do Modelo 34). Teve seu batismo de fogo
na Guerra Civil Espanhola, para onde duas peças foram enviadas para fins experimentais.
Foi uma arma de grande sucesso, sendo usada, inclusive, em modelos autopropulsados (Semoventi
M40, M41 e M42, além de autopropulsados alemães). Esteve em ação na Rússia, Tunísia e Sicília.
Sua produção se iniciou em 1940, com uma encomenda de 252 peças, depois reduzida para 186.
Porém, nunca foi suficientemente produzido (por setembro de 1942, somente 68 unidades estavam em
serviço). Sua produção prosseguiu após o armistício, sob supervisão alemã, e estes designaram-no le
FH 255(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 75 mm. Comprimento - 1,55 m. Peso - 1.050 kg. Alcance (máx) - 9.560 m. Peso do projétil 6,4 kg.
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OBICE DA 100/17 MODELLO 14
Obuseiro.
Lançado em 1914, o Skoda Houfnice vz.14 era um obuseiro de campanha e de montanha produzido
para o Império Austro-Húngaro. Com a dissolução deste ao fim da Grande Guerra, a arma passou a
fazer parte do arsenal da Áustria, Hungria, Itália, Iugoslávia, Polônia, Romênia e Tchecoslováquia. A
Itália em particular recebeu grande quantidade dessas peças como reparação de guerra, além das que
haviam sido capturadas em combate. Os modelos italianos foram denominados então Obice da 100/17
Modello 14 e foram usados na Etiópia e na Guerra Civil Espanhola (após a guerra, a Espanha ficou
com os canhões).
Ao tempo da 2ª Guerra Mundial, ele havia se tornado o obuseiro médio padrão do Regio Esercito,
contando 1.524 unidades em serviço a 10/06/40 (199 das quais na versão modernizada 14 TM, para
reboque motorizado). Ele podia ser desmontado em três partes para transporte e foi usado em todos
os fronts italianos. Durante a campanha na África do Norte, os italianos instalaram esses canhões na
carroceria de caminhões Lancia 3Ro e os empregaram como canhões antitanques móveis (Autocannone da 100/17). Exemplares capturados foram usados pela Grécia e, no pós-guerra, pela Albânia.
Os modelos capturados pelos alemães foram designados le FH 14(ö), le FH 315(i) e le FH 315(j), para
armas de origem austríaca, italiana e iugoslava, respectivamente. Também foi usado pela RSI.
Teve uma versão posterior, o Modello 16, do qual havia 181 unidades em serviço nas tropas alpinas
no momento da entrada da Itália na 2ª Guerra Mundial.
No pós-guerra, o Modello 14 sofreu constantes modernizações (recebendo inclusive a plataforma giratória do 25 libras britânico), chegando ao Obice da 105/22 Modello 14/61 (seu calibre foi alterado para
usar a munição da OTAN). Ele permaneceu no Exército italiano até 1984.
Produzido entre 1914 e 1918, teve um total de 6.548 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 100 mm. Comprimento - 1,93 m. Peso - 1.350 kg. Alcance (máx) - 9.280 m. Peso do projétil 11,45 a 13,8 kg.

Obice da 100/17 Modello 14
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OBICE DA 105/14 MODELLO 17/39
Obuseiro.
Esta obscura peça de artilharia era um projeto da Schneider francesa que foi produzida pela Ansaldo
no final da Grande Guerra. No entanto, devido à falta de uma munição adequada, ele não foi utilizado
e, ao fim da guerra, ele foi estocado. Com a aproximação da 2ª Guerra Mundial, 120 unidades dele
foram revisadas e postas em serviço, a maioria em posições fixas de fronteira.
Os alemães lhe deram a designação le FH 326(i), mas ignora-se se chegaram a empregá-lo. Permaneceu em serviço na Itália até 1955.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 105 mm. Comprimento - 1,47 m. Peso - 1.400 kg. Alcance (máx) - 8.160 m. Peso do projétil 16,1 kg.
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OBICE DA 149/12 MODELLO 14
Obuseiro pesado.
Este obuseiro era um projeto da Krupp alemã e foi produzido sob licença na Itália pela Ansaldo e pela
Vickers-Terni em três modelos: 1914 (praticamente idêntico ao projeto original alemão), 1916 (com uma
carreta mais estreita e com rodas menores, para uso por tropas de montanha) e 1918 (com uma carreta
modificada para permitir um espaçamento maior para o recuo da culatra, além de mecanismos de recuo
e elevação modificados – este modelo pode ser facilmente identificado pelos dois assentos na parte
traseira da carreta e pelo escudo curvo).
Embora tivesse um desempenho medíocre para uma arma de sua classe, ele foi muito usado na 1ª
Guerra Mundial, Guerra da Etiopia e Guerra Civil Espanhola. Em junho de 1940, havia 708 unidades
dos três modelos em serviço. Ele foi ainda exportado para a Bulgária e a Albânia.
Produzido entre 1915 e 1919, ele teve cerca de 1.500 unidades produzidas (112 pela Krupp antes da
1ª Guerra Mundial).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre – 149,1 mm. Comprimento - 5,61 m. Peso - 2.344 kg. Alcance (máx) - 8.800 m. Peso do projétil
- 38,9, 41,5 ou 42,3 kg.

Obice da 149/12 Modello 14 em ação na Grande Guerra.
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OBICE DA 149/19 MODELLO 37
Obuseiro pesado.
O desenvolvimento desse obuseiro pesado foi realizado pela OTO (Odero Terni Orlando) e iniciou-se
em 1930, sendo o modelo finalmente lançado em 1938 sob a designação Obice da 149/19 Modello 37.
Por setembro de 1942, apenas 147 unidades dele haviam sido produzidas, totalizando 24 batalhões de
artilharia. Um ano depois, esse número chegou a 230 unidades. Mas a meta original (1.392 peças)
nunca foi atingida.
Teve modelos posteriores (Modello 41 e 42) que tinham pequenas diferenças, permanecendo o Cannone da 149/19 em serviço no Regio Esercito até 1974. Ele também serviu à Wehrmacht (sFH 404(i)),
para quem a produção foi revertida após a rendição italiana.
Pelo Regio Esercito, ele atuou apenas na campanha da Sicília. Após o armistício italiano, ele operou
com a Itália Cobeligerante e com a RSI.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 149,1 mm. Comprimento - 2,69 m. Peso - 5.650 kg. Alcance (máx) - 15.320 m. Peso do projétil
- 42,5 kg.
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OBICE DA 210/22 MODELLO 35
Obuseiro pesado.
Durante os anos 30, o Exército italiano decidiu atualizar seu arsenal de canhões pesados e optou por
dois modelos, sendo um canhão de 149 mm e um obuseiro de 210 mm. Este era o Obice da 210/22
Modello 35.
Ele foi projetado pelo Exército e adotado em 1938, sendo produzido pela Ansaldo. Era uma arma moderna e eficiente. Quando ele era posto em ação, as rodas eram elevadas do solo e a peça repousava
numa plataforma de tiro que lhe permitia um giro de 360º. Ele podia ser desmontado em duas ou quatro
partes para transporte.
Porém, sua produção foi muito lenta e, pelo outono de 1942, apenas 20 unidades (de uma encomenda
de 346) haviam sido entregues, 15 das quais estavam então em serviço no front russo. Apesar disso,
foi adquirido pela Hungria (pelo menos 4 unidades), que fez ainda algumas modificações e o designou
1939M. Além disso, obteve a licença para a sua produção e essas peças foram designadas 40M, tendo
duas versões com ligeiras modificações.
Essa arma fez tanto sucesso que, quando a Itália se rendeu, os alemães obrigaram a Ansaldo a continuar com a sua produção, dando-lhe a designação Haubitze 520(i) de 21 cm. Foi usado pelos alemães
na Itália até o fim da guerra.
Após a guerra, a Ansaldo tentou retomar a sua produção, sem sucesso.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 210 mm. Comprimento - 5,00 m. Peso - 15.885 kg. Alcance (máx) - 15.407 m. Peso do projétil
- 101 ou 133 kg.

Obice da 210/22
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OBICE DA 280/9
Obuseiro pesado.
Após a independência e a unificação da Itália, a nova nação não era autossuficiente na produção de
armas. Empresas estrangeiras como a Armstrong, a Krupp, a Schneider e a Vickers forneceram armas
e ajudaram a estabelecer a produção local de seus projetos sob licença. Projetado pela Armstrong
britânica, este obuseiro foi produzido pela Ansaldo no final do Século XIX. Lançada em 1890, esta
arcaica peça de artilharia prestou serviços ao seu país em duas guerras mundiais. Ele também foi
produzido sob licença no Japão e utilizado na Guerra Russo-Japonesa e na 1ª Guerra Mundial.
Originalmente usado como artilharia de costa, alguns foram retirados de suas baterias costeiras e receberam reparos para atuar no front em 1917, sendo alguns capturados pelos austríacos. Já na 2ª
Guerra Mundial, ele foi usado apenas em defesas costeiras.
Ele teve as seguintes variantes: 280/10, 280/11 e 280/16. Ignora-se quantas unidades dele foram produzidas.
Na terminologia militar italiana do século XIX, ele era chamado 28 GRC Ret (calibre em centímetros,
“G” indicando cano de ferro fundido, “R” de raiado e “C” se reforçado com fita de aço. A última abreviação indica que a arma era recarregável).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 280 mm. Comprimento - 2,86 m. Peso - 17.900 kg. Alcance (máx) - 11.600 m. Peso do projétil
- 199 a 235 kg.

Obice da 280 no front da 1ª Guerra Mundial.
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OBICE DA 305/17 MODELLO 17
Obuseiro pesado.
Esta peça de artilharia foi desenvolvida na Itália e produzida pela Armstrong-Pozzuoli e pela VickersTerni entre 1914 e 1919. Originalmente concebido como um canhão de costa, ele foi modificado para
atuar como um canhão de sítio durante a 1ª Guerra Mundial. Ele participou ainda da Guerra Civil Espanhola (cinco unidades foram fornecidas aos nacionalistas espanhóis em 1937).
Teve quatro versões de produção: Obice da 305/17 G56 Modello 1915 (versão básica, de costa, montada numa plataforma com giro de 360º); Obice da 305/17 G Modello 1916 (versão simplificada e mais
leve, que podia ser desmontada para transporte e assim ser usada no front); Obice da 305/17 G Modello
1917 (outra versão que podia ser desmontada para transporte) e Obice da 305/17 D.S. (versão que
utilizava o reparo “De Stefano” – daí as iniciais D.S.).
A 10/06/40, havia em serviço 10 unidades do Modello 16 e 17 do Modello 17. Eles atuaram na curta
campanha contra a França e na defesa da costa da Sicília e de Nápoles. Também foram usados pelos
britânicos durante a campanha italiana. Alguns permaneceram em serviço até 1959.
Teve um total de 44 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 305 mm. Comprimento - 5,88 m. Peso - 33.700 kg. Alcance (máx) - 17.600 m. Peso do projétil
- 295, 328, 340,5, 341, 348, 350 ou 442 kg.

Obice da 305/17 G Modello 17

56

- O “G” é do nome do projetista da plataforma, General Garrone.
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OBICE DA 380/15 MODELLO 16
Obuseiro pesado.
Este gigantesco obuseiro foi desenvolvido pela Skoda para o Exército Austro-Húngaro no período 191516 e entrou em serviço neste ano sob a designação Belagerungshaubitze M 16 de 38 cm. A arma era
desmontada em quatro partes para transporte (rodoviário ou ferroviário) e levava de 12 a 14 horas para
entrar em bateria. Os dois primeiros exemplares (apelidados “Gudrun” e “Barbara”) participaram da
ofensiva austro-húngara de maio de 1916 e depois disso essa arma atuou com sucesso em todos os
fronts. Após o fim da Grande Guerra, 8 unidades dele foram entregues aos italianos como reparação
de guerra e a Romênia manteve em seu serviço algumas unidades durante algum tempo.
A 10/06/40, a Itália contava com cinco unidades dessa arma em serviço, das quais duas foram instaladas em posições fronteiriças, mas nunca dispararam um tiro durante toda a 2ª Guerra Mundial.
Os exemplares austríacos que caíram em mãos alemãs não foram incorporados ao arsenal germânico
possivelmente por falta de munição. As unidades italianas, ao contrário, receberam a designação sH
721(i) de 38 cm. Ignora-se o uso das armas romenas, mas hoje existem dois exemplares preservados
em museus, um em Viena e outro em Bucareste.
Teve um total de 10 unidades produzidas, das 16 encomendadas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 380 mm. Comprimento - 6,46 m. Peso - 81.300 kg. Alcance (máx) - 15.000 m. Peso do projétil
- 741 kg.

M16 em serviço austro-húngaro, 1917.
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OM 3 BOD
Caminhão pesado.
O OM 3 BOD 4x2 foi lançado em 1932 e foi produzido até o fim da década de 30 para uso civil e militar.
Ele era um projeto da Saurer austríaca produzido sob licença pela OM (Officine Mechaniche) de Brescia. Consta que ele fazia parte do inventário militar italiano por ocasião da entrada da Itália na 2ª Guerra
Mundial, mas são muito escassas as informações a respeito dele.
A OM também produziu dois caminhões que constam do inventário militar italiano: o OM 4 OMF 4x2,
um caminhão leve com capacidade de carga de 1,2 toneladas, e o OM CRD ou OM CR 1D, um caminhão médio com capacidade de carga de 3 toneladas, mas muito pouco se sabe sobre eles.
Não há registro do uso de nenhum deles pela Wehrmacht.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
OM 3 BOD podia transportar 5.000 kg de carga ou 30 soldados. Comprimento - 6,91 m. Largura - 2,21
m. Altura - 2,80 m. Peso - 5,3 T. Velocidade - 51 km/h. Motor - 70 HP.

OM 3 BOD do Regio Esercito em Zara (atual Zadar, Croácia).
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OM 32 AUTOCARRETTA DA MONTAGNA
Caminhão.
Após a Grande Guerra, o Regio Esercito decidiu que precisava de um veículo que pudesse se mover
nas estreitas e acidentadas trilhas das regiões montanhosas. Em 1927, várias firmas apresentaram
suas propostas e, no ano seguinte, foi pedida a construção de protótipos à Ansaldo, Ceirano, FIAT e
Lancia. O projeto da Ansaldo acabou vitorioso, porém, devido a problemas financeiros, o contrato de
produção em série foi transferido para a OM (Officine Mechaniche) de Brescia, que apresentou três
protótipos, os quais foram aprovados. Ele foi lançado em 1932 e recebeu a designação OM 32.
Ele era uma curiosa mistura de velhas e novas tecnologias: tinha partida por manivela e rodas de
borracha sólida (como os veículos mais antigos), mas tinha inovações como a suspensão independente
e tração 4x4. Ele teve o seu batismo de fogo na Guerra da Etiópia, onde se revelou versátil, com fácil
manutenção e bom manejo em todo tipo de terreno. Posteriormente, foi empregado na Guerra Civil
Espanhola, onde foi usado também como trator de artilharia.
Foi empregado em todos os fronts italianos da 2ª Guerra Mundial, especialmente nos Bálcãs e na
Rússia, embora a prioridade de produção durante a guerra migrasse para os caminhões leves.
Teve ainda uma versão de reconhecimento (Vettura da Ricognizione in Montagna), com seis lugares
para transporte de tropas (apenas 20 produzidos).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 800 kg de carga. Comprimento - 3,77 m. Largura - 1,30 m. Altura - 2,20 m. Peso - 1,6
T. Velocidade - 25 km/h. Motor - 20 HP.

OM 32
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OM 35 AUTOCARRETTA
Caminhão.
Baseados no OM 32, os italianos desenvolveram o OM 35, que era superior ao modelo anterior em
estabilidade e manobra, teve a iluminação melhorada e podia utilizar pneus.
Como o seu predecessor, ele estreou na Guerra da Etiópia (mais de 1.500 unidades do OM 32 e OM
35) e depois atuou na Guerra Civil Espanhola (328 unidades).
Durante a 2ª Guerra Mundial, ele foi extensivamente utilizado (as divisões alpinas, teoricamente, contavam com 56 veículos entre OM 32 e OM 35), especialmente nos Bálcãs e na Rússia. No entanto, a
sua produção era lenta e cara e não atendia as necessidades do Exército, sendo necessário então
priorizar a produção de caminhões leves.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 800 kg de carga. Comprimento - 3,77 m. Largura - 1,30 m. Altura - 2,20 m. Peso - 1,6
T. Velocidade - 23 km/h. Motor - 23 HP.

OM 35
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OM 36 AUTOCARRETTA
Caminhão.
Após a campanha da Etiópia, muitas experiências de combate foram aprendidas e decidiu-se aplicálas às autocarrettas. Além disso, o desenvolvimento das novas divisões motorizadas levou à necessidade do desenvolvimento de veículos adequados para a nova tarefa. Dessa forma, foi feito um novo
projeto sobre o design original do OM 35, surgindo o OM 36, que teve dois modelos básicos: OM 36Mt
(de carga) e OM 36P (transporte de pessoal) ou 36DM (Divisione Motorizzata). Além de ter assentos
para transporte de soldados (10 ou 9, dependendo da versão), ele tinha suportes para instalação de
metralhadoras.
Foi definido que cada divisão motorizada deveria ter 336 desses veículos. No entanto, após manobras
realizadas em 1937 e 1938, concluíram que esses veículos não eram adequados e foi iniciada a sua
substituição pelos SPA 38 e SPA 39. Apesar disso, ao se iniciar a 2ª Guerra Mundial, o Regio Esercito
tinha em seu inventário 2.751 unidades desses veículos (sem contar com as que estavam na África
Oriental Italiana). Como parte da 101ª Divisão Motorizada Trieste, os OM 36 participaram da curta
campanha contra a França, em junho de 1940. Eles também foram usados na Frente Oriental e nos
Bálcãs, onde eram essenciais nas montanhas que não tinham boas estradas. Após o armistício italiano,
muitos deles foram capturados pelos alemães e usados pela Wehrmacht, pelas SS e pela polícia.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O OM 36DM podia transportar 9 ou 10 passageiros. Comprimento - 4,17 m. Largura - 1,42 m. Altura 2,10 m. Peso - 1,6 T. Velocidade - 34 km/h. Motor - 23 HP.

OM 36DM, versão com 9 passageiros (mais o motorista). Este veículo seria do Exército iugoslavo em 1940.
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OM 37 AUTOCARRETTA
Caminhão.
Desenvolvimento direto do OM 36, o OM 37 destinava-se a emprego na Europa. Ao contrário de seu
predecessor, ele teve apenas versão de transporte de carga. Ele era equipado com rodas de borracha
maciça, amortecedores pneumáticos, filtro de ar para o motor e tinha um tanque de combustível maior
(41 litros, ao invés dos 39 originais). Além disso, não tinha para-brisa.
Lançado em 1938, no entanto, foi pouco produzido e utilizado. Após o armistício, foi capturado e utilizado pelos alemães.
Também foi usado pelos bombeiros.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 900 kg de carga. Comprimento - 3,78 m. Largura - 1,40 m. Altura - 2,20 m. Peso - 1,6
T. Velocidade - 36 km/h. Motor - 23 HP.

OM 37 a serviço da Wehrmacht.
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OM TAURUS
Caminhão médio.
A OM (subsidiária da FIAT) lançou em 1939 um novo modelo de caminhão médio padronizado, o Taurus, que era muito similar ao precedente OM Ursus, exceto pelo motor e capacidade de carga.
Adotado pelo Regio Esercito, ele tinha modelos movidos a Diesel e a gasolina (esta produzida a partir
de 1940).
Em 1944, sob supervisão alemã, o Taurus foi convertido em um reboque de trailer e 2.305 unidades
dele foram produzidas para a Wehrmacht entre janeiro de 1944 e 1945.
Sua produção foi retomada no pós-guerra (com a cabine modificada) e continuou até 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 3.000 kg de carga. Comprimento - 7,44 m. Largura - 2,40 m. Altura - 3,24 m. Peso 3,5 T. Velocidade - 62 km/h. Motor - 72 HP.
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OM URSUS
Caminhão pesado.
Em 1937, a OM (Officine Meccaniche), uma subsidiária da FIAT, lançou o caminhão pesado Ursus, o
qual foi adotado pelo Regio Esercito em 1940. No entanto, a produção de sua versão militar se encerrou
em 1942.
Após o armistício italiano, ele foi requisitado pela Wehrmacht. Outro caminhão pesado de pré-guerra
da OM, o Titano (produzido de 1937 a 1939 para o mercado civil), também foi utilizado pelos alemães.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 4.000 kg de carga. Comprimento - 7,43 m. Largura - 2,40 m. Altura - 3,24 m. Peso 5,6 T. Velocidade - 52 km/h. Motor - 100 HP.
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ORIANI
Classe de destróiers.
Os quatro barcos dessa classe (também conhecida como classe Poeti) foram ordenados em 1935,
lançados em 1936 e concluídos em 1937. Constituía-se de uma evolução da classe Maestrale e era
formada por: Alfredo Oriani (identificação OA), Vittorio Alfieri (AF), Giosue Carducci (CD) e Vincenzo
Gioberti (GB). Todos ostentam nomes de poetas famosos.
Tiveram ativa participação na 2ª Guerra Mundial. O Alfieri e o Carducci foram afundados e o Oriani foi
avariado na Batalha de Cabo Matapã (28-29/03/41). O Gioberti foi torpedeado pelo submarino HMS
Simoom a 09/08/43 (foi o último destróier italiano afundado antes do armistício).
O Oriani conseguiu escapar de La Spezia por ocasião do armistício e passou a atuar no lado aliado.
Ao lado do Legionario (classe Soldati), participou da libertação da Córsega. No pós-guerra, foi transferido para a França e rebatizado D’Estaing, onde serviu até 1954.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 4 canhões de 4,7 polegadas, 8 canhões AA de 20 mm, 6 tubos lançatorpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 52 minas.
Deslocamento - 1.729 T(padrão). Comprimento - 106,70 m. Velocidade - 33 nós.

Vittorio Alfieri
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P.108
Bombardeiro pesado.
Único quadrimotor e bombardeiro pesado estratégico italiano, o Piaggio P.108B57 foi considerado tão
bom quanto qualquer outro no mundo quando entrou em serviço em 1942. Ele fez o seu primeiro voo
a 24/11/39 e, embora não atingisse o desempenho exigido pelos militares, foi aceito por ser o único
protótipo apresentado em condições de ser produzido em série.
O P.108B, de técnica muito avançada, equipou a 274ª Esquadrilha de Bombardeio de Longo Alcance,
atuando com êxito limitado contra Gibraltar, Argélia e contra os comboios aliados no Mediterrâneo.
Entre suas inovações tecnológicas, o P.108B se destacava por ter duas torretas de metralhadoras
operadas por controle remoto em duas naceles dos motores. Contudo, ele era caro, sua manutenção
era muito complexa e seus motores sofriam panes constantes. Ao todo, os P.108B realizaram apenas
29 surtidas durante a guerra, perdendo 13 aeronaves, das quais apenas 5 abatidas em combates aéreos – o restante foi vítima de falhas no motor e erros da tripulação.
Embora as informações sobre a sua produção sejam obscuras, é certo que apenas pouco mais de 50
unidades desse avião foram construídas, em todas as versões: 2 protótipos, 15 ou 16 de transporte
civil para 32 passageiros (P.108C58), mais de 12 na versão de transporte militar (P.108T59) e 24 na
versão de bombardeiro. Teve ainda uma versão antinavio (P.108A60), armada com um canhão de 102
mm, que não passou da fase de protótipo.
No momento do armistício, apenas 3 aparelhos tinham condições de voo. Ao todo, a Luftwaffe confiscou
8 P.108B, 6 P.108C e o protótipo do P.108A, além de 5 P.108T produzidos posteriormente. Os alemães
limitaram-se a usá-lo como transporte, inclusive no front russo (os alemães instalaram quatro metralhadoras de 13 mm nos aviões de transporte). A Espanha testou um aparelho que fez um pouso forçado
em seu território.
A 07/08/41, um P.108B sofreu acidente em que morreu Bruno Mussolini, filho do ditador fascista, então
comandante do 274º Esquadrão.
Após a guerra, a fábrica da Piaggio estava destruída e incapaz de produzir aviões. No entanto, havia
estoque dos motores que acionavam o trem de pouso do P.108 e de pneus da roda de bequilha. Os
engenheiros da Piaggio então projetaram um pequeno veículo de duas rodas: nascia a “Vespa”.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O P.108B era armado com 5 metralhadoras de 12,7 mm, 2 metralhadoras de 7,7 mm e tinha capacidade
para 3.500 kg de bombas. Comprimento - 22,30 m. Envergadura - 32,00 m. Altura - 6,00 m. Motores
(4) - 1.500 HP (cada). Peso (máx) - 29.885 kg. Velocidade - 430 km/h. Autonomia - 3.520 km. Teto 8.000 m. Tripulação - 8 homens.

P.108B

57
58
59
60

Bombardiere.
Civile.
Transporto, quase todos originalmente P.108C convertidos para o transporte de 56 soldados.
Artiglieri.
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P26/40
Tanque pesado.
Devido à inexistência de tanques pesados italianos no começo da guerra, o Alto Comando italiano
ordenou o desenvolvimento de um em 1939. O protótipo do Carro Armato Pesante P26/40 sofreu modificações constantes de desenho e armamento e teve dificuldades em conseguir um motor adequado.
Além disso, ele tinha aspectos obsoletos no seu projeto, como construção rebitada, torre de dois homens, suspensão antiga (que não permitia desenvolver grandes velocidades) e não tinha cúpula para
o comandante. Em maio de 1942, foi ordenada a sua produção, sendo inicialmente encomendadas 500
unidades e, depois, 1.200, mas a sua produção só começou em princípios de 1943.
Porém, até a rendição italiana, somente 21 unidades do P26/40 (agora chamado simplesmente P40)
haviam sido completadas, as quais nunca entraram em serviço no Regio Esercito. Toda a sua produção
foi capturada pelos alemães (sendo designado Panzerkampfwagen P40 737(i)), que fizeram uso dele
na Itália. Ele participou da luta em Ânzio e cerca de quarenta deles, sem motor, foram usados na posição de casco enterrado, em defesas estáticas. Também foi usado pela RSI.
Teve um total de 103 unidades produzidas (incluindo três protótipos).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 75 mm e 2 metralhadoras de 8 mm. Comprimento - 5,82 m. Largura 2,80 m. Altura - 2,52 m. Peso - 26,4 T. Velocidade - 40 km/h. Blindagem (máx) - 60 mm. Tripulação - 4
homens.
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PALESTRO
Classe de torpedeiras.
Em 1915, foi ordenada a construção de oito novos destróiers, mas, devido à escassez de matérias
primas, apenas quatro foram construídos entre 1917 e 1923: Palestro (identificação PT), Confienza
(CF), San Martino (SM) e Solferino (SL). Eles estavam equipados para atuar como lança-minas e foram
reclassificados como torpedeiras em 1938. O San Martino participou do incidente de Corfu.
Esses barcos tiveram muita ação na 2ª Guerra Mundial. O Palestro foi afundado pelo submarino HMS
Osiris no Adriático a 22/09/40; o Confienza afundou após uma colisão acidental a 20/11/40. O San
Martino foi capturado pelos alemães em Pireu a 09/09/43 e rebatizado TA.17, sendo sabotado por
commandos britânicos a 18/07/44, sendo bombardeado pela aviação aliada a 18/09/44 e finalmente
auto-afundado a 12/10/44 em Salamis. O Solferino também caiu em mãos alemãs, a 09/09/43, em
Suda, Creta. Foi rebatizado TA.18, sendo destruído pelos destróiers HMS Termagant e HMS Tuscan a
19/10/44, encalhando em Volos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 4 canhões de 4 polegadas, 2 canhões AA de 3 polegadas, 2 metralhadoras AA de 6,5 mm e 4 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas. Podiam transportar até 38 minas.
Deslocamento - 862 T(padrão). Comprimento - 81,90 m. Velocidade - 32 nós.

Solferino
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PAVESI P.4
Trator de artilharia.
Originalmente projetado para ser um trator agrícola, este veículo foi desenvolvido por Ugo Pavesi e foi
o primeiro trator italiano de tração nas quatro rodas, tendo uma estrutura articulada dupla e rodas de
grandes dimensões (120 cm), proporcionando excelente mobilidade independente do terreno. No entanto, ele chegou tarde demais para participar da Grande Guerra. Nos anos 20, o Regio Esercito renovou o seu interesse nesse projeto e dois protótipos foram construídos e aprovados em 1923. Surgia
assim a versão militar P.4/100, com chassi alongado e outras melhorias, que seria continuamente melhorado em sucessivas séries.
O Trattore Pesante Pavesi P.4/100 Modello 25 foi lançado em 1925 e teve apenas 45 unidades de présérie produzidas. Novas modificações, em particular na caixa de câmbio, levaram ao Modello 26, que
foi lançado em 1926 e teve 1.000 unidades produzidas.
Em 1931, um novo veículo foi lançado, o Modello 30. Em 1934, novos aprimoramentos foram introduzidos, surgindo o Modello 30A. No final de 1937, 2.300 dessas máquinas haviam sido produzidas e,
nesse mesmo ano, eles começaram a ter suas rodas de borracha maciça substituídas por pneus, começando pela África do Norte.
Eles participaram da Guerra da Etiópia (136 unidades) e da Guerra Civil Espanhola (82). Embora fossem projetados para rebocar canhões pesados (149 mm), eles também foram usados para tracionar
canhões de 105 mm e 75 mm e obuseiros de 100 mm.
Eles foram muito apreciados na lama da frente greco-albanesa e na Ucrânia. E embora já fossem obsoletos na década de 40, esses tratores permaneceram em serviço no Regio Esercito até o armistício.
A Hungria comprou esses veículos a partir de 1924 e posteriormente adquiriu a sua licença de produção. Outros países que usaram o P.4 foram: Bulgária (mais de 150 unidades), Espanha, Finlândia (27),
Grécia (224) e Suécia, além da Alemanha, que se apoderou dele após o armistício italiano e lhe deu a
designação Radschlepper Pavesi Typ P 4-100(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele tinha uma capacidade de reboque de 2.000 kg. Comprimento - 4,10 m. Largura - 2,05 m. Altura 2,40 m. Peso - 4,6 T. Motor - 57 HP. Velocidade - 22 km/h. Tripulação - 2 homens.

Pavesi Modello 30A com pneus.
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PEGASO
Classe de torpedeiras.
Baseada na classe Spica, a classe Pegaso foi concebida para atuar como escolta (são considerados
de fato como destróiers de escolta) e teve quatro barcos: Pegaso (identificação PG), Procione (PR),
Orsa (OS) e Orione (ON). Todos foram ordenados em 1935 e concluídos em 1938.
O Pegaso afundou os submarinos HMS Undaunted (11/05/41), HMS Upholder (14/04/42) e HMS Thorn
(07/8/42), o que faz do Pegaso um dos mais bem-sucedidos navios antissubmarinos da 2ª Guerra
Mundial. O Orione, por outro lado, afundou o submarino alemão U557 por engano a 16/12/41. O Orsa
e o Pegaso participaram do resgate dos náufragos do encouraçado Roma, a 09/09/43 (ao todo 622
foram salvos).
Todos sobreviveram ao período da guerra contra os aliados, mas o Procione foi auto-afundado a
09/09/43 em La Spezia e o Pegaso a 11/09/43 na costa espanhola. Posteriormente, o Procione foi
resgatado para ser usado em testes com motores Diesel experimentais, sendo descartado em 1956. O
Orsa foi internado na Espanha entre 11/09/43 e 15/01/45, depois disso passando a atuar com os aliados, ao lado do Orione.
Após a guerra, o Orsa e o Orione foram reclassificados como escoltas (1951) e depois convertidos a
fragatas A/S (1953-55). O equipamento A/S foi retirado em 1960 e foram descartados em 1964 (Orsa)
e 1965 (Orione).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 2 canhões de 100 mm, 8 metralhadoras de 13,2 mm, 4 tubos lançatorpedos de 17,7 polegadas e 6 lançadores de cargas de profundidade (em 1940, suas metralhadoras
antiaéreas foram substituídas por canhões AA de 20 mm). Deslocamento - 855 T(padrão). Comprimento - 89,30 m. Velocidade - 28 nós.

Pegaso
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PERLA
Classe de submarinos.
Formada por barcos de curto alcance derivados da classe Sirena, a Perla foi a terceira das classes do
“Tipo 600”, equipada com material mais moderno e com deslocamento e alcance ligeiramente maiores
que a Sirena. Os dez barcos dessa classe foram construídos entre 1935 e 1936 e foram batizados com
nomes de pedras preciosas: Perla, Gemma, Berillo, Diaspro, Turchese, Corallo, Ambra, Onice, Iride e
Malachite. Tomaram parte na Guerra Civil Espanhola, sendo que o Iride e o Onice foram temporariamente cedidos à Marinha nacionalista espanhola (rebatizados Gonzales Lopez e Aguilar Tablada, respetivamente).
Ao entrar na 2ª Guerra Mundial, todos os barcos estavam no Mediterrâneo, com exceção do Perla,
então no Mar Vermelho. Vários deles foram transferidos para Bordeaux, retornando à Itália em setembro de 1941. A 31/03/41, o Ambra, juntamente com o Dagabur (classe Adua) afundaram o cruzador
HMS Bonaventure. O Iride e o Ambra foram convertidos em transportes de mini-submarinos em 1940
e 1942, respectivamente. Em dezembro de 1942, o Ambra penetrou no porto de Argel e afundou navios
avariados, somando 20.000 toneladas.
Sete barcos dessa classe foram perdidos durante a guerra: o Iride foi afundado a 22/08/40 por Swordfishes do HMS Eagle; o Berillo foi afundado a 02/10/40 pelos destróiers HMS Havock e HMS Hasty; o
Gemma foi afundado por engano pelo Tricheco (classe Squalo) a 08/10/40; o Perla foi capturado pela
corveta HMS Hyacinth a 09/07/42, sendo rebatizado P712 e cedido à Marinha grega em 1943, onde
serviu até 1947, rebatizado Matrozos (foi desmantelado em 1954); o Corallo foi afundado a 13/12/42
pela chalupa HMS Enchantress; o Malachite foi afundado a 09/02/43 pelo submarino holandês Dolfijn;
e o Ambra foi auto-afundado a 09/09/43 (foi resgatado pelos alemães, mas não foi reativado – acabou
afundado por aviões aliados em Gênova a 04/09/44).
Os demais passaram para o lado aliado e sobreviveram à guerra (o Onice foi usado pelos EUA para
treinamento). Foram desativados em março de 1947 (Onice) e fevereiro de 1948 (Diaspro e Turchese).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 mm e 2 (ou 4) metralhadoras AA de 13,2 mm. Deslocamento - 695/855 T. Comprimento - 60,20 m. Motores (2 Diesel/ 2
Elétricos) - 1.400/800 HP. Velocidade – 14/7,5 nós. Tripulação - 45 homens.

Ambra
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PIETRO MICCA
Submarino lança-minas.
Este submarino lança-minas e de ataque de longo alcance foi um modelo experimental construído entre
1931 e 1935. Ele contava com um incomum sistema de lançamento de minas (por uma abertura no
fundo do barco) e tinha um bom desempenho apesar de seu tamanho. Ele participou clandestinamente
da Guerra Civil Espanhola e, como maior submarino da Regia Marina, liderou a frota de submarinos na
parada naval de Nápoles a 05/05/38, em homenagem a Adolf Hitler.
Durante a guerra, ele efetuou duas missões de lançamento de minas (ambas diante de Alexandria, em
junho e agosto de 1940), mas, após isso, foi convertido a transporte de combustível e carga. Ele sofreu
danos causados por um de seus próprios torpedos a 05/04/41 e os reparos realizados em Taranto
duraram de junho a novembro de 1941. Ele continuou a realizar serviços de transporte para a África do
Norte e o Dodecaneso até ser afundado pelo submarino HMS Trooper a 29/07/43.
Ao todo, o Pietro Micca realizou 24 missões de guerra, sendo quatro ofensivas, quatorze de transporte,
duas de lançamento de minas e quatro de treinamento.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 2 canhões de 120 mm e 4 metralhadoras
AA de 13,2 mm. Podia transportar 40 minas. Deslocamento - 1.567/1.967 T. Comprimento - 90,32 m.
Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 3.000/1.600 HP. Velocidade - 15,5/8 nós. Tripulação - 72 homens.

Pietro Micca
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PISANI
Classe de submarinos.
Construídos entre 1925 e 1929, os quatro barcos dessa classe eram submarinos de curto alcance. Sua
má estabilidade levou a modificações que reduziram a sua velocidade tanto na superfície quanto submerso. Sua performance era medíocre e eram considerados barcos pouco confiáveis para ações de
guerra. Ainda assim, tiveram modesta participação na Guerra Civil Espanhola.
Ao começar a guerra no Mediterrâneo, eles foram empregados em patrulhas, mas logo foram retirados
para treinamento. Em abril de 1942, três deles foram desativados: o Giovanni Bausan (designado
GR. 251) se tornou um depósito de óleo flutuante; o Marcantonio Colonna se tornou um pontão de
carga (foram ambos descartados em outubro de 1946); o Des Geneys passou a servir como recarregador de baterias (foi auto-afundado em Fiume por ocasião do armistício italiano).
O remanescente, Vettor Pisani, foi usado para treinamento ao lado dos aliados e foi desativado em
março de 1947.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 4 polegadas e 2 metralhadoras AA de 13,2 mm. Deslocamento - 880/1.058 T. Comprimento - 68,20 m. Motores (2 Diesel/ 2
Elétricos) - 3.000/1.100 HP. Velocidade – 15/8,2 nós. Tripulação - 48 homens.

Vettor Pisani
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PISTOLA A ROTAZIONE MODELLO 89
Revólver.
A Pistola a Rotazione Modello 1889 era baseada num modelo francês de 1874. Estima-se que teve
cerca de setenta versões, variação essa decorrente do fato dessa arma ter sido produzida em diferentes
fábricas e épocas. Durante a 1ª Guerra Mundial, fábricas espanholas também produziram essa arma
para o governo italiano. As diferenças eram de todo tipo (coronha, cano, gatilho, etc). No entanto, três
modelos podem ser identificados de maneira geral: o “Tipo A” (para a tropa), com cano octogonal e um
gatilho escamoteável; o “Tipo B” (para oficiais), com cano cilíndrico e dotado de um protetor de gatilho;
e o “Tipo Allegerito”, mais leve e com o cano cilíndrico mais curto.
Ele foi produzido entre 1889 e 1931, sendo considerado robusto, simples e confiável. Foram produzidas
cerca de 150.000 unidades do “Tipo A”, 50.000 do “Tipo B” e uma quantidade ignorada do “Tipo Allegerito”.
Lançado em 1891, esse revólver equipou o Regio Esercito na Guerra Ítalo-Turca, 1ª Guerra Mundial,
Guerra da Etiópia e Guerra Civil Espanhola. Em 1940, apesar de obsoleto e amplamente substituído
por outras armas de lado, o modelo ainda estava em uso e unidades dessa arma foram capturadas
pelos britânicos na Etiópia e Líbia. Foi definitivamente retirado de serviço em 1945.
Era muito conhecida como “Bodeo”, nome do chefe da comissão de armas de fogo italiana, Carlos
Bodeo. Coloquialmente, porém, essa arma era chamada de coscia d’agnello (perna de cordeiro). Os
alemães deram a essa arma a designação de Revolver 680(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 10,35 mm. Comprimento - 23,2 cm. Peso - 0,95 kg. Capacidade de projéteis - 6.

Modelo 1889 “Tipo A”. Observe o gatilho fechado para cima.
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PISTOLA AUTOMATICA MODELLO 10
Pistola semiautomática.
Essa arma foi desenvolvida pelo Capitão Abiel Bethel Revelli, cujo nome estaria relacionado à História
de várias armas de fogo do Exército italiano. Revelli uniu-se à Società Siderugica Glisenti61 em 1902 e
foi estabelecida uma linha de montagem para produzir a arma, visando substituir o Revólver M1889.
Nascia assim a Pistola Automatica Glisenti Modello 1910.
Lançada em 1910, essa arma revelou-se insatisfatória em serviço. Além de ser cara, complicada de
fabricar e estruturalmente fraca (ela poderia explodir se usasse uma munição de 9 mm alemã, por
exemplo), sua munição era considerada de pouco impacto. Em 1912, tentou-se corrigir essas deficiências com um projeto revisado (Modello 1912 “Brixia”62), mas não obteve êxito e a Itália lutou na Guerra
Ítalo-Turca e na 1ª Guerra Mundial tendo essa pistola como sua arma de lado padrão. Muitos oficiais,
no entanto, mantiveram seus revólveres ou obtiveram armas de outras procedências.
Sua produção se encerrou no início dos anos 20, totalizando 100.000 unidades. Ela foi declarada obsoleta em 1934 (o Revólver M1889 nunca foi declarado obsoleto), mas permaneceu em serviço até o
final da 2ª Guerra Mundial.
Os alemães deram a essa arma a designação de Pistole 670(i). Era também popularmente conhecida
como la Luger dei poveri (“a Luger dos pobres”, numa referência à semelhança entre essa arma e a
P08 Luger alemã).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 9 mm. Comprimento - 21,1 cm. Peso - 0,85 kg. Capacidade de projéteis - 7.

61

Antes mesmo de começar a produção da arma, a Glisenti abandonou o mercado de armas e a sua produção
passou para a Metallurgica Bresciana già Tempini.
62 A Marinha italiana adotou essa arma sob a designação oficial Pistola Automatica Modello 1913 tipo "Regia
Marina".
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PISTOLA AUTOMATICA MODELLO 15
Pistola semiautomática.
Com o fiasco da Pistola Glisenti 1910, o Exército italiano buscou alternativas para equipar suas tropas
com armas melhores durante a Grande Guerra. Uma destas veio da fábrica Pietro Beretta SpA, que
desenvolveu uma arma automática que ficou conhecida como Beretta Modelo 1915 de 7,65 mm ou,
simplesmente M15.
Adotada durante a 1ª Guerra Mundial, esta foi a primeira de uma série de pistolas de grande sucesso
da Beretta. Seus outros modelos foram: Modelo 1917 (o calibre passou a ser de 9 mm), Brevetto
1915/19, Modelo 1922 e Brevetto Modello 1923. Oficialmente substituídas em serviço durante a década
de 30 pela Beretta 1934, unidades delas foram utilizadas ainda durante a 2ª Guerra Mundial.
Produzida entre 1915 e 1918, a M15 teve um total de 15.670 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 7,65 mm. Comprimento - 17,1 cm. Peso - 0,85 kg. Capacidade de projéteis - 8 ou 7.

Beretta Modello 1915.
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PISTOLA AUTOMATICA MODELLO 34
Pistola semiautomática.
No período entreguerras, a fábrica Pietro Beretta SpA prosseguiu no desenvolvimento de pistolas semiautomáticas, chegando ao Modelo 1931, que acabou sendo posta de lado por ser considerada insegura (apenas uma pequena quantidade foi vendida para a Marinha italiana). Seu modelo seguinte acabaria se tornando a mais famosa arma leva italiana da 2ª Guerra Mundial: a Pistola Automatica Modello
1934.
Lançada em 1934, a Beretta 1934 tornou-se a pistola padrão do Regio Esercito e participou da Guerra
da Etiópia. Também foi um grande sucesso comercial, sendo muito comercializada na Europa e nos
Estados Unidos antes e após a guerra.
Era uma arma notavelmente simples, compacta e leve sem, contudo, deixar de ser robusta. Tão boas
eram as suas qualidades que foi apreciada por aliados e alemães, que lhe deram a designação P 671(i).
Também foi fornecida à Romênia e à Finlândia (este país recebeu 1.400 exemplares, entregues em
1943) e foi utilizada também por partisans italianos e iugoslavos. Era muito procurada pelos combatentes aliados (brasileiros inclusive) como souvenir de guerra.
Foi produzida até 1959 e teve 1.080.000 unidades. Na Itália, ela permaneceu em serviço até 1991.
Teve uma versão de 7,65 mm para a Regia Aeronautica e a Regia Marina (Modelo 35). Além do calibre,
ela diferia do Modelo 34 por poder guardar 8 cartuchos no seu pente. Foi lançada em 1937, teve
525.000 unidades produzidas e permaneceu em serviço até 1967.
Foi com uma Beretta 1934 que foi assassinado Mahatma Gandhi, a 30/01/48.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 9 mm. Comprimento - 15,2 cm. Peso - 0,66 kg. Capacidade de projéteis - 7.
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PISTOLA AUTOMATICA MODELLO 42 SOSSO
Pistola semiautomática.
A “Sosso63“ 1942 era uma pistola experimental desenvolvida pela FNA Brescia para testar um novo tipo
de alimentação para a arma, através de uma cinta (como nas metralhadoras) para 21 cartuchos. De
fato, além de não proporcionar qualquer vantagem sobre os pentes convencionais por mola, este mecanismo era complexo e caro. Além disso, podia ter uma coronha de carabina adaptada a ela.
Ela nunca foi adotada oficialmente e muito poucas unidades dela foram fabricadas (pelo menos cinco).
Ela teria sido fornecida somente para oficiais de alta patente, para Benito Mussolini e para o Rei Vittorio
Emanuele III.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 9 mm. Comprimento - 22,0 cm. Peso - ? Capacidade de projéteis - 21.

63

Em homenagem a seu projetista, Giulio Sosso.
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PISTOLA MITRAGLIATRICE FNAB-43
Submetralhadora.
Lançada em 1944, a FNAB-43 foi uma criação da Società Anonima Revelli Manifattura Armiguerra, mas
acabou sendo produzida pela Fabbrica Nazionale d'Armi di Brescia (FNAB). Em contraste com as realidades presentes no período, esta era uma arma sofisticada e cara (ela não usava madeira na sua
construção) e tinha uma razão de tiro relativamente baixa.
Ela foi fornecida às forças da RSI e aos alemães para combater os partisans no Norte da Itália e eventualmente caiu em mãos dos próprios partisans.
Também conhecida como FNA-B Modello 1943, ela teve cerca de 7.000 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 9 mm. Comprimento (com coronha) - 0,79 m. Peso - 3,7 kg. Capacidade de projéteis - 10, 20,
30 ou 40 - pente.
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PISTOLA MITRAGLIATRICE TZ-45
Submetralhadora.
A TZ-45 foi desenvolvida em 1944 pelos irmãos Tonon e Zorzoli (daí o nome da arma) Giandoso para
as forças da RSI combaterem os partisans no Norte da Itália. Ela era basicamente uma cópia da Sten
britânica com elementos inspirados em outras armas, como a camisa do cano da PPD soviética. Ela
usava um sistema duplo de segurança inovador (ela foi a primeira arma equipada com um dispositivo
de segurança inercial no punho), que serviu de base para modelos de outros países no pós-guerra.
Lançada em 1945, era produzida pela empresa da família Giandoso (Fabbrica Fratelli Giandoso). Estima-se que pouco mais de 6.000 unidades foram produzidas, mas poucas teriam sido efetivamente
utilizadas. A arma emergiu da guerra com uma má reputação de confiabilidade e de mau acabamento.
No pós-guerra, a Birmânia (atual Mianmar) adquiriu os direitos de fabricação dela, produzindo-a entre
1952 e 1955. Ela foi então rebatizada BA-5264 e serviu ao Exército birmanês até os anos 1990.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 9 mm. Comprimento - 0,85 m. Peso - 3,3 kg. Capacidade de projéteis - 40 - pente.
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Coloquialmente, ela era conhecida como "Ne Win Sten" (a “Sten de Ne Win”, militar e político birmanês).
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PISTOLA MITRAGLIATRICE VARIARA
Submetralhadora.
A Pistola Mitragliatrice Variara era uma arma produzida clandestinamente pelos partisans de esquerda
no Norte da Itália para armar suas forças. Foi produzida de 1943 a 1945 e usava componentes de
diversas submetralhadoras: o ferrolho, o receptor e o mecanismo de disparo eram da Sten, a coronha
dobrável e o pente da FNAB-43, a trava de segurança da MP40 e o mecanismo de disparo (com dois
gatilhos) da Beretta Modelo 38A.
Conta-se que ela teria sido produzida por trabalhadores da FIAT com experiência na manufatura de
armas e que seu nome era em homenagem a um partisan morto em ação. Os detalhes sobre a sua
atuação, o tempo de serviço e os números de produção são incertos e talvez impossíveis de se obter,
pois os documentos são fragmentários e escassos e apenas um punhado dessas armas são preservadas hoje em museus italianos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Calibre - 9 mm. Comprimento - 0,82 m. Peso - 2,8 kg. Capacidade de projéteis - 30 - pente.
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RD165
Classe de caça-minas.
Os caça-minas da classe RD1 eram barcos de madeira com baixa estabilidade e má navegabilidade
construídos a partir de 1916. Eles tinham ligeiras diferenças construtivas entre si e tiveram um total de
55 barcos concluídos até 1926. A denominação deles seguia a numeração de RD1 até RD57 (RD53 e
RD54 foram cancelados em 1919) e a maioria deles atuou na 1ª Guerra Mundial, perdendo dois barcos
em 1918 (RD10 e RD14, este ainda incompleto). Outros treze barcos foram descartados entre 1921 e
1923 (RD1, RD3, RD5, RD8, RD15, RD19, RD45, RD46, RD47, RD48, RD50, RD51 e RD52), o RD2
emborcou a 16/07/19 e o RD11 encalhou em 1931.
Na 2ª Guerra Mundial, os demais tiveram ativa participação, perdendo nada menos que dezenove barcos em combate antes do armistício: RD7 (afundado a 15/06/42), RD30 (afundado a 26/12/42), RD56
(afundado a 09/01/43), RD31, RD36, RD37 e RD39 (afundados a 20/01/43), RD33 e RD43 (emborcados a 22/01/43), RD4 (afundado a 29/01/43), RD24 (emborcado a 18/02/43), RD20 (afundado a
11/04/43), RD12 (afundado a 02/05/43), RD18, RD23, RD42, RD44 e RD57 (afundados a 05/05/43) e
RD55 (afundado 25/05/43). Os RD16 e RD25 foram abandonados na Sicília a 23/07/43 e 16/08/43,
respectivamente (foram recuperados pelos aliados). O RD13 foi auto-afundado em La Spezia a
09/09/43.
Cinco barcos foram capturados pelos alemães por ocasião do armistício: RD9, RD17, RD26, RD35 e
RD49 (todos a 09/09/43, exceto o RD35, que foi a 13/09/43). Eles foram postos a serviço da Kriegsmarine, sendo rebatizados, respectivamente, M1226, M1227, M1228, M1229 e TR106. Nenhum sobreviveu à guerra, embora os detalhes referentes a isso sejam imprecisos (o TR106 foi auto-afundado a
23/04/45 em Gênova e foi desmantelado em 1947).
Doze barcos passaram para o lado aliado após o armistício italiano: RD6, RD16, RD21, RD22, RD25,
RD27, RD28, RD29, RD32, RD34, RD40 e RD41. Destes, o RD22 foi afundado por mina a 25/10/43.
Os seguintes barcos foram transferidos para a Marinha iugoslava entre 1947 e 1948: RD6, RD16,
RD21, RD25, RD27, RD28 e RD29, sendo rebatizados, respectivamente, ML301 a ML307. Todos foram
descartados em 1960.
Na Marinha italiana, os poucos remanescentes continuaram em serviço até serem descartados em
1953 (RD41), 1955 (RD40) e 1956 (RD32 e RD34).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Especificações técnicas do RD22: era armado com 1 canhão de 3 polegadas e 2 metralhadoras AA de
13,2 mm. Deslocamento - 201 T(padrão). Comprimento - 36,50 m. Velocidade - 13 nós.

RD20.
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RD = Rimorchiatore-Dragamine = Rebocador-caça-minas.
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RDV10166
Classe de caça-minas.
A classe RDV101 de caça-minas costeiros rápidos era composta por barcos similares aos R-boots
alemães e foram ordenados durante a guerra. Ao todo, 49 barcos foram ordenados, dos quais 38 foram
lançados e foram todos capturados incompletos pelos alemães a 09/09/43, devido ao armistício italiano.
Destes, 22 foram incorporados ao arsenal alemão (sendo rebatizados67), mas apenas oito foram concluídos por eles antes do final da guerra: RD101, RD109, RD110, RD111, RD112, RD115, RD116 e
RD127, todos completados entre março de 1944 e abril de 1945. O RDV147 foi concluído para a Marinha Nacional Republicana (RSI), sendo rebatizado RDV212. Os outros treze (RD114, RD117, RD118,
RD119, RD120, RD121, RD122, RD128, RD129, RD130, RD135, RD141 e RD146) nunca foram completados.
Todos foram perdidos durante a guerra: RD 110 (danificado por ataque aéreo a 03/06/44 perto de
Cecina, encalhou e não foi recuperado); RD 115 (afundado por ataque aéreo a 16/03/45 em Monfalcone); RD101, RD109, RD111, RD112 e RDV212 (auto-afundados a 24/04/45 em Gênova); RD 127
(auto-afundado a 30/04/45 em Monfalcone) e RD 116 (afundado por ataque aéreo aliado a 02/05/45 no
estuário do rio Tagliamento).
Os outros dezesseis barcos foram concluídos pela Marinha italiana, sendo três em 1945-46 (RDV113,
RDV148 e RDV149) e os demais em 1948-49 (RDV102, RDV103, RDV104, RDV105, RDV106,
RDV107, RDV108, RDV131, RDV132, RDV133, RDV134, RDV136 e RDV140). No pós-guerra, em
diferentes ocasiões, eles foram novamente rebatizados (a sigla inicial passou a ser DV), incluindo algumas numerações. Em 1954, o DV115 foi descartado e, em 1955, os remanescentes foram convertidos a barcos de patrulha. Foram todos descartados entre 1958 e 1960, exceto o RD113, que foi descartado em setembro de 1965 e desmantelado em 1967.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão AA de 20 mm. Deslocamento - 94 T(padrão). Comprimento - 34,00 m.
Velocidade - 17 nós.

RDV134, 1948. Em 1949, foi rebatizado DV124 e, em 1954, DV414.
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RDV = Rimorchiatore-Dragamine Veloce = Rebocador-caça-minas veloz.
Originalmente batizados com a sigla RDV seguido de um número de três dígitos começando com “1”, as designações alemãs se limitaram a tirar o “V”. Ou seja, por exemplo, o RDV101 passou a se chamar RD101.
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RE.2000 FALCO I
Caça.
O projeto do Reggiane Re.2000 teve início em 1938 e o engenheiro responsável, Roberto Longhi, trabalhara nos EUA e aplicou nele a experiência adquirida no projeto do Seversky P-35. Ele voou pela
primeira vez a 24/05/39 e competiu com os protótipos do FIAT G.50, Macchi MC.200, Aeronautica
Umbra T.18 e Caproni-Vizzola F.5. O Re.2000 era aerodinamicamente mais avançado que seus oponentes e era superior a eles em velocidade, manobrabilidade, estabilidade e características de pouso.
No entanto, falhas estruturais fizeram com que ele fosse rejeitado.
Porém, a AARM (Aviazione Ausiliaria per la Regia Marina – Aviação Auxiliar da Marinha Real) se interessou por ele como um substituto para os obsoletos IMAM Ro.43 e 44. Ela utilizou 36 unidades desse
avião, sendo 12 Re.2000 Série II (ou Re.2000C68) e 24 Re.2000 Série III (destes, 12 foram convertidos
a Re.2000GA69, que tinha mais dois tanques de combustível, localizados nas partes externas das asas).
O Re.2000C era uma versão de lançamento por catapulta que equipou os encouraçados Roma, Vittorio
Veneto e Littorio. Como ele não era um hidroavião, o Ochetta (“Gansinho”, como era chamado) era
obrigado a pousar em terra após o lançamento. A 09/09/43, um desses aviões decolou do Vittorio Veneto para participar da busca por sobreviventes do encouraçado Roma. A Regia Aeronautica, por sua
vez, utilizou apenas 14 unidades dele, incluindo o protótipo. Eles formaram a Sezione Sperimentale
Reggiane (Seção Experimental Reggiane) na Sicília, depois rebatizada 377a Squadriglia Autonoma
Caccia Terrestre. A esquadrilha atuou principalmente na escolta de navios indo para a Tunísia e combateu nos céus de Malta e Pantelleria até setembro de 1942.
O Re.2000 fez mais sucesso na exportação. O Reino Unido encomendou 300 unidades dele, mas o
negócio foi cancelado quando a Itália entrou na guerra. Espanha, Finlândia, Iugoslávia, Portugal e Suíça também demonstraram interesse no aparelho, mas não houve aquisições. Foi vendido para a Hungria (70 unidades), que, sob licença, produziu mais 197 unidades dele (sob o nome de Héja70). Ele foi
usado no front russo e sabe-se que algumas aeronaves foram preservadas na Hungria em boas condições até 1959. A Suécia encomendou 60 unidades dele em 1940, onde foi designado J-20. Ele realizou inúmeras missões de interceptação de aviões que violavam o espaço aéreo sueco, aliados e alemães, um dos quais resultou na derrubada de um J-20 por um Dornier Do 24 a 03/04/45. Na Suécia
ele permaneceu em serviço até julho de 1945.
Existem muitos conflitos referentes à produção do Re.2000. Teriam sido produzidas 206 ou 157 unidades do Re.2000 Série I (modelo básico, a maioria exportada), 12 do Re.2000 Série II (versão naval) e
24 do Re.2000 Série III ou Re.2000bis (cabine redesenhada, maior capacidade de combustível e possibilidade de transportar tanque extra ou bombas). O Re.2000GA foi uma conversão de aparelhos da
Série III e contou apenas 12 unidades.
O nome Falco (Falcão) nunca foi usado oficialmente, porque o FIAT CR.42 já usava esse título.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Re.2000C era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm. Comprimento - 7,99 m. Envergadura 11,30 m. Altura - 3,20 m. Motor (1) - 986 HP. Peso (máx) - 2.850 kg. Velocidade - 525 km/h. Autonomia
- 1.400 km. Teto - 10.500 m. Tripulação - 1 homem.

Re.2000C
68
69
70

Catapultabile.
Grande Autonomia.
Falcão. Os aparelhos italianos foram chamados Héja I e os produzidos na Hungria, Héja II.
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RE.2001 FALCO II
Caça.
Lançado em 1941, o Reggiane Re.2001 nada mais era que um Re.2000 com um motor alemão DaimlerBenz DB 601A-1 (produzido sob licença na Itália). Ele era um ótimo caça, mas a escassez de motores
fez com que fossem produzidas apenas 252 unidades dele.
O primeiro voo do Re.2001 ocorreu a 14/07/40 e foi logo posto em produção. Ele estreou em combate
em fevereiro de 1942, baseado na Sicília, onde a sua principal tarefa era escoltar bombardeiros alemães e italianos nos ataques a Malta.
Entre as suas versões está o Re.2001CB71, de caça-bombardeiro, que transportava uma bomba de
100, 160 ou 250 kg sob a fuselagem e que teve apenas 39 unidades produzidas; Re.2001CN72, de caça
noturno, armado com 2 canhões de 20 mm e exaustores modificados e atuou principalmente no Norte
da Itália, enfrentando os bombardeiros noturnos da RAF; Re.2001OR73, avião embarcado destinado
aos porta-aviões Aquila e Sparviero – alguns foram produzidos, mas, como os porta-aviões sofreram
grandes atrasos, eles acabaram sendo convertidos ao caça padrão; Re.2001H, avião antitanque, e
Re.2001G, aerotorpedeiro, que não passaram da fase de protótipo; Re.2001GV, com capacidade para
transportar uma bomba de 630 kg – dois protótipos foram construídos e, a 12/08/42, realizaram uma
surtida contra o porta-aviões HMS Victorious, sem causar danos. Outros experimentos foram o Re.2001
Delta (com um novo motor), Re.2001bis (com radiadores reposicionados, a versão mais veloz do
Re.2001) e Re.2001 Fotografico, equipado para fotorreconhecimento, embora alguns caças padrão
eventualmente tenham recebido o mesmo equipamento.
A Regia Aeronautica tinha apenas 71 Re.2001 utilizáveis quando os aliados invadiram a Sicília
(10/07/43) e apenas 33 no momento do armistício (08/09/43). Apenas nove aparelhos continuaram a
operar após o armistício, sendo um com a ANR e oito com a ACI, atuando sobre os Bálcãs. Uma missão
muito atípica desses aviões foi o envio de dinheiro para as tropas italianas ainda cercadas na Eslovênia.
Apenas cinco aparelhos continuaram em serviço após a guerra, usados em experiências meteorológicas, sendo finalmente retirados em 1947.
Ele era informalmente chamado de Falco II em alusão ao seu predecessor, mas também ficou conhecido como Ariete I.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O caça básico era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm e 2 metralhadoras de 7,7 mm. Comprimento - 8,36 m. Envergadura - 11,00 m. Altura - 3,15 m. Motor (1) - 1.075 HP. Peso (máx) - 3.280 kg.
Velocidade - 542 km/h. Autonomia - 1.100 km. Teto - 11.000 m. Tripulação - 1 homem.

Re.2001
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Cacciabombardiere = Caça-Bombardeiro.
Caccia Notturna = Caça Noturno. As informações a respeito da produção dessa versão são as mais díspares:
34, 74, 94, 114 e até 150 unidades teriam sido produzidas (o último valor é extremamente improvável). Provavelmente isso se deve ao fato de que não havia canhões alemães MG 151 de 20 mm suficientes e um número
indeterminado deles foi entregue com o armamento original.
73 Organizzazione Roma.
72
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RE.2002 ARIETE II
Caça-bombardeiro.
Derivado do Re.2000, o Reggiane Re.2002 Ariete II foi concebido originalmente como um caça, mas,
tendo em vista o seu ótimo desempenho em baixas altitudes, foi destinado a atuar como caça-bombardeiro, no apoio às forças terrestres, bombardeiro de mergulho, avião antitanque, fotorreconhecimento
e até aerotorpedeiro.
Ele realizou o seu primeiro voo em outubro de 1940 e entrou em serviço em março de 1942. No momento do armistício, 147 aparelhos haviam sido entregues à Regia Aeronautica. Ele teve destacada
atuação durante o desembarque aliado na Sicília (10/07/43), onde danificou vários navios aliados, inclusive o encouraçado HMS Nelson, mas sofreu sérias baixas. Após o armistício, ele continuou a ser
produzido sob controle alemão e a Luftwaffe o utilizou para treinamento e combate antipartisan na
França. Também atuou pela ANR.
Ele também foi utilizado pela Aviação Italiana Cobeligerante (40 unidades), que operava no sul da Itália,
junto aos aliados. Eles atuaram até o verão de 1944, atacando as posições alemãs nas costas italiana
e grega, nas ilhas de Cefalônia e Corfu (onde afundaram quatro barcos de desembarque alemães), na
Albânia e no Montenegro.
Teve um total de 225 unidades produzidas,
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 12,7 mm, 2 metralhadoras de 7,7 mm e tinha capacidade para
650 kg de bombas. Comprimento - 8,16 m. Envergadura - 11,00 m. Altura - 3,15 m. Motor (1) - 1.175
HP. Peso (máx) - 3.240 kg. Velocidade - 530 km/h. Autonomia - 1.100 km. Teto - 10.500 m. Tripulação
- 1 homem.

Re.2002 da Força Aérea Cobeligerante.
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RE.2005 SAGITTARIO
Caça.
O Reggiane Re.2005 Sagittario (certamente o melhor caça da Reggiane) foi o responsável pela defesa
de Roma e Nápoles e atuou durante o desembarque aliado na Sicília, onde enfrentou Spitfires em
condições de igualdade.
O Re.2005 voou pela primeira vez a 09/05/42 e foi lançado em 1943 (362ª Squadrigia do 22º Gruppo).
Ele era dotado de um motor alemão Daimler-Benz DB 605A-1 produzido sob licença na Itália.
No momento do armistício, apenas 48 unidades desse avião haviam sido produzidas. Alguns foram
destruídos para não cair em mãos alemãs e um piloto italiano escapou com o seu avião para o lado
aliado (o aparelho foi enviado aos EUA para avaliação). Os alemães capturaram 12 unidades dele e a
sua produção prosseguiu sob controle alemão (número desconhecido) até maio de 1944. Ele teria sido
utilizado pela Luftwaffe inclusive na defesa de Berlim e de Ploesti, na Romênia, mas é mais provável
que nunca tenha operado fora da Itália. A ANR utilizou 6 aparelhos para treinamento.
Teve uma versão posterior, o Re.2006, que não passou da fase de protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 3 canhões de 20 mm, 2 metralhadoras de 12,7 mm e tinha capacidade para 630 kg
de bombas ou tanques de combustível. Comprimento - 8,73 m. Envergadura - 11,00 m. Altura - 3,15
m. Motor (1) - 1.475 HP. Peso (máx) - 3.610 kg. Velocidade - 628 km/h. Autonomia - 980 km. Teto 11.500 m. Tripulação - 1 homem.

Re.2005 Sagittario
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RO.37 LINCE
Avião de reconhecimento.
O IMAM74 Ro.37 Lince foi lançado em 1935 e teve duas versões principais: Ro.37 (com motor em linha
refrigerado a água) e Ro.37bis (motor radial refrigerado a ar). O Ro.37 participou da guerra na Etiópia
e da Guerra Civil Espanhola, onde sofreu fortes baixas.
O Ro.37 era o avião de reconhecimento padrão da Itália quando de sua entrada na 2ª Guerra Mundial,
contando 275 unidades em serviço. Embora superado em 1940, o lento e vulnerável Ro.37 foi empregado na África do Norte, Bálcãs e África Oriental Italiana. Em meados de 1941, ele já havia sido retirado
de unidades de 1ª linha e foi usado como avião utilitário, de treinamento e ambulância possivelmente
até 1944.
Ele foi exportado para o Afeganistão (16 unidades), Hungria (14), Equador (10), Áustria (8) e Uruguai
(6). No Afeganistão ele ainda era usado em 2001! A Espanha incorporou à sua aviação 68 unidades
dele após o fim da guerra civil.
Ele foi produzido até 1939 e teve um total de 635 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Ro.37bis era armado com 3 metralhadoras de 7,7 mm e podia transportar até 180 kg de bombas.
Comprimento - 8,56 m. Envergadura - 11,08 m. Altura - 3,15 m. Motor (1) - 560 HP. Peso (máx) - 2.420
kg. Velocidade - 330 km/h. Autonomia - 1.120 km. Teto - 7.200 m. Tripulação - 2 homens.

IMAM Ro.37bis
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Industrie Meccaniche e Aeronautiche Meridionali.
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RO.43
Hidroavião.
Lançado em 1937, o IMAM Ro.43 era derivado do Ro.37 e foi um dos raros hidroaviões de catapulta
da Marinha italiana a participar da 2ª Guerra Mundial (além da versão de hidroavião do Re 2000). Seu
primeiro voo se deu a 19/11/34 e, no momento da entrada da Itália na guerra, havia 105 unidades dele
em serviço. Este aparelho equipou os navios das classes Zara e Vittorio Venetto e o porta-hidroaviões
Giuseppe Miraglia.
Embora não fosse nada excepcional, o Ro.43 serviu muito bem em sua função e pode legitimamente
ser considerado um dos melhores aparelhos desta classe. Das 48 unidades que ainda existiam no
momento do armistício, apenas 28 ainda estavam embarcadas.
Foi produzido até 1941, tendo 194 unidades produzidas (incluindo o protótipo).
Teve uma versão de caça monoposto, o Ro.44 (único hidroavião de caça da Regia Marina na 2ª Guerra
Mundial), mas seu desempenho era tão medíocre que, das 35 unidades produzidas, apenas 7 estavam
em serviço no Mar Egeu no começo da 2ª Guerra Mundial e foram logo retiradas de serviço e enviadas
para escolas de treinamento.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 7,7 mm. Comprimento - 9,71 m. Envergadura - 11,57 m. Altura 3,51 m. Motor (1) - 700 HP. Peso (máx) - 2.400 kg. Velocidade - 303 km/h. Autonomia - 1.500 km. Teto
- 6.600 m. Tripulação - 2 homens.
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RO.57
Caça bimotor.
Desenvolvido a partir de 1938, o IMAM Ro.57 era um caça bimotor moderno, de estrutura metálica e
asa baixa. Contudo, seu armamento de apenas duas metralhadoras era muito insatisfatório. Embora
fosse concebido em 1939 como um interceptador e escolta, posteriormente ele foi convertido em bombardeiro de mergulho, designado Ro.57bis, com freio de mergulho nas asas, dois canhões de 20 mm
e uma bomba de 500 kg.
Lançado na primavera de 1943, o Ro.57bis teve entre 50 e 60 unidades produzidas, as quais equiparam
o 97º Grupo Autônomo. O Ro.57bis foi usado para interceptação e ataque ao solo, mas não foi bemsucedido. Tinha baixa taxa de subida com carga total, sérios problemas de superaquecimento do motor
e, além disso, não era muito estável durante o mergulho.
Em julho de 1943, todos os Ro.57 foram enviados para Crotone, no sul da Itália, onde quase todos
foram destruídos em um bombardeio aéreo americano a 13/07/43. Apenas 4 aparelhos sobreviveram
ao armistício, mas foram imediatamente descartados.
Ele se revelou muito caro para um aparelho cuja função nunca ficou muito clara.
Teve uma versão posterior, o Ro.58, que não passou da fase de protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Ro.57bis era armado com 2 canhões de 20 mm, 2 metralhadoras de 12,7 mm e podia transportar
500 kg de bombas. Comprimento - 8,80 m. Envergadura - 12,50 m. Altura - 2,90 m. Motor (2) - 840 HP
(cada). Peso (máx) - 5.000 kg. Velocidade - 501 km/h. Autonomia - 1.200 km. Teto - 7.800 m. Tripulação
- 1 homem.

IMAM Ro.57
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RO.63
Avião de ligação e reconhecimento.
Em novembro de 1938, os italianos perceberam a necessidade de um avião leve de ligação semelhante
ao Fieseler 156 Storch alemão e duas empresas foram convidadas a iniciar o desenvolvimento de seus
projetos: a IMAM e a AVIS. O protótipo da IMAM realizou o seu primeiro voo em junho de 1940 e foi
testado de 25 de julho até setembro de 1940, revelando-se superior ao avião germânico. Um contrato
de pré-produção foi assinado em dezembro desse ano e seis unidades foram encomendadas. Estes
aparelhos foram testados no início de 1941 e logo despachados para unidades operacionais, sendo
dois em Roma e quatro na Líbia.
A 18/12/41, a IMAM recebeu uma encomenda de 100 aparelhos, mas agora havia a necessidade de
substituir o motor, pois o original (um Hirth HM 508D alemão) estava com dificuldades de fornecimento.
O novo motor “Beta” da Isotta Fraschini, no entanto, era problemático e também não foi fornecido. Com
isso, o projeto foi completamente abandonado.
Com a perda da África, em maio de 1943, todos os aparelhos naquele teatro resultaram abandonados.
No pós-guerra, o único remanescente foi usado para turismo, mas não foi possível retomar a sua fabricação pois todos os seus desenhos técnicos haviam sido destruídos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele podia transportar 2 passageiros ou uma maca. Comprimento - 9,60 m. Envergadura - 13,50 m.
Altura - 2,35 m. Motor (1) - 250 HP. Peso (máx) - 1.482 kg. Velocidade - 203 km/h. Autonomia - 901
km. Teto - 6.800 m. Tripulação - 1 homem.
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ROMOLO
Classe de submarinos.
Especialmente projetada para transporte para o Extremo Oriente, essa classe (também conhecida
como classe “R”) teria doze barcos, mas apenas dois (Romolo e Remo) foram completados antes do
armistício italiano de setembro de 1943 (o R10, lançado a 13/07/43, era o único dos demais que já
havia sido lançado na ocasião).
O Romolo e o Remo foram completados em junho de 1943 (sua construção iniciou-se no ano anterior)
e tiveram uma carreira muito curta: ambos foram afundados em combate no Mediterrâneo: o Remo
pelo submarino HMS United a 15/07/43 e o Romolo pela aviação aliada a 18/07/43.
Os R3 e R4 estavam sendo construídos em Taranto e permaneceram no lado aliado da linha após o
armistício. A Regia Marina recebeu os cascos incompletos deles a 14/11/46 e foram desmantelados no
ano seguinte. Os R5 e R6 nunca tiveram seus trabalhos iniciados (a encomenda só foi cancelada a
08/01/44).
Os demais foram capturados pelos alemães em Monfalcone (R7, R8 e R9) e La Spezia (R10, R11 e
R12), os quais tentaram concluí-los, mas nenhum deles entrou em serviço. Os barcos em construção
em Monfalcone foram todos afundados pela aviação aliada: o UIT5 (ex-R8) a 20/04/44, o UIT4 (ex-R7)
a 25/05/44 e o UIT6 (ex-R9) a 16/03/45. Todos foram resgatados em 1946 e desmantelados em 1948.
O UIT1 (ex-R10) foi afundado em Gênova pela aviação americana a 04/10/44. O UIT2 (ex-R11) e o
UIT3 (ex-R12) foram auto-afundados pelos alemães a 24/04/45, sendo resgatados em 1946 e usados
como tanques de óleo flutuantes, designados, respectivamente, GR.522 e GR.523. O GR.523 estava
sendo usado para estocagem de óleo Diesel em Ancona ainda em 1972.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 3 canhões AA de 20 mm (alguns barcos incompletos tinham 2 tubos lança-torpedos
de 17,7 polegadas). Podiam transportar 600 toneladas de carga. Deslocamento - 2.155/2.560 T. Comprimento - 86,50 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 2.600/900 HP. Velocidade - 13/6 nós. Tripulação 63 homens.

Romolo
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ROSOLINO PILO
Classe de torpedeiras.
Essa classe, formada por oito barcos, tinha boas qualidades navais e é a mais antiga das classes de
torpedeiras italianas da 2ª Guerra Mundial. Todos os seus barcos foram construídos entre 1913 e 1916,
a saber: Rosolino Pilo (identificação PL), Giuseppe Cesare Abba (AB), Giuseppe Dezza (DZ, ex-Pilade
Bronzetti), Giuseppe Missori (MS), Antonio Mosto (MO e MT), Ippolito Nievo (NV), Fratelli Calroli (CL,
ex-Francesco Nullo) e Simone Schiaffino (SF e SH). Originalmente considerados como destróiers, foram reclassificados como torpedeiras em 1929.
O Pilo e o Missori estiveram envolvidos no incidente de Corfu em 1923. O Ippolito Nievo foi descartado
em abril de 1938. Apesar da idade, tiveram participação ativa na campanha do Mediterrâneo, atuando
principalmente como escoltas. Duas unidades foram perdidas em ação, ambas por minas: o Calroli
(23/12/40) e o Schiaffino (24/04/41).
O Missori e o Pilo foram capturados pelos alemães a 10/09/43 em Durazzo (Albânia). O Missori foi
rebatizado TA.22 e foi seriamente avariado em diferentes ocasiões, sendo auto-afundado em Trieste a
03/05/45. O Pilo, por sua vez, protagonizou uma dramática ação: a 25/09/43, ele foi obrigado pelos
alemães a escoltar navios que levavam a divisão “Brennero” para Trieste, mas, durante a viagem, a
sua tripulação rebelou-se, neutralizou os guardas alemães e conseguiu escapar para Brindisi.
O Dezza foi capturado pelos alemães no Fiume a 16/09/43 e rebatizado TA.35, sendo afundado por
mina a 17/08/44 (foi resgatado e depois auto-afundado a 03/05/45).
O Abba, o Mosto e o Pilo passaram para o lado aliado após o armistício italiano e ficaram ainda em
serviço na Itália após a guerra. Em 1953, o Abba e o Mosto passaram a ser usados como caça-minas.
O Pilo foi descartado em 1954 e os demais em 1958.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 5 canhões de 4 polegadas, 2 canhões AA de 40 mm, 2 metralhadoras
AA de 6,5 mm e 4 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas. Podiam transportar 10 minas. Deslocamento - 616 T(padrão). Comprimento - 73,00 m. Velocidade - 30 nós (por 1940, sua velocidade não
excedia os 25 nós).

Rosolino Pilo, 1940.
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RS.14
Hidroavião.
O FIAT RS.14 foi o último hidroavião italiano operacional da 2ª Guerra Mundial. Ele fez o seu primeiro
voo em maio de 1939 e entrou em serviço em maio de 1941.
O RS75.14 foi usado com sucesso como avião de reconhecimento, patrulha antissubmarina e escolta
nos mares Mediterrâneo, Jônico e Adriático a partir de bases na costa italiana, Sicília e Sardenha. No
momento do armistício, restavam 39 aparelhos desse tipo, sendo alguns usados pela ANR e outros
pela ACI. Estes foram organizados no Reagrupamento Operacional de Hidroaviões até o final da
guerra. Ele só foi retirado de serviço em 1948.
Teria uma versão terrestre de ataque ao solo (AS.14), mas ele não passou da fase de protótipo.
Ele foi produzido pela CMASA (uma subsidiária da FIAT em Pisa) e teve 184 unidades produzidas
(além de dois protótipos) em três versões.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm e 2 metralhadoras de 7,7 mm. Podia transportar até 400
kg de bombas, torpedos ou cargas de profundidade. Comprimento - 14,10 m. Envergadura - 19,54 m.
Altura - 5,63 m. Motores (2) - 840 HP (cada). Peso (máx) - 8.470 kg. Velocidade - 390 km/h. Autonomia
- 2.500 km. Teto - 6.300 m. Tripulação - 5 homens.
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S37
Transporte blindado de pessoal.
O Autoprotetto S37 4x4 era um transporte blindado de pessoal leve construído sobre o chassi do trator
de artilharia TL37. O projeto foi apresentado em 1941 e ele foi aceito para serviço em fevereiro de 1942,
tendo sido encomendada a produção de 150 veículos, mas, muito provavelmente, esse número não foi
atingido.
Ele não tinha seteiras para que seus passageiros usassem suas armas em segurança, então foram
feitas modificações de campanha. Uma delas era a instalação de placas de blindagem separadas; outra era instalação de placas de blindagem sobre as laterais com buracos para passar as armas. Teve
ainda uma versão armada com um lança-chamas, uma versão de comando, equipada com rádio, e
de ambulância. É conhecido um veículo armado com um canhão antitanque de 47 mm.
O S37 foi usado na África do Norte e como veículo de escolta de comboios nos Bálcãs. Após o armistício, 37 unidades dele caíram em mãos alemãs, que fizeram uso dele como transporte de munição e
suprimentos, sob a designação gepanzerter Mannschaftstransportwagen S37.250 (i). Partisans iugoslavos e croatas capturaram e fizeram uso de vários desses veículos.
Foram produzidas mais de 100 unidades dele.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele podia transportar 8 passageiros e era armado com 1 metralhadora de 8 mm. Comprimento - 4,95
m. Largura - 1,92 m. Altura - 1,80 m. Peso - 5,3 T. Motor - 65 HP. Velocidade - 52 km/h. Blindagem
(máx) - 8,5 mm. Tripulação - 1 homem.
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S.66
Aerobote.
Projetado para substituir o S.55P na aviação civil, o Savoia-Marchetti S.66 manteve o layout de dois
cascos de seu antecessor, mas eles ficaram maiores e receberam contornos mais elegantes. Ele realizou o seu primeiro voo em 1931 e entrou em serviço comercial em 1933.
A Regia Aeronautica utilizou seis dessas aeronaves para operações de busca e salvamento durante a
2ª Guerra Mundial e três S.66 sobreviveram até a rendição da Itália em setembro de 1943.
Ele teve apenas 24 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era podia transportar 22 passageiros. Comprimento - 16,65 m. Envergadura - 33,00 m. Altura - 4,90 m.
Motores (3) - 750 HP (cada). Peso (máx) - 10.950 kg. Velocidade - 238 km/h. Autonomia - 1.200 km.
Teto - 5.350 m. Tripulação - 2 homens.
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SAI.207
Caça interceptador.
Desenvolvido do avião de corrida SAI.7, o Ambrosini SAI76.207 foi concebido como um caça leve interceptador de alta velocidade, inteiramente construído de madeira. Ele fez seu primeiro voo na primavera
de 1941 e, nos voos experimentais, o SAI.207 alcançou uma velocidade de mergulho de mais de 800
km/h. Com tão bons resultados, a Regia Aeronautica imediatamente encomendou 2.000 unidades
desse avião.
Porém, até o dia do armistício, apenas 12 unidades de pré-produção haviam saído das linhas de montagem e apenas 3 aparelhos chegaram, em julho, à 83ª Squadriglia, 18º Gruppo, 3º Stormo, em Roma.
Eles realizaram algumas interceptações de bombardeiros pesados aliados sem nenhum sucesso e
posteriormente foram enviados de volta à fábrica para a realização de melhorias. Aparentemente, os
seus pilotos não ficaram muito impressionados com o seu desempenho.
Apenas 14 unidades desse avião foram construídas.
Teve uma versão posterior, o SAI 403 Dardo, que teve apenas um protótipo construído.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 canhões de 20 mm e 2 metralhadoras de 12,7 mm. Comprimento - 8,02 m. Envergadura - 9,00 m. Altura - 2,87 m. Motor (1) - 750 HP. Peso (máx) - 2.415 kg. Velocidade - 641 km/h.
Autonomia - 850 km. Teto - 12.000 m. Tripulação - 1 homem.

SAI.207
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SAN GIORGIO
Cruzador blindado.
A classe San Giorgio era formada por dois grandes cruzadores pesadamente blindados: o San Giorgio
e o San Marco, ambos construídos entre 1905 e 1911. Ambos participaram da Guerra Ítalo-turca (1911),
embora o San Giorgio tenha passado a maior parte dela no estaleiro em reparos devido a um encalhe.
Depois, tiveram uma participação apagada na 1ª Guerra Mundial. Enquanto o San Marco se envolvia
no incidente de Corfu (1923), o San Giorgio servia na costa da Somália e tornou-se um navio de treinamento em 1931. O San Marco foi convertido a alvo de artilharia radiocontrolado entre 1931 e 1935.
Após uma curta participação na Guerra Civil Espanhola em 1936, o San Giorgio foi reformado em 193738, quando duas de suas chaminés foram removidas.
Em maio de 1940, o San Giorgio teve a sua artilharia antiaérea reforçada e foi enviado para Tobruk, na
Líbia, para atuar como barco de defesa costeira. Apesar de ter se saído bem em combate contra aviões
e navios britânicos e de ter detido o avanço das tropas britânicas sobre a cidade por onze horas, ele
ganhou lamentável notoriedade por ter abatido por engano o avião do Marechal Ítalo Balbo, então Governador da Líbia, a 28/06/40. Quando Tobruk caiu em poder dos australianos, a 22/01/41, o San Giorgio foi auto-afundado para não cair em mãos inimigas. Ele foi resgatado em 1951, mas afundou a
20/07/51 enquanto estava sendo rebocado.
O San Marco foi capturado em La Spezia pelos alemães por ocasião do armistício e encontrado afundado ao fim da guerra, sendo desmantelado em 1949.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, o San Giorgio era armado com 4 canhões de 10 polegadas, 8 canhões de 7,5 polegadas, 10
canhões de 3,9 polegadas, 12 canhões AA de 20 mm e 14 metralhadoras AA de 13,2 mm. Deslocamento - 9.470 T(padrão). Comprimento - 140,89 m. Velocidade - 18,6 nós.

San Giorgio
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SAURO
Classe de destróiers.
Os quatro barcos dessa classe foram lançados em 1925/26 e concluídos em 1926/27: Nazario Sauro
(identificação SA e SU), Cesare Battisti (BT), Daniele Manin (MA) e Francesco Nulo (NL).
Tiveram modesta participação na 2ª Guerra Mundial atuando no Mar Vermelho. Nenhum sobreviveu à
guerra: o Nulo encalhou e foi torpedeado pelo destróier HMS Kimberley a 21/10/40, sendo bombardeado e destroçado pela RAF no dia seguinte; a 03/04/41, os demais receberam a missão quase suicida
de bombardear Port Sudan, mas foram localizados e atacados por Swordfishes do porta-aviões HMS
Eagle. O Manin e o Sauro foram afundados e o Battisti alcançou a Península Arábica, onde foi autoafundado por sua tripulação.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 4 canhões de 4,7 polegadas, 2 canhões AA de 40 mm, 2 metralhadoras AA de 13,2
mm, 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 52 minas. Deslocamento - 1.058 T(padrão). Comprimento - 90,16 m. Velocidade - 31 nós.

Nazario Sauro
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SELLA
Classe de destróiers.
Construídos entre 1922 e 1927, os quatro barcos dessa classe (Quintino Sella, Bettino Ricasoli, Giovanni Nicotera e Francesco Crispi) formaram a base para todas as classes de destróiers italianos no
período entreguerras. No entanto, não foram bem-sucedidos, particularmente com relação à sua maquinaria (embora o Crispi tivesse seus motores trocados em 1937).
Em 1940, o Ricasoli e o Nicotera foram vendidos para a Suécia (rebatizados, respectivamente, Puke e
Psilander – ambos foram demolidos em 1947 e 1949, respectivamente).
Durante a guerra, o Sella (identificação SE) e o Crispi (CR e CP) foram baseados na ilha grega de
Leros, no Dodecaneso, atuando principalmente como escoltas de comboios. Participaram da retomada
da ilha de Kastelorizo a 27/02/41 e foram usados como base para lanchas explosivas, inclusive no
ataque bem-sucedido ao cruzador HMS York a 26/05/41. O Crispi liderou o desembarque em Sitia, na
ilha de Creta, a 28/05/41.
Não sobreviveram à guerra, sendo ambos perdidos após o armistício italiano. O Sella foi afundado
pelas lanchas torpedeiras alemãs S54 e S61 a 11/09/43, no Mar Adriático, enquanto tentava alcançar
um porto em poder dos aliados (na ocasião, transportava centenas de civis que tentavam fugir). O
Crispi foi capturado pelos alemães em Pireu a 09/09/43 e foi rebatizado TA.15. Foi afundado pela RAF
em águas rasas a 08/03/44 ao Norte de Creta. Resgatado, o TA.15 foi para Pireu para reparos, sendo
auto-afundado a 12/10/44.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 4 canhões de 4,7 polegadas, 2 canhões AA de 40 mm, 4 metralhadoras
AA de 13,2 mm, 4 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade.
Podiam transportar 32 minas. Deslocamento - 1.140 T(padrão). Comprimento - 84,90 m. Velocidade 33 nós.

Francesco Crispi, 1925.
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SEMOVENTE L40 DA 47/32
Canhão autopropulsado.
Este veículo consistia do canhão antitanque 47/32 Modelo 1935 montado sobre o chassi do Tanque
Leve L6/40 modificado e sem teto.
Esse blindado estreou em combate em 1942, muito tarde para lidar com os novos tanques médios
aliados. Tivesse entrado em serviço um ano antes, ele seria adequado para enfrentar tanques leves,
carros blindados e tanques cruzadores britânicos.
Apesar disso, ele esteve presente nas principais frentes italianas. Foi o blindado italiano com armamento de maior calibre na campanha da Rússia, onde as 80 unidades enviadas foram perdidas com as
ofensivas soviéticas no inverno de 1942-43. Foi usado ainda na África do Norte (a partir de El Alamein),
na Sicília e contra os alemães na defesa de Roma.
Com o armistício italiano, várias unidades foram capturadas pelos alemães. Elas foram então usadas
em ações antipartisans pela Wehrmacht, RSI, Bulgária e Croácia. Alguns foram produzidos sob a supervisão alemã (conhecido como modelo “G”, mais largo) e cedidos à Eslovênia. Um L40 da RSI tomou
parte no último combate entre blindados no território italiano, a 26/04/45, perto de Piacenza. A designação alemã para ele era StuG L6 mit 47/32 630(i).
Teve duas versões de comando, o Carro Comando Plotone per Semovente da 47/32 e o Carro Comando Compagnia per Semovente da 47/32. O primeiro se destinava a comandantes de pelotão e tinha
um rádio, o que reduzia a sua capacidade de transportar munição; o segundo se destinava a comandantes de companhia e teve o seu canhão substituído por uma metralhadora de 8 mm disfarçada de
canhão para permitir a instalação de dois rádios.
Sua produção se encerrou em 1943, totalizando 282 unidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 47 mm. Comprimento - 3,82 m (incluindo o canhão). Largura - 1,86 m.
Altura - 1,69 m. Peso - 6,4 T. Velocidade - 42 km/h. Blindagem (máx) - 30 mm. Tripulação - 3 homens.
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SEMOVENTE M40 DA 75/18
Canhão de assalto.
Lançado em 1941, o canhão de assalto M40 da 75/18, construído sobre o chassi do tanque M13/40,
estreou em combate na África do Norte, com a Divisão Ariete, na primavera de 1942. Seu desenvolvimento teve início devido ao êxito do Sturmgeschütz III alemão na campanha da França. Contudo, à
medida que o M13/40 era substituído pelo M14/41, o novo chassi passou a ser usado e o canhão de
assalto passou a ser chamado M41. Da mesma forma ocorreu com o M15/42, resultando no M42.
Esses canhões autopropulsados foram os melhores veículos blindados italianos da 2ª Guerra Mundial.
Tinham silhueta baixa, boa proteção e podiam disparar projéteis de alto-explosivo (HE), perfurante (AP)
e perfurante explosivo (HEAT). Foram utilizados na África do Norte, Sicília e Itália e tiveram especial
destaque na função de antitanque.
Após o armistício, os alemães capturaram 123 unidades dele e mantiveram a sua produção, concluindo
outras 55 unidades. Também teve uma versão de comando, despojada do canhão (substituído por uma
metralhadora de 13.2 mm) e equipada com mais rádios. Os alemães designaram-no StuG M42 mit
7,5 KwK L 18(850)(i) e fizeram uso dele na Itália e nos Bálcãs.
Foram produzidos 60 M40, 162 M41 e 190 (ou 243) M42.
No pós-guerra, os italianos usaram esses veículos até que eles fossem substituídos por modelos de
produção norte-americana.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Semovente da 75/18 M41 era armado com 1 canhão de 75 mm e 1 metralhadora de 8 mm. Comprimento - 4,92 m. Largura - 2,28 m. Altura - 1,85 m. Peso - 13,4 T. Velocidade - 34 km/h. Blindagem
(máx) - 50 mm. Tripulação - 3 homens.

Semovente da 75/18 M41
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SEMOVENTE M41M DA 90/53
Canhão autopropulsado antitanque.
Este veículo surgiu da necessidade criada diante dos tanques pesados soviéticos que os italianos encontraram quando invadiram a URSS. O Semovente da 90/53 utilizava o canhão antiaéreo da 90/53 (o
melhor canhão antitanque italiano) montado num chassi do tanque M14/41 modificado (M41M77). O
motor do tanque foi reposicionado no centro do chassi e sua produção iniciou-se em 1942.
Lançado em abril de 1942, foi usado na África do Norte e na defesa da Sicília, com bons resultados.
Contudo, ele não tinha proteção para a sua guarnição, era lento e tinha uma diminuta capacidade de
transporte de munição (apenas 6 projéteis). Um transporte de munição baseado no chassi do L6/40
(Portamunizioni L/40) foi desenvolvido para acompanhar o Semovente da 90/53 e podia transportar 66
projéteis. Embora tenha sido projetado para operar no front oriental, nunca atuou lá.
Após o armistício, os alemães incorporaram ao seu arsenal seis destes veículos, que foram usados
como artilharia de campanha. A designação alemã para ele era Selbfahrlafette 90/53 801(i).
Ele teve 30 unidades produzidas (além de outras 18 na versão de carro-comando, sem o canhão).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 90 mm. Comprimento - 4,94 m (5,30 metros incluindo o canhão). Largura
- 2,20 m. Altura - 2,18 m. Peso - 17 T. Velocidade - 32 km/h. Blindagem (máx) - 30 mm. Tripulação - 4
homens.

Semovente da 90/53

77

M de Modificato = Modificado.
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SEMOVENTE M41 DA 75/32
Canhão autopropulsado antitanque.
Após o sucesso do Semovente da 75/18, decidiu-se construir um canhão autopropulsado com um canhão com maior capacidade antitanque. O protótipo então apresentado unia o chassi do tanque médio
M14/41 e o canhão de campanha de 75 mm L/32, surgindo assim o Semovente da 75/32.
Ele foi considerado uma solução intermediária até que houvesse disponibilidade de canhões L/34. Poucos foram produzidos durante 1943 (cerca de 25) e os poucos que foram fornecidos a unidades operacionais acabaram lutando contra os ex-aliados alemães em torno de Roma após o armistício.
Ele acabou sendo incluído no arsenal alemão e fornecido às forças fascistas no Norte da Itália. Alguns
foram rearmados com o canhão L/34, mas não se sabe se ele continuou a ser produzido sob o controle
germânico.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 75 mm e 1 metralhadora de 8 mm. Comprimento - 4,91 m (5,69 metros
incluindo o canhão). Largura - 2,28 m. Altura - 1,85 m. Peso - 14 T. Velocidade - 40 km/h. Blindagem
(máx) - 45 mm. Tripulação - 3 homens.

Semovente M41 da 75/32
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SEMOVENTE M42M DA 75/34
Canhão autopropulsado.
O Semovente M42M78 era o resultado da união do chassi do tanque M15/42 e do canhão antitanque
75/34 (o mesmo do tanque P26/40). Ele foi concebido originalmente como um canhão de assalto que
deveria acompanhar o tanque P26/40.
Seus testes foram realizados em março de 1943, tendo a sua produção se iniciado no mesmo mês. Foi
feita uma encomenda de 280 unidades e, em julho de 1943, 93 veículos já haviam sido produzidos e
60 haviam sido entregues às unidades operacionais. Ele combateu os alemães em volta de Roma em
setembro de 1943, sendo alguns destruídos e outros capturados.
Após o armistício italiano, os alemães capturaram 36 unidades dele e assumiram o controle de sua
produção (mais 80 unidades foram então produzidas). Os alemães fizeram uso dele na Itália e na Iugoslávia. A designação alemã para ele era StuG M42 mit 75/34 851(i). A RSI utilizou apenas uma
unidade dele, no Gruppo Squadroni Corazzati San Giusto.
Teve um total de 192 unidades produzidas.
Teve um modelo posterior, o Semovente M43 da 75/34. Era o mesmo canhão montado no chassi M43,
uma versão ligeiramente aumentada do chassi do tanque M15/42. Foram produzidas de 23 a 29 unidades e ele recebeu a designação StuG M43 mit 75/34 851(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 75 mm e 1 metralhadora de 8 mm. Comprimento - 5,04 m (5,69 com o
canhão). Largura - 2,23 m. Altura - 1,80 m. Peso - 15 T. Velocidade - 40 km/h. Blindagem (máx) - 50
mm. Tripulação - 3 homens.

Semovente M42M da 75/34

78

M de Modificato = Modificado.
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SEMOVENTE M42T DA 75/46
Canhão autopropulsado antitanque.
Após o armistício de 08/09/43, os alemães assumiram o controle da fábrica Ansaldo e ordenaram a
construção de um novo canhão autopropulsado com base no chassi do M15/42 modificado (M43) e
armado com o canhão antiaéreo 75/46 Modello 1934. Ele passou a ser chamado de Semovente M42T79
da 75/46. Ele foi o primeiro blindado italiano de construção quase exclusivamente soldada ao invés de
rebitada ou parafusada.
Muito poucos foram produzidos (entre 11 e 13 unidades) entre 1944 e 1945 e eles foram usados exclusivamente pelos alemães, que o designaram StuG M43 mit 75/46 852(i).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 75 mm e 1 metralhadora de 8 mm (eventualmente substituída por uma
metralhadora alemã de 7,92 mm). Comprimento - 7,28 m (incluindo canhão). Largura - 2,88 m. Altura 1,74 m. Peso - 15,7 T. Velocidade - 40 km/h. Blindagem (máx) - 100 mm. Tripulação - 3 homens.

Semovente M42T da 75/46

79

T de Tedesco, que significa “alemão” em italiano.
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SEMOVENTE M43 DA 105/25 BASSOTTO
Canhão autopropulsado.
Este veículo foi o resultado da montagem de um canhão 105/25 sobre o chassi do tanque M15/42
aumentado e rebaixado, chamado de M42L e, depois, M43. Este foi o veículo blindado mais poderoso
construído pelos italianos na 2ª Guerra Mundial. Os italianos o apelidaram de Bassotto (“Dachshund”).
Lançado em 1943, apenas um grupo de artilharia da 135ª Divisão Blindada “Ariete II” foi totalmente
equipado com ele antes do armistício de setembro, o qual engajou os alemães na luta por Roma. Ele
não enfrentou os aliados pela Itália, porém, foi capturado e empregado pelos alemães e pela RSI. A
designação alemã para ele era Sturmgeschutz M43 mit 105/25 853(i).
Ao tempo do armistício, 30 unidades haviam sido produzidas. A sua produção prosseguiu sob o controle
alemão, totalizando 121 unidades.
Teve uma versão de comando armada com uma metralhadora de 13,2 mm no lugar do canhão.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 canhão de 105 mm e 1 metralhadora de 8 mm. Comprimento - 5,10 m. Largura 2,40 m. Altura - 1,75 m. Peso - 15,8 T. Velocidade - 38 km/h. Blindagem (máx) - 75 mm. Tripulação - 3
homens.

Semovente M43 da 105/25
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SETTEMBRINI
Classe de submarinos.
Baseados na classe Mameli, os italianos construíram a classe Settembrini, um modelo maior e de desempenho consideravelmente melhor, particularmente quanto à velocidade e manobrabilidade. Essa
classe teve apenas dois barcos: Luigi Settembrini e Ruggero Settimo, construídos entre 1928 e 1932.
Durante a Guerra Civil Espanhola, o Luigi Settembrini afundou um cargueiro soviético.
Quando a Itália entrou na 2ª Guerra Mundial, eles estavam estacionados no Mar Vermelho e passaram
a ser empregados em patrulhas, transporte de suprimentos para a África e treinamento.
Após o armistício italiano, passaram para o lado aliado e foram empregados em treinamento. O Luigi
Settembrini foi afundado acidentalmente pelo destróier USS Frament, no Atlântico, a 15/11/44. O Ruggero Settimo foi desativado em março de 1947.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 4 polegadas e 2 (ou 4)
metralhadoras AA de 13,2 mm. Deslocamento - 953/1.153 T. Comprimento - 69,11 m. Motores (2 Diesel/ 2 Elétricos) - 3.000/1.400 HP. Velocidade - 17,5/7,7 nós. Tripulação - 56 homens.

Ruggero Settimo
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SIRENA
Classe de submarinos.
Baseados na classe Argonauta, os italianos construíram vários submarinos então designados “Tipo
600”, da qual a Sirena foi a segunda das classes desse tipo. Construída entre 1931 e 1934, essa classe
teve doze barcos: Sirena, Naiade, Nereide, Anfitrite, Galatea, Ondina, Diamante, Smeraldo, Rubino,
Topazzio, Ametista e Zaffiro.
Durante a Guerra Civil Espanhola, esses barcos realizaram várias patrulhas. Ao eclodir a 2ª Guerra
Mundial, eles participaram extensivamente de ações no Mediterrâneo, perdendo onze barcos em ação:
o Diamante foi afundado a 20/06/40 pelo submarino HMS Parthian; o Rubino foi afundado a 29/06/40
pela aviação britânica; o Naiade foi afundado pelos destróiers HMS Hereward e HMS Hyperion a
14/12/40; o Anfitrite foi afundado a 06/03/41 pelo destróier HMS Greyhound; o Smeraldo foi perdido por
razões desconhecidas em setembro de 1941; o Zaffiro foi afundado a 09/06/42 pela aviação britânica;
o Ondina foi afundado a 11/07/42 pelas baleeiras armadas sul-africanas Protea e Southern Maid; o
Nereide foi afundado a 13/07/43 pelos destróiers HMS Echo e HMS Ilex durante a invasão da Sicília; o
Sirena e o Ametista foram auto-afundados a 09/09/43 e 12/09/43, respectivamente; o Topazio foi afundado por engano por um avião britânico a 12/09/43.
O Galatea passou para o lado aliado e sobreviveu à guerra. Foi desativado em fevereiro de 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 100 mm e 2 (ou 4) metralhadoras AA de 13,2 mm. Deslocamento - 679/842 T. Comprimento - 60,18 m. Motores (2 Diesel/ 2
Elétricos) - 1.350/800 HP. Velocidade – 14/7,5 nós. Tripulação - 44 homens.

Zaffiro
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SLC
Torpedo humano.
Desenvolvido a partir de 1935 e lançado em 1938, o SLC (Silure a Lenta Corsa = Torpedo de Curto
Alcance) representou o pioneirismo italiano em torpedos humanos não-suicidas. Ele era um torpedo
tripulado por dois operadores equipados com respiradores subaquáticos autônomos e possuía uma
ogiva descartável, que era fixada no fundo de embarcações inimigas. Ele era transportado até as imediações do alvo por um submarino. Porém, por ser de difícil operação e desconfortável, foi apelidado
por suas tripulações de “maiale” (porco).
Ele era operado pela X MAS (10ª Flotilha MAS) e foi bastante usado entre 1941 e 1943, especialmente
contra Gibraltar. Estima-se que os danos causados aos aliados por estes pequenos artefatos sejam da
ordem de 130.000 toneladas de navios mercantes e 70.000 de navios militares.
Sua ação mais famosa ocorreu a 19/12/41, quando três SLC, lançados pelo submarino Sciré, penetraram na base naval de Alexandria e inutilizaram por um bom tempo os encouraçados HMS Queen Elizabeth e HMS Valiant, além do destróier HMS Jervis e um petroleiro.
Teve mais de 80 unidades produzidas, em vários modelos, e serviu de base ao “Chariot” britânico.
O seu contínuo desenvolvimento levou ao Siluro San Bartolomeo (SSB), o modelo final do SLC. Ele
era mais veloz (4,5 nós) e tinha maior alcance, bem como podia levar uma carga explosiva maior (até
400 kg). Apenas três unidades foram construídas e ele nunca foi utilizado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O SLC Tipo 100 podia transportar uma ogiva de 230 ou duas de 125 kg de carga explosiva. Deslocamento - 1,6 T(padrão). Comprimento - 7,30 m. Motor (1 Elétrico) - 1,1 (posteriormente 1,6) HP. Velocidade - 3 nós. Tripulação - 2 homens.

Clube SOMNIUM – 2020
Página 259 de 297

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

SM.73
Avião de transporte.
O Savoia-Marchetti SM.73 (ou S.73) voou pela primeira vez a 04/07/34 e foi lançado em 1935, sendo
utilizado em rotas de transporte civil por toda a Europa e África. Foi usado também pela Bélgica (que o
produziu sob licença) e Tchecoslováquia, que adquiriram 12 e 6 aparelhos, respectivamente. O avião
belga recebeu a designação SM.73B. Em maio de 1940, sete aviões belgas escaparam para a Inglaterra e foram usados pela RAF (outros que tentaram ir para o Congo acabaram capturados na Argélia).
Um avião foi construído especialmente para os militares como um transporte VIP de oito lugares.
Quando a Itália entrou na 2ª Guerra Mundial, ele foi requisitado pelo Commando Servizi Aerei Speciali
(Comando de Serviços Aéreos Especiais – CSAS) para uso como transporte militar. Ele equipou duas
esquadrilhas de transporte (605ª e 606ª Squadriglie, do 1480º Gruppo), com base em Reggio Calabria,
atuando no transporte de tropas e equipamentos para a África do Norte. Alguns foram usados também
no front russo e cinco na África Oriental Italiana. Ao todo, 23 aparelhos foram postos em serviço militar.
Haveria ainda uma versão específica, o SM.73M. Quatro SM.73 continuaram em uso após o armistício
de setembro de 1943, três dos quais a serviço da aviação aliada e um a serviço do Eixo.
O SM.73 é também o predecessor do bombardeiro SM.81 Pipistrello.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar até 1.800 kg de carga ou 18 passageiros. Comprimento - 18,37 m. Envergadura 24,00 m. Altura - 4,45 m. Motores (3) - 800 HP (cada). Peso (máx) - 10.800 kg. Velocidade - 325 km/h.
Autonomia - 1.000 km. Teto - 7.000 m. Tripulação - 4 homens.

SM.73 militar.
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SM.74 MILLEPIEDI
Avião de transporte.
Desenvolvido a pedido da empresa italiana Ala Littoria, o Savoia-Marchetti SM.74 (ou S.74) Millepiedi
(“Centopeia”) era uma aeronave de transporte civil de grande capacidade lançada em 1936, sendo de
asa alta e com capacidade para até 27 passageiros. No entanto, com o advento do DC-2 americano,
ele ficou defasado no mercado e a única empresa que o adquiriu foi a própria Ala Littoria. Além do
protótipo, mais dois aparelhos foram construídos e nisso se resumiu a sua produção. A 22/12/37, um
desses aparelhos estabeleceu um recorde mundial de velocidade com carga máxima.
Com o início da 2ª Guerra Mundial, a Regia Aeronautica requisitou os três aparelhos e os enviaram
para a Líbia, onde operaram sob o comando do Commando Servizi Aerei Speciali (Comando de Serviços Aéreos Especiais – CSAS). Ele foi especialmente valioso no abastecimento e estabelecimento de
guarnições em oásis na fronteira da Líbia. Durante o cerco de Benghazi, o SM.74 evacuou refugiados
civis e feridos. Com a retomada da ofensiva em abril de 1941, ele abasteceu particularmente a Divisão
Blindada Ariete.
O último SM.74 sobrevivente deixou a África do Norte a 07/01/43 com destino a Roma, onde foi destruído por bombardeiros americanos a 19/08/43.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar até 27 passageiros. Comprimento - 21,36 m. Envergadura - 29,68 m. Altura - 5,50 m.
Motores (4) - 780 HP (cada). Peso (máx) - 14.000 kg. Velocidade - 322 km/h. Autonomia - 2.000 km.
Teto - 7.000 m. Tripulação - 4 homens.

SM.74 da 604ª Squadriglie. Este aparelho foi destruído no solo em Castel Benito, Líbia, a 02/10/41.
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SM.75
Avião de transporte.
Baseados no SM.73, os italianos desenvolveram um avião de transporte maior e de melhor desempenho, o Savoia Marchetti SM.75 (ou S.75). O SM.75 era rápido, robusto, capaz de voar a longas distâncias e podia transportar até 24 passageiros.
Voou pela primeira vez a 06/11/37, sendo lançado em fevereiro do ano seguinte. Foi usado pelas linhas
civis para a Europa e África e pela Hungria (5 unidades). A LATI (Linee Aeree Transcontinentali Italiane)
usou uma versão chamada SM.76 nas suas linhas para Natal e Rio de Janeiro. Uma versão posterior,
o SM.75bis, tinha novos motores (teve apenas 11 unidades). Outra versão teve a sua fuselagem ampliada, o desenho da asa alterado, os tanques de combustível foram aumentados e ele ainda recebeu
novos motores, sendo designado SM.75GA 80 (pelo menos três unidades foram construídas). Este
avião realizou uma viagem Roma-Tóquio no verão de 1942 e lançou folhetos para as populações na
África Oriental Italiana. Teve também uma versão de hidroavião, o SM.87Idro, que teve apenas quatro
unidades produzidas e, após o armistício, todas atuaram pela ANR (nenhuma sobreviveu à guerra).
Quando a Itália entrou na 2ª Guerra Mundial, ele foi logo colocado sob controle militar. Tiveram destacada atuação, especialmente na África (um aparelho acompanhou o Corpo Aéreo Italiano na Bélgica
durante a Batalha da Inglaterra). Nesse período, a maioria das aeronaves teve os motores substituídos,
foi armada com torre de metralhadora dorsal e alguns foram modificados para servir como bombardeiro
(um par deles atacou Port Sudan e uma base aérea americana na Etiópia). Também foi usado como
ambulância. Após o armistício, cerca de vinte dos remanescentes foram confiscados pelos alemães e
apenas quatro permaneceram no Sul da Itália. Os aparelhos húngaros foram usados como transportes
de paraquedistas.
O SM.75 foi produzido até 1943, tendo um total de 95 unidades, algumas das quais usadas até 1949.
Teria uma versão posterior, o SM.90, do qual se construiu apenas o protótipo. Outro desenvolvimento
dele foi o SM.95C, um avião de transporte quadrimotor que voou pela primeira vez a 08/05/43. Os dois
protótipos até então construídos caíram em mãos alemãs quando se deu o armistício e foram levados
para a Alemanha, onde foram perdidos. No pós-guerra, ele foi produzido e utilizado como transporte
civil e militar até o início dos anos 50.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A versão armada tinha uma metralhadora de 12,7 mm. Podia transportar até 1.000 kg de carga ou 24
passageiros. Comprimento - 21,60 m. Envergadura - 29,68 m. Altura - 5,10 m. Motores (3) - 750 HP
(cada). Peso (máx) - 14.470 kg. Velocidade - 363 km/h. Autonomia - 2.279 km. Teto - 7.000 m. Tripulação - 5 homens.

SM.75

80

Grande Autonomia.
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SM.78
Aerobote.
No final de 1932, foram concluídos os testes de voo do Savoia-Marchetti SM.78 (ou S.78), um pequeno
aerobote de reconhecimento e bombardeio, com a hélice voltada para a ré. Ele foi o último aerobote
biplano construído e usado em quantidades significativas pela Itália.
O SM.78 entrou em serviço nas esquadrilhas 141ª (La Spezia), 144ª (Livorno), 182ª (Nisida) e 189ª
(Siracusa). A 144ª e a 182ª voaram nessas aeronaves até 1938, quando foram substituídas pelo
Z.501. Vários SM.78 foram usados no início da 2ª Guerra Mundial para busca e resgate.
Ele foi produzido ente 1932 e 1935, totalizando 49 unidades (incluindo o protótipo). A Espanha demonstrou interesse em produzi-lo sob licença, mas o negócio não se concluiu.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 2 metralhadoras de 7,7 mm e podia transportar 700 kg de bombas ou cargas de
profundidade. Comprimento - 12,26 m. Envergadura - 16,66 m. Altura - 4,34 m. Motor (1) - 850 HP.
Peso (máx) - 5.150 kg. Velocidade - 245 km/h. Autonomia - 2.400 km. Teto - 4.000 m. Tripulação – 2/4
homens.
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SM.79 SPARVIERO
Bombardeiro.
O Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero (Gavião) realizou o seu primeiro voo a 08/10/34 e surgiu em 1935
como um avião civil (S.79P). Foi o primeiro avião italiano multimotor com trem de pouso retrátil e bateu
vários recordes de velocidade nesse período. Em outubro de 1936, foi lançada a sua versão militar, a
qual atuou na Guerra Civil Espanhola. A 26/04/37, ele participou do infame bombardeio a Guernica.
Quando a Itália entrou na 2ª Guerra Mundial, a 10/06/40, o SM.79 era o bombardeiro e aerotorpedeiro
padrão da Regia Aeronautica. Na ocasião, havia 612 aparelhos em serviço, distribuídos em quatorze
stormi e um grupo autônomo, sediados na Metrópole e nas colônias. Apelidado de Gobbo Maledetto
(“Corcunda Maldito”), o SM.79 representava dois terços de todos os bombardeiros italianos. Ele atuou
constantemente no Mediterrâneo (principalmente contra Malta), França, Bálcãs, África do Norte e África
Oriental Italiana. As versões de torpedeiro (SM.79-II e III) teriam destruído cerca de 320.000 toneladas
de navios aliados, incluindo o afundamento dos destróiers HMS Fearless (23/07/41), HMS Legion
(25/03/42), HMS Bedouin (15/06/42), HMAS Nestor (16/06/42), HMS Foresight (13/08/42) e causado
danos aos porta-aviões HMS Victorious (12/08/42) e HMS Indomitable (06/07/43) e aos cruzadores
HMS Kent (18/09/40), HMS Liverpool (08/10/40 e 14/06/42), HMS Glasgow (07/12/40), HMS Manchester (23/07/41), HMS Phoebe (27/08/41) e HMS Arethusa (18/11/42).
No entanto, ele tinha sérias deficiências: pouca blindagem, falta de tanques autovedantes e velocidade
insuficiente. Mas, na falta de um substituto adequado, ele continuou em atividade até o fim da guerra.
Em 1943, foram lançados o SM.79bis e o SM.79-III (versão de aerotorpedeiro também chamada de
SM.579), ambos com novos motores. Além disso, existiram versões de bombardeiro bimotor (SM.79B,
exclusivamente para exportação) e transporte de passageiros (SM.79C, SM.79T e SM.79TP).
Com o armistício, 29 aparelhos passaram a atuar com a ACI, sendo convertidos em transportes, e 15
foram incorporados à Luftwaffe. A maioria, porém, atuou pela ANR, principalmente como torpedeiros.
Eles atacaram navios em Ânzio e Gibraltar e continuaram em ação até 1945.
Na Itália, o SM.79 parou de ser produzido em 1944, contando 1.346 unidades, incluindo 113 exportadas
(mais do que todos os outros bombardeiros multimotores italianos somados). Foi, sem dúvida, o mais
importante avião italiano da 2ª Guerra Mundial. No pós-guerra, foi usado como transporte e alguns
foram usados como reboque de alvos aéreos. Foi retirado de serviço na Itália em 1952.
A Espanha, que reteve os remanescentes dos cerca de 100 aparelhos usados na Guerra Civil, utilizou
o SM.79 até o início dos anos 60. A Iugoslávia adquiriu 45 aparelhos (versão SM.79K), os quais combateram a invasão do Eixo em abril de 1941. Quatro deles voaram para o Egito (três deles carregando
as reservas de ouro do país) e depois foram usados como transportes pela RAF. Os alemães entregaram os dois últimos SM.79 iugoslavos à Croácia. Em 1937, a Romênia adquiriu 24 unidades da versão
SM.79B, porém, os romenos decidiram trocar o motor por um Junkers Jumo 211 alemão, surgindo o
SM.79JR, dos quais foram produzidas mais 24 unidades. A Romênia então produziu o avião sob licença, somando 80 unidades até 1946 (8 delas com novos motores, designadas JIS-79B). A Romênia
foi o único país que utilizou o SM.79 na frente russa. O Iraque adquiriu 6 unidades do SM.79B (mas
recebeu apenas 4) e o Brasil, 3 SM.79T. Em 1949, o Líbano adquiriu quatro SM.79 para a sua nova
Força Aérea e os empregou até 1959.
Teve uma versão de transporte civil de passageiros, o SM.83 (23 unidades produzidas).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O SM.79-II era armado com 3 metralhadoras de 12,7 mm e 2 metralhadoras de 7,7 mm. Podia transportar 1.250 kg de bombas ou 1 torpedo81 de 17,7 polegadas. Comprimento - 15,80 m. Envergadura 21,18 m. Altura - 4,10 m. Motores (3) - 780 HP (cada). Peso (máx) - 10.480 kg. Velocidade - 430 km/h.
Autonomia - 1.900 km. Teto - 7.000 m. Tripulação – 4/6 homens.

81

De fato, ele podia transportar dois torpedos, mas, como isso reduzia muito a sua velocidade, isso era evitado.
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SM.81 PIPISTRELLO
Bombardeiro.
Em 1935, foi lançado o bombardeiro médio trimotor SM.81 Pipistrello (“Morcego”), desenvolvido do
transporte SM.73. O SM.81 voou pela primeira vez a 08/02/35, entrando em serviço em abril do mesmo
ano. Em ação, ele foi bem-sucedido como bombardeiro, transporte e avião de reconhecimento. Ele
também foi usado como transporte VIP, tendo o armamento removido e a cabine confortavelmente
mobiliada. O Rei Vítor Emanuel III, Benito Mussolini e o Chefe de Gabinete da Força Aérea cada um
tinha um desses aparelhos como transporte pessoal.
Esteve em ação na Etiópia e teve destacada atuação na Guerra Civil Espanhola. Esteve em ação ainda
na Albânia. Quando a Itália entrou na guerra (10/06/40), 304 aeronaves desse tipo permaneciam em
serviço, das quais 147 estavam na Itália, Ilhas da Mar Egeu e Norte da África, 59 na África Oriental e o
restante em unidades de transporte. Tiveram atuação intensa e sérias baixas, bombardeando alvos na
África e no Mediterrâneo. A 17/07/40, um SM.81 avariou seriamente o destróier HMS Havoc. Paulatinamente, porém, todas as esquadrilhas foram sendo reequipadas com o SM.79 e as que continuavam
com o modelo se limitavam a operações noturnas. Cinco deles foram convertidos em ambulâncias.
Durante a campanha da Grécia, foram usados apenas para transporte e bombardeio noturno. Em 1942,
o 18º Gruppo foi enviado para o front russo equipado com SM.81 para transporte. Planejou-se usar
esses aviões numa prevista invasão de Malta, em que eles pousariam levando a bordo elementos da
Divisão La Spezia. Em 1943, esses aviões participaram da evacuação da Tunísia e eram responsáveis
pelo abastecimento de Pantelleria e Lampedusa. Ele também foi usado por uma unidade especial de
reboque de planadores.
Com o armistício, apenas quatro SM.81 permaneceram ao lado das forças aliadas no Sul da Itália.
Vários SM.81 foram capturados pelos alemães, que formaram três grupos aéreos de transporte com
eles, dois com sede em Bergamo e um em Goslar (Alemanha). Este operou na Polônia, Tchecoslováquia e Áustria. Os SM.81 da ANR operavam no front oriental com marcas de identificação da Luftwaffe
e bandeiras italianas na frente da fuselagem. Uns poucos sobreviveram à guerra e foram usados até
fins da década de 40.
O avião de série teve cinco motores diferentes: Alfa Romeo 125 RC.35 de 650 HP (192 produzidos),
Piaggio P.IX RC.40 de 680 HP (140), Gnome-Rhone K.14 de 650 HP (96), Alfa Romeo 126 RC.34 de
680 HP (58) e Piaggio P.X RC.15 de 670 HP (48). Como resultado, foram utilizados três tipos diferentes
de carenagens de motor. Em 1938, por questões de logística, decidiu-se operar o SM.81 com motores
Alfa Romeo na Itália, com motores Gnome-Rhone K.14 na Líbia e os motores Piaggio na África Oriental.
Sua produção cessou em março de 1938, tendo 534 unidades produzidas, incluindo 6 aparelhos vendidos para a China. Após o fim da guerra civil, a Espanha manteve 65 unidades dele em seu serviço.
A África do Sul pôs em serviço um aparelho capturado em 1942.
Teve uma versão de bimotor, o SM.81B (ou SM.81bis), que não passou da fase de protótipo. A SINAW
(Sino-Italian National Aircraft Works) teria produzido dois desses aparelhos.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 6 metralhadoras de 7,7 mm. Podia transportar até 2.000 kg de bombas. Comprimento
- 18,36 m. Envergadura - 24,00 m. Altura - 4,37 m. Motores (3) - 680 HP (cada). Peso (máx) - 10.504
kg. Velocidade - 336 km/h. Autonomia - 2.000 km. Teto - 7.000 m. Tripulação - 6 homens.

Clube SOMNIUM – 2020
Página 265 de 297

ENCICLOPÉDIA DE ARMAS DA 2ª GUERRA MUNDIAL

SM.82 MARSUPIALE
Avião de transporte.
Lançado em 1940, o Savoia-Marchetti SM.82 Marsupiale (“Marsupial”) voou pela primeira vez a
30/10/39 e era um desenvolvimento do SM.75. Ele foi o maior avião de transporte italiano e um dos
melhores da 2ª Guerra Mundial, além de atuar também como bombardeiro, a despeito de sua baixa
velocidade e nenhuma proteção blindada, o que fez com que ele sofresse perdas severas.
Foi usado também no transporte de passageiros de longa distância, na linha Itália-Espanha-África Ocidental-Brasil, mas o serviço foi interrompido quando o Brasil cortou relações com Eixo a 28/01/42.
O SM.82 realizou missões de transporte e bombardeio em todo o Mediterrâneo e África. Durante o
levante dos iraquianos em maio de 1941, o SM.82 transportou 18 toneladas de suprimentos para eles.
Ao fim da campanha norte-africana, ele foi usado para abastecer a Tunísia e teve cerca de 100 aparelhos abatidos ou destruídos no solo entre novembro de 1942 e abril de 1943. A versão de bombardeiro
pesado (68 unidades produzidas) tinha uma gôndola para o bombardeador e suportes para as bombas
e atuou contra numerosos objetivos, incluindo Gibraltar, Palestina e Alexandria. Quatro SM.82 decolaram de Rhodes a 19/10/40 para bombardear as refinarias em Bahrein e depois pousaram na Eritréia, a
mais longa missão de bombardeio da História até então. Teve também uma versão de lançamento de
paraquedistas (SM.82P, 21 unidades produzidas), que realizou nada menos que quinze operações de
salto em combate na Itália, África, Grécia e Rússia. Teve ainda uma versão de transporte de tanques
leves (4 unidades), transporte de combustível (2), transporte de caças (2), transporte de motores (2) e
com novos motores (80 SM.82bis e 20 SM.82PW – estes produzidos no pós-guerra). O SM.82 transportou 51 caças CR.42 desmontados para a África Oriental Italiana82. Teve por fim uma versão produzida até 1944 pelos alemães, com armamento germânico (SM.82LW). De fato, este foi o avião estrangeiro que os alemães usaram em maior número.
Após o armistício italiano, os SM.82 sobreviventes serviram nos dois lados da Itália dividida (29 no Sul
e cerca de 60 no Norte) e foram empregados e produzidos pelos alemães, inclusive no front russo.
Após a guerra, cerca de 30 aparelhos continuaram em operação e ele ainda estava em uso em 1960.
Teve um total de 875 unidades produzidas, além de 1 protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm e 4 metralhadoras de 7,7 mm. Podia transportar até 4.000
kg de carga ou bombas ou 40 soldados. Comprimento - 22,90 m. Envergadura - 29,68 m. Altura - 6,00
m. Motores (3) - 950 HP (cada). Peso (máx) - 18.020 kg. Velocidade - 347 km/h. Autonomia - 2.100 km.
Teto - 6.000 m. Tripulação - 4 homens.

SM.82

82

A capacidade do SM.82 transportar aviões no seu interior lhe valeu os apelidos de “Marsupial” e Canguro (“Canguru”).
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SM.84
Bombardeiro e aerotorpedeiro.
Lançado em fevereiro de 1941 (41º Grupo de Bombardeio Terrestre), o Savoia-Marchetti SM.84 foi fruto
do desenvolvimento do SM.79. No entanto, o novo avião tinha diversos problemas, como a péssima
manobrabilidade, motores problemáticos e um peso maior proporcionado pela nova blindagem, que
não oferecia proteção alguma contra os canhões de 20 mm dos caças aliados e que só serviam para
torná-lo mais lento e difícil de decolar.
Como aerotorpedeiro, ele foi o primeiro avião terrestre italiano especificamente projetado para a função
desde o início. Ele obteve alguns êxitos, como o torpedeamento do encouraçado HMS Nelson
(27/09/41), que o deixou fora da guerra por seis meses. O SM.84 operou como bombardeiro no Mar
Egeu, na Sardenha e na Sicília. Bombardeou a Tunísia no inverno de 1942/43, sofrendo pesadas baixas para os caças noturnos britânicos. Em todas as funções, porém, revelou-se inferior ao seu predecessor, o SM.79 e foi retirado de serviço paulatinamente. Por 10/07/43, somente o 43° Stormo, com
base na Apúlia, ainda operava o SM.84. Em algumas unidades, ele foi substituído, ironicamente, pelo
próprio SM.79.
Por ocasião do armistício, havia cerca de 150 desses aparelhos ainda em serviço e a maioria caiu em
mãos alemãs, enquanto sete foram usados pelos aliados como transporte no Sul da Itália. Em 1943,
os alemães forneceram quatorze aparelhos à Eslováquia, os quais também foram usados como transportes. Pelo final da guerra, só era usado para transporte e treinamento, continuando em serviço na
Itália até 1948. De fato, nem como transporte ele era eficiente, pois sua capacidade de carga era muito
reduzida.
Teve um total de 329 unidades produzidas, incluindo as versões SM.84bis e o protótipo do SM.84ter.
Um modelo bimotor baseado nele, o SM.89, não passou do estágio de protótipo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 4 metralhadoras de 12,7 mm e podia transportar até 2.000 kg de bombas ou 2 torpedos
de 17,7 polegadas. Comprimento - 17,93 m. Envergadura - 21,13 m. Altura - 4,59 m. Motores (3) - 1.000
HP (cada). Peso (máx) - 13.560 kg. Velocidade - 467 km/h. Autonomia - 1.830 km. Teto - 7.900 m.
Tripulação - 5 homens.

SM.84
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SM.85
Bombardeiro de mergulho.
O desenvolvimento do SM.85 teve início em 1935, mas desde o início o projeto teve problemas de
especificações oficiais e de design: as hélices eram perigosamente próximas à cabine, o que tornava
uma temeridade abandonar o avião em caso de necessidade; não havia aquecimento da cabine, o que
deixava o piloto com muito frio quando voava em grande altitude.
Ele realizou o seu primeiro voo a 19/12/36 e foi lançado em 1939. No entanto, o SM.85 redundou em
fragoroso fiasco: era difícil de pilotar, tinha uma taxa de subida muito baixa, instabilidade no mergulho
e era muito suscetível aos rigores climáticos do Mediterrâneo. Estreou em junho de 1940, equipando o
96º Gruppo Bombardeamento a Tuffo (Grupo de Bombardeio de Mergulho) que operou a partir de
Pantelleria, sem quaisquer resultados. Em agosto de 1941, os remanescentes foram demolidos e os
italianos adquiriram bombardeiros de mergulho alemães Junkers Ju 87 no lugar deles.
Teve apenas 34 unidades produzidas, incluindo 2 protótipos.
Teve uma versão posterior, o SM.86, que não passou da fase de protótipo, mas, mesmo assim, foi
usado em ataques à Malta e Grécia. Um protótipo foi abatido acidentalmente por um Junkers Ju 87.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 ou 7,7 mm e podia transportar uma bomba de até 800 kg.
Comprimento - 10,40 m. Envergadura - 14,00 m. Altura - 3,33 m. Motores (2) - 500 HP (cada). Peso
(máx) - 4.190 kg. Velocidade - 368 km/h. Autonomia - 870 km. Teto - 6.500 m. Tripulação – 1 homem.
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SOLDATI
Classe de destróiers.
Essa grande classe de destróiers (também conhecida como classe Camicia Nera) teve dois grupos: o
primeiro ordenado em 1937 (doze barcos) e o segundo em 1940 (sete). Seriam completados em
1938/39 e 1942/43, respectivamente. Eram eles: Alpino (identificação AP), Artigliere (AR), Ascari (AI),
Aviere (AV), Bersagliere (BG), Camicia Nera (CN), Carabiniere (CB), Corazziere (CZ e CR), Fuciliere
(FC), Geniere (GE), Granatiere (GN) e Lanciere (LN) (1º grupo); Bombardiere (BR), Carrista (CR), Corsaro (CA), Legionario (LG), Mitragliere (MT), Squadrista (SQ) e Velite (VL) (2º grupo).
Tiveram destacada atuação na campanha do Mediterrâneo, estando presentes nos principais confrontos com a Royal Navy: Punta Stilo (09/07/40), Cabo Teulada (27/11/40), Cabo Matapã (28-29/03/41),
Primeira (17/12/41) e Segunda (22/03/42) Batalhas de Sirte. Também participaram da escolta de comboios e lançamento de minas. No entanto, ela sofreu pesadas perdas: o Artigliere foi afundado a
12/10/40 pelos cruzadores HMS Ajax e HMS York; o Lanciere emborcou e afundou a 23/03/42 durante
uma tempestade; o Velite foi torpedeado pelo submarino HMS P228 a 21/11/42, mas sobreviveu; o
Aviere foi afundado pelo submarino HMS Splendid a 17/12/42; o Bersagliere foi afundado pela aviação
aliada a 07/01/43 em Palermo; o Corsaro foi afundado a 09/01/43 por minas; o Bombardiere foi torpedeado a 17/01/43 pelo submarino HMS United; o Geniere foi afundado a 01/03/43 pela USAAF em
Palermo; o Ascari foi afundado a 24/03/43 por minas; o Alpino foi afundado pela aviação aliada a
19/04/43 em La Spezia (foi resgatado, mas não retornou ao serviço, sendo auto-afundado pelos alemães a 24/04/45).
A 30/07/43, após a queda do fascismo, o Camicia Nera e o Squadrista foram rebatizados, respectivamente Artigliere e Corsaro.
Com o armistício italiano, o Corazziere foi auto-afundado a 09/09/43 em Gênova (foi resgatado pelos
alemães, mas foi afundado por um ataque aéreo a 04/09/44). O Squadrista (agora rebatizado Corsaro)
e o Carrista foram capturados incompletos pelos alemães. Eles foram rebatizados TA.33 e TA.34, respectivamente. O TA.33 foi afundado durante seus testes de mar a 04/09/44 pela aviação aliada e o
TA.34 acabou desmantelado. Quando o encouraçado Roma foi afundado pelos alemães, a 09/09/43, o
Carabiniere, o Fuciliere e o Mitragliere participaram do resgate dos sobreviventes.
O Camicia Nera (agora rebatizado Artigliere), o Carabiniere, o Fuciliere, o Granatiere, o Legionario, o
Mitragliere e o Velite passaram a atuar no lado aliado e sobreviveram à guerra. No pós-guerra, o Artigliere foi cedido à URSS em 1949 e o Fuciliere teve igual destino em 1950. Foram rebatizados Lovky e
Lyogk, respectivamente, e foram desativados em 1960. O Legionario, o Mitragliere e o Velite foram
cedidos à França em 1948, sendo rebatizados, respectivamente, Duchaffault (descartado em 1954),
Jurien de la Gravière (1956) e Duperré (1961). Os outros dois (Carabiniere e Granatiere) permaneceram na Marinha italiana até 1965 e 1958, respectivamente.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Os barcos do primeiro grupo eram armados com 4 canhões83 de 4,7 polegadas, 12 metralhadoras AA
de 13,2 mm, 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade. Podiam transportar 48 minas. Deslocamento - 1.850 T(padrão). Comprimento - 106,75 m. Velocidade - 38
nós.

Ascari, 1940.

83

Alguns barcos receberam mais um canhão de 4,7 polegadas.
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SPA 38R
Caminhão leve.
O SPA 38R (também conhecido como FIAT-SPA 38R) 4x2 foi lançado em 1936 e foi um dos principais
caminhões leves do Regio Esercito durante a 2ª Guerra Mundial. Ele foi produzido em dois modelos,
padrão e colonial (este com filtro de ar, maior capacidade de combustível e partida elétrica).
O SPA 38R foi enviado para a África Oriental Italiana em 1937 e para a Líbia em 1938. Na mesma
ocasião, ele participava da Guerra Civil Espanhola, onde o SPA 38R demonstrou toda a sua robustez
e excelente desempenho na estrada, sendo usado, inclusive, como trator de artilharia.
Durante a 2ª Guerra Mundial, ele foi usado também como ambulância, ônibus, oficina móvel, carrorádio, caminhão-frigorífico, caminhão-holofote e até como veículo antiaéreo leve (Semovente Contraerei Leggero), equipado com um canhão Breda de 20 mm. Esteve em todos os fronts italianos e também
foi usado pela Regia Aeronautica.
Ele foi exportado para a França, que encomendou 500 unidades dele, das quais 400 foram entregues
antes da declaração de guerra italiana.
Foi produzido até depois da guerra (SPA 38R/45) e permaneceu em serviço até 1956.
Desenvolvido em conjunto com o SPA 38R, o SPA 36R tinha um motor resfriado a ar para uso no
deserto da Líbia, mas foi produzido em pequenas quantidades. Virtualmente idênticos, o que os diferia
visualmente era a grade de radiador, que no 36R terminava em um semicírculo na frente do capô do
motor, enquanto no 38R era totalmente retangular.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 2.500 kg de carga ou 25 soldados. Comprimento - 5,78 m. Largura - 2,07 m. Altura 2,55 m. Peso - 3,2 T. Velocidade - 52 km/h. Motor - 55 HP.
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SPA CL39
Caminhão leve.
O Autocarro Leggero SPA CL39 foi desenvolvido com base nas Autocarrettas de montanha para substituir os arcaicos veículos puxados por cavalos. Este caminhão foi apresentado em 1938 sob o nome
de CLF (Carro Leggero per Fanteria = Carro Leve para Infantaria) em dois modelos diferentes: um com
um motor refrigerado a ar e outro refrigerado a água (que foi o escolhido). O CLF acabou adotado pelo
Regio Esercito em 1939 sob o nome de CL39. No entanto, era muito conhecido também como autocarretta SPA ou L39.
Era um veículo fácil de manter e produzir, sendo rápido e fácil de manobrar. Foi usado por unidades de
infantaria para rebocar canhões de 20 mm, de 47 mm e obuseiros de 75 mm. Em 1940, uma divisão
de infantaria deveria ser equipada com 45 caminhões desse tipo. Em 1943, esse número subiu para
145 (53 para cada um dos dois regimentos de infantaria e 39 para o batalhão de morteiros da divisão).
Foi usado pela primeira vez durante as manobras de 1939 e depois atuou em todas as frentes italianas
durante a 2ª Guerra Mundial, exceto na África Oriental Italiana. Em abril de 1941, 1.170 deles atuaram
nos Bálcãs.
Após o armistício italiano, foi utilizado pela Wehrmacht, que manteve a sua produção, contando 198
unidades sob controle alemão. Permaneceu em serviço na Itália até meados dos anos 50.
Teve um total de 5.642 unidades produzidas para o Regio Esercito e Regia Aeronautica (apenas os
primeiros 400 veículos entregues tinham teto rígido).
Em 1941, foi adotada uma versão para a África do Norte, o CL39 “Coloniale”, que tinha filtro de óleo e
era rebaixado, com a roda sobressalente atada atrás do banco do motorista.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 1.140 kg de carga ou 10 soldados. Comprimento - 3,89 m. Largura - 1,52 m. Altura 2,30 m. Peso - 1,6 T. Velocidade - 38 km/h. Motor - 25 HP.
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SPA DOVUNQUE 33
Caminhão médio.
Lançado em 1931, o FIAT 612 6x4 foi desenvolvido como um sucessor do FIAT 611C. Ele entrou em
serviço em 1932 e, em agosto de 1932, foi rebatizado SPA84 Dovunque 33.
As primeiras unidades foram entregues às unidades de artilharia como veículos de comando. Ele estreou em ação na Guerra da Etiópia (82 unidades), onde, a despeito de ser um veículo robusto e muito
promissor, seu motor revelou ter uma potência insuficiente para uma operação adequada do veículo.
A necessidade de melhorias levou a modificações no projeto a partir de 1933, que resultaram no Dovunque 35. Uma versão especial equipada com um projetor de 120 mm foi criada para equipar as
baterias de artilharia antiaérea. Ele possui um arranjo com as duas rodas sobressalentes, instaladas
em ponto morto a 25 cm acima do solo entre o primeiro e o segundo eixos, a fim de facilitar a superação
de obstáculos.
Sua produção se encerrou em 1935. Ele constava do inventário do Regio Esercito em junho de 1940,
basicamente na África Oriental Italiana.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 2.000 kg de carga ou 20 soldados. Comprimento - 5,00 m. Largura - 2,00 m. Altura 2,91 m. Peso - 3,8 T. Velocidade - 47 km/h. Motor - 46 HP.

84

Società Piemontese Automobili, uma subsidiária da FIAT.
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SPA DOVUNQUE 35
Caminhão médio.
Em 1935, os italianos aprimoraram o SPA Dovunque 33 para sanar os problemas encontrados durante
a Guerra da Etiópia, surgindo assim o SPA Dovunque 35, cujo aspecto externo pouco diferia de seu
antecessor.
Lançado em 1936, o SPA 35 era um veículo 6x4 robusto e compacto, de excelente desempenho. Serviu
tanto ao Regio Esercito quanto à Regia Aeronautica, atuando como trator de artilharia leve e transporte
de infantaria, além de outras funções especiais, como veículo de observação, carro-rádio e até laboratório fotográfico móvel.
Ele esteve na Guerra Civil Espanhola e era um numericamente importante meio de transporte quando
a Itália entrou na 2ª Guerra Mundial. Atuou principalmente na África do Norte (o cenário para o qual ele
havia sido projetado) e na Rússia.
Após o armistício italiano, a sua produção foi mantida pelos alemães e um total de 307 unidades dele
foram entregues à Wehrmacht. Na Itália, ele permaneceu em produção até 1948 e em serviço até 1950.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 2.500 kg de carga ou 25 soldados. Comprimento - 5,03 m. Largura - 2,07 m. Altura 2,91 m. Peso - 4,5 T. Velocidade - 60 km/h. Motor - 55 HP.
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SPA DOVUNQUE 35 PROTETTO
Transporte blindado de pessoal.
Este veículo foi desenvolvido a partir de 1938 sobre o chassi do Dovunque 35 para suprir a infantaria
das unidades blindadas de um transporte adequado. No entanto, o seu protótipo só foi apresentado em
1941 e logo revelou-se que seu motor era muito fraco para a tarefa. O fato é que o Dovunque 35 era
grande demais para ser um veículo blindado realmente eficiente, devido ao peso excessivo proporcionado pelas placas de blindagem e consequentes modificações estruturais. O Regio Esercito abandonou
o projeto em favor do Autoprotetto S37. Ao tempo do armistício, somente o protótipo havia sido concluído, embora a FIAT continuasse a trabalhar no projeto depois disso.
Em setembro de 1944, com a indústria pesada do Norte da Itália sob controle alemão, o projeto foi
transferido para a Officine Viberti de Turim e o protótipo foi entregue à 1ª Brigada Negra Ather Capelli
em novembro de 1944 (armado com uma metralhadora de 8 mm).
A Viberti alterou o projeto (prevendo um teto no compartimento de pessoal, que aparentemente nunca
foi instalado) e o rebatizou como Autotrasporto Blindato SPA Dovunque 35. Um número indeterminado
de veículos foi construído (nenhum finalizado) e três deles foram usados pelas forças da RSI em abril
de 1945. Dois outros veículos foram capturados na fábrica pelos partisans, um dos quais foi destruído
por um Panzerfaust perto dela.
Seus pneus sobressalentes eram transportados em uma montagem de roda livre em cada lado abaixo
da cabine para ajudar a atravessar terrenos acidentados. Ele possuía três aberturas de cada lado e
duas na traseira do veículo, para que as tropas no seu interior pudessem usar suas armas com relativa
segurança.
Ele também era conhecido como Dovunque 35 Blindato, Dovunque Scudato e Trasporto Truppe Blindato Su SPA Dovunque 35.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele podia ser armado com 1 metralhadora de 8 mm e transportar 10 soldados. Comprimento - 5,30 m.
Largura - 2,00 m. Altura - 2,35 m. Peso - 4,7 T. Motor - 55 HP. Velocidade - 45 km/h. Blindagem (máx)
- 10 mm. Tripulação - 2 homens.
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SPA DOVUNQUE 41
Caminhão pesado.
O SPA Dovunque 41 6x6 foi um caminhão pesado italiano de uso militar na 2ª Guerra Mundial. Foi
produzido em versões de caminhão de uso geral e de trator de artilharia pesada e antiaérea. Lançado
em 1943, foi pouco produzido e utilizado pelo Regio Esercito.
Desenvolvimento do SPA Dovunque 35, ele tinha um chassi muito robusto e se destacava por um
excelente desempenho em todo tipo de terreno.
A produção desse veículo foi retomada em 1944 sob controle alemão, tendo a Wehrmacht recebido
153 unidades dele. No pós-guerra, foi produzido até 1948 e permaneceu em serviço até 1970.
Uma versão mais leve dele foi desenvolvida, o Dovunque 42, mas o projeto foi abandonado com o
armistício italiano. Uma versão de canhão autopropulsado armado com um Cannone da 90/53 Modello
39 não passou da fase de protótipo, que foi entregue ao Grupo Colleoni da Divisão X MAS da RSI.
Ele teve uma versão de trator de artilharia, o TM41, adotado em março de 1942 para rebocar o canhão
antiaéreo 90/53 Modello 1939 .
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 5.000 kg de carga. Comprimento - 7,04 m. Largura - 2,35 m. Altura - 3,12 m. Peso 8,8 T. Velocidade - 50 km/h. Motor - 110 HP.
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SPA-VIBERTI AS42 SAHARIANA
Caminhão leve.
Baseada no AB 41, a Camionetta AS8542 Sahariana 4x2 foi desenvolvida especificamente para realizar
operações de reconhecimento no deserto da Líbia. Ele surgiu de uma demanda de unidades italianas
na África por um equivalente aos veículos usados pelo Long Range Desert Group (LRDG) britânico.
Ele era extremamente manobrável, leve e tropicalizado, adequado para patrulhas de longo alcance no
deserto. Seus tanques de combustível cobriam todo comprimento do veículo em duas fileiras, suas
laterais tinham racks para transporte de “jerry cans” e seu armamento era bastante variado, incluindo
metralhadoras de 8 mm e canhões de 20 ou 47 mm. Ele não tinha blindagem.
O Sahariana foi desenvolvido pela SPA-Viberti e sua produção se iniciou em agosto de 1942. Ele chegou às linhas de frente em outubro de 1942, equipando o Raggruppamento Sahariano, que enfrentou
o LRDG. Mais tarde, lutaram na Tunísia, na Sicília e contra os alemães em Roma. Após o armistício,
algumas unidades foram usadas pelas forças da República de Saló na Ucrânia e em Ânzio. A 2ª Divisão
Paraquedista alemã usou alguns desses veículos na frente ocidental em 1944-45.
Houve um modelo posterior, chamado de AS4386, Sahariana II ou Metropolitana. Produzido em 1943,
ele não tinha os racks para os “jerry cans” e recebeu uma capota e novos pneus para neve e lama.
Foram produzidas mais de 100 unidades do AS42 e AS43. Após a guerra, sete desses veículos foram
usados pela polícia italiana até 1954.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia ser armado com 1 canhão de 47 mm ou 20 mm e 1 a 3 metralhadoras de 8 mm. Comprimento 5,62 m. Largura - 2,26 m. Altura - 1,80 m. Peso - 4,5 T. Motor - 100 HP. Velocidade - 84 km/h. Tripulação
- 2 a 5 homens.

AS42 Sahariana

AS = Africa Settentrionale = África do Norte. Qualquer equipamento ou unidade desenvolvida ou organizada especificamente para atuar na África do Norte recebia essa designação.

85
86

Não confundir com o SPA-Viberti AS43 nem com o AS43 Sahariana II.
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SPA-VIBERTI AS43
Caminhão leve.
Desenvolvimento direto do SPA-Viberti AS37 (também chamado de FIAT-SPA AS43), esta Camionetta
Desertica 4x4 destinava-se à África do Norte, mas nunca chegou a ser enviado para lá. Produzido a
partir de 1943, poucos foram fornecidos ao Regio Esercito (que participaram da luta por Roma em
setembro de 1943) e todas acabaram nas mãos da RSI, da Wehrmacht e da Organização Todt. Foi
usado até o final da guerra.
Ele podia receber diferentes armamentos, incluindo canhões antiaéreos de 20 mm, antitanques de 47
mm e metralhadoras de 8 mm.
Teve uma adaptação local chamada Autoprotetto AS43, um transporte de tropas blindado. Ele podia
transportar 8 soldados e pelo menos um deles foi usado pelo Gruppo Leonessa da Guarda Nacional
Republicana.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Podia transportar 4 soldados. Comprimento - 4,82 m. Largura - 2,06 m. Altura - 2,17 m. Peso - ? Velocidade - 68 km/h. Motor - 73 HP.
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SPICA
Classe de torpedeiras.
A classe Spica teve origem no desejo da Regia Marina de substituir seus velhos torpedeiros, aproveitando a determinação da Conferência Naval de Londres (1930) de não limitar a construção de navios
de até 600 toneladas de deslocamento. Foram então construídos dois torpedeiros entre 1933 e 1934:
Spica (identificação SP) e Astore (AS). O desenho foi considerado bem-sucedido e mais trinta barcos
foram ordenados. Em março de 1940, ambos foram vendidos à Suécia, sendo rebatizados Romulus e
Remus (ambos foram descartados em 1958).
Mais quatorze barcos foram construídos entre 1934 e 1936, sendo conhecidos como subgrupos Climene (Canopo (identificação CA), Cassiopea (CS), Castore (CT), Centauro (CO), Cigno (CG) e Climene
(CN e CE)) e Perseo (Aldebaran (AL), Altair (AT), Andromeda (AD), Antares (AN), Perseo (PS), Sagittario (SG), Sirio (SI) e Vega (VG)). Os dezesseis seguintes formaram a classe Alcione.
Essa classe participou destacadamente da campanha mediterrânea. O Antares afundou o submarino
grego Proteus a 29/12/40; a 22/05/41, o Sagittario protegeu um comboio que levava soldados alemães
para Creta contra uma força naval britânica muito superior; ele também afundou o MTB 639 a 28/04/43;
o Cassiopea afundou o destróier HMS Pakenham a 16/04/43 (ele saiu do confronto seriamente avariado
e foi rebocado ao porto pelo Climene); o Climene participou do afundamento do submarino HMS Sahib
a 24/04/43.
O Andromeda foi afundado a 17/03/41 por aviões britânicos na costa da Albânia; o Canopo foi afundado
a 03/05/41 por aviões britânicos em Trípoli; o Aldebaran e o Altair foram afundados por minas a
20/10/41; o Vega foi avariado pelos cruzadores HMS Bonaventure e HMS Southampton ao largo de
Pantelleria a 10/01/42 e foi afundado pelo destróier HMS Hereward; o Centauro foi afundado em Benghazi a 04/11/42 por aviões americanos; o Cigno foi afundado a 16/04/43 pelos destróiers HMS Paladin e HMS Pakenham; o Climene foi afundado a 28/04/43 pelo submarino HMS Unshaken; o Perseo foi
afundado a 04/05/43 pelos destróiers HMS Nubian, HMS Paladin e HMS Petard na costa da Tunísia;
o Antares foi afundado a 28/05/43 num bombardeio da USAAF a Livorno; o Castore foi afundado a
02/06/43 pelos destróiers HMS Jervis e o grego Vasilissa Olga.
Após o armistício italiano, os três remanescentes (Cassiopea, Sagittario e Sirio) passaram a atuar ao
lado dos aliados e sobreviveram à guerra. No início dos anos 50, foram convertidos a corvetas A/S e
foram descartados em 1959 (Cassiopea e Sirio) e 1964 (Sagittario).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O subgrupo Climene era armado com 3 canhões de 100 mm, 6 canhões AA de 20 mm, 2 metralhadoras
AA de 13,2 mm, 4 tubos lança-torpedos de 17,7 polegadas e 2 lançadores de cargas de profundidade.
Podiam transportar 28 minas. Deslocamento - 780 T(padrão). Comprimento - 81,90 m. Velocidade - 34
nós.

Climene
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SQUALO
Classe de submarinos.
A classe Squalo foi baseada na classe Bandiera e teve quatro barcos (Squalo, Narvalo, Delfino e Tricheco), construídos entre 1928 e 1931.
Em 1940, apesar de seu insuficiente poder combativo, eles foram postados no Dodecaneso, operando
aí até princípios de 1941. O Delfino afundou o cruzador leve grego Hellé a 15/08/40, antes mesmo da
entrada da Grécia na guerra (na ocasião, os italianos negaram o ataque). Além disso, o Tricheco afundou, acidentalmente, o Gemma, submarino da classe Perla, a 08/10/40. Passaram então a ser empregados em treinamento e transporte de suprimentos para a África do Norte.
O Tricheco (“Morsa”) foi afundado pelo submarino HMS Upholder a 18/03/42; o Narvalo (“Narval”) foi
afundado pelos destróiers HMS Pakenham e HMS Hursley a 14/01/43; e o Delfino (“Golfinho”) foi afundado por uma colisão acidental a 23/03/43.
O Squalo (“Tubarão”) rendeu-se aos aliados após o armistício e foi usado para treinamento até o fim
da guerra. Foi desativado em fevereiro de 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 8 tubos lança-torpedos de 21 polegadas, 1 canhão de 4 polegadas e 2 metralhadoras AA de 13,2 mm. Deslocamento - 920/1.125 T. Comprimento - 69,80 m. Motores (2 Diesel/ 2
Elétricos) - 3.000/1.300 HP. Velocidade - 15,1/8 nós. Tripulação - 53 homens.

Squalo, 1938.
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TARANTO
Cruzador leve.
Lançado em Wilhelmshaven (Alemanha) a 24/08/11 e completado a 09/10/12, o Strassbourg era um
cruzador da classe Magdeburg e participou ativamente da 1ª Guerra Mundial (foram elementos de sua
tripulação que deram início ao motim da esquadra alemã, a 27/10/18). Com o fim da guerra, ele foi
transferido para a Marinha italiana a 20/07/20 e rebatizado Taranto.
Em maio de 1926, o Taranto foi enviado ao Mar Vermelho, onde serviu como nau capitânea da flotilha
italiana, retornando à Itália em janeiro do ano seguinte. Serviu mais uma vez no Mar Vermelho em
1935-36. Em 1936-37, ele foi reformado para serviço colonial, perdendo dois boilers, uma chaminé,
seus quatro tubos lança-torpedos e o seu hidroavião.
Sua participação na 2ª Guerra Mundial limitou-se a lançar campos minados no Golfo de Taranto e no
Adriático (ele faria parte da força naval que invadiria Malta, mas essa operação nunca foi realizada).
Posteriormente, foi usado apenas para treinamento. Ele foi auto-afundado a 09/09/43 em La Spezia.
Salvo pelos alemães, foi afundado por ataque aéreo aliado a 23/10/43. Salvo novamente, foi novamente
afundado por ataque aéreo aliado a 23/09/44. Ele foi afinal desmantelado em 1946-47.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 7 canhões de 5,9 polegadas, 2 canhões AA de 3 polegadas, 8 canhões AA de 20 mm
e 10 metralhadoras de 13,2 mm. Podia transportar 120 minas e tinha 1 hidroavião. Deslocamento 3.184 T(padrão). Comprimento - 138,70 m. Velocidade - 21 nós.

Taranto após as reformas de 1936-37.
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TL37
Trator de artilharia.
O Trattore Leggero SPA TL37 4x4 foi lançado em 1938 após vencer uma concorrência contra um modelo proposto pela Breda. Ele tinha um design moderno e era destinado a rebocar peças de 75 mm e
100 mm.
Ele foi utilizado em todos os fronts italianos ao longo de toda a 2ª Guerra Mundial, sendo empregado e
produzido também pelos alemães e pela RSI após a capitulação italiana (somente sob controle alemão,
foram produzidas 382 unidades). A 30/04/43, antes da queda da Tunísia, havia 2.267 unidades do TL37
em serviço, em suas diferentes versões.
O TL 37 “Libia” tinha pneus próprios para o deserto, enquanto as versões “Sahara” e “Coloniale” tinham
tanques de combustível extras. Uma versão para pontoneiros (Pontiere) foi fornecida aos Engenheiros.
Teve uma versão improvisada de canhão autopropulsado produzida na Líbia após o início das hostilidades, usando um canhão de 75 mm (Cannone da 75/27 Modello 11). Ele também foi a base para a
construção de um caminhão de uso geral, o SPA AS37, e dois carros blindados, o Autoprotetto S37 e
o FIAT-Viberti AS43.
Teve algumas unidades exportadas para a Hungria. No pós-guerra, foi utilizado pela Itália até 1948.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele tinha uma capacidade de reboque de 2.000 kg. Comprimento - 4,13 m. Largura - 1,83 m. Altura 2,18 m. Peso - 3,2 T. Motor - 52 HP. Velocidade - 38 km/h. Tripulação - 1 homem.
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TM40
Trator de artilharia.
O Trattore Medio FIAT-SPA TM40 4x4 foi lançado em 1942 para substituir o velho Pavesi P.4 e tornouse o trator de artilharia média padrão do Regio Esercito. Apesar do nome, ele era, de fato, um trator
pesado. Além disso, foi usado também pela Regia Aeronautica e pela Regia Marina (ambas em versão
de cabine fechada).
No Exército, ele era empregado no reboque de canhões antiaéreos de 90 mm e 149 mm, além de
rebocar o trailer do tanque M14/41. Também teve versão de guincho e de oficina móvel.
Ele foi produzido e utilizado até o fim da guerra, atuando inclusive no front russo. Os alemães mantiveram a sua produção após o armistício italiano, tendo 153 unidades produzidas para a Wehrmacht em
1944-45.
Foi retirado de serviço em 1949.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele tinha uma capacidade de reboque de 2.500 kg. Comprimento - 4,68 m. Largura - 2,20 m. Altura 2,80 m. Peso - 6,6 T. Motor - 105 HP. Velocidade - 43 km/h. Tripulação - 2 homens.
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TP32
Trator de artilharia.
O Trattore Pesante Breda TP32 4x4 foi desenvolvido a partir de 1927 e lançado em 1933, substituindo
os antigos Pavesi-Tolotti e Fiat 20B na tarefa de rebocar as peças de artilharia pesada.
O TP32 teve seu batismo de fogo na Guerra Civil Espanhola e foi utilizado depois na Etiópia. Foi empregado em todos os fronts italianos da 2ª Guerra Mundial e permaneceu em serviço durante anos
após a guerra. Também foi usado pela ferrovia italiana como reboque de vagões até os anos 80.
Foi adquirido também pela Hungria.
Em 1934, foi introduzido em serviço o Breda TP32 Giraffa (Girafa), um veículo de socorro equipado
com guindaste.
Teve ainda os modelos 33, 40 e 41.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele tinha uma capacidade de reboque de 7.000 kg. Comprimento - 5,15 m. Largura - 2,08 m. Altura 3,00 m. Peso - 8,4 T. Motor - 84 HP. Velocidade - 30 km/h. Tripulação - 1 homem.
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TP40
Trator de artilharia.
O Trattore Pesante Campale Breda TP40 4x4 foi desenvolvido a partir do TP 32 no final dos anos 30.
Em 1940, foi apresentado o primeiro protótipo do TP40 com cabine aberta, seguido por outro com uma
cabine metálica. Ele foi aceito pelo Regio Esercito a 24/03/42 e entrou em produção após alterações
na cabine e na carroceria. Além disso, seu motor era a Diesel e ele podia ser equipado com pneus de
borracha maciça.
Os primeiros exemplares foram enviados para a África do Norte no verão do mesmo ano. Ele foi produzido e utilizado até 1944, sendo a sua produção revertida à Wehrmacht após o armistício italiano
(100 unidades teriam sido entregues aos alemães).
Teve uma versão posterior, o Breda TP41, dotado de um guincho na frente do veículo. A versão a gasolina, apresentada a 25/07/42, nunca entrou em produção.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Ele tinha uma capacidade de reboque de 5.000 kg. Comprimento - 5,40 m. Largura - 2,40 m. Altura 2,92 m. Peso - 10,1 T. Motor - 115 HP. Velocidade - 42 km/h. Tripulação - 1 homem.

Breda TP40
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TRENO ARMATO DELLA REGIA MARINA
Canhões ferroviários.
A Regia Marina fez extenso uso de canhões ferroviários durante as duas guerras mundiais, principalmente para a defesa de costa. Em abril de 1939, foram mobilizados doze trens armados (a construção
dos trens continuou até abril de 1940, totalizando quatorze unidades) e eram essencialmente de quatro
tipos, conforme o armamento principal: 152 mm, 120 mm, 102 mm e 76,2 mm. Os trens foram estabelecidos visando possíveis ataques da França, organizados em dois grupos: o Grupo Liguria, com comando em Gênova e base logística em La Spezia, e o Grupo Mobilitati, com comando em Palermo e
base logística em Taranto. Os comboios eram formados por um trem operacional e um trem logístico,
marcados por uma abreviatura de acordo com o sistema “TA” (Treno Armato) calibre das peças principais / número sequencial entre trens com canhões de mesmo calibre / T ou S para o local se Taranto
ou La Spezia. O tiro era dirigido pelo carro de comando equipado com uma central de tiro, que integrava
os dados da torre de telemetria com os dados fornecidos por telefone a partir dos telêmetros terrestres. Os vagões (plataformas) dos canhões foram equipados com quatro macacos manuais que eram
abaixados para estabilização quando eram colocados em bateria. Inicialmente, 6 TAs foram designados
para cada um dos grupos. Dos doze em serviço, cinco estavam armados com peças de 152 mm, quatro
de 120 mm, um de 102 mm e dois de 76 mm.
A 10/06/40, a disposição dos comboios era a seguinte: Grupo Liguria: TA 120/1/S, TA 120/2/S, TA
120/3/S, TA 120/4/S, TA 152/5/S e TA 76/1/S; Grupo Mobiliati: TA 152/1/T, TA 152/2/T, TA 152/3/T, TA
152/4/T, TA 102/1/T e TA 76/1/T. Em novembro de 1941, foram adicionados dois trens, equipados com
peças de 76,2 mm (removidos dos TA 152), o TA 76/2/T e o TA 76/3/T.
As principais operações dos canhões ferroviários italianos durante a 2ª Guerra Mundial concentraramse na Ligúria, durante a curta campanha contra a França. Entre os dias 14 e 23 de junho de 1940,
os TA enfrentaram a Marinha francesa e apoiaram o Regio Esercito na luta nos Alpes. Com o fim do
conflito com a França, aos poucos os comboios do Grupo Liguria foram sendo transferidos para o Sul,
até que só restassem quatro deles (TA 152/5/S, TA 152/4/T, TA 120/2/S e TA 76/1/S).
A 10/07/43, quando os aliados invadiram a Sicília, havia dez desses trens na ilha, mas pouco puderam
fazer diante do total controle aéreo aliado. O TA 76/2/T foi destruído pelo destróier USS Bristol durante
o desembarque em Licata. Com a perda da ilha, todos os demais foram explodidos por suas guarnições.
Com o armistício italiano, os que restavam na Ligúria foram capturados pelos alemães e seus canhões
foram removidos e instalados na Linha Gótica.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O TA 152 era armado com 4 canhões de 152 mm (um por vagão), 6 canhões AA de 76,2 mm (dois por
vagão) e 4 metralhadoras AA de 13,2 mm (duas por vagão). Em novembro de 1941, as peças de 76,2
mm foram substituídas por dois canhões de 20 mm Isotta-Fraschini (Scotti). Ao todo, eram duas locomotivas e onze vagões. Tripulação - 123 homens.

TA 152. Observe o macaco manual usado para estabilizar o vagão-plataforma.
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TRENTO
Classe de cruzadores pesados.
Em 1925, iniciou-se a construção da primeira classe de cruzadores italianos após o Tratado de Washington (1922), a qual contava com três barcos: Trento (completado a 03/04/29), Trieste (21/12/28)
e Bolzano87 (19/08/33). Eles foram concebidos no desastroso conceito de que “velocidade é blindagem”, tendo uma proteção totalmente inadequada para navios de seu tamanho, além de serem pouco
manobráveis. Em sua construção, o Bolzano se aproveitou da experiência adquirida com a classe Zara
e incorporou melhoramentos consideráveis.
Os três participaram da Batalha de Punta Stilo (09/07/40), de onde o Bolzano saiu avariado, da Batalha
de Cabo Teulada (27/11/40), de onde o Trieste saiu ligeiramente avariado e da Batalha de Cabo Matapã
(28-29/03/41). O Bolzano foi torpedeado a 25/08/41 pelo submarino HMS Triumph, ficando em reparos
por três meses. A 09/11/41, o Trieste e o Trento participaram da destruição de um comboio britânico.
A 21/11/1941, o Trieste foi torpedeado pelo submarino HMS Utmost, ficando em reparos por quase um
ano. A 13/08/42, o Bolzano foi novamente torpedeado, dessa vez pelo HMS Unbroken, não sendo
reparado até o armistício (pretendeu-se transformá-lo em um porta-aviões).
A 15/06/42, o Trento foi afundado pelo submarino HMS Umbra. O Trieste chegou ao fim a 10/04/43,
atacado por bombardeiros B-24 (em 1950, ele foi resgatado e a Espanha demonstrou interesse por ele,
mas acabou desmantelado em 1956). O Bolzano caiu em mãos alemãs com o armistício italiano, mas
foi afundado por um torpedo humano (comandado pelo brasileiro Malcolm R. Causer) no porto de La
Spezia a 22/06/44. Foi resgatado em 1949 apenas para ser desmantelado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, o Trento e o Trieste eram armados com 8 canhões de 8 polegadas, 12 canhões de 3,9
polegadas, 8 metralhadoras AA de 13,2 mm e 8 tubos lança-torpedos de 18 polegadas (o Bolzano
ainda mantinha os 8 canhões AA de 37 mm originais). Em 1942 e 1943, o Trento e o Trieste receberam
4 e 8 canhões AA de 20 mm, respectivamente. Tinham 1 catapulta e 2 hidroaviões. Deslocamento 10.344 T(padrão). Comprimento - 196,96 m. Velocidade - 35 nós.

Trento

87

Esses navios foram batizados com os nomes de cidades libertadas do domínio austríaco ao final da 1ª Guerra
Mundial. Alguns autores consideram o Bolzano uma classe à parte.
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TURBINE
Classe de destróiers.
Ordenada em 1924/25, essa classe era formada por oito barcos: Turbine (identificação TB), Borea (BR),
Espero (ES), Zeffiro (ZF), Aquilone (AL), Euro (ER), Nembo (NB) e Ostro (OT). Foram todos construídos
entre 1925 e 1928.
Em fevereiro de 1932, o Espero acompanhou o Trento em sua viagem a Xangai. Alguns desses barcos
tiveram participação ativa na Guerra Civil Espanhola (o Ostro afundou um cargueiro espanhol republicano e o Turbine afundou um cargueiro soviético).
Quando a Itália declarou guerra ao Reino Unido e à França a 10/06/40, todos esses barcos estavam
sediados em Tobruk, na Líbia, e tiveram destacada atuação na campanha do Mediterrâneo, especialmente em serviços de escolta, lançamento de minas, bombardeio da costa e transporte. A 19/06/40, o
Turbine afundou o submarino HMS Orpheus. Em 1942, o Turbine foi reformado, com a remoção de três
tubos lança-torpedos, a instalação de dois canhões AA de 37 mm e dois lançadores de cargas de
profundidade. Com a perda da África, os dois sobreviventes foram transferidos para o Mar Egeu, onde
atuaram como escolta.
Nenhum sobreviveu à guerra: o Espero foi afundado a 28/06/40 pelo cruzador HMAS Sydney (foi o
primeiro destróier italiano perdido na guerra); o Zeffiro foi afundado em Tobruk por Swordfishes do 813º
Esquadrão (vindos de Sidi Barrani) a 05/07/40 (no mesmo ataque, o Euro foi afundado em águas rasas,
mas foi resgatado posteriormente); o Nembo e o Ostro foram afundados por Swordfishes do HMS Eagle, a 20/07/4088; o Borea foi afundado a 17/09/40 por Swordfishes do HMS Illustrious; o Aquilone foi
afundado por minas a 17/09/40; o Turbine foi capturado pelos alemães a 09/09/43 em Pireu e foi rebatizado TA.14, sendo afundado pela USAAF na costa grega a 16/09/44.
Após o armistício italiano, o Euro passou a atuar ao lado dos aliados, mas foi afundado na costa de
Leros pela Luftwaffe a 01/10/43.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, eram armados com 4 canhões de 4,7 polegadas, 2 canhões AA de 40 mm, 2 metralhadoras
de 13,2 mm e 6 tubos lança-torpedos de 21 polegadas. Podiam transportar 52 minas. Deslocamento 1.090 T(padrão). Comprimento - 93,20 m. Velocidade - 36 nós.

Nembo

88

Os canhões do Nembo e do Ostro foram depois retirados e usados na defesa de Bardia.
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VAS
Lanchas.
A lancha VAS (Vedette Anti-Sommergibili) era uma pequena unidade para patrulha anti-submarina e
escolta costeira. Ela foi desenvolvida nas mesmas bases da MS, embora não fosse tão veloz, sendo
equipada com forte armamento A/S.
Ela foi produzida em 1942-43 em três séries distintas: VAS Tipo 1 (201-230), Tipo 2 (231-248) e Tipo 3
(301-312). O Tipo 3 era significativamente maior (cerca de 90 toneladas de deslocamento, em oposição
às 68 toneladas dos outros dois). Alguns deles acabaram sendo concluídos como canhoneiras, tendo
os torpedos removidos e canhões de 37 mm e 20 mm acrescentados. Outras duas séries (24 barcos
no total) seriam produzidas, na Itália e na França ocupada, mas isso nunca se concretizou. Os barcos
242, 243 e 307 a 312 foram capturados incompletos pelos alemães (todos foram rebatizados e as
unidades 242, 243, 307 e 312 foram concluídas).
Tiveram intensa atuação na campanha do Mediterrâneo, sofrendo pesadas perdas: VAS 216
(25/03/43), 202 (06/04/43), 223 (05/05/43), 231 (07/05/43), 212, 213, 229 e 230 (todos em 09/05/43);
os VAS 203, 207, 209, 210, 215, 217, 221, 225, 226, 227, 232, 234, 236, 238, 244 e 247 foram autoafundados por ocasião do armistício; os VAS 208, 214, 219 e 220 foram destruídos pela artilharia alemã
a 11/09/43; o VAS 206 foi destruído a 13/02/44.
Vários deles caíram em mãos alemãs por ocasião do armistício, sendo utilizados então como caçaminas: VAS 218 (ignora-se a sua nova designação), 236 (autoafundada em La Spezia a 09/09/43, mas
resgatada e rebatizada RA 261), 239 (RA 262), 240 (RA 265), 241 (RA 266), 242 (RA 267), 243 (RA
268), 301 (RA 254), 302 (RA 257), 303 (RA 256), 304 (RA 255), 305 (RA 252), 306 (RA 251), 307 (RA
253), 308 (RA 263), 309 (RA 258), 310 (RA 264), 311 (RA 259) e 312 (RA 260). Destes, somente os
VAS 218, 240 e 241 sobreviveram à guerra.
As VAS 201, 204, 205, 211, 222, 224, 228, 233, 235, 237, 245, 246 e 248 atuaram ao lado dos aliados
e sobreviveram à guerra. A VAS 245 e a VAS 248 foram entregues à URSS em 1949 e rebatizadas,
respectivamente, TL108 e TL110, sendo descartadas em fins da década de 50. As demais permaneceram na Marinha italiana, sendo rebatizadas em 1949 e descartadas entre 1953 e 1957.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
A VAS Tipo 1 era armada com 1 ou 2 canhões AA de 20 mm e 2 torpedos de 17,7 polegadas. Podiam
transportar 26 cargas de profundidade. Deslocamento - 68 T(padrão). Comprimento - 28,00 m. Velocidade - 20 nós.

VAS 233
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VEDETTA
Classe de caça-minas.
No período entreguerras, a Regia Marina ordenou a construção de três pequenos caça-minas experimentais. Dois deles (Vedetta e Vigilante) formaram essa classe (o outro era o D1). Ambos foram lançados em 1937 e concluídos no ano seguinte.
Durante a guerra, ambos atuaram na costa da Albânia. Após o armistício italiano, o Vedetta (identificação VE) passou para o lado aliado e sobreviveu à guerra. Ele foi descartado em 1951.
O Vigilante foi auto-afundado a 09/09/43 no Lago Scutari, mas acabou em mãos alemãs e passou a
ser usado como barco de patrulha denominado AC07. Em março de 1944, ele foi transferido para o
Mar Adriático, onde encalhou a 14/03/44. Ele foi destruído pela aviação aliada nos dias 17/03/44 e
19/03/44.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 1 canhão de 3 polegadas e 3 metralhadoras de 13,2 mm. Deslocamento - 70 T(padrão). Comprimento - 26,10 m. Velocidade - 12 nós.

Vedetta
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VIESTI
Classe de caça-minas.
Construídos na Alemanha em 1917/18 como parte da classe M97, os dois barcos dessa classe foram
transferidos para a Itália em 1921: o Meteo (ex-M119) e o Abastro (ex-M120). Em 1925, eles foram
rebatizados, respectivamente, Viesti e Cotrone. Este último foi rebatizado Crotone em 1931.
Ambos foram capturados pelos alemães a 09/09/43, sendo o Viesti em Nápoles e o Crotone em La
Spezia. O Viesti foi auto-afundado pelos alemães a 11/09/43 (foi resgatado em 1944 e demolido em
1945). O Crotone foi rebatizado Kehrwieder a 02/10/43, mas encalhou em La Spezia após um ataque
aéreo aliado a 19/05/44. Ele foi recuperado em 1947 e entregue a um instituto civil até ser demolido em
1968.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Eram armados com 2 canhões de 4 polegadas. Podiam transportar 30 minas. Deslocamento - 515
T(normal). Comprimento - 59,40 m. Velocidade - 14 nós.

Viesti
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Z.501 GABBIANO
Aerobote de patrulha.
O CANT89 Z.50190 Gabbiano (Gaivota) voou pela primeira vez a 04/02/34 e entrou em serviço em julho
de 1935, registrando o recorde de maior distância para aerobotes (4.929 quilômetros), fazendo a rota
Monfalcone-Berbera (Somália inglesa). Esteve em ação ainda na Guerra Civil Espanhola.
Conhecido como “Mammaiuto”, o Z.501 estava em serviço de 1ª linha em junho de 1940 com 202
unidades, distribuídas em 15 esquadrilhas espalhadas por todas as bases costeiras da aviação naval
do Mediterrâneo, incluindo o norte da África. Lento e com armamento defensivo insuficiente, era alvo
fácil para caças inimigos, mas realizou verdadeiros milagres, principalmente como aparelho de resgate,
reconhecedor marítimo e avião antissubmarino.
A Força Aérea romena recebeu 12 unidades dele em 1941, e as utilizou no Mar Negro, onde afundaram
dois submarinos soviéticos. Após o armistício, 19 desses aviões passaram a atuar com os aliados,
enquanto outros atuaram ao lado do Eixo.
Só foi retirado de serviço em 1950.
Foi produzido até março de 1943 e teve 454 unidades produzidas, além de 12 unidades capturadas
incompletas após a invasão da Sicília.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 3 metralhadoras de 7,7 mm e podia transportar até 640 kg de bombas. Comprimento
- 14,30 m. Envergadura - 22,50 m. Altura - 4,40 m. Motor (1) - 880 HP. Peso (máx) - 7.050 kg. Velocidade - 275 km/h. Autonomia - 2.400 km. Teto - 7.000 m. Tripulação - 5 homens.

89
90

Cantieri Aeronautici e Navali Triestini.
O “Z” que identifica esses hidroaviões vem do sobrenome de seu projetista, Filippo Zappata.
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Z.506B AIRONE
Hidroavião.
Lançado em 1938, o CANT Z.506B Airone (Garça) era a versão militar do hidroavião civil Z.506, que
registrou vários recordes de velocidade, altitude e distância. O Z.506B foi o melhor hidroavião italiano
da 2ª Guerra Mundial e atuou como aerotorpedeiro, bombardeiro naval e reconhecedor. Também esteve presente na Guerra Civil Espanhola, com 5 unidades. A Polônia encomendou 30 unidades dele,
mas o negócio foi cancelado com a invasão alemã de 1939 (um único aparelho já entregue foi destruído
por bombardeiros alemães).
No momento da entrada da Itália na guerra, 97 unidades dele equipavam dois esquadrões de bombardeio marítimo (31º e 35º) e três de reconhecimento. Além do Z.506B, existiu o Z.506S Soccorso, de
resgate aéreo, que teve 5 unidades convertidas de aparelhos Z.506B comuns. Além disso, aparelhos
Z.506A foram requisitados para missões de transporte.
Até fins de 1941, foi largamente utilizado com incumbências ofensivas por todo o Mediterrâneo, mas,
de 1942 em diante, limitou-se a funções de reconhecimento, escolta de comboios e resgate marítimo.
Ele participou com destaque da invasão de ilhas gregas como Corfu, Cefalônia e Zante. Após o armistício, 28 unidades dele (23 Z.506B e 5 Z.506S) passaram a atuar no Reagrupamento de Hidroaviões,
ao lado dos aliados. Um Z.506B teve a peculiaridade de ser o único avião sequestrado por prisioneiros
de guerra na Frente Ocidental (ele foi então usado em Malta). Outros aparelhos foram usados pela
Luftwaffe e pela aviação da República de Saló. Do fim da guerra até 1959, atuaram no Centro de Socorro Aéreo de Vigna di Valle, perto de Roma.
Produzido até janeiro de 1943, teve um total de 324 unidades produzidas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm, 3 metralhadoras de 7,7 mm e podia transportar até 1.200
kg de bombas ou 1 torpedo. Comprimento - 19,24 m. Envergadura - 26,50 m. Altura - 7,45 m. Motores
(3) - 750 HP (cada). Peso (máx) - 12.705 kg. Velocidade - 350 km/h. Autonomia - 2.000 km. Teto - 7.000
m. Tripulação - 5 homens.
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Z.515
Hidroavião de bombardeio e reconhecimento.
O CANT Z.515 voou pela 1ª vez a 08/07/40 e ele se destinava a ser um substituto para o Z.501. A
Regia Aeronautica aceitou o projeto em 1941 e encomendou 114 unidades dele. No entanto, apenas
11 unidades dele foram construídas (incluindo o protótipo) e o destino delas é incerto. Uma fonte afirma
que todas foram destruídas quando a fábrica foi bombardeada pelos aliados. Outra fonte alega que 5
unidades dele chegaram a entrar em serviço.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 1 metralhadora de 12,7 mm, 3 metralhadoras de 7,7 mm e tinha capacidade para 600
kg de bombas. Comprimento - 16,04 m. Envergadura - 22,50 m. Altura - 5,86 m. Motores (2) - 750 HP
(cada). Peso (máx) - 8.482 kg. Velocidade - 383 km/h. Autonomia - 1.770 km. Teto - 7.200 m. Tripulação
- 4 homens.

Z.515
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Z.1007 ALCIONE
Bombardeio médio.
Tendo a fuselagem totalmente construída de madeira e tela, o CANT Z.1007 Alcione (Martim-Pescador)
realizou o seu primeiro voo em março de 1937 e entrou em produção em 1939.
Ele foi (ao lado do SM.79) o principal bombardeiro italiano da 2ª Guerra Mundial. Quando os italianos
entraram na guerra, 87 desses aparelhos encontravam-se em serviço de 1ª linha. Ele teve o seu batismo de fogo a 29/08/40, bombardeando Malta. Em novembro de 1940, na Batalha da Inglaterra, foi
usado como avião de reconhecimento estratégico. Atuou no Mediterrâneo, África do Norte, Bálcãs e
Rússia. A 29/09/40, um grupo de Z.1007 bombardeou Haifa, na Palestina (um aparelho fez um pouso
de emergência próximo a Beirute e o avião foi internado – acabou sendo usado como transporte pela
França Livre até 1943). O destróier HMS Juno foi afundado por um Z.1007 a 21/05/41 durante a luta
por Creta. Após o armistício, foi mais usado como avião de transporte, tanto pela Itália Cobeligerante
quanto pela República de Saló. A Luftwaffe capturou 88 unidades dele (inclusive em diferentes estágios
de construção nas fábricas), sendo usado em funções de 2ª linha. Além disso, 10 unidades do Z.1007ter
foram fornecidas à Croácia.
Ele foi produzido em três versões: Z.1007, Z.1007bis (a versão principal, com ligeiras modificações no
armamento, refrigeração do motor e dimensões) e o Z.1007ter (com novos motores e que entrou em
serviço em 1942). O Z.1007bis foi produzido com empenagem dupla ou simples, sem distinção de
nomenclatura. Foi construído um protótipo do Z.1015, com motores mais potentes.
Ao todo, foram produzidas 561 unidades do Z.1007 (450 na versão 1007bis).
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
O Z.1007bis era armado com 2 metralhadora de 12,7 mm, 2 metralhadoras de 7,7 mm e tinha capacidade para 2.200 kg de bombas. Comprimento - 17,80 m. Envergadura - 24,80 m. Altura - 5,22 m.
Motores (3) - 1.000 HP (cada). Peso (máx) - 13.621 kg. Velocidade - 465 km/h. Autonomia - 1.750 km.
Teto - 8.200 m. Tripulação - 5 homens.

Z.1007bis
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Z.1011
Bombardeio pesado.
Durante o desenvolvimento do bombardeiro trimotor Z.1007, paralelamente foi desenvolvido o projeto
de um bombardeiro bimotor, o Z.1011. Embora fosse igualmente um desenho de Filippo Zappata, ele
tinha um aspecto obsoleto e anguloso, sem as linhas suaves características desse engenheiro.
Ele fez o seu primeiro voo a 02/03/36 e foram construídos mais 5 protótipos em 1935-36. No entanto,
a Regia Aeronautica acabou por dar preferência ao Z.1007 e esses aparelhos acabaram sendo usados
para treinamento e como transportes de oficiais de alta patente.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Comprimento - 17,00 m. Envergadura - 25,00 m. Altura - 5,98 m. Motores (2) - 820 HP (cada). Peso
(máx) - 9.600 kg. Velocidade - 370 km/h. Autonomia - 2.000 km. Teto - 8.000 m. Tripulação - 4 homens.
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Z.1018 LEONE
Bombardeio médio.
Lançado em maio de 1943, o CANT Z.1018 Leone (Leão) sofreu inúmeros atrasos por indefinições de
especificações, sendo, por isso, impedido de ser produzido em larga escala.
Voou pela primeira vez a 09/10/39 e diversos protótipos de diferentes versões foram construídos, tais
como: bombardeiro (alguns serviram no 107º Grupo de Bombardeiros), caça interceptador (alguns serviram no 97º Grupo de Interceptação), aerotorpedeiro e bombardeiro de mergulho. As versões de caça
pesado e caça noturno com um radar alemão nunca foram construídas. Embora o avião originalmente
fosse construído principalmente de madeira, alguns protótipos foram construídos de metal.
Com a rendição italiana, dois aparelhos conseguiram escapar para o Sul e foram usados pela Itália
Cobeligerante. Outros aparelhos foram usados pela Luftwaffe, possivelmente como transportes, e os
últimos remanescentes foram destruídos por partisans na primavera de 1945.
Das 800 unidades eventualmente encomendadas, apenas 15 foram produzidas, sendo 10 de madeira.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Era armado com 3 metralhadoras de 12,7 mm, 2 metralhadoras de 7,7 mm e tinha capacidade para
1.000 kg de bombas. Comprimento - 17,60 m. Envergadura - 22,50 m. Altura - 6,08 m. Motores (2) 1.350 HP (cada). Peso (máx) - 11.500 kg. Velocidade - 524 km/h. Autonomia - 1.335 km. Teto - 7.250
m. Tripulação - 5 homens.
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ZARA
Classe de cruzadores pesados.
Ordenada em 1928, essa classe era constituída por quatro barcos: Zara (completado a 20/10/31),
Fiume (23/11/31), Gorizia (23/12/31) e Pola (21/12/32). Todos receberam nomes de cidades obtidas do
Império Austro-Húngaro após a 1ª Guerra Mundial. Combinavam muito bem velocidade, proteção e
armamento, sendo navios especialmente adequados para o teatro de guerra do Mediterrâneo, onde a
autonomia não tinha necessariamente que ser grande, como no Atlântico. Considerados entre os melhores cruzadores pesados da Europa, eles foram concebidos para respeitar os limites do Tratado de
Washington (1922), mas, na prática, eles superavam em muito as 10.000 toneladas estipuladas no
documento.
Durante a Guerra Civil Espanhola, eles evacuaram civis italianos na Espanha e posteriormente repatriaram voluntários. Em abril de 1939, eles participaram da invasão da Albânia. Todos participaram da
Batalha de Punta Stilo (09/07/40) e, no ataque a Taranto (11/11/40), todos estavam sediados ali, mas
nenhum foi atingido. O Pola foi danificado por um bombardeio aéreo a Nápoles a 15/12/40. O Zara, o
Pola e o Fiume participaram da Batalha de Cabo Matapã (28-29/03/41), onde os três foram afundados
por uma força naval britânica que incluía os encouraçados Barham, Warspite e Valiant.
O Gorizia participou da Primeira (17/12/41) e da Segunda (22/03/42) Batalhas de Sirte. Foi avariado
em um bombardeio americano a 10/04/43, em La Maddalena, sendo levado para La Spezia, mas nunca
foi reparado. Foi auto-afundado a 08/09/43, mas foi salvo pelos alemães. Porém, foi afundado por torpedos humanos britânicos e, ironicamente, italianos, a 26/06/44, em La Spezia. Foi desmantelado em
1947.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Em 1940, a classe era armada com 8 canhões de 8 polegadas, 12 canhões de 3,9 polegadas, 8 canhões AA de 37 mm e 8 metralhadoras AA de 13,2 mm. Tinham 1 catapulta e 2 hidroaviões. Deslocamento - 11.680 T(padrão). Comprimento - 182,80 m. Velocidade - 32 nós.

Gorizia
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