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RESUMO

A ORGANIZAÇÃO E O PAPEL DA CAVALARIA BRASILEIRA NA GUERRA DA
TRÍPLICE ALIANÇA
AUTOR: Francisco Lucca Gazola
ORIENTADOR: TC Cav Ajamir Brito de Melo

Este trabalho, fruto de pesquisa bibliográfica sobre a Cavalaria Brasileira na Guerra do
Paraguai, tem por objetivo analisar a organização e o papel da Cavalaria Brasileira na Guerra
da Tríplice Aliança, o maior conflito ocorrido no continente Sul-Americano. Foram realizadas
diversas pesquisas sobre a Guerra do Paraguai para compreender o contexto histórico, qual foi
o organograma e o papel das tropas de cavalaria do Império Brasileiro nos embates travados
entre 1864 e 1870. A pesquisa bibliográfica e documental realizada revelou a importância das
tropas de Cavalaria Rio-Grandense, como era conhecida a Cavalaria do Exército Brasileiro,
nesse importante duelo entre a Tríplice Aliança e o Paraguai. Os resultados avaliados no
presente trabalho buscaram analisar como se subdividiu e como foram empregadas as tropas
de cavalaria do Império, a importância delas nas batalhas campais e as dificuldades impostas
pelo terreno, o qual é um grande limitador do emprego da cavalaria, alem disso foram ainda
apurados como eram compostas as tropas de cavalaria, efetivos aproximados e subdivisões.

Palavras-chave: Guerra do Paraguai. Cavalaria Brasileira. Exército Brasileiro.

ABSTRACT

THE ORGANIZATION AND ROLE OF THE BRAZILIAN CAVALRY IN THE WAR
OF THE TRIPLE ALLIANCE
AUTHOR: Francisco Lucca Gazola
ADVISOR: TC Cav Ajamir Brito de Melo

This work, the result of a bibliographical research on the Brazilian Cavalry in the Paraguayan
War, aims to analyze the organization and role of Brazilian cavalry in the War of the Triple
Alliance, the largest conflict in the South American continent. Several investigations were
carried out on the Paraguayan War to understand the historical context, what was the
organization chart and the role of the cavalry troops of the Brazilian Empire in the conflicts
between 1864 and 1870. The bibliographical and documental research carried out revealed the
importance of the troops of Rio-Grandense Cavalary, as the Cavalry of the Brazilian Army
was known, in this important duel between the Triple Alliance and Paraguay. The results
evaluated in the present work sought to analyze how the cavalry troops of the Empire were
subdivided and how they were used, the importance of them in the camp battles and the
difficulties imposed by the terrain, which is a great restrictor of the use of cavalry. Were
composed of cavalry troops, approximate troops and subdivisions.

Keywords: Paraguayan War. Brazilian Cavalry. Brazilian Army.
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1 INTRODUÇÃO
A Guerra do Paraguai começou em dezembro de 1864, quando tropas do Exército
Paraguaio invadiram a Província do Mato Grosso, reivindicando aquele território para o
Paraguai, e terminou em março de 1870, com a morte do Presidente Paraguaio, Francisco
Solano López, sem que houvesse um acordo de paz conjunto das partes envolvidas no
conflito. O conflito foi fruto de contradições regionais, de interesses econômicos e de
desavenças políticas entre os estados fronteiriços. Uma das suas principais consequências foi
a consolidação das fronteiras na região do cone Sul (LIMA, 2016).
O embate colocou de um lado a Tríplice Aliança, formada pelo Império do Brasil, pela
República da Argentina e pela República do Uruguai, e do outro a República do Paraguai.
Brasil e Argentina eram as potências regionais, rivais históricos que disputavam a hegemonia
do estuário do Rio da Prata, já o Uruguai era um estado algodão, criado para absorver as
intrigas e evitar que um dos dois exercesse controle total do comércio no estuário do Prata. Do
outro lado o Paraguai, uma nação extremamente militarizada e nacionalista, governada
autoritariamente pela família López desde 1840, quando Carlos Antônio López assumiu o
governo (LIMA, 2016).
Atualmente, o tema o papel e a organização da Cavalaria Brasileira na Guerra da
Tríplice Aliança, tem adquirido importância pois ao estudar eventos do passado aprendemos a
dar valor a nossa história e percebemos o quão importante foi a Guerra do Paraguai.
Seu estudo é relevante para o meio militar, uma vez que o exército evoluiu muito
nesse conflito e após ele houve uma mudança de mentalidade nos militares resultando no fim
do Império Brasileiro e no nascimento da República Brasileira. Deve-se ainda levar em conta
que a maioria dos patronos das armas, quadros e serviços combateu nesse conflito, tornando
assim o conflito de maior importância para a história do nosso exército.
Delimitamos o nosso foco de pesquisa no tempo: período de duração da guerra (18641870); no espaço: locais onde ocorreram os combates (Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina);
na população: Cavalaria Brasileira; na abordagem: qualitativa. Sendo assim, a delimitação do
tema é apresentada da seguinte forma: análise qualitativa da organização e do papel da
Cavalaria Brasileira na Guerra do Paraguai de dezembro de 1864 a março de 1870.
O objetivo geral do estudo consiste em compreender o papel e a organização,
organograma, das tropas de cavalaria do Império Brasileiro nos embates ocorridos na maior
guerra travada na América do Sul. Por esse fato, esse trabalho é relevante ao Exército
Brasileiro, visto que refere-se ao papel da Cavalaria Brasileira na guerra, que é um fator
importante para a instituição.
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As principais fontes de pesquisa foram: Diário de Exército de Visconde de Taunay, A
Guerra do Paraguai de Luiz Octavio de Lima, Cinzas do Sul de José Antônio Severo, História
da Guerra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai de Augusto Tasso Fragoso e Reminiscências
da Campanha do Paraguai de Dionísio Cerqueira.
Optou-se pelo método dedutivo para abordagem do tema, empregando-se a pesquisa
documental e bibliográfica. A presente monografia está assim estruturada:
No primeiro capítulo, tem-se a introdução com a apresentação do tema, o objetivo
geral do trabalho e sua relevância para o Exército Brasileiro.
No segundo capítulo, trata-se da revisão da literatura e antecedentes do problema,
analisando ideias de especialistas imprescindíveis para a compreensão do assunto. Após,
apresentaremos o referencial metodológico, onde definiremos o problema, a hipótese, os
objetivos e os procedimentos de pesquisa.
No terceiro capítulo, aborda-se o histórico do conflito, explicando as ofensivas do
Exército Paraguaio na Província do Mato Grosso e no cone Sul, e as contraofensivas aliadas
no Sul e no Norte.
No quarto capítulo explica como a Cavalaria Brasileira estava organizada, o
organograma das tropas da Cavalaria do Império Brasileiro, qual eram os efetivos e divisões
das unidades.
No quinto aborda-se o papel das tropas de Cavalaria, forma como elas foram
empregadas durante os combates. Sua atuação nas operações de reconhecimento, de
segurança e de ofensiva.
No sexto e último capítulo, retomaremos os objetivos da nossa pesquisa, a fim de
verificarmos se eles foram plenamente atingidos. Então, corroboraremos ou refutaremos as
hipóteses apresentadas e verificaremos os resultados alcançados no trabalho.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO
O tema de pesquisa insere-se na área de História Militar, conforme definido na
Portaria nº 734, de 19 de agosto de 2010, do Comandante do Exército Brasileiro. A linha de
pesquisa abrange os estudos da história militar brasileira.
2.1 Referencial Teórico
Nesse capítulo, busca-se contextualizar o tema “A organização e o papel da Cavalaria
Brasileira na Guerra da Tríplice Aliança”, com a revisão da literatura. Além disso, busca-se
delimitar o tema e problematizá-lo, bem como apresentar uma hipótese e os objetivos gerais e
específicos. Para isso executar-se-á uma pesquisa bibliográfica e histórica sobre o assunto.
2.1.1 Delimitação do tema
Delimitar o tema é definir o tempo, o espaço, a população e a abordagem. O tema “A
organização e o papel da Cavalaria Brasileira na Guerra da Tríplice Aliança” está delimitado
no tempo: período de duração da guerra (1864-1870); no espaço: locais aonde ocorreram os
combates (Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina); na população: Cavalaria Brasileira; na
abordagem: qualitativa.
Sendo assim, a presente delimitação do tema é apresentada da seguinte forma: análise
qualitativa da organização e do papel da Cavalaria Brasileira na Guerra do Paraguai de
dezembro de 1864 a março de 1870.
2.1.2 Revisão da Literatura
Revisão da literatura possibilita a apresentação do estágio atual do conhecimento em
uma determinada área, permitindo aprofundamento nas questões relacionadas ao tema da
pesquisa e serve de base para a formulação do problema e hipótese da pesquisa.
O estudo da história da Guerra do Paraguai é dividido em várias fases com diferentes
abordagens. Porém, as fontes e dados mais confiáveis, menos distorcidos, estão na fase atual
de pesquisa, iniciada no início do século XXI, com relatos mais técnicos e críticos, que
contrapõem fontes e relatos para interpretar o mais próximo da realidade da época, sem buscar
um cunho político, favorecendo ou desfavorecendo algum dos lados envolvidos no conflito.
Alguns dos autores dessa nova fase são Francisco Doratioto, que relata a guerra em sua obra
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“Maldita Guerra”1, José Antônio Severo, com a obra “100 Anos de Guerra no Continente
Americano”2, que relata a vida do Marechal Osório e consequentemente a Guerra do Paraguai
no seu volume 2, “Cinzas do Sul”, e Luiz Octavio De Lima, que narra a guerra em seu livro
"A Guerra do Paraguai"3.
Nessa nova visão, percebe-se que a guerra não foi um conflito de estados fantoches do
Império Britânico contra uma nova potência industrial que nascia no centro do continente SulAmericano e que ameaçava a hegemonia britânica no mundo, a visão que era apresentada
pelos historiadores marxistas do século XX. Atualmente verifica-se que a guerra envolveu
muito mais interesses de potências regionais, como Brasil e Argentina, do que de potências
globais, como o Império Britânico.
Os britânicos exerceram influência nos dois lados, tanto na República do Paraguai,
quando enviaram engenheiros para desenvolver o país e venderam matérias bélicos e navios
encouraçados para fortalecer as Forças Armadas, quanto do lado dos aliados quando seus
bancos possibilitaram empréstimos à República Argentina, à República Uruguaia e ao Império
Brasileiro. Diante desses fatos mencionados percebe-se que a guerra não foi obra do Império
Britânico, porém por ser a potência mundial no período certamente ele se beneficiou com o
conflito.
Após os fatos mencionados, focamos no papel e na organização da Cavalaria
Brasileira na Guerra da Tríplice Aliança. A Cavalaria era uma arma mal vista pelos
intelectuais do Rio de Janeiro, que governavam o Império. Era composta por gaúchos com
opiniões próprias que foram criados nos campos de batalha das guerras platinas no começo do
século XIX. De acordo com Severo (2012, p. 463) “[...] a Cavalaria, era uma arma de baixo
prestígio entre os intelectuais, formada por homens tidos como afoitos e inconsequentes.
Quando alguma tarefa não correspondia, dizia-se: “como na Cavalaria, rápido e malfeito”.
Mesmo não recebendo o devido valor pelos governantes do Império, ainda assim era
uma arma de heróis e combatia sempre que o Brasil precisava. Na Guerra do Paraguai, ela
teve uma atuação de destaque, mesmo muitas vezes sendo usada de maneira inapropriada.
Conforme afirma Severo (2012, p. 513), “A luta se dava nos areais, impedindo o emprego da
Cavalaria montada. Os soldados dessa arma combatiam a pé, tanto os brasileiros quanto os
paraguaios. A luta foi feroz, corpo a corpo, com baioneta”.
Outro exemplo do valor dos cavalarianos foi a carta do Tenente Manuel Osório a seu
irmão, na qual ele comenta que a Cavalaria lutou a pé, de lança, ficando a cavalo cento e
1

DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra: Nova história da Guerra do Paraguai. ed. São Paulo:
Companhia das Letras. 2002.
2 SEVERO, José Antônio. Cinzas do Sul: 100 anos de guerra no continente americano. Rio de Janeiro/São
Paulo: Record, 2012. v. 2
3 LIMA, Luiz Octavio De. A Guerra do Paraguai. São Paulo: Planeta do Brasil, 2016.
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tantos homens somente (SEVERO, 2012, p. 530). Também a carta do Marechal Osório ao
ministro da Guerra, relata essa dificuldade da arma de heróis na guerra:
Em carta ao ministro da Guerra, Osório confirmou: depois que desembarcara no
Paraguai, o exército perdera a mobilidade. A Cavalaria, que era a principal arma das
guerras platinas, também perdera a preponderância. Os animais não aguentavam, o
terreno não era próprio, e o sistema defensivo dos paraguaios era infenso à Cavalaria
(SEVERO, 2012, p. 533).

Entretanto, quando o terreno se apresentava propício, a Cavalaria guerreava com toda
a sua plenitude.
A Cavalaria, nessa região de terra firme do flanco direito de Humaitá, voltará a
operar com toda força. Depois de meses enterrados nas trincheiras de Tuiuti, os riograndenses puderam voltar ao emprego de sua arma preferida em sua plenitude. O
comandante da 6ª Divisão de Cavalaria, o coronel Antônio Fernandes Lima, chegou
cabresteando seu cavalo (SEVERO, 2012, p. 554).

Outro emprego da Cavalaria Brasileira foi como reserva, nesse contexto a tropa
montada usava sua principal característica a ação de choque. Na passagem de Severo, ele
comenta sobre os cavalos amilhados, alimentados à base de milho, da Brigada Ligeira do
General Netto:
[...] Um Corpo estava em Paso de la Patria a pé garantindo a retaguarda, esperando
o ataque paraguaio caso as pinças conseguissem se fechar. O restante estava no
Estero Bellaco, pronto para operar, com sua tropa de choque de 500 cavalos
amilhados e outros 300 em estado razoável. [...] Quando surgiram os milhares de
homens de Barrios procurando subir o Potreiro piras e envolver a infantaria que
combatia em Tuiuti, ele deu a ordem de montar e também subiu à sela de seu cavalo.
Parecia um disparate de lenda grega: 600 homens galopando na direção daquela
massa de infantes e cavalarianos que saíam do matagal e disparavam seus canhões.
Eram 14 horas. Mais de mil homens da Brigada Ligeira de Voluntários, com suas
clavinas e lanças, preparavam-se para combater a pé pois não havia animais para
montar. Só aquele grupamento estava completo.” (SEVERO, 2012, p. 530-31).

A Cavalaria nesse contexto também fora empregada para reconhecimento em força,
um tipo de operação ofensiva. Conforme afirma Severo (2012, p.570), sobre a ordem de
Caxias para o reconhecimento em força que o Marechal Osório deveria executar na fortaleza
de Humaitá: “[...] mensagem a Osório “para que avançasse com a vanguarda sob seu comando
o mais próximo possível das trincheiras inimigas e procedesse ao reconhecimento delas e, no
caso de achar probabilidade, empreendesse o assalto.”.
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2.1.3 Problema
Visando investigar a organização e o papel da Cavalaria Brasileira na Guerra da
Tríplice Aliança, formulamos para pesquisa o seguinte problema: “Analisando os fatos
históricos da Guerra da Tríplice Aliança, qual era a organização da Cavalaria Brasileira
durante a guerra? E qual foi seu papel, suas formas de emprego, nos embates travados durante
esse importante conflito bélico Sul-Americano?”.
2.1.4 Hipótese
A hipótese é uma resposta provisória ao problema formulado, é uma afirmação
supositória que será provada ou refutada com a realização do trabalho pesquisa. O trabalho
pesquisa tem como hipótese: a Cavalaria Brasileira exerceu papel relevante, sintetizado em
suas formas de emprego, na Guerra da Tríplice Aliança e sua organização contribuiu para sua
utilização, sendo fundamental para a vitória dos aliados na guerra.
2.1.5 Objetivos
Os objetivos são estruturados para definir o que pretende ser alcançado com a
realização da pesquisa. Para isso são definidos os objetivos geral e específicos.
2.1.5.1 Objetivo Geral
O objetivo geral é a síntese do que se pretende alcançar com a realização do trabalho
pesquisa. O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é analisar o papel e a
organização da Cavalaria Brasileira na Guerra da Tríplice Aliança.
2.1.5.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos auxiliam para a execução do objetivo geral, especificando a
forma como o mesmo será alcançado. Assim, para o referido trabalho de pesquisa, os
objetivos específicos foram definidos como:


Realizar pesquisa bibliográfica acerca do tema proposto;



Definir aspectos metodológicos, tais como: tipo de pesquisa, método a ser aplicado e

conteúdo a ser analisado.
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Realizar a análise dos dados pesquisados e compreender como a Cavalaria estava

organizada e qual foi o seu papel, sintetizado em sua forma de emprego;


Apresentar as principais considerações e resultados.

2.2 Referencial Metodológico
No referencial metodológico descreve-se qual a classificação da pesquisa, como os
dados serão coletados, analisados e interpretados. Primeiramente será explicitado como será
realizado o trabalho de pesquisa, logo após será explanado quais os dados importantes para a
pesquisa. Depois disso, será definida a maneira como ocorrerá a coleta dos dados. Por fim,
será realizada a análise e interpretação dos dados.
2.2.1 Procedimentos de Pesquisa
A pesquisa será realizada abrangendo, no primeiro momento, a pesquisa bibliográfica
e histórica na área de História Militar do Brasil. Em um segundo momento será feita a coleta
de dados.
Os dados serão coletados por meio de pesquisa bibliográfica e histórica em livros,
revistas especializadas e artigos publicados com dados relativos ao assunto. Após a coleta
ocorrerá a análise dos dados e conclusões sobre os assuntos pesquisados, visando identificar a
organização da Cavalaria Brasileira, e seu papel no conflito, resumido em suas formas de
emprego. Dessa forma, será obtida uma resposta ao problema, expondo assim as
considerações finais.
2.2.2 Instrumentos de Pesquisa
A pesquisa realizada foi qualitativa quanto a forma de abordagem. Quanto aos
objetivos da pesquisa será explicativa. Quanto aos procedimentos técnicos, será bibliográfica
e histórica. Os instrumentos de pesquisa utilizados serão livros, artigos e revistas sobre o
assunto.
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3 A GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA (1864 – 1870)
A Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai foi o maior conflito bélico
ocorrido na América do Sul e o segundo maior do Continente Americano, ficando atrás apenas
da Guerra Civil Americana (1861 – 1865).
O conflito opôs de um lado a Tríplice Aliança, formada pelas duas potências regionais,
o Império do Brasil e a República da Argentina, adversários históricos, que lutavam pela
hegemonia no Rio da Prata, e um Estado algodão, a República do Uruguai, o qual foi fundado
para evitar que apenas uma das potências dominasse as duas margens do estuário do Rio da
Prata. E do outro lado, a República do Paraguai, uma nação extremamente militarizada e
nacionalista, governada autoritariamente pela família López desde 1840, quando Carlos
Antônio López assumiu o governo. Este conflito está representado na Figura 1.
Figura 1 – Teatro de Operações da Guerra do Paraguai (1864-1870).

Fonte: Revista de História da Biblioteca Nacional, 2011.
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A ofensiva paraguaia contra a Província do Mato Grosso não foi algo executado de
forma impulsiva e sem preparo. Até 1863 o Exército Paraguaio contava com
aproximadamente 28 mil homens veteranos. Porém em 1864 Solano López decide aumentar
seus contingentes, convocando 30 mil recrutas em Cerro León, 17 mil em Encarnación, 10
mil em Humaitá, 4 mil em Assunção e 3 mil em Concepción, todos com idade entre 16 e 50
anos. Em Agosto de 1864 o Paraguai contava com aproximadamente 64 mil novos soldados
prontos para a guerra, além de uma esquadra nova liderada pelo vapor Tacuari. López insistia
que não poderia assegurar a independência paraguaia, a fixação das fronteiras e o domínio dos
rios sem enfrentar e vencer a sua maior ameaça, o Império Brasileiro (LIMA, 2016).
As ações militares iniciaram com a apreensão por parte dos paraguaios do navio
brasileiro Marquês de Olinda, que transportava o novo governador da Província do Mato
Grosso, Coronel Frederico Carneiro de Campos. O governo paraguaio havia recebido uma
informação de que o navio brasileiro transportava armamentos, munições e uma razoável
quantia de dinheiro (SEVERO, 2012).
El Mariscal, Solano López, vislumbrou a possibilidade de empreender uma ação
contra o governo brasileiro, potencial inimigo paraguaio em disputas territoriais,
demonstrando o poder de sua nação perante o Brasil e adquirindo uma vantagem estratégica,
militar e financeira (LIMA, 2016).
No dia 11 de Novembro de 1864 o vapor de guerra paraguaio, Tacuari, perseguiu e
interceptou o navio brasileiro, Marquês de Olinda, colocando todos seus tripulantes sob
custódia, proibindo-os de se comunicarem com qualquer um em terra. Essa interceptação foi
uma resposta ao apoio dado pelo governo brasileiro ao caudilho uruguaio Venâncio Flores,
que lutava para depor o então presidente uruguaio Atanasio Aguirre, aliado de Solano López
(LIMA, 2016).
O Império Brasileiro decidiu não considerar a ação paraguaia um ato de guerra e
resolveu buscar uma resolução diplomática, porém foi surpreendido pela notícia de que o
Exército Paraguaio iniciou uma violenta ofensiva contra os territórios fronteiriços da
Província de Mato Grosso, tomando localidades como o Forte Coimbra, a vila militar de
Miranda e a cidade de Corumbá (LIMA, 2016).
Após sua ofensiva contra a Província de Mato Grosso, Solano López iniciou a
incursão para o Sul, com um itinerário que atravessava os territórios brasileiro e argentino até
chegar ao Uruguai, tendo como objetivo maior manter o Partido Blanco Oriental no poder e,
assim, adquirir uma saída para o mar através dos portos uruguaios, um objetivo estratégico
nacional paraguaio (LIMA, 2016).
Com uma guerra rápida e fulminante El Mariscal pretendia surpreender o Brasil,
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deixando-o acuado e, assim, após tomar os territórios do noroeste da Província do Rio Grande
do Sul e o território do Uruguai, negociar um acordo vantajoso para seu governo,
aproveitando-se do fato que o Império Brasileiro estaria fragilizado pela derrota bélica
(LIMA, 2016).
3.1 A Ofensiva Paraguaia no Teatro de Operações Norte
O governo paraguaio emitiu, em 13 de Dezembro de 1864, uma declaração de guerra
ao Brasil, porém o governo brasileiro deu pouca importância, considerando quase impossível
um ataque paraguaio contra o Império (LIMA, 2016).
Solano López ordenou, no dia 24 de Dezembro de 1864, a invasão da Província do
Mato Grosso, representada pela Figura 2. A invasão ocorreu por duas frentes, uma coluna de 5
mil homens comandada pelo Coronel Vicente Barrios e outra de 4 mil homens comandada
pelo Coronel Francisco Isidoro Resquín (LIMA, 2016).
A coluna comandada por Barrios invadiu pelo Forte Coimbra, fortificação brasileira as
margens do Rio Paraguai, a coluna comandada por Resquín atacou a localidade de Miranda,
visando juntarem-se as tropas de Barrios mais adiante (SEVERO, 2012).
Em Forte Coimbra, mesmo intimado a se render, o comandante Brasileiro, Coronel
Hermenegildo Porto Carrero respondeu: "Tenho a honra de declarar que, segundo a doutrina
que rege o Exército Brasileiro, a não ser por ordem de autoridade superior, a quem transmito
cópia desta nota, somente pela sorte das armas entregarei Coimbra". Porém após dois dias de
combate as tropas brasileiras retiraram-se para Corumbá (LIMA, 2016).
Ao tomar Coimbra o Exército Paraguaio apreendeu 50 canhões que foram levados
para a Fortaleza de Humaitá e passaram a formar a Bateria Coimbra. Após a tomada do forte,
Barrios seguiu para Corumbá, uma localidade com aproximadamente 80 casas de alvenaria e
149 ranchos (SEVERO, 2012).
Enquanto isso, Resquín, mais ao Sul, após tomar Miranda, partiu para a Colônia
Militar de Dourados, onde o Tenente do Exército Brasileiro Antônio João escreveu antes de
sucumbir às forças paraguaias: "Sei que morro, mas meu sangue e dos meus companheiros
servirão de protesto solene contra a invasão do solo de minha Pátria." Antônio João e outros
18 combatentes morreram defendendo Dourados em 29 de Dezembro de 1864 (LIMA, 2016).
Após saquearem mais algumas localidades como, Nioaque e Coxim, os paraguaios
cessaram a marcha para o Norte devido à dificuldade de navegação até Cuiabá, capital da
província, cidade mais preparada para resistir a uma invasão, mantendo assim o controle dos
territórios contestados pelo governo paraguaio. Barrios e Resquín retornaram para Assunção
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com cabeças de gado, armamentos, canhões e munições apreendidas, que vieram a ser
utilizadas na ofensiva realizada no teatro de operações Sul (LIMA, 2016).
Figura 2 – Ofensiva do Exército Paraguaio na Província de Mato Grosso.

Fonte: DALMOLIN, 2014.
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3.2 A Ofensiva Paraguaia no Teatro de Operações Sul
Após a ofensiva no teatro de operações Norte, fortalecido pelos espólios de guerra, o
exército paraguaio iniciou sua trajetória rumo ao Uruguai. Para isso pediu autorização ao
governo argentino para cruzar o seu território. Conforme Lima (2016, p.139),
Solano López pediu ao governo argentino a permissão para que as tropas paraguaias
atravessassem seu território rumo ao Rio Grande do Sul. Naquele momento, quando
o desfecho da contenda entre blancos e colorados estava nos estertores, ele pretendia
exigir uma satisfação militar sobre a invasão do Uruguai pelo Brasil. [...] Em 14 de
janeiro de 1865, o ministro José Berges escreveu ao chanceler Rufino de Elizalde:
"Solicitamos que os Exércitos do Paraguai possam transitar pela província de
Corrientes no caso de que a isso forem obrigados por operações de guerra.

Na tentativa de ganhar tempo, General Mitre, presidente argentino, explicou para os
paraguaios que perderia a neutralidade, defendida publicamente por ele, se permitisse o
trânsito de tropas paraguaias por solo argentino, além de que o Brasil e o Paraguai já
possuíam uma imensa fronteira terrestre por onde poderiam cruzar armas. Após isso, Mitre
negou o pedido de López e ordenou que seu cônsul em Assunção retornasse para Buenos
Aires (LIMA, 2016).
O governo argentino permitiu, em 18 de Março de 1865, que a esquadra do Almirante
Tamandaré seguisse rumo ao Rio Paraguai. Essa atitude foi a gota d'água para o governo
paraguaio. Em 29 de Março o Paraguai declarou guerra à Argentina, porém o governo
argentino manteve a declaração de guerra de López oculta, evitando dar uma justificativa para
que ele invadisse seu território. Quando o Exército Paraguaio invadiu a Argentina pareceu um
ataque desleal, uma agressão gratuita (LIMA, 2016).
As tropas paraguaias atacaram, no dia 13 de Abril de 1865, o porto de Corrientes,
aprisionando dois navios argentinos e desembarcando mais de 3 mil homens na cidade,
comandados pelo General Mato Grosso Wenceslao Robles. Cerca de 22 mil homens cruzaram
o Rio Paraná, pelo Passo da Pátria, consolidando a invasão paraguaia (SEVERO, 2012).
Após a tomada da cidade Robles rumou para o Sul com 25 mil homens, descendo até
Goya, aonde permaneceu esperando novas ordens. A invasão paraguaia inflamou a população
argentina. O presidente Mitre, aproveitando-se do momento, conclamou os argentinos a
pegarem em armas contra os paraguaios. A adesão de jovens portenhos nos dias seguintes foi
massiva. A euforia levou o presidente argentino a proclamar em praça pública palavras que
entrariam para a história: "Em 24 horas nos quartéis! Em quinze dias em campanha! Em três
meses em Assunção!”. (LIMA, 2016, p.145).
Foi em Buenos Aires que o Tratado da Tríplice Aliança foi assinado e nele buscou-se
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deixar claro que os aliados não combateriam ao Paraguai, mas sim o governo de Francisco
Solano López. Em 1º de Maio de 1865 representantes do governo brasileiro, uruguaio e
argentino concretizaram a coalizão para combater a tirania do ditador paraguaio.
Na província argentina de Corrientes as tropas paraguaias estavam estagnadas,
General Robles, se encontrava em Goya esperando ordens. De acordo com Lima (2016, p.
156),
[...] Solano López ordenou que fossem preparadas todas as embarcações
disponíveis e escolhidos os mais aptos para comandá-las. No dia seguinte,
acompanhou a partida dos vapores que se juntariam às forças de Robles em
Riachuelo. E bradou: "Ide e trazei-me os navios brasileiros".

Ao mesmo tempo em que a Armada Paraguaia rumava para Riachuelo, um contingente
do Exército Paraguaio se preparava para invadir o Rio Grande do Sul. O coronel Estigarribia
invadiria por São Borja, partindo de Santo Tomé, na Argentina, com aproximadamente 7 mil
homens. Enquanto o Major Pedro Duarte atacaria Uruguaiana, partindo de San José de
Restauración com 3 mil homens (LIMA, 2016).
Na manhã de 11 de Junho a esquadra paraguaia, que possuía sete navios e seis chatas,
atacou a esquadra brasileira do Almirante Barroso, que contava com nove vapores, três
corvetas e cinco canhoneiras. Esta batalha está representada na figura 3.
López pretendia tomar os navios brasileiros de assalto visto que eles estavam em um
local ruim de manobrar. O Capitão Pedro Ignacio Meza e o General Robles comandavam as
tropas paraguaias. O assalto consistiu em uma ação da Marinha Paraguaia em conjunto com o
Exército que desdobrou 30 canhões nos barrancos de Santa Catalina e mais 3 mil fuzileiros
nas margens de Rincón de Lagranha (SEVERO, 2012).
A batalha foi intensa, a esquadra brasileira foi ameaçada diversas vezes, mas a
genialidade de seu comandante, Almirante Barroso, trouxe a vitória. Quando a luta ainda
estava indecisa ele ordenou que a fragata Amazonas, cuja proa era de aço, fosse ao encontro
do navio paraguaio Jejuí, o qual possuía a proa de madeira, afundando-o. Devido ao sucesso
dessa manobra, Barroso repetiu a mesma diversas vezes, retirando de combate os navios
Salto, Paraguari e Marques de Olinda, além de uma chata inimiga (LIMA, 2016).
A vitória brasileira na Batalha do Riachuelo foi absoluta, a esquadra paraguaia saiu da
batalha destruída devido a perda de mais da metade de suas embarcações. Junto com a derrota
veio o fim da guerra-relâmpago de López e o consequente bloqueio do acesso ao Rio Paraná,
isolando de vez o país de Solano. Robles ficou isolado, não podendo avançar devido a falta de
suprimentos e não sendo confrontado por Urquiza devido ao terreno que não era propício à
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utilização de tropas de Cavalaria, principal força do Exército Correntino do Caudilho
Argentino Urquiza. Tendo essa frente estagnada, El Mariscal ordenou a invasão do Rio
Grande do Sul por São Borja (SEVERO, 2012).
Figura 3 – Batalha do Riachuelo.

Fonte: BRASIL, 2014.

O Coronel Estigarribia tomou São Borja sem muita resistência e, após uma semana na
cidade, partiu para encontrar as tropas do Major Pedro Duarte em Uruguaiana. Para evitar um
ataque pela retaguarda Lacú, como era conhecido Estigarribia, mandou quatrocentos
cavalarianos de José del Rosário López para a localidade de Los Garruchos, cem quilômetros
ao Norte (SEVERO, 2012).
O grupo de Rosário López foi interceptado por 3.500 homens das tropas imperiais
brasileiras, no dia 25 de Junho. Dos 400 soldados paraguaios, 116 morreram e 120 ficaram
feridos, porém após cinco horas de lutas e 11 ataques com mais 800 baixas, as tropas
brasileiras abandonaram o campo de batalha. A heroica resistência de Rosário animou El
Mariscal em Humaitá, segundo Lima (2016, p.180) "[...] Estigarribia recebeu um comunicado
de Solano López: "Recolha os mantimentos que puder em Uruguaiana e siga imediatamente
para a República Oriental pelo caminho de São Miguel".
Ao instalar-se em Uruguaiana, no dia 5 de Agosto, o Coronel Estigarribia desobedeceu
a ordem de seu presidente. O Major Pedro Duarte enviou um emissário informando ao
Coronel que o caudilho oriental Venâncio Flores, presidente do Uruguai, partiu de Concordia
com mais de 4.500 homens e vinha ao seu encontro (LIMA, 2016).
Em 17 de Agosto as tropas de Pedro Duarte foram cercadas pelo exército de Flores,
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que tinha sido reforçado por mais de 4 mil homens do General Paunero, 1,4 mil cavaleiros de
Juan Madariaga e 1,2 mil infantes de Simeón Paiva. As tropas de Duarte não contavam com
mais de 3 mil homens mal equipados e famintos. O resultado do embate foi terrível para os
paraguaios, mais da metade de seu efetivo foi morto em combate e o restante foi feito
prisioneiro (LIMA, 2016).
Alertado pelo massacre de Jataí, Estigarribia tentou uma retirada, porém foi abordado
pelo General brasileiro Davi Canabarro. Acuado o Exército Paraguaio tentou atacar os
brasileiros, mas caiu em uma emboscada e foi cercado pelas tropas que haviam dizimado
Duarte. Encurralado em Uruguaiana, Estigarribia custou a se render (SEVERO, 2012).
Após dias de bombardeios efetuados por 54 peças de artilharia e quando mais de 17
mil aliados estavam prontos para o assalto final, o comandante paraguaio enviou um
emissário, o Major Ibañez, que comunicou ao comandante brasileiro a rendição paraguaia
mediante algumas condições, a rendição está representada na figura 4. Lima (2016, p.194)
ressalta que "Dos quase 12 mil integrantes do contingente original, restavam menos de 5 mil.
[...] um banho de sangue maior havia sido evitado”.
Figura 4 - A Rendição de Uruguaiana.

Fonte: MEIRELLES, 1865.

Estava acabada a tentativa paraguaia de conseguir um acesso ao mar através de uma
aliança com o Uruguai. A partir da retomada de Uruguaiana os aliados passaram para a
ofensiva e a guerra foi levada para dentro do território guarani.

24
3.3 A Ofensiva Brasileira no Teatro de Operações Norte
De acordo com Severo (2012, p. 474) "As notícias da agressão paraguaia a Mato
Grosso acenderam um clamor patriótico inesperado no Brasil, até então um país meio amorfo,
indiferente às convocações cívicas." Devido a maneira como o Brasil foi colonizado pelos
portugueses e ao isolamento entre as províncias, era difícil a interação entre elas,
principalmente as mais afastadas como o Mato Grosso, por isso era inesperado um ato
patriótico da população brasileira mesmo com uma iminente invasão estrangeira. Conforme
afirma Severo (2012, p. 471):
No Brasil o governo estudava como reagir à agressão, mas não se viam muitos
espaços para agir concretamente contra o Paraguai. Caxias ofereceu um plano de
ação, [...]. Pelo plano, o Exército entraria com 25 mil homens pelo Passo da Pátria,
sobre o Rio Paraná, com 10 mil do Rio Grande do Sul atuando sobre Encarnación e
10 mil invadindo pelo Norte, através do Mato Grosso.

O Império iniciou a formação de um grande exército, que no papel era realmente
poderoso. Seriam aproximadamente 440.000 Guardas Nacionais divididos em 239 comandos
superiores. Porém a verdade era outra, o Brasil conseguia contar efetivamente com cerca de
15 mil homens, a maioria da Região Sul, o restante contavam apenas em folhas de
alistamento, não possuíam armas, fardamento ou treinamento. Além da maioria dos
convocados esquivarem-se de suas obrigações, tendo elevado número de deserções na
preparação da tropa (SEVERO, 2012).
"Dado ao isolamento do cenário onde se desenrolava a parte crucial das ações – e
também da capital do Império -, a frente de Mato Grosso foi esquecida pelo noticiário sobre a
guerra, apesar de estar com diversas de suas cidades tomadas pelos paraguaios". (LIMA,
2016, p.267).
O Estado de São Paulo iniciou, em Janeiro de 1865, a formação do 7º Batalhão dos
Voluntários da Pátria, que tinha como missão libertar o Centro-Oeste brasileiro das mãos
paraguaias. O recrutamento foi difícil, por ser compulsório enfrentou forte resistência. O
comandante da operação foi o Coronel Manuel Pedro Drago, apoiado por alguns jovens
oficiais e pelo engenheiro Alfedro Maria d'Escragnolle Taunay, que escreveu o clássico Diário
do Exército de 1869-1870, obra na qual narrou o dia a dia da guerra, dando detalhes dos
efetivos e das operações dos aliados nesse período (LIMA, 2016).
Conforme Lima (2016, p. 268): "Em 10 de Abril de 1865, a primeira coluna, composta
de 568 homens, reforçada por 135 paranaenses, partiu com destino a Miranda, no estado
invadido, onde deveria assumir o governo e atacar os paraguaios." A coluna percorreu mais de
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2 mil quilômetros por selvas e pântanos, até chegar ao seu objetivo, meio ano depois um nova
coluna foi enviada para reforçar os efetivos em deslocamento. Com elevado número de
deserções a tropa avançou, estacionando em cidades importantes no caminho para se
reabastecer, como Campinas, Casa Branca, Franca e Uberada (SEVERO, 2012).
Ao alcançar Ouro Preto, no mês de Julho de 1865, a coluna paulista juntou-se com a
coluna mineira, que contava com 1212 homens comandados pelo Coronel José Antônio da
Fonseca Galvão. A coluna devia seguir para Coxim, em Mato Grosso, porém devido as
dificuldades do percurso e a falta de suprimentos, o Coronel Pedro Drago preferiu seguir para
Cuiabá, onde poderia se reabastecer e se preparar para o combate. O Alto-comando não
concordou com a mudança de rumo e exonerou o coronel do cargo, passando o comando da
tropa para o Coronel Galvão (LIMA, 2016).
As tropas brasileiras chegaram a Coxim, em Dezembro de 1865, onde permaneceram
estacionadas por seis meses devido às chuvas intensas. Após esperar reforços e suprimentos
que não chegaram, Galvão seguiu para Miranda para atacar os paraguaios. Em Dezembro de
1866, após 3 meses de marcha, as tropas chegaram a Miranda aonde encontraram a colônia
saqueada e destruída (LIMA, 2016).
Ao chegar em Miranda a coluna já contava com menos de dois terços do seu efetivo e
nos 4 meses que ali permaneceu perdeu mais 400 homens. Devido à morte do Coronel
Galvão, em 1º de Janeiro de 1867, o Coronel Carlos de Morais Camissão assumiu o comando
da coluna, que contava com um efetivo de apenas 1680 homens. O Coronel Camissão decidiu
partir para o Sul, em direção a Nioaque, de onde pretendia invadir o território paraguaio
(LIMA, 2016).
O Exército Brasileiro invadiu o Paraguai pelo Norte em 21 de Abril de 1866. As tribos
indígenas Terenas e Guaicurus-Kadiwéus ofereceram-se para ajudar os brasileiros. Ao chegar
a Bela Vista, a coluna encontrou o forte e os casebres incendiados, ficando a tropa sem
mantimentos ou abrigo. Camissão resolveu seguir para Laguna, uma fazenda de López, onde
pretendia conseguir mantimentos para prosseguir na invasão do território paraguaio, porém
foi recebido por 780 paraguaios com 2 canhões, os paraguaios recuaram após cinco dias de
conflitos (LIMA, 2016).
As tropas paraguaias voltaram a atacar os brasileiros em 8 de Maio de 1866. Sob fogo
e sem víveres, Camissão ordenou a retirada, que entrou para a história como A Retirada da
Laguna. Emboscados pelo Exército Paraguaio diversas vezes e molestados por um surto de
cólera os brasileiros retiraram-se para Nioaque, de onde partiram para o porto de Canuto. Dos
quase 3 mil homens que partiram em 1865, menos de 700 conseguiram retornar para casa em
1867 (LIMA, 2016).
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A luta na província do Mato Grosso continuou, comandada pelo novo presidente José
Vieira Couto de Magalhães. Após intensos combates ele retomou Corumbá, degolando todos
os paraguaios que se renderam. Ao retornar para Cuiabá, as forças imperiais levaram o vírus
da varíola que dizimou quase metade da população da cidade, composta por aproximadamente
10 mil habitantes (LIMA, 2016).
3.4 A Ofensiva Aliada no Teatro de Operações Sul
O Imperador do Brasil, Dom Pedro II, percebeu, em Julho de 1865, que deveria
assumir um protagonismo na Guerra contra o Paraguai, concluiu que sua liderança ajudaria
estimular o alistamento no Exército Brasileiro que carecia muito de efetivos e também
levantaria o moral das tropas na frente de combate (LIMA, 2016).
O Imperador decidiu consultar seu principal conselheiro de guerra, o Marquês de
Caxias, que foi contra a ideia, conforme afirma Lima (2016, p. 185) "-Majestade, entendo a
grandeza de seus propósitos, mas não acredito que uma aventura dessas valha os riscos que
poderá correr".
O Conselho de Ministros também não concordou com a ideia de Dom Pedro II, mas o
Imperador estava decidido a visitar a frente de combate. Uns dias antes de partir, solicitou a
companhia de seus genros na empreitada. Segundo Lima (2016, p.186):
Gastão d'Orleans, o conde d'Eu, ficou bastante entusiasmado com a notícia.[...]
Ausguto, o duque de Saxe-Coburgo, às vésperas de completar vinte anos, não criou
obstáculos, como sempre. Mas seu interesse por batalhas era imensamente menor do
que pelas caçadas.

O Imperador e seus genros chegaram ao acampamento de Uruguaiana no dia 11 de
Setembro. Após as formalidades de recepção e uma breve reunião com os comandantes das
forças brasileiras, o Barão de Porto Alegre e o Almirante Tamandaré, Dom Pedro II se reuniu
com os comandantes aliados, Venâncio Flores, presidente do Uruguai, e Bartolomeu Mitre,
presidente da Argentina, para uma conversa sobre os próximos passos da Tríplice Aliança
(SEVERO, 2012).
Após o retorno do Imperador para o Rio de Janeiro e a rendição de Uruguaiana, o
Exército Aliado iniciou os preparos para invadir o território guarani. Com um efetivo de
aproximadamente 35 mil homens o General Bartolomeu Mitre acampou em Mercedes, região
central de Corrientes (LIMA, 2016).
O General Osório partiu de Uruguaiana com uma divisão para unir-se ao Barão de
Porto Alegre e posteriormente a Mitre em Corrientes. Completando as operações, o bloqueio
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naval foi garantido pelo Almirante Tamandaré, no Rio Paraguai, e pelo Almirante Barroso, no
Rio Paraná. Segundo Lima (2016, p.203) "No dia 25 de dezembro, as tropas aliadas dos
generais Mitre e Marques de Souza, num total de 50 mil homens, chegaram a Ensenaditas, na
margem argentina do Paraná".
O General Bartolomeu Mitre tentou, no final de Janeiro de 1866, uma ação contra as
forças paraguaias próximo a região do Passo da Pátria, porém devido a falta de coordenação
as forças aliadas da chamada Divisão Buenos Aires foram obrigadas a se retirar. Em Março o
presidente argentino ordenou uma operação semelhante, dessa vez com a Divisão Oriental
comandada por Venâncio Flores, causando quase a aniquilação dessa tropa. Somente após a
chegada dos encouraçados da Marinha Imperial que o jogo começou a virar (LIMA, 2016).
As forças do 1º Corpo de Exército Brasileiro, comandadas pelo General Manuel Luís
Osório iniciaram, no começo de Abril de 1866, o assalto a uma ilhota, no Rio Paraná, de
frente para o Forte de Itapirú. Após árdua luta os aliados tomaram a Ilha de Carayá de onde
pretendiam atacar o forte, objetivo importante para um futuro desembarque na região visto
que ficava protegia as praias que davam acesso ao dispositivo defensivo paraguaio (SEVERO,
2012).
O Tenente-Coronel Vilagran Cabrita, que teve papel de destaque nas operações de
tomada da ilha, faleceu quando a chata que ocupava foi atingida por um tiro de canhão
paraguaio enquanto ele redigia o relatório da batalha para enviar a seus superiores (SEVERO,
2012).
A Fortaleza de Itapirú foi bombardeada e mais de 10 mil aliados atravessaram o Rio
Paraná, desembarcando na praia de Atoja, no dia 16 de Abril. Osório foi o primeiro a pisar em
solo inimigo, conclamando: "Mostraremos ao mundo que as legiões brasileiras no Prata, só
combatem o despotismo e fraternizam com os povos!" (LIMA, 2016, p.210). Os conflitos que
ocorreram após o desembarque na praia de Atoja até o cerco da Fortaleza de Humaitá estão
representados na figura 5.
Solano López não esperava que os aliados desembarcassem nesse local. De acordo
com Severo (2012, p. 508), "Os paraguaios sabiam o dia do desembarque, o número de
efetivos e até o escalonamento das expedições, como se chamavam as levas de ataque. Só não
imaginavam onde seria realmente realizado".
Com mais de 45 mil homens espalhados pelo seu sistema defensivo, El Mariscal
considerava-se inexpugnável. Para uma operação de ataque a uma praça fortificada o efetivo
atacante deveria ser três vezes superior ao inimigo, devendo ser até dez vezes maior se o
assalto partir de um campo aberto, e os aliados não dispunham de tal efetivo (SEVERO,
2012).
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Após desembarque do 1º escalão, o General Osório partiu para um reconhecimento
inicial sem encontrar qualquer sinal dos paraguaios. No começo da tarde de 16 de Abril mais
de 10 mil soldados já haviam desembarcado e preparavam-se para assaltar o Forte de Itapirú,
objetivo inicial da ofensiva (LIMA, 2016).
As tropas de Osório foram atacadas por 4 mil paraguaios na noite de 16 de Abril, o
confronto foi intenso conforme conta Severo (2012, p.513) "A luta se dava nos areais,
impedindo o emprego da Cavalaria montada. Os soldados dessa arma combatiam a pé, tanto
os brasileiros quanto os paraguaios. A luta foi feroz, corpo a corpo, com baioneta."
Solano López ordenou a retirada de Itapirú em 18 de Abril, abandonando o Passo da
Pátria, devido ao avanço das tropas aliadas. Os aliados acamparam na região, ficando os
uruguaios de Venâncio Flores responsáveis por Estero Bellaco. Em 2 de Maio 6 mil
paraguaios comandados pelo coronel José Eduvigis Díaz atacaram as tropas aliadas, chegando
a dominá-las por alguns momentos (LIMA, 2016).
O General Osório, ao ouvir o tiroteio, ordenou o toque de reunir e partiu, com alguns
Batalhões de Voluntários da Pátria, ao socorro das tropas uruguaias de Flores. Vendo as tropas
de Osório os paraguaios começaram a recuar e voltaram para suas linhas. O combate em
Estero Bellaco não foi uma batalha, mas um golpe de mão dos paraguaios que conseguiram
capturar quatro canhões da bateria oriental, deixando 3 mil de seus homens mortos no terreno.
Os aliados tiveram 1.200 baixas, entre mortos e feridos (LIMA, 2016).
Ao analisar o estilo de combate e as atitudes do presidente paraguaio Solano López, o
General Osório comentou, segundo Severo (2012, p. 516),
-Não me parece um verdadeiro general. Nem critico essa tática de golpes de mão. O
que me intriga é por que não usa reservas? Se acontece algo errado num ponto, não
há como corrigir. Foi o que vimos hoje quando sofreu o contra-ataque pelo centro.
Se tivesse reservas, elas poderiam acudi-lo. De fato, parecia interessado apenas em
levar nossos canhões.

Após esse combate, Osório resolveu mudar o local de acampamento das tropas aliadas
para um campo mais adequado a uma batalha defensiva. O local escolhido foi um terreno seco
ao Sul da lagoa de Tuiuti. Em 20 de Maio os aliados transferiram seu acampamento e
preparavam o dispositivo para deter um provável ataque paraguaio. Em 23 de Maio o General
Osório foi agraciado com o título de Barão do Herval.
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Figura 5 -Principais Batalhas Antes da Tomada de Humaitá.

Fonte: BILLYRIOBR, 2010.
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Os paraguaios atacaram o acampamento aliado em 24 de Maio de 1866, onde ocorreu
a famosa Primeira Batalha de Tuiuti, a planta acampamento aliado e da batalha estão
representados na figura 6.
O ataque central foi comandado pelos Coronéis José Eduvigis Díaz, com 5.030
homens, e Hilário Marcó, com 4.200 homens. Pelo flanco esquerdo, visando atingir a
retaguarda do acampamento, vinha o General Vicente Barrios, com 8.700 homens, e pelo
flanco direito vinha o General Francisco Isidoro Resquín, com 6.300 homens. Em Paso Pucu
ficaram, como reserva, mais 6 mil homens comandados pelo General Brugues.
Eram cerca de 24 mil paraguaios, atacando uma força de aproximadamente 32 mil
aliados (9.700 argentinos, 1.300 uruguaios e 21 mil brasileiros). Os paraguaios esperavam
contar com o efeito surpresa para superar os aliados que aparentavam estar desorganizados no
acampamento, porém tudo não passava de uma finta preparada pelo General Osório, segundo
Severo (2012, p. 526),
Se pudesse distinguir, Solano López veria que naquela aparente desorganização as
tropas brasileiras estavam com duas Brigadas de Artilharia e uma Brigada Mista,
com um Batalhão de Engenharia e dois Corpos de Voluntários de Infantaria e mais
duas Divisões de Infantaria (Sampaio à esquerda, Vitorino à direita). Além de dois
Batalhões de Artilharia e outras Divisões de Infantaria (Argolo à frente e Guilherme
Souza atrás). Em terceiro escalão, duas Divisões de Cavalaria e a Brigada Ligeira de
Netto.
Também não prestavam atenção na disposição da artilharia brasileira. Mallet botara
seus 30 canhões La Hitte em linha, como se fosse entrar em batalha, e mandara abrir
um fosso de mais de 2 metros de fundura em frente às peças, mas sem parapeito.
Reuniu num só grupo toda a artilharia tática brasileira e uruguaia.

Outra surpresa foi preparada pelo General Netto, de acordo com Severo (2012, p.
524),
Netto tinha uma missão importante em seu dispositivo: secretamente trouxera de
Corrientes 500 cavalos amilhados, ou seja, alimentados com grãos de milho. Fortes,
verdadeiras máquinas de guerra, fariam a diferença naquele combate em que a
Cavalaria inimiga estaria com animais enfraquecidos, mal aguentando o trote.

Essa tropa de Netto foi empregada contra o General Vicente de Barrios que atacou
pelo flanco esquerdo visando atingir a retaguarda das tropas aliadas. Severo (2012, p.530),
afirmou ainda,
Quando surgiram os milhares de homens de Barrios procurando subir o Potreiro
Pires e envolver a infantaria que combatia em Tuiuti, ele deu a ordem de montar e
também subiu à sela de seu cavalo. Parecia um disparate de lenda grega: 600
homens galopando na direção daquela massa de infantes e cavalarianos que saíam
do matagal e disparavam seus canhões. Em 14h. Mais de mil homens da Brigada
Ligeira de Voluntários, com suas clavinas e lanças, preparavam-se para combater a
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pé, pois não havia animais para montar. Só aquele grupamento estava completo.

Figura 6 – Mapa do Acampamento e da Batalha de Tuiuti.

Fonte: REBOUÇAS, 1866.

Os aliados venceram os paraguaios na famosa Batalha de Tuiuti, a maior batalha da
história da América do Sul. Severo (2012, p.531) afirma "Nunca antes nem depois houve
tamanho morticínio nem tantos homens frente a frente como em Tuiuti, naquele 24 de Maio,
véspera da grande data nacional argentina." Já Lima (2016, p.219) comenta que "[...] não
havia dúvida de que aquele tinha sido o confronto mais sangrento de toda a história SulAmericana."
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As perdas foram pesadas para ambos os lados. De acordo com Lima (2016, p.2019),
As perdas da Aliança chegaram a 4.049 homens, sendo 3.011 brasileiros – 719
mortos e 2.292 feridos - 606 argentinos – 126 mortos e 480 feridos -, e 432
uruguaios – 133 mortos e 299 feridos. Entre os paraguaios, as baixas foram de 4 mil
mortos, cerca de 6 mil feridos e 370 feitos prisioneiros [...].

Além do elevado número de baixas os aliados também perderam generais importantes
como o general Antônio de Souza Netto e o general Antônio de Sampaio. Após o combate o
General Osório pediu permissão para perseguir os paraguaios e vencer a guerra de uma vez
por todas, mas Mitre, comandante das forças aliadas, decidiu manter as tropas em posição
pois já haviam ocorridas muitas baixas e o exército inimigo já havia acabado, era questão de
tempo para se render além do mais seus homens estavam exaustos. Porém, por mais
argumentos que Osório tenha utilizado, o presidente argentino não concordou com a
contraofensiva (LIMA, 2016).
Devido aos ferimentos em batalha, o Barão do Herval teve que se afastar da frente de
batalha e voltar ao Rio Grande do Sul para se tratar. O 1º Corpo de Exército passou a ser
comandado pelo Tenente-general Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão. Do Rio Grande do
Sul chegou o 2º Corpo de Exército comandado pelo Barão de Porto Alegre, General Marques
de Souza (SEVERO, 2012).
Após dois meses sem alguma ação, o General Mitre ordenou o ataque a região do
Boquerón del Sauce, onde se encontravam as principais peças da artilharia paraguaia. Entre
15 e 17 de Julho forças aliadas e paraguaias se enfrentaram tendo elevado número de mortos,
sendo 5 mil aliados e 3 mil paraguaios. O número de baixas só não foi maior, pois o
presidente uruguaio, Venâncio Flores, desobedeceu Mitre e regressou antes de suas forças
serem dizimadas (LIMA, 2016).
Em 1º de Setembro 8 mil brasileiros, comandados pelo General Marques de Souza,
atacaram o Forte de Curuzú, comandado pelo Coronel Manuel Gimenez e ocupado por 2.500
homens. Após dois dias de combates o forte foi tomado. Os brasileiros tiveram 800 baixas e
os guaranis 1.700 (LIMA, 2016).
Os aliados atacaram o Forte de Curupaiti, onde 5 mil paraguaios estavam
entrincheirados, no dia 22 de Setembro. Cerca de 20 mil aliados foram empregados no ataque,
comandados pelos Generais Mitre, Flores e Marques de Souza. O número de baixas dos
aliados foi imenso devido ao erro de Mitre que não percebeu a segunda linha defensiva
paraguaia. Segundo Lima (2016, p. 248),
[...] os brasileiros haviam tido 412 soldados mortos, 1.589 feridos e dez
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desaparecidos; os argentinos, 983 mortos, 2.002 feridos e 56 desaparecidos. Os
batalhões chefiados pelo general Polidoro e por Venâncio Flores não chegaram a
entrar em combate e, assim, não sofreram baixas. O lado paraguaio teve 54 mortos e
196 feridos, um dado espantoso diante da força aliada – quatro vezes superior.

Os argentinos perderam muitos oficiais nesse combate, dos 15 comandantes de
batalhões argentinos, 14 saíram mortos ou feridos. O elevado número de baixas dos oficiais
argentinos foi atribuído ao oniforme vistoso que faziam deles alvos bem visíveis. Os generais
brasileiros atribuíram a maior culpa pela derrota aliada ao comando de Mitre que, devido a
negociações com Solano López, demorou para atacar o Forte de Curupaiti, dando tempo aos
guaranis para melhorar suas fortificações (LIMA, 2016).
Após a desastrosa operação de Curupaiti, Dom Pedro II decidiu colocar o Marechal
Luís Alves de Lima e Silva no comando das forças brasileiras. Nem bem assumiu o comando
Caxias já convocou Osório, que estava se recuperando de ferimentos, e o nomeou comandante
do 3º Corpo de Exército e ordenou que recrutasse homens no Rio Grande do Sul (LIMA,
2016).
Caxias desembarcou em Itapirú em Dezembro e começou a reorganizar as forças
brasileiras. Sua primeira reforma não foi de ordem militar, mas na saúde. Reorganizou as
unidades médicas, para controlar a epidemia de cólera que as tropas aliadas sofriam e
aumentou a fiscalização da higiene nos acampamentos, cobrando mais disciplina dos soldados
(LIMA, 2016).
Depois disso tomou atitudes de ordem militar melhorando a qualidade do corpo de
oficiais, mandando de volta para o Brasil os que considerou incapazes e intensificou o
treinamento dos soldados. Melhorou também os sistemas de suprimento das tropas,
escalonando bases nos portos aliados ao longo dos rios Paraguai e Paraná (LIMA, 2016).
General Osório que estava no Rio Grande do Sul recrutando o 3º Corpo de Exército
retornou com 5.441 recrutas em Julho de 1867, dando novo ânimo nas tropas aliadas. Após
quase um ano sem grandes movimentos de tropas ou operações militares, os aliados
romperam marcha para fechar o cerco a Fortaleza Humaitá, o bastião do sistema defensivo
paraguaio (SEVERO, 2012).
O 3º Corpo de Exército for reforçado, aumentando seu efetivo para 7.500 homens. Em
23 de Julho Osório parte em direção a Tuiu-Cuê. Partiram para a ofensiva 21.521 brasileiros
comandados por Caxias, 6.016 argentinos comandados por Gelly y Obes e 600 uruguaios
comandados pelo General Henrique Castro (SEVERO, 2012).
O combate de Pare-Cuê ocorreu em 3 de Outubro, nele os paraguaios perderam 500
homens e os brasileiros 170 homens. As tropas aliadas tomaram as bases de San Solano, Villa
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del Pilar, o ancoradouro de Tahí e cortaram as linhas telegráficas que ligavam a fortaleza a
Assunção, isolando Humaitá ao Norte e ao Sul (SEVERO, 2012).
Conforme afirma Severo (2012, p. 560),
[...] as Cavalarias Brasileiras e Argentinas iam atacando uma a uma as guarnições
paraguaias e as infantarias iam tomando suas trincheiras. [...] Embora fosse uma
frente muito ampla, a Cavalaria Gaúcha, como era chamado a força montada do
Brasil, percorreu o terreno incessantemente, hostilizando as pequenas partidas
paraguaias que tentavam ultrapassar as linhas de cerco.

Em 3 de Novembro, 9 mil paraguaios, comandados pelo General Vicente Barrios,
atacaram o acampamento brasileiro de Tuiuti, defendido por 3 mil homens do 2º Corpo de
Exército e mais 700 aliados. O contra-ataque aliado foi organizado pelo General Marques de
Souza. As baixas guaranis foram muito superiores às dos aliados, sendo 2.734 mortes
paraguaias, contra 294 mortes aliadas (LIMA, 2016).
O General argentino Bartolomeu Mitre passou o comando das forças aliadas para
Caxias e retirou-se para Buenos Aires no dia 14 de Janeiro de 1868. Ocorreram trocas nos
comandos dos corpos de exército também, o 2º passou a ser comandado pelo general Argolo
Ferrão e o 1º pelo general Vitorino Monteiro (SEVERO, 2012).
A esquadra brasileira ultrapassou os limites da Fortaleza de Humaitá no final de
Fevereiro de 1868. Solano López percebeu que estava cercado e que não dispunha de muitas
opções resolveu abandonar a fortaleza. Entre 22 e 23 de Março, El Mariscal e mais 10 mil
homens paraguaios partiram de Humaitá para uma região próxima ao Rio Piquissiri (LIMA,
2016).
Visando evitar que os aliados tomassem Assunção e instalassem um governo
provisório, López transferiu a capital para Luque. Em 24 de Março os aliados já apontavam as
baterias para Assunção. As canhoneiras imperiais fizeram alguns disparos contra a cidade e
seguiram rumo ao Norte (LIMA, 2016).
Caxias ordenou, em 17 de Julho, o assalto a Humaitá, que era defendida por 3 mil
paraguaios com o mínimo de recursos e mantimentos. De acordo com Lima (2016, p.295)
"[...] a fortificação sofreu uma investida do 3º Corpo de Exército Imperial, sob o comando do
General Osório, em que, mesmo combalidos, os paraguaios impuseram pesadas baixas aos
brasileiros." Os aliados perderam 1.031 homens enquanto os paraguaios tiveram 261 mortos.
Osório ordenou um novo reconhecimento a Humaitá, em 25 de Julho, conforme
afirma Severo (2012, p.574) "Ao meio-dia de 25 de julho o Tenente-coronel Chananeco, à
frente de 12 homens, entrou a cavalo na fortaleza e a encontrou praticamente vazia". Ao tomar
a fortaleza os aliados capturaram mais de 200 canhões, muitos armamentos além de uma
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grande quantidade de suprimentos.
Solano López transferiu seu comando para as margens do Riacho Piquissiri, próximo
ao conjunto de elevações chamado Lomas Valentinas, uma localização que trazia uma série de
vantagens para os paraguaios, caso os aliados investissem vindos do Sul. El Mariscal montou
ainda uma fortificação defensiva em Angostura, que dificultava um ataque fluvial às defesas
paraguaias (LIMA, 2016).
Caxias decidiu atacar as tropas guaranis vindo do Norte, para isso ele ordenou a
construção de uma estrada de onze quilômetros através do Chaco. Por essa estrada marcharam
23 mil soldados aliados. A Marinha Imperial forçou a passagem por Angostura e embarcou as
tropas aliadas ao final da estrada do Chaco, desembarcando-as em San Antônio, na retaguarda
inimiga. Essa manobra ficou conhecida como Manobra de Piquissiri (LIMA, 2016).
Após essa manobra, os aliados iniciaram a campanha que ficou conhecida como
Dezembrada. Em 6 de Dezembro de 1868 ocorreu a Batalha de Itororó, representada na figura
7, na qual lutaram cerca de 15 mil brasileiros contra 5 mil paraguaios. Os dois exércitos
estavam separados por uma ponte de madeira de três metros de largura, o que deixava um
espaço muito reduzido para a travessia. Depois de inúmeras investidas brasileiras sem
sucesso, Caxias deixou seu posto de comando e, com a espada na mão, bradou: "Sigam-me os
que forem brasileiros!" (LIMA, 2016).
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Figura 7 – Batalha de Itororó.

Fonte: AGOSTINI, 1869.

Após cinco horas de combates as tropas lopistas recuaram até as margens do Rio Avaí.
A vitória aliada não foi tranquila, os brasileiros tiveram 1.864 baixas, sendo 508 mortos, e os
paraguaios 1.600 baixas. O General Argolo Ferrão morreu em consequência dos ferimentos
dessa batalha (SEVERO, 2012).
As margens do Rio Avaí, no dia 11 de Dezembro de 1868, cerca de 19 mil brasileiros e
5.600 paraguaios travaram a Batalha do Avaí, representada pela figura 8, onde os brasileiros
tiveram 297 baixas e os guaranis 3 mil. Devido ao posicionamento paraguaio e ao terreno,
Lima e Silva percebeu que poderia usar a Cavalaria para flanquear o inimigo. Conforme
afirma Severo (2012, p.582-584),
Caxias mandou duas brigadas de Cavalaria desbordarem o inimigo saindo Mena
Barreto, com 900 homens, pela direita, e Triunfo, com 2.700, pela esquerda. A
Cavalaria do general Câmara entraria pelo centro [...] o inimigo já estava batido e
tentava se retirar, sendo dizimado pelas tropas dos brigadeiros Andrade Neves, Mena
Barreto e Correia da Câmara.
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FIGURA 8 - BATALHA DO AVAÍ.

Fonte: RIO BRANCO, 1865-1870.

Visando não parar a ofensiva o General Lima e Silva atacou o quartel-general de
Solano López em Lomas Valentinas, o ataque do dia 21 de Dezembro foi rechaçado pelos
paraguaios, após elevadas perdas Caxias recuou. Em 27 de Dezembro, o segundo ataque foi
executado com uma manobra que contou com ataques frontais alternados e duplo
flanqueamento, derrotando assim as defesas paraguaias. Em 30 de Dezembro as Fortificações
de Angostura se renderam (LIMA, 2016).
As tropas aliadas ocuparam Assunção em 1º de Janeiro de 1869, porém Caxias só
chegou na cidade no dia 5 de Janeiro. Em 17 de Janeiro o General Lima e Silva passou mal ao
assistir um teatro e no dia 18 de Janeiro Caxias embarcou para retornar ao Rio de Janeiro. No
dia 22 de Janeiro, devido a ferimentos, o General Osório embarcou rumo ao Rio Grande do
Sul (SEVERO, 2012).
O alto-comando aliado estava desmantelado, sem opções para nomear como
comandante das forças brasileiras em combate, o imperador decidiu enviar seu genro, Conde
d'Eu como novo comandante do Exército Brasileiro (LIMA, 2016).
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As tropas brasileiras estavam cansadas da guerra, não tinham mais ânimo de continuar
a caça ao Solano López, a geografia do Paraguai favorecia a defesa e as doenças molestavam
as tropas. Severo (2012, p.589) afirmou que "O conde chegou a dizer que se desse uma ordem
ao exército ninguém obedeceria, mesmo que mandasse do general ao mais humilde recruta
para conselho de guerra".
A melhor solução encontrada para reanimar as tropas foi recrutar novamente Manuel
Luís Osório, o Libertador, somente ele poderia levantar o moral dos homens e fazer com que
eles prosseguissem na perseguição a El Mariscal. A popularidade de Osório era assustadora,
segundo Severo (2012, p.590), o capitão Delphino teria afirmado: "- Ele era um pai para os
seus soldados".
Gastão d'Orléans precisava do Marques do Herval, por isso lhe enviou uma carta, de
acordo com Severo (2012, p.592): "Em fins de março recebeu uma carta do conde d'Eu
comunicando-lhe que assumira a chefia do exército e convidando-o insistentemente para ir
com ele de volta ao Paraguai.". O Libertador aceitou o pedido e em Abril embarcou rumo ao
Paraguai, chegando a Assunção no dia 6 de Junho, seguiu imediatamente para Piraju, onde
ficava o quartel-general das forças aliadas (SEVERO, 2012).
Na estação de trem foi recebido pelo Conde d'Eu e por todo o 1º Corpo de Exército,
que em forma o esperava. Conforme afirma Severo (2012, p.594) "O príncipe assistiu, então,
a uma cena que jamais esperava ver. O exército estava formado em frente à estação, pronto
para prestar as honras a seu velho comandante. Quando Osório apareceu e os soldados o
viram deixando a plataforma, não se contiveram e saíram de forma em massa, oficiais e
soldados, correndo para cercar o general e tentar tocá-lo, vivá-lo, algo inimaginável e
incontrolável”.
No começo o General Osório e o Príncipe não se entenderam muito bem, o general
desconfiava da inexperiência do monarca e o príncipe sentia a rejeição do velho general
brasileiro. Porém conforme o conde d'Eu foi demonstrando seu serviço, com padrões de
saneamento mais elevados que o de Caxias e com incessantes pedidos a Dom Pedro II por
melhores condições de combates como cavalos novos e munições, ele adquirindo reconhecido
pelo veterano comandante brasileiro.
Lima (2016, p. 324) comenta que Osório teria afirmado: "Comanda-nos um príncipe
tão patriota, tão devotado à causa do Brasil quanto o melhor brasileiro. Ilustre por sua
ascendência, ilustre por suas virtudes”.
Gastão d'Orléans ainda desenvolveu grande amizade com o general rio-grandense João
Manuel Mena Barreto, que comandava a 1ª Divisão de Cavalaria. Para Lima (2016, p. 325)
"[...] com o tempo, o príncipe passou a se referir ao veterano militar como "meu mais que
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amado amigo” [...]”.
O Exército Brasileiro ocupou Pirajú no final de Março de 1869 e controlou a
totalidade da estrada de ferro paraguaia, além de destruir a fundição de Ibicuí. El Mariscal se
encontrava em Ascurra, a passagem que dava acesso ao quartel-general era defendida por 2
mil soldados, praticamente apenas mulheres e adolescentes (LIMA, 2016).
O conde d'Eu reuniu cerca de 31 mil soldados e partiu para a ofensiva em Julho, as
tropas aliadas foram cercando vilarejo por vilarejo, tomando em 4 de Agosto Sapucaí e alguns
dais depois Ibitimí. Devido à presença das tropas aliadas, López iniciou a fuga para o Norte
escoltado pelo General Bernardino Caballero, deixando o Tenente-Coronel Pedro Pablo
Caballero em Peribebuí, para defender seu retraimento (LIMA, 2016).
As tropas aliadas chegaram a Valenzuela em 7 de Agosto e no dia seguinte já se
encontravam nas proximidades de Peribebuí. No 10 de Agosto as tropas brasileiras atacaram a
localidade, eram 21 mil brasileiros contra pouco mais de 1 mil paraguaios, a Batalha de
Peribebuí está representada na figura 9. Os aliados atacaram com quatro colunas, uma delas
comandada pelo próprio General Osório. Após cinco horas de combate o Tenente-Coronel
Caballero se rendeu (TAUNAY, 2002).
Na tomada de Peribebuí o General João Manuel Mena Barreto, que liderava uma das
colunas, foi atingido na virilha por um tiro de fuzil, vindo a falecer. Conde d'Eu ficou
enfurecido e ordenou que açoitassem o comandante paraguaio e em seguida mandou decapitálo, depois ordenou o extermínio dos presos. As execuções só cessaram devido a intervenção
do General Emílio Mallet que solicitou ao conde que parasse a carnificina (LIMA, 2016).
Devido aos atos de crueldade cometidos por Gastão d'Orléans em Peribebuí, diversos
líderes militares começaram a repensar seu apoio ao novo Comandante-em-Chefe. O General
argentino Emílio Mitre anunciou a retirada das forças argentinas do conflito e o general
Osório, Marques do Herval, decidiu retornar ao Rio Grande do Sul. Sem seus principais
comandantes o príncipe percebeu o erro que cometeu (LIMA, 2016).
Solano López dividiu o Exército Paraguaio em dois corpos, o 1º Corpo comandado
pelo General Francisco Isidoro Resquín e o 2º Corpo comandado pelo General Bernadino
Caballero. Na vanguarda prosseguiu o 1º Corpo e na retaguarda, protegendo o retraimento,
prosseguiu o 2º Corpo. De acordo com Severo (2012, p.606), "No dia 14, mandou uma
mensagem ao presidente dizendo que seria alcançado, pois a pressão da Cavalaria RioGrandense aumentava. [...] López deu ordem para resistir em algum ponto favorável [...]”.
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Figura 9 – Batalha de Peribebuí.

Fonte: BETANCOURT, 1869.

El Mariscal ordenou que o General Bernadino Caballero defendesse o povoado de
Acosta Nú, preparando as forças da melhor maneira possível para barrar os aliados. Devido à
falta de homens em idade adulta, o Exército Paraguaio contava com um grande número de
crianças e adolescentes. Para ocultar dos brasileiros a pouca idade de suas tropas, Caballero
ordenou que as crianças pintassem bigodes e barbas, com carvão, para parecerem adultos
(LIMA, 2016).
Na noite de 15 de Agosto as tropas imperiais já cercavam o local aonde os guaranis
haviam se posicionado, o lugar era conhecido como Ñu-guaçu ou Campo Grande. Na manhã
do dia 16 de Agosto o Conde d'Eu ordenou o ataque, eram 20 mil brasileiros contra 6 mil
paraguaios. Foi um massacre, mais de 2 mil soldados mortos paraguaios e apenas 323 mortos
do lado brasileiro. Devido ao elevado número de crianças mortas nesse combate, o dia 16 de
Agosto é considerado o Dia da Criança no Paraguai (LIMA, 2016).
As tropas paraguaias retiraram-se para San Isidoro de Curuguatí. No dia 28 de
Outubro de 1869 os aliados atacaram Curuguatí, saqueando e incendiando a cidade. Acuado
pelas tropas brasileiras, El Mariscal iniciou a última etapa do conflito que ficou conhecida
como "Caravana da Morte" (LIMA, 2016).
López seguiu rumo ao Norte, se embrenhando na mata para fugir dos brasileiros. O
Imperador Brasileiro ordenou a perseguição do restante do Exército Paraguaio, segundo
Severo (2012, p. 608) "O General Câmara foi enviado para o Norte, pelo rio, e de lá com sua
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Cavalaria iria caçar o diretor aonde ele estivesse."
Em 8 de Fevereiro de 1870, Solano López chegou a Cerro Corá, vilarejo localizado a
454 quilômetros a nordeste de Assunção. O Exército Paraguaio contava com pouco mais de
400 homens, enquanto o Exército Brasileiro contava com 30 mil homens. No dia 1º de Março
cerca de 4 mil homens do General Câmara atacaram o acampamento lopista (LIMA, 2016).
López foi perseguido pelas tropas brasileiras, sendo atingido pela lança do Cabo José
Francisco Lacerda, o Chico Diabo, e por um golpe de sabre do Capitão João Pedro Nunes. El
Mariscal caiu do cavalo e recebeu ainda um tiro de fuzil no peito dado pelo Soldado gaúcho
João Soares. Ao ver o presidente morto a tropa brasileira foi tomada por uma euforia
selvagem, a Guerra do Paraguai havia terminado (SEVERO, 2012).

42
4 A ORGANIZAÇÃO DA CAVALARIA BRASILEIRA NA GUERRA
O Exército Brasileiro de Operações, que estava em Montevidéu, contava com 9.466
homens em 1 de Março de 1865, sendo 3.164 soldados de Cavalaria, divididos nos 2º, 3º, 4º e
5º Regimentos com respectivamente 267, 312, 212 e 245 homens e nos 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e
9º Corpo Provisório da Guarda Nacional com 303, 252, 369, 274, 358, 266 e 306 homens
respectivamente. Ainda contava com aproximadamente 1.300 homens de Cavalaria do
General Antônio de Souza Netto (FRAGOSO, 1957).
O efetivo previsto do Exército Brasileiro em território nacional era, em 31 de Março
de 1865, de 18.320 homens, sendo 2.115 soldados de Cavalaria divididos em cinco
regimentos de oito companhias, um corpo de quatro companhias, um esquadrão de duas
companhias e cinco companhias (FRAGOSO, 1957).
Durante o cerco a Uruguaiana, em 18 de Setembro de 1865, o Exército Brasileiro
contava com aproximadamente 8 mil homens de Cavalaria, divididos em 2 divisões e 8
brigadas (FRAGOSO, 1957).
O 1º Corpo de Exército comandado pelo General Osório possuía, em Outubro de
1865, a 1ª Brigada de Cavalaria com o 2º e o 3º Regimentos de Cavalaria Ligeira contando
com respectivamente 305 e 389 homens; a 3º Brigada de Cavalaria com o 5º, o 6º e o 7º
Corpos Provisórios de Cavalaria da Guarda Nacional com respectivamente 153, 156 e 221
homens; a 6ª Brigada de Cavalaria com o 1º, o 2º e o 3º Corpos Provisórios de Cavalaria da
Guarda Nacional com respectivamente 229, 182 e 178 homens; e a Brigada Ligeira com o 1º,
o 2º, o 3º e o 4º Corpos de Voluntários de Cavalaria com respectivamente 309, 300, 259 e 198
homens, totalizando 2.879 homens de Cavalaria (FRAGOSO, 1957).
No dia 3 de Março de 1866 o 1º Corpo de Exército contava com a 5ª Divisão de
Cavalaria, dividida em 3 brigadas: a 3ª Brigada com o 4º e 6º Corpo Provisório de Cavalaria
da Guarda Nacional com 216 e 274 homens respectivamente; a 15ª Brigada com o 3º e 9º
Corpo Provisório de Cavalaria de Guarda Nacional com 298 e 80 homens respectivamente; e
a 16ª Brigada com o 10º e 11º Corpo Provisório de Cavalaria de Guarda Nacional com 204 e
251 homens respectivamente. O 1º Exército contava ainda com a Brigada Ligeira do General
Netto, com o 1º, o 2º, o 3º o 4º e o 5º Corpo Provisório de Voluntários de Cavalaria, com 237,
229, 209, 178 e 75 homens respectivamente (FRAGOSO, 1957).
Na Batalha do Avaí, em 11 de Dezembro de 1868, o Exército Brasileiro dispunha de 4
divisões de Cavalaria, a 1ª Divisão de Cavalaria composta pela 1ª Brigada com o 1º e o 3º
Corpo de Cavalaria, e pela 2ª Brigada com o 2º e o 15º Corpo de Cavalaria; a 2ª Divisão de
Cavalaria composta pela 3ª Brigada com o 6º e o 9º Corpo de Cavalaria, pela 4ª Brigada com
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o 4º, o 10º e o 11º Corpo de Cavalaria, e pela 8ª Brigada com o 7º e o 20º Corpo de Cavalaria;
a 3ª Divisão de Cavalaria composta pela 5ª Brigada com o 13º e o 14º Corpo de Cavalaria, e
pela 7ª Brigada com o 17º e o 18º Corpo de Cavalaria; a 5ª Divisão de Cavalaria composta
pela 9ª Brigada com o 23º e o 24º Corpo de Cavalaria, e pela 10ª Brigada com o 16º, o 19º e o
21º Corpo de Cavalaria (FRAGOSO, 1959).
.No dia 21 de Dezembro de 1868 a 5ª Divisão de Cavalaria era dividida na 9ª Brigada
com o 16º e o 24º Corpo de Cavalaria e a 10ª Brigada com o 19º e o 21º Corpo de Cavalaria.
Em 14 de Abril de 1869 o 1º Corpo de Exército Brasileiro possuía a 2ª Divisão de Cavalaria,
que era dividida na 4ª, 9ª e 10ª Brigada de Cavalaria (FRAGOSO, 1959).
Conforme os exemplos de distribuição de unidades citados, conclui-se que um Corpo
de Exército Brasileiro possuía uma Divisão de Cavalaria, que era composta por duas ou três
Brigadas de Cavalaria, cada Brigada de Cavalaria contava com dois ou três Corpos de
Cavalaria.
Em relação aos efetivos, um Corpo de Cavalaria possuía de 200 a 300 homens, uma
Brigada possuía de 400 a 900 soldados e uma Divisão tinha um efetivo de 800 a 2700
homens. Os efetivos eram muito irregulares devido as baixas em combate e a dificuldade de
reposição, também variavam em decorrência da composição das Unidades e das Grandes
Unidades, que podiam conter 2 ou 3 tropas.
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5 O PAPEL DA CAVALARIA BRASILEIRA NA GUERRA
Ao falar sobre o papel da Cavalaria Brasileira na Guerra do Paraguai o seguinte
trabalho visa abordar a forma como ela foi empregada nas operações de segurança, de
reconhecimento e operações ofensivas, nas quais ela se destacou e demonstrou o seu valor. O
emprego da Cavalaria é explicado no Manual de Campanha C 2-1 – O Emprego da Cavalaria
(1999, p.14),
(4) Desde os tempos mais remotos, os exércitos organizaram suas forças a cavalo em
unidades leves e pesadas, buscando uma maior flexibilidade para o cumprimento das
missões inerentes à Cavalaria. As unidades leves eram empregadas na busca de
informações sobre o inimigo, na perseguição do inimigo batido ou para cobrir a
retirada do grosso do exército no caso de um insucesso. As unidades pesadas eram
colocadas nas alas da força de infantaria, com a finalidade de atuarem sobre os
flancos e retaguarda do inimigo ou contra a sua Cavalaria. [...]
(14) Napoleão constituiu grandes massas de Cavalaria e empregou-as em missões de
reconhecimento e segurança, de forma a conhecer as intenções do inimigo e, assim,
prover-se da indispensável liberdade para tomar sua própria decisão. Durante a
batalha fixava o adversário para, a seguir, envolvê-lo e desorganizá-lo, obrigando-o
a empregar suas reservas. Ao primeiro sinal de perda da capacidade de reação do
inimigo, dirigia o esforço decisivo para o ponto de ruptura e culminava a batalha
com tenaz perseguição, aproveitando o êxito. [...]
(15) Coube a NAPOLEÃO definir o emprego clássico da Cavalaria e atribuir-lhe as
missões que caracterizaram, até os dias atuais, a sua atuação:
(a) criar uma rede de segurança em torno do exército;
(b) cobrir a marcha dos exércitos;
(c) desvendar, desde o mais longe possível, os movimentos do inimigo e dificultálos;
(d) atuar sobre a retaguarda do inimigo, seus comboios e linhas de comunicação;
(e) realizar incursões profundas sobre objetivos bem definidos;
(f) conter a Cavalaria inimiga;
(g) intervir na batalha; e
(h) perseguir e completar a destruição do inimigo batido, impedindo a sua
reorganização.

O comandante de uma tropa de Cavalaria deve sempre estar na ação principal, junto de
seus homens, mais a frente possível, "O comandante de Cavalaria deve colocar-se o mais à
frente possível, junto à ação principal, acompanhando os acontecimentos de maneira a
facilitar a pronta reação em face das situações emergentes.". (BRASIL, 1999, p.31).
A tropa de Cavalaria deve ainda contar com algumas características primordiais como
a mobilidade,
(1) mobilidade - é a característica primordial da Cavalaria, a que lhe permite a
realização de manobras rápidas e flexíveis em terreno diversificados, bem como a
obtenção, no mais alto grau, dos efeitos da surpresa. Entende-se por mobilidade a
faculdade de poder:
(a) deslocar-se com rapidez;
(b) engajar-se ou desengajar-se com facilidade;
(c) intervir sobre pontos afastados da frente de combate, ou seja, possuir grande raio
de ação; e
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(d) transpor, de dia ou à noite e sob quaisquer condições meteorológicas, terrenos
variados, isto é, possuir grande fluidez (BRASIL, 1999, p.34).

Sendo assim, o emprego da Cavalaria pode ser analisado da seguinte forma,
d. A Cavalaria será melhor empregada em manobras de ala, desbordando ou
envolvendo o inimigo fixado, procurando destruir ou fixar suas reservas, neutralizar
ou destruir seus órgãos de comando e controle, de logística e de apoio ao combate,
fazendo com que o inimigo seja destruído na posição e não possa retrair ou ser
reforçado.
e. Na impossibilidade de realizar uma manobra de ala e o comando tiver de se
empenhar em uma batalha de ruptura, a Cavalaria é apta para romper o dispositivo
inimigo, assim que seja aberta uma brecha. Desde que tenha conseguido ganhar
terreno à retaguarda do inimigo, tomará como objetivo os pontos vitais de sua
organização e procurará apossar-se das passagens obrigatórias para impedir seus
movimentos, fixar ou destruir suas reservas ou impedir a chegada de reforços. Tão
logo seja possível deverá ser lançada em aproveitamento do êxito.
[...]
g. Na ação retardadora e na perseguição, o emprego da Cavalaria alcançará os
melhores resultados. Nessas operações, a Arma desenvolve, ao máximo, as
possibilidades que lhe emprestam suas características.
h. Na perseguição, o melhor emprego da Cavalaria é sobre os flancos e vias de
retirada do inimigo. No curso dessas operações, o comandante de Cavalaria usará da
maior iniciativa, lembrando que a rapidez e a audácia são fatores essenciais ao êxito
(BRASIL, 1999, p.36).

A Cavalaria Brasileira foi utilizada ainda em operações de reconhecimento, segurança
e em operações ofensivas durante a Guerra de Tríplice Aliança na qual se inspirou na doutrina
do Marechal Beresford,4
Na metade do século XIX ocorreram profundas modificações na estrutura e
organização do EB. Para a Cavalaria, a principal modificação foi a adoção das
Instruções do Marechal Beresford, para emprego em campanha e nos exercícios, que
perduraram durante muitas décadas no Brasil. A doutrina de emprego da Cavalaria,
vigente na época, preconizava que o combate deveria ser feito sempre a cavalo.
Procurava-se tirar partido da potência de choque da Arma e empregá-la
ofensivamente. O ataque era a principal finalidade da Cavalaria e, na sua execução,
buscava-se obter velocidade e regularidade nas cargas e nos entreveros (BRASIL,
1999, p.23).

5.1 A Cavalaria Brasileira no Reconhecimento
Uma Operação de Reconhecimento é de acordo com o Manual de Campanha C 2-1 Emprego da Cavalaria (1999, p.42),
a. Reconhecimento é a ação conduzida, em campanha, pelo emprego de meios
terrestres [...], com o propósito de obter informações sobre o inimigo e/ou a área de
operações.
b. É, também, pelo reconhecimento que se levantam as informações que permitirão
ao comando realizar seu estudo de situação e formular seus planos de manobra.
4

William Carr Beresford foi um militar e político anglo—irlândes, que serviu como General no Exército
Brittânico e Marechal no Exército Português durante as Guerras Napoleônicas.
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Na campanha brasileira na Guerra do Paraguai em diversas situações a Cavalaria foi
empregada no reconhecimento, visando obter informes sobre as tropas paraguaias e sobre o
terreno, que era pouco conhecido pelos brasileiros devido ao isolamento vivido pelo Paraguai
desde a sua independência.
As tropas aliadas desembarcaram na praia de Atoja no dia 16 de Abril de 1866,
surpreendendo López que esperava o desembarque em Itapiru ou Passo da Pátria. Logo após o
desembarque o General Osório executou um reconhecimento da região, verificando a situação
do terreno, segundo Cerqueira (1980, p. 127),
Enquanto os batalhões formavam, o intrépido general montou a cavalo, pôs-se à
frente do seu piquete empunhando a lança predileta, de ébano e prata, com que
carregava temerariamente nos seus bons tempos de subalterno e internou-se pelas
clareiras, que abundavam naquelas pastagens, para reconhecer, em pessoa, o terreno
povoado de mistérios.

Diversos reconhecimentos foram executados pelas tropas brasileiras na região de
Estero Bellaco, porém as forças inimigas fugiam do combate ao encontrarem-se com as tropas
aliadas e embrenhavam-se na vegetação local. Conforme afirma Cerqueira (1980, p.139),
Diversos reconhecimentos foram levados até às proximidades do Estero Bellaco. As
pequenas forças inimigas não se empenhavam em combate e reativaram-se
apressadas, aos bosques próximos da esquerda, disparando as armas. Diariamente,
pela manhã e à tarde, partidas de Cavalaria aliada saíam em descoberta e
regressavam sem nada de novo.

Quando os aliados partiram para Tuiu-Cuê em 23 de Julho de 1867, a Cavalaria foi a
frente, executando o reconhecimento do terreno. De acordo com Severo (2012, p. 552) "A
divisão de Mena Barreto saiu à frente em exploração, parando 20 quilômetros adiante, sem
encontrar oposição, apenas vigiada por pequenos contingentes de guardas paraguaios postados
nos passos”.
A Cavalaria executou reconhecimentos, em 28 de Abril de 1869, conforme descreveu
Taunay (2002, p. 32) "- O Comandante do 1º Corpo de Exército recebeu ordem para que
diariamente fizesse seguir explorações de Cavalaria na direção da estrada de ferro até o ponto
de Patiño-Cuê, a qual, porém, nunca deverá ser transposta".
No dia 2 de Maio de 1869, os cavalarianos foram empregados para um
reconhecimento de área, em alguns depósitos de couros e solas que existiam na região,
segundo Taunay (2002, p. 38) "Os generais decidiram ainda mandar explorações de Cavalaria
até S. Lourenço e Itá com o fim de revistarem diversos depósitos de couros e solas que
naqueles pontos consta existirem".
A 2ª Divisão de Cavalaria do General Câmara executou, em 15 de Maio de 1869, um
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reconhecimento nas margens do Rio Jejuy e de seu afluente Aguaray, de acordo com Taunay
(2002, p. 45) "A esta coluna acompanhará o Tenente-Coronel Chodasiewicz, o qual
ultimamente fez uma exploração a certos pontos do Rio Jejuy até acima do porto de S. Pedro
e que poderá dar boas indicações".
No dia 30 de Maio de 1869, o Coronel João da Silva Tavares recebeu uma missão de
reconhecimento, conforme Taunay (2002, p. 65),
[...] ordem foi dada ao Coronel João da Silva Tavares para proceder com 600
homens bem montados, a um reconhecimento dos lugares que medeiam até a vila e
que os vaqueiros diziam serem completamente intransitáveis e ínvios. Essa operação
devia ser feita com grande rapidez, [...]

Ocorreu um reconhecimento além de Cerro Leon no dia 25 de Junhi de 1869, próximo
à subida do Cerro Batovi, de acordo com Taunay (2002, p. 93),
O Coronel Dr. Pinheiro Guimarães e o engenheiro, Capitão Amarante, fizeram, com
50 homens de Cavalaria, um reconhecimento além de Cerro Leon até a subida do
Cerro Batovi, a 3 léguas de distância de Pirayu, subida que os passados dizem estar
atravancada com grandes pedras.
Este reconhecimento foi feito a fim de atender a uma indicação do General Mitre, o
qual para isso mandara apresentar um cidadão argentino chamado Quintanilla que
dizia ser muito vaqueano daqueles lados, o que não se verificou.

Osório recebeu ordem do Conde d'Eu, em 30 de Julho de 1869, para executar um
reconhecimento na subida de Bocajaté, visando verificar as condições do terreno e do
inimigo, conforme afirma Taunay (2002, p. 120),
"V. Exa. deve, logo que for possível, mandar explorar essa subida conhecida por uns
pelo nome de Mbopicuá e por outros pelo de Bocajaté, devendo uma força ligeira se
internar por ela até onde não encontrar resistência, de modo a se conhecer não só os
obstáculos naturais que ofereça semelhante caminho, como qual a força que o
inimigo nela conserve."

5.2 A Cavalaria Brasileira na Segurança
Uma operação de segurança compreende segundo o Manual de Campanha C 2-1
-Emprego da Cavalaria (1999, p.44):
a. A missão de segurança compreende o conjunto de medidas adotadas por uma
força, visando preservar-se contra a inquietação, a surpresa e a observação por parte
do inimigo. Sua finalidade é preservar o sigilo das operações, manter a iniciativa das
mesmas e obter a liberdade de ação.
b. A segurança é obtida, efetivamente, pela detecção antecipada de uma ameaça e
pelo tempo e espaço suficientes para que a força em proveito da qual a segurança é
realizada possa manobrar e reagir a essa ameaça, evitando-a, neutralizando-a ou
destruindo-a. A segurança é proporcionada pelas informações oportunas e precisas,
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bem como pelo movimento rápido e agressivo. Toda unidade é responsável pela sua
própria segurança, a despeito da proporcionada por outras unidades.

A operação de segurança é dividida em três graus, cobertura, proteção e vigilância,
a. Cobertura - É a ação que proporciona segurança a determinada região ou força,
com elementos distanciados ou destacados, orientados na direção do inimigo e que
procuram interceptá-lo, retardá-lo, desorganizá-lo, engajá-lo ou iludi-lo antes que o
mesmo possa atuar sobre a região ou força coberta.
b. Proteção - É a ação que proporciona segurança a determinada região ou força,
pela atuação de elementos no flanco, frente ou retaguarda imediatos, com a
finalidade de impedir a observação terrestre, o fogo direto e o ataque de surpresa do
inimigo sobre a região ou força protegida.
c. Vigilância - É a ação que proporciona segurança a determinada força ou região,
pelo estabelecimento de uma série de postos de observação, complementados por
adequadas ações, que procuram detectar a presença do inimigo tão logo ele entre no
raio de ação dos instrumentos do elemento que a executa (BRASIL, 1999, p.44).

Durante o deslocamento do Comandante Inglês Parsons, em 6 de Maio de 1869, a
Cavalaria executou uma escolta para protegê-lo, conforme escreveu Taunay (1980, p. 41),
-Partiram da vanguarda dois Esquadrões de Cavalaria para precederem o Capitão
Rocha Osório, que em caráter de parlamentário foi entregar os ofícios da legação
inglesa e acompanhar o próprio Comandante Parsons, o qual levava a bandeira de
sua nação alçada, como pedira, ao lado da do parlamento.

Na metade de Maio de 1869 a Cavalaria do Império Brasileiro protegeu a estrada de
ferro, de acordo com Taunay (1980, p. 50),
Uma coluna, formada da 1ª Divisão de Cavalaria, [...] a 21 estará em Capiatá, a 22
em Itá e a 23 em Pirayu, onde, fazendo-se forte, guardará a estrada de ferro,
destacando uma Brigada de Cavalaria e uma Bateria de Artilharia para ir ocupar
Paraguai e impedir estragos na linha de trilhos.

As tropas de Cavalaria escoltaram um comboio de suprimentos, em 6 de Junho de
1869, segundo Taunay (1980, p. 77) "À expedição do General João Manoel, mandou Sua
Alteza um comboio de víveres e milho, escoltado pelo Corpo de Cavalaria ao mando do
Major Manoel Lucas de Souza, o qual, em Ibicuy, reuniu-se à coluna."
Os cavalarianos atuaram como força de proteção, sendo a vanguarda do Exército
Brasileiro, no dia 28 de Julho de 1869. Taunay (1980, p. 117) afirmou que "- Ao cair da noite,
partiu, conforme fora dias antes determinado ao comandante do 1º Corpo de Exército, a
coluna do Brigadeiro João Manuel Menna Barreto, a qual formará a vanguarda nas operações
que devem ter começo no mês de agosto".
O Conde d'Eu utilizou, em 16 de Agosto de 1869, sua Cavalaria como força de
proteção, atuando na retaguarda do exército aliado. Fato esse que impossibilitou sua utilização
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no ataque seguinte, por mais que o terreno fosse perfeito para o seu emprego, conforme
comentou Taunay (1980, p. 144),
Sua Alteza tomara a frente e, galopando pelo resto da picada, chegou ao campo onde
se estendia a linha paraguaia.
O lugar era uma planície larga e muito própria para o uso da Cavalaria, arma que,
infelizmente na ocasião, não tínhamos em número conveniente, pois que a Brigada
do Coronel Hippolyto, naquele dia, fazia a retaguarda.

Na noite de 16 de Agosto de 1869, após a Batalha de Nhú-guaçu ou Campo Grande, a
Cavalaria foi empregada para vigiar o campo de batalha, de acordo com Taunay (1980, p.
148) "Teve ordem para ficar no campo da batalha a 6ª Brigada de Cavalaria, a fim de vigiá-lo,
estragando o armamento que foi encontrado atirado".
As tropas do General Câmara foram enviadas, em 18 de Novembro de 1869, para
ocupar e proteger Apa, segundo Taunay (1980, p. 222) "De máxima importância é para o
General Câmara a imediata ocupação do Apa por 800 homens de Cavalaria [...]”.
Cavalaria ainda foi usada como reserva nas defesas dos acampamentos aliados, um
exemplo disso é a passagem na qual Severo (2016, p. 526) retrata o acampamento em Tuiuti
em 23 de Maio de 1866, onde descreve o sistema defensivo utilizado: "Se pudesse distinguir,
Solano López veria naquela aparente desorganização as tropas brasileiras estavam com duas
Brigadas de Artilharia e uma Brigada Mista, com um Batalhão de Engenharia e dois Corpos
de Voluntários de Infantaria e mais duas Divisões de Infantaria (Sampaio à esquerda, Vitorino
à direita). Além de dois Batalhões de Artilharia e outras duas Divisões de Infantaria (Argolo à
frente e Guilherme Souza atrás). Em terceiro escalão, duas Divisões de Cavalaria e a Brigada
Ligeira de Netto".
5.3 A Cavalaria Brasileira nas Operações Ofensivas
"A Cavalaria executa qualquer tipo de operação ofensiva. No aproveitamento do êxito
e na perseguição a Cavalaria poderá obter resultados mais decisivos e poderá melhor explorar
as características da Arma". (BRASIL, 1999, p.47). As Operações Ofensivas são divididas em
cinco tipos: Marcha para o combate, reconhecimento em força, ataque, aproveitamento do
êxito e perseguição.
a. Marcha para o combate - É uma marcha tática na direção do inimigo, com a
finalidade de obter ou restabelecer o contato com o mesmo e/ou assegurar vantagens
que facilitem as operações futuras.
b. Reconhecimento em força - É uma operação de objetivo limitado, executada por
uma força ponderável, com a finalidade de revelar e testar o dispositivo e o valor do
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inimigo ou obter outras informações. [...]
c. Ataque - A finalidade do ataque é derrotar, destruir ou neutralizar o inimigo.
d. Aproveitamento do êxito - É a operação que se segue a um ataque bem sucedido e
que , normalmente, tem início quando a força inimiga se encontra em dificuldades
para manter suas posições. Caracteriza-se por um avanço contínuo e rápido das
forças amigas, com a finalidade de ampliar ao máximo as vantagens obtidas no
ataque e anular a capacidade inimiga de apresentar uma defesa organizada ou de
realizar um movimento retrógrado ordenado. As missões das forças de
aproveitamento do êxito incluem a conquista rápida de objetivos profundos para
cortar as vias de transporte inimigas, desorganizar suas instalações de comando e
controle e a própria destruição do inimigo. [...]
e. Perseguição - É a operação destinada a cercar e destruir uma força inimiga que
tenta fugir. Ocorre, normalmente, logo em seguida ao aproveitamento do êxito e
difere deste por sua finalidade principal, que é a de completar a destruição da força
inimiga que está em processo de desengajamento ou que tenta fugir. Embora um
objetivo no terreno possa ser designado, a força inimiga é seu objetivo principal. No
curso de uma perseguição, a força de pressão direta empregada contra o inimigo que
se retira deve ser permanentemente mantida, enquanto a força de cerco corta as vias
de retirada do inimigo. As unidades de Cavalaria poderão atuar como força de
pressão direta ou, preferentemente, como força de cerco (BRASIL, 1999, p.47-48).

As tropas de Cavalaria aliadas foram utilizadas, em Setembro de 1867, em operações
ofensivas para apertar o cerco a Humaitá, uma a uma as fazendas e as localidades próximas a
fortaleza foram sendo tomadas, conforme afirma Severo (2012, p. 560),
No Norte do reduto, as Cavalarias Brasileiras e Argentinas iam atacando uma a uma
as guarnições paraguaias e as infantarias iam tomando suas trincheiras. A Cavalaria
Paraguaia estava praticamente desmantelada no final de setembro. No dia 20 Caxias
tomou a Vila de Pilar, a maior povoação da região. No dia 29 foi atacado o Potreiro
Obela, onde havia as últimas reservas de gado para o suprimento de Humaitá, e no
dia 2 de novembro José Luíz Mena Barreto tomou a fortaleza de Taí, às margens do
Paraguai, cortando definitivamente todas as comunicações terrestres de López com o
interior do país. Estava completado o sítio. Embora fosse uma frente muito ampla, a
Cavalaria Gaúcha, como era chamada a força montada do Brasil, percorreu o terreno
incessantemente, hostilizando as pequenas partidas paraguaias que tentavam
ultrapassar as linhas de cerco.

O General Osório efetuou um reconhecimento em força na Fortaleza de Humaitá, em
16 de Julho de 1868, sofrendo a sua única derrota em todas as batalhas que lutou na Guerra do
Paraguai. De acordo com Severo (2012, p. 570),
Ao raiar do dia mandou uma mensagem a Osório "para que avançasse com a
vanguarda sob seu comando o mais próximo possível das trincheiras inimigas e
procedesse ao reconhecimento delas e, no caso de achar probabilidade,
empreendesse o assalto". [...] Osório montou seu dispositivo: sua vanguarda ficou
com o 1º Corpo Provisório de Cavalaria de Caçapava, sob o comando do tenentecoronel Vasco Antônio da Fontoura Chananeco. [...] Chananeco deu a ordem e os
caçapavanos se atiraram contra a trincheira inimiga, surpreendendo um grupamento
que patrulhava o exterior da posição. [...] Ele prosseguiu a toda velocidade até
chegar ao fosso da Primeira Linha defensiva e mandou a tropa apear e se
desenvolver em atiradores ao longo da linha. [...] Os paraguaios defendiam-se com 3
mil homens e 48 canhões contra 6 mil de Osório.[...] Osório então deu ordem de
retrair. Aos poucos as unidades foram deixando o local dos combates e retornando às
suas linhas.
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Durante a Batalha do Avaí, em 11 de Dezembro de 1868, as tropas de Cavalaria
tiveram papel primordial ao atacar o Exército Paraguaio pelos flancos e pela retaguarda,
cortando sua retirada. Conforme escreve Severo (2012, p.582),
Do alto da coxilha Osório avaliou o campo de batalha e estudou o inimigo. [...]
Caxias, que estava meia légua à sua retaguarda, chegou e os dois generais
conferenciaram, combinando a tática da batalha. Caxias mandou duas brigadas de
Cavalaria desbordarem o inimigo, saindo Mena Barreto, com 900 homens, pela
direita, e Triunfo, com 2.700, pela esquerda. A Cavalaria do General Câmara entraria
pelo centro, à retaguarda a infantaria. [...] O plano era uma manobra clássica para a
situação: investir o inimigo de frente e envolvê-lo pelos flancos com suas cavalarias,
cair sobre sua retaguarda e cortar a retirada. [...] o inimigo já estava batido e tentava
se retirar, sendo dizimado pelas tropas dos brigadeiros Andrade Neves, Mena
Barreto e Correia da Câmara.

Cerqueira (1980, p. 277) também comenta sobre as memoráveis cargas de Cavalaria
que trouxeram a vitória para o Exército Brasileiro as margens do Arroio Avaí.
[...] De repente, os batalhões inimigos manobraram rápidos e formaram quadrados.
Por que essa manobra? Não víamos Cavalaria perto. Só a artilharia jogava seus
shrapnels certeiros e a infantaria tiroteava a distância. Surgiram em seguida, como
por encanto, nas faldas das colinas, pela direita e pela esquerda, além do arroio, onde
pelejavam no alto os quadrados escalonados, os nossos belos regimentos riograndenses, de lanças perfiladas e as bandeirolas vermelhas e brancas tremulando,
como que indicando o caminho da vitória. Ouvimos o som vermelho dos clarins e
todas aquelas lâminas rutilantes se abaixaram e as bandeirolas se sumiram. Era a
carga. As imensas colunas aproximavam-se, cerradas e rápidas.
Dir-se-ia que uma carregava sobre a outra. Encontraram-se, enovelaram-se,
confundiram-se e quando cessou a épica refrega e os esquadrões se formaram, não
havia um quadrado de pé. Todos tinham sido esmagados pela avalanche fatídica.
Câmara, Andrade Neves e Mena Barreto foram os comandantes das cargas
memoráveis daquele dia.

A Cavalaria Brasileira atuou ofensivamente perseguindo o Exército Paraguaio que se
retirava em 14 de Agosto de 1869. Severo (2012, p. 606) escreveu que "Caballero também
tinha um exército misto de homens, mulheres e crianças, [...]. No dia 14, mandou uma
mensagem ao presidente dizendo que seria alcançado, pois a pressão da Cavalaria RioGrandense aumentava”.
As tropas aliadas alcançam as tropas de Caballero nas proximidades do Rio Juqueri,
em um lugar conhecido como Ñu-guaçu ou Campo Grande, aonde ocorreu a última grande
batalha brasileira na guerra, em 16 de Agosto de 1869. O comandante brasileiro usou da ação
de choque de suas tropas de Cavalaria para destroçar as fracas tropas paraguaias, de acordo
com Severo (2012, p. 607),
O Comandante brasileiro, o general Resin, tomou rapidamente as disposições para
enfrentá-los quando viu que seriam atacados. Botou a 6ª Brigada de Cavalaria em
prontidão por detrás das linhas de infantaria. Quando o comandante paraguaio deu a
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ordem de ataque, Resin manobrou seus infantes, que se abriram em alas, e a
Cavalaria do Coronel Sabino da Rocha investiu sobre os paraguaios. Foram
atropelados, destroçados, e só uns quatro ou cinco ficaram de pé.

Cerqueira (1980, p. 328), também escreveu sobre a atuação ofensiva das tropas de
Cavalaria na Batalha de Campo Grande:
Tiroteávamos cerrado, quando vi o bravo Alferes Firmino entusiasmado dando vivas
ao Coronel Hipólito. Era uma Brigada de Cavalaria, que transpunha o passo,
comandada pelo heroico chefe. Avançava na frente o piquete do príncipe, com o
Capitão João teles, seu comandante.
Era de arrebatar! Aquela força magnífica montada, avançava a galope sobre as
linhas paraguaias, que se uniram e foram rapidamente apoiadas por uma grossa
coluna cerrada, que surgiu detrás de um capão e não formou quadrado.
[...] Após a carga, os esquadrões voltaram a reformar-se. Nesse momento, os
paraguaios investiram a baioneta sobre os nossos cavaleiros, que ganharam distância
e voltaram a carregar. [...] Em pouco tempo, as linhas paraguaias vacilaram e
romperam em debandada. Saíra-lhes à retaguarda a divisão de Câmara do corpo de
exército do Marechal Vitorino, que marchara pela estrada de Barreto Grande. A
estratégia havia feito, na opinião de Moltke, tudo o que lhe poderia pedir a tática:
"levar tropas ao campo de batalha por dois caminhos convergentes.".

Taunay (2002, p. 147), ao escrever sobre a batalha, retratou a importância de se manter
a impulsão no ataque e ter energia na ofensiva:
O Brigadeiro Resin dirigiu o ataque com pouca energia, de modo que não se
conseguiram logo grandes resultados; entretanto, assumindo o Brigadeiro Câmara o
comando de parte dessa força, por ordem do Matechal Victorino, transmitida pelo
Tenente-coronel Tiburcio, renovaram-se os esforços com êxito completo, ficando o
inimigo totalmente desbaratado pelas cargas do 1º Corpo de Cavalaria e dos
Batalhões 9º, 13º e 40º de Infantaria.
Nessa ponte findou grande combate, por isso que a Brigada de Hippolyto que viera
tangendo à ponta de lança tudo quanto encontrara em sua passagem, fez sua junção
com o Brigadeiro Câmara.

Conforme os eventos mencionados conclui-se que a Cavalaria Brasileira teve papel
relevante na Guerra da Tríplice Aliança, sendo empregada em operações de reconhecimento,
de segurança e ofensiva. Percebe-se também a importância do impacto das cargas das tropas
de Cavalaria nas batalhas campais de Avaí e Campo Grande. Sendo assim, mesmo limitada
pelo terreno e pelo sistema defensivo paraguaio, a Cavalaria Brasileira teve papel de destaque
nos embates travados e certamente foi primordial para a vitória do Exército Brasileiro na
Guerra da Tríplice Aliança.
6 CONCLUSÃO
A presente pesquisa teve como objetivo analisar o papel e a organização, o
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organograma, das tropas de Cavalaria do Império Brasileiro nos embates ocorridos na maior
guerra trava na América do Sul.
Assim, buscou-se estudar qual foi o papel, as formas de emprego, das tropas de
Cavalaria Brasileira, estudando suas atuações nas operações de reconhecimento, de segurança
e ofensivas. Também pesquisou-se sobre como foram organizadas as tropas, suas divisões nas
grandes unidades e nas unidades e seus efetivos aproximados.
Inicialmente abordou-se um histórico geral do conflito, explicando-o em quatro fases:
a ofensiva paraguaia no teatro de operações Norte; a ofensiva paraguaia no teatro de
operações Sul; a contraofensiva brasileira no teatro de operações Norte; e a contraofensiva
aliada no teatro de operações Sul.
Após explicar as fases do conflito e contextualizar a pesquisa, desenvolveu-se uma
análise da organização das tropas de Cavalaria do Império Brasileiro. Percebeu-se que foram
utilizados os sistemas binários e ternários na divisão dos comandos das tropas, onde uma
Divisão de Cavalaria possuía duas ou três Brigadas de Cavalaria e uma Brigada de Cavalaria
possuía dois ou três Corpos de Cavalaria.
Analisou-se ainda que os contingentes eram variáveis, devido a falta de efetivos e a
dificuldade de recompletamento. Sendo assim conclui-se que uma Divisão de Cavalaria
possuía de 800 a 2700 homens, uma Brigada de Cavalaria possuía de 400 a 900 soldados e um
Corpo de Cavalaria possuía de 200 a 300 homens.
Quanto ao papel da Cavalaria, foi executado uma análise de seu emprego na guerra.
Tendo-se concluído que ela foi utilizada para operações de reconhecimento, de segurança e
ofensivas.
Dessa forma verifica-se que a hipótese foi corroborada totalmente, pois percebe-se que
a Cavalaria Brasileira exerceu papel relevante, sintetizado em suas formas de emprego, na
Guerra da Tríplice Aliança e sua organização contribuiu para sua utilização, sendo
fundamental para a vitória dos aliados na guerra.
Assim, nota-se que os objetivos foram atingidos, tanto o geral ao ser analisada a
organização e o papel da Cavalaria Brasileira na Guerra da Tríplice aliança, quanto os
específicos na realização da pesquisa, na definição dos aspectos metodológicos, na análise dos
dados pesquisados e consolidação dos resultados.
Além disso o estudo sobre o papel e a organização da Cavalaria Brasileira na Guerra
da Tríplice Aliança tem grande importância para os oficiais combatentes, principalmente os
oficiais de Cavalaria do Exército Brasileiro. Desta maneira, conhecer a história de sua arma e
como ela foi utilizada no conflito ajuda a compreender o valor que um soldado de Cavalaria
tem e o quão importante é a Cavalaria para o Exército Brasileiro.
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GLOSSÁRIO
AMILHADO – Alimentado com milho; Forte, por bem alimentado.
BASTIÃO - Base inabalável; fortaleza; obra avançada de uma fortificação com dois flancos e
duas faces; núcleo de um sistema defensivo.
BÉLICO – Próprio da guerra; que faz referência à guerra ou a ela pertence; que tende a
participar de guerra.
CANHONEIRA – Pequena embarcação sem convés, com comprimento médio de 15 metros,
pode ter um ou dois mastros e ser armada com um ou mais canhões. Possui boa mobilidade
em águas rasas.
CASEBRE – Casa pequena e humilde, sem conforto; Pequena habitação rústica.
CAUDILHO - Chefe militar; general de forças irregulares que lhe são fiéis; chefe político que
possui uma força militar própria; na América Latina era usado para se referir aos governantes
autoritários que governavam os estados no Cone Sul.
CERCO – Assédio ou sítio; método de estratégia militar no qual unidades militares cercam
um inimigo ou uma edificação, fortaleza, com o intuito de não permitir sua evasão ou
recebimento de provisões.
CHATA – Tipo de embarcação de pequeno calado e fundo chato; pode ter propulsão própria
ou ser rebocada.
COMPULSÓRIO – Obrigatório; Tem a capacidade de obrigar.
CORVETA – Navio de guerra à vela, de três mastros, e com uma só bateria de canhões. Tem
porte médio e boa mobilidade.
CRUZAR ARMAS – Combater; Guerrear; Batalhar; ato de dois ou mais países entrarem em
uma batalha;
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DESMANTELADO – Demolido; desmoronado; destruído; desmontado.
ENCOURAÇADO – Navio de guerra pesadamente blindado e armado com peças de artilharia
de longo alcance e de maior calibre existentes.
ESPÓLIOS DE GUERRA – São os objetos conquistados pelo exército ou pela parte
vencedora de uma batalha ou guerra; O que se toma do inimigo após uma batalha ou guerra.
ESTADO ALGODÃO – Um estado criado entre duas províncias para absorver as intrigas
delas e evitar possíveis guerras. No texto a expressão refere-se ao Estado do Uruguai, que
quando foi criado foi proibido de se unir ao Império Brasileiro ou a República Argentina para
evitar que um dos dois exerce-se hegemonia na região do estuário do Rio da Prata.
EXONERAR – Demitir; Fazer com que alguém seja desobrigado do ofício, da
responsabilidade.
FLANCO – O lado (de qualquer coisa); parte lateral de uma tropa formada; o lado de uma
posição de uma tropa.
INEXPUGNÁVEL – Invencível; que não se pode vencer ou dominar através da força.
INFENSO – Adverso; contrário; oposto; inimigo.
LOPISTA – Indivíduo que era fiel ao Presidente Paraguaio Francisco Solano López.
MORTICÍNIO – Grande massacre de pessoas; matança; chacina.
RECHAÇADO – Repelido; forçado a se retirar.
RETAGUARDA – A última tropa de um exército; traseira; parte oposta à frente.
VANGUARDA – Guarda avançada ou parte frontal de um exército.

