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A BATALHA DO SOMME 

 

1 de Julho a 19 de Novembro de 1916 

 
 

Na Primavera de 1916, o Exército Britânico tinha concluído o levantamento de 70 
divisões – dez vezes mais do que em Agosto de 1914 –, graças à resposta entusiástica dos 
voluntários ao apelo formulado por Kitchener. Este crescimento – que se reflectiu, também, nos 
efectivos da Força Expedicionária Britânica (FEB) – permitiu, logo em Janeiro de 1916, ocupar 
uma extensão maior da Frente Ocidental, ficando os Britânicos com o sector até aí atribuído ao 
2.º Exército francês (agora sob o comando do general Philippe Pétain), que passou a reserva do 
GQG. 

Em Dezembro de 1915, o marechal French pedira a demissão de comandante da FEB, 
magoado com as severas críticas que na Grã-Bretanha se faziam ao seu comando – 
designadamente por causa das elevadas perdas, em homens e materiais, sofridas nas ofensivas 
desse ano. Para o seu lugar fora designado o general Douglas Haig.  
 Em 14 de Fevereiro de 1916, realizou-se uma segunda conferência interaliada em 
Chantilly. Ficou estabelecido, então, que, se os Alemães cedessem a iniciativa aos Aliados, estes 
lançariam uma poderosa ofensiva na frente do rio Somme, por volta de 1 de Julho. Esta data só 
seria antecipada no caso de ocorrer uma grande ofensiva dos Impérios Centrais na Frente 
Oriental. 
 Do lado alemão, Falkenhayn convencera-se de que havia dominado definitivamente o 
exército russo. Estava bem informado acerca dos problemas internos do regime czarista e 
acreditava que a Rússia estava à beira de uma revolução. Consequentemente, chegara a altura de 
pensar, de novo, em exercer o esforço principal contra os aliados ocidentais. A experiência do 
ano de 1915 aconselhava-o, no entanto, a evitar o confronto com as tropas britânicas, que 
considerava mais fortes a defender. Assim, o planeamento do OHL orientar-se-ia para uma 
ofensiva na região de Verdun – a operação Julgamento. 

Entretanto, seguindo as decisões acordadas nas duas primeiras conferências interaliadas 
de Chantilly, Britânicos e Franceses trabalharam afincadamente no sentido de preparar com o 
maior rigor a ofensiva a desencadear, em Julho, no saliente do Somme. A concentração de 
unidades e do seu indispensável apoio logístico converteu a área de retaguarda do Somme num 
imenso bivaque. Para apoiar esta concentração de forças, eram necessários 31 comboios diários 
com abastecimentos. Uma vez iniciada a ofensiva, o número de comboios diários subiria para 70. 
 

    
 
 No âmbito da FEB, o grosso das unidades participantes na ofensiva iam estar integradas 
no recentemente formado 4.º Exército, do general Sir Henry Rawlinson. Compunham-no 20 
divisões, algumas delas constituídas no âmbito do Novo Exército de voluntários, embora também 
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houvesse unidades regulares, veteranas da Frente Ocidental e de Gallipoli. Da parte dos 
Franceses, dada a situação precária de Verdun, somente 3 divisões participariam na ofensiva. 
 A artilharia – que deveria desempenhar um papel fulcral na ofensiva – era composta por 
um total de 1.180 peças e 245 obuses pesados. Este material assegurava uma densidade de fogos 
elevadíssima, uma vez que a frente de ataque não ultrapassava os 15 km. 

Durante o período de reduzida actividade operacional decorrido desde o final de 1915, os 
Alemães utilizaram as excelentes capacidades da sua engenharia militar na construção da mais 
completa e sofisticada linha de defesa de toda a Frente Ocidental. A natureza do terreno, seco e 
predominantemente calcário, favoreceu a construção e conservação de todo o tipo de estruturas 
enterradas e vias de comunicação. 
 Apesar das duras lições proporcionadas pela ofensiva alemã em Verdun, o comandante da 
FEB, general Haig, estava persuadido de que a intensa preparação de artilharia que precederia o 
ataque da infantaria seria o suficiente para destruir as barreiras de arame farpado e transformar as 
primeiras linhas alemãs num amontoado de inofensivas ruínas. Emendando erros de anteriores 
ofensivas, as tropas britânicas tinham instruções no sentido de as reservas se movimentarem 
muito próximo das unidades em primeiro escalão, de modo a poderem reforçar o ataque sempre 
que a resistência encontrada o justificasse. À frente das unidades de infantaria mais avançadas, a 
artilharia aliada colocaria barragens de fogos rolantes, de modo a garantir a supressão das defesas 
alemãs. Executar barragens rolantes sem meios rádio – então inexistentes – era, todavia, uma 
técnica arriscada, que só podia ser feita a horário ou utilizando a modalidade, algo problemática, 
dos sinais pirotécnicos. O risco de episódios de “fogo amigo” ou de levantamento precoce das 
barragens era, por conseguinte, enorme. 
 Refira-se, a propósito, que, numa guerra travada em frentes extensas, a inexistência de 
meios rádio contribuiu, em grande parte, para o descontrolo de muitas operações, nomeadamente 
as ofensivas. De facto, mal as tropas saíam das suas trincheiras, quebrava-se quase 
simultaneamente o fluxo de informações de campanha para os escalões superiores. Sem dados 
actualizados sobre o desenvolvimento dos combates, os comandantes não podiam fazer sentir a 
sua influência directa na condução das operações, nomeadamente na mutação das prioridades de 
fogos, na atribuição de reservas e no controlo dos movimentos. Pode afirmar-se, portanto, que os 
generais da 1.ª Guerra Mundial eram cegos, surdos e mudos. 
 
 Quando, a 1 de Julho, depois de concluída a preparação, a infantaria aliada se lançou ao 
ataque, pôde constatar que o efeito das granadas de artilharia nas redes de arame farpado e nas 
posições protegidas das linhas alemãs fora quase nulo. Assim, mal os soldados aliados ficaram ao 
alcance das armas da infantaria alemã, começou um verdadeiro massacre, constituindo esse dia a 

data mais negra da história do Exército Britânico.  
Nas primeiras horas, em cada segundo foram atingidos oito soldados britânicos. Dos cerca 

de 100.000 homens que, no primeiro dia de combates, penetraram na terra de ninguém, foram 
mortos 19.240 e feridos 38.230. Houve batalhões inteiros que sucumbiram ao fogo das tropas 
alemãs. Um sargento do 3.º Regimento Tyneside Irish recordaria, mais tarde, ter visto, «à minha 
esquerda e direita, extensas linhas de homens. Depois, ouvi, ao longe, o crepitar das 
metralhadoras. Tendo avançado umas dez jardas, já só me pareceu ver poucos homens à minha 
volta; avançando outras dez jardas, percebi que estava sozinho. Nessa altura, também fui 
atingido».1 Um oficial subalterno britânico, ao atravessar, dias depois, terreno já conquistado, 
encontrou corpos de soldados feridos em 1 de Julho, os quais «tendo rastejado até crateras de 
granadas de artilharia, aí se envolveram nos seus impermeáveis, sacaram as suas Bíblias e assim 
aguardaram a morte».2 

A desproporção de baixas entre atacantes e defensores foi enorme. Do lado alemão, entre 
mortos e feridos, não se registaram, a 1 de Julho, mais do que 3.000 baixas. A comparação das 
perdas desse dia pode exemplificar-se do seguinte modo: o 180.º Regimento de Infantaria alemão 
                                                 
1 KEEGAN, John, The First World War, p. 295. 
2 Ibidem, p. 296. 
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perdeu 180 de um total de 3.000 homens; a 4.ª Divisão britânica perdeu 5.121 de um efectivo de 
12.000 homens. A mortandade foi impressionante para os próprios Alemães, verificando-se casos 
de cessar-fogo espontâneo, de modo a permitir que os soldados britânicos ligeiramente feridos 
pudessem encaminhar-se para as suas próprias linhas. 
 

Apesar das terríveis perdas sofridas, os Aliados voltaram ao ataque nos dias seguintes. 
Sempre a custo de muitas baixas, foi-se desenhando, ao longo do mês de Julho, uma linha de 
avanço que formava uma bolsa dentro do território defendido pelos Alemães. No máximo da 
progressão conseguida, a profundidade dessa bolsa nunca ultrapassou, no entanto, os 12 km. Face 
aos elevados meios empregues, era uma completa frustração para os Aliados constatarem os 
magros resultados da ofensiva. Era evidente que não fora por falta de coragem que os ganhos 
haviam sido tão diminutos. Sucedia, apenas, que qualquer infantaria instalada em abrigos e 
trincheiras tinha vantagens enormes sobre um inimigo atacando, a descoberto, pelo meio de 
obstáculos diversos. 
 

 
Progresso das tropas aliadas 

 
 

Foi durante a batalha do Somme, no entanto, que a resolução deste problema começou a 
concretizar-se. De facto, em Setembro, apareceram sobre o campo de batalha os primeiros 
tanques, ou carros de combate, que aliavam o poder de choque (peso) ao fogo 
(canhão/metralhadora), ao movimento (motor de explosão) e à protecção (blindagem). 

Deslocando-se sobre lagartas – aproveitando a tecnologia dos tractores tipo caterpillar –, o carro 
de combate podia acompanhar a infantaria em todo o tipo de terreno e a sua blindagem não era 
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perfurável pelas munições de armas ligeiras (espingardas e metralhadoras) nem pelos estilhaços 
das granadas de artilharia. Só um impacto directo de um projéctil de arma pesada podia garantir a 
sua destruição. A utilização desta nova arma constituiu uma grande vitória técnica sobre a 
indústria militar alemã, que, neste particular, se atrasou surpreendentemente. 
 O primeiro ataque em que participaram os carros de combate Mark I (era esta a 
designação oficial dos primeiros modelos) desenrolou-se ao longo da estrada de Albert para 
Bapaume, entre as localidades de Flers e Courcelette. O aparecimento dos carros deixou os 
soldados alemães perfeitamente aterrorizados. O avanço britânico só foi detido, 3 km mais à 
frente, devido a problemas mecânicos e ao aparecimento de terreno com valas intransponíveis. 
Nesse primeiro ataque, só 1 dos 36 Mark I utilizados foi destruído, devido ao impacto directo de 
um projéctil de artilharia. O sucesso só não foi mais espectacular porque o desgaste dessa 
primeira experiência deixou a maior parte dos veículos com avarias não facilmente reparáveis. Os 
ganhos desse dia foram, por isso, perdidos na sequência dos contra-ataques alemães. Foi, de 
resto, um cenário permanente de avanços e recuos que caracterizou a batalha do Somme durante 
os meses de Outubro e Novembro. 
 

Quadro de Baixas 

Mês Britânicos Franceses Total Aliados Alemães % dos Aliados 

Julho 158.786 49.859 208.645 103.000 49,4 

Agosto 58.085 18.806 76.891 68.000 88,4 

Setembro 101.313 76.147 177.460 140.000 78,9 

Outubro 57.722 37.626 95.348 78.500 82,3 

Novembro 39.784 20.129 59.913 45.000 75,0 

TOTAL 415.690 202.567 618.257 434.500 70,3 

 
 Quando, a 19 de Novembro, a ofensiva aliada no Somme foi dada como terminada, o 
registo de baixas, de ambos os lados, era confrangedor. Apesar das pesadas perdas sofridas pelos 
Alemães, as dos Aliados eram ainda superiores. Alguns historiadores assinalaram que o sacrifício 
inglório do Somme foi sentido na Grã-Bretanha como o final de uma era de optimismo, de que a 
grande nação insular jamais logrou recuperar. 
 

 O cemitério de Thiepval inclui este monumento aos mortos do Somme a que não foi possível dar sepultura. Só do Corpo Expedicionário Britânico calcularam-se ser cerca de 72.000. 
 
  
David Martelo – Junho de 2016 


