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CAPITULO 1

GENERALIDADES

1. O esquadrão de fuzileiros (Esq Fuz), é uma
subunidade constitutiva do regimento de cavalaria (RC">

2. Unidade tática, possui em germe tôdas as quali
dades, características e servidões da arma.

3. Flexível, adaptando-se ràpidamente às situações;
móvel, isto é, apto a agir em qualquer terreno e sob quais 
quer condições de tempo; rápido, podendo, se necessário, reali
zar etapas médias superiores a 10 kms; capaz para o de
sempenho das missões normais que lhe sejam atribuídas, 
é  o elemento base da manobra do RC.

4. O esquadrão de fuzileiros, - comandado por um
capitão, compreende:

—  comando e secção de comando;
—  3 pelotões de fuzileiros;
—  secção de morteiros de 60 mm.

ARTIGO I

ORGANIZAÇAO

A . Composição

B . Armamento

5. O armamento do esquadrão é composto de:
—  armas individuais pada, mosquetão, sabre-pu-

1 — 5
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nhal, fuzil semi-automático, pistola, revólver, metralhadora 
de mão, granadas de mão e de fuzil;

-— armas coletivas — fuzil-metralhador, morteiro de 
60 mm e lança-rojão.

6. Espada é á arma do combate a cavalo.
Ofensiva por excelência, exige do cavaleiro um grande 

desembaraço, uma absoluta confiança, que só um treina
mento continuado pode dar.

Só a ponta é eficaz e conduz ao resultado desejado.
Os golpes excepcionalmente são empregados e os mo- 

linetes servem para desembaraçar o cavaleiro no entre - 
vêro.

7. Mosquetão é a principal arma individual do esqua
drão de fuzileiros.

Ê a arma do tiro preciso e justo, como a do tiro impre
visto e instantâneo.

Em virtude de seu alcance, do pouco péso e fácil ma- 
nêjo, é indicado para todos os tipos de combate.

6 — 7
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Quando com luneta tem sua precisão sensivelmente 
aumentada.

Em caso de falta, temporária ou definitiva, do fuzil 
metralhador do grupo de combate, pode, sem grandes in
convenientes, às ordens do sargento comandante, atuar 
por fogo simultâneo executado à vontade.

Completado pelo sabre-baioneta, é utilizado no combate 
corpo a corpo e no combate à noite.

8. Sabre-punhal para o corpo a corpo e combate à noite.
Distribuído aos homens não armados de mosquetão.
9. Fuzil semi-automático permite tiros de maior

densidade e precisão, do que a pistola.
Tem um alcance de cêrca de 600 metros e uma veloci

dade de 16 tiros por minuto.
10. Pistola e. revólver, para a defesa individual, até

a distância de 50 metros, do pessoal não armado de mos
quetão.

11. Metralhadora de mão para a defesa individual,
com apreciável poder de fogo.

Tèm um alcance útil até 70 metros.
12. Granadas de mão de fragmentação são empre

gadas contra guarnições de armas ou pequenos grupos de 
pessoal, bem localizados e abrigados do tiro de mosquetão, 
à distância minima de 35 metros.

13. Granadas de fuzil são empregadas contra carros,
veículos blindados, posições, edifícios e pessoal.

A  precisão e alcance destas granadas são maiores do 
que as de mão, e o seu emprego é indicado sôbre pequenas 
aberturas, como entradas de abrigos ou janelas de edifícios, 
a distância nunca menores de 40 a 50 metros.

14. Fuzil-metralhador, o utilizado é o Madsen 1935-F.
Arma simples, de fácil mahêjo e que confere ao GC

uma poderosa potência de fogo.
A  arma e seu projétil são organizados de modo a 

preencher tôdas as condições estabelecidas pelas missões 
de fogo até o limite das médias distâncias —  desfarte 
o seu tiro não é justificado além de 1.200 metros.

8 — 14

REVOGADO



—  4 —

Executa o tiro:
—  intermitente, seja para verificar o seu funciona

mento no início do combate, seja para evitar revelar pre
maturamente sua presença, seja ainda por medida de 
economia de munição, quando esta se impõe;

—  em rajadas, normal, de 6 a 8 tiros;
—  contínuo, excepcional, nos momentos de crise ou 

contra alvos fugitivos de grandes dimensões.
Pode ainda, durante a fase do combate que precede 

ao assalto e no decorrer dêste, executar o tiro cm marcha.
Atua geralmente:
—  na ofensiva, atirando em frente, sôbre todo objetivo 

que se apresente, varrendo os obstáculos e vasculhando as 
cobertas que possam mascarar o movimento inimigo;

—  na defensiva, efetuando barragens, não sòmente 
diante da frente dada, como também diante dos intervalos 
que separam o seu dos grupos de combate vizinhos.

15. Morteiros de 60 mm, arma rústica, de fácil manéjo 
e dissimulação, pode ser utilizada contra objetivos até o 
alcance máximo de 1.600 metros, embora a sua precisão 
seja sensivelmente reduzida além de 900 metros.

£ empregado:
— na ofensiva, para destruir as resistências que se 

oponham à progressão do escalão de ataque;
— na defensiva, para bater os objetivos que escapam 

ãs armas de tiro tenso, ou para bater pequenas zonas 
conhecidas ou que se supõe conterem objetivos adequados.

Emprega os seguintes tipos de granadas:
—  explosivas, de fragmentação, utilizadas contra pes

soal; têm efeito instantâneo;
—  Uumlnatlvas, usadas para sinalização e iluminação de 

determinadas partes do terreno;
—  fumigenas, utilizadas no mascaramento de determi* 

nadas zonas e também para observação e regulação do tiro.
Suas posições de tiro são classificadas:
—  posição principal —  é a posição que oferece a melhor 

condição para o cumprimento da missão principal da arma;
—  posição de muda —  é aquela de onde se podem

— 15 —
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realizar os mesmos tiros da posição principal, mas locali
zada fóra do ráio de ação das armas inimigas dirigidas 
contra aquela.

Ambas devem ser ligadas por itinerãrios desenfiados 
às vistas e aos fogos inimigos.

— posição suplementar —  é uma posição de tiro de onde 
a arma póde cumprir missões secundárias, que não possam 
ser executadas das duas posições acima citadas.

Na escolha de uma posição, deve ser tirado todo par
tido das características dos morteiros (trajetória curva, 
porte reduzido, etc.), aproveitando-se os menores acidentes 
do terreno, tais como cratéras de granadas, fossos ou pe
quenos movimentos existentes, afim de lhe proporcionar 
um mascaramento adequado.

16. Lança-rojão, essencialmente, arma de proteção
contra veículos blindados; eventualmente, atua contra 
guarnições de armas, embazamentos, abrigos de concreto, 
pequenos grupos de pessoal, edifícios de alvenaria, etc.

Possui velocidade de tiro relativamente pequena e 
apresenta um clarão característico ao disparar.

Sua precisão sôbre alvos móveis vai até 300 metros 
e sôbre áreas até 600 metros —  constitui, pois, uma pode
rosa arma de apoio às pequenas distâncias.

Sua utilização, quer na ofensiva, quer na defensiva, 
requer um jddicioso trabalho de escolha e preparo das posi
ções de tiro, as quais deverão ser localizadas de modo a 
barrar as vias de acesso favoráveis à aproximação de blin
dados inimigos.

No ataque, quando o terreno é propício a contra-ataques 
com carros, os lança-rojões deverão' estar próximos da 
parte mais exposta.

Utiliza os seguintes tipos de granadas:
—  contra-carros —  de emprêgo normal; age por fusão 

sôbre a couraça dos engenhos blindados;
—  fumigenas —  usadas no mascaramento de posições 

e na sinalização, quando tal se fizer necessário.
Os atiradores de lança-rojão desempenham suas funções 

normais até o momento em que um ataque de carros é

—  16 —
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iminente, ou até se fazer necessário o fogo da arma contra 
objetivos eventuais, ocasião em que, mediante avisos opor
tunos, se deslocam com o material para as posições desig
nadas pelo comandante do esquadrão.

17. Os quadros de efetivo contêm a dotação e a dis
tribuição do armamento pelo pessoal do esquadrão.

Detalhes sôbre as armas acima citadas constam dos 
respectivos manuais técnicos.

C. Equipamento

18. A  dotação de material do esquadrão de fuzileiros 
consta do quadro de organização.

19. O material de guerra química, compreendendo más
caras, macacões e luvas de desimpregnação, deve merecer 
um especial cuidado de conservação.

ARTIGO II

COMANDO

A . Composição

20 . O comando e secção de comando do esquadrão de 
fuzileiros é dividido em:

— grupo de comando:
— grupo de administração, suprimento e rancho;
—  grupo de manutenção;
—  grupo de veterinária.
21. O grupo de comando compreende, principalmente, 

o pessoal cujas funções em combate estão constantemente 
associadas ao comandante do esquadrão e, em grande parte, 
desempenhadas no pôsto de comando da subunidade ou suas 
proximidades.

22. Os grupos de administração, suprimento e rancho, 
de manutenção e de veterinária, compreendem os elementos

17 — 22
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cujas fungões se relacionam com as necessidades de vida do 
esquadrão.

Fig 2 — Organograma do Cmdo e Sec Cmdo

B . Atribuições 

a . Do comandante

23. O comandante do esquadrão é responsável pela ins
trução, disciplina, administração, suprimento, emprêgo tático 
e coordenação de sua subunidade.

24. Agressividade e audácia, calma e ponderação, ra
pidez em tomar e cumprir as decisões, são os requisitos

23 - 24
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essenciais de um eficiente comandante de esquadrão; é por 
essas qualidades que êle inspira confiança.

Pelo espirito combativo, energia e iniciativa, êle influ
encia a conduta e os resultados, tanto coletivos, como indi
viduais.

25. Em combate, dá missões aos pelotões e lhes fisca
liza a execução, de modo a assegurar-se do fiel cumpri
mento da mesma por todos os elementos, faz previsões e 
assenta idéias, afim de permitir, sem delongas, o emprégo 
do esquadrão em missões ulteriores.

E ’ o único respons&vel pelo exito ou fracasso de súa 
subunidade.

26. O esquadrão é, por excelência, á unidade de edu
cação moral do soldado.

Seu efetivo é tal, que o capitão pode e deve conhecer 
todos os seus homens, apreciar-lhes as virtudes e os defeitos; 
é, por isso, quem melhor pode exercer sôbre êles uma ação 
pessoal continuada e orientar as mentalidades que deixem 
a desejar, colocando-as, mediante conselhos sóbrios e uma 
distribuição equitativa de justiça, dentro do espirito de sacri
fício e nobreza de atitudes, tradicionais na arma.

27. Em qualquer situação, é imperioso que exerça uma
severa fiscalização sôbre a cavalhada do esquadrão, não só 
quanto ao penso, como também, quanto ao treinamento 
fisico, que deve ser metódico e continuado.

O conhecimento exato do temperamento e das possibi
lidades de cada animal dá ao capitão não só a faculdade 
de dosar com precisão os esforços de seus elementos, como 
também de prescrever e verificar com eficiência, os cui
dados dispensados no decorrer dos períodos de atividade 
menos intensa.

b. Do sub-comandante

28. O sub-comandante se mantém em dia com a-situa
ção de seu esquadrão, cumpre qualquer missão que lhe fôr 
atribuída pelo capitão e o substitui em caso de morte ou 
ferimento que o afaste do exercicio das funções.

25 — 28
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Durante o combate, é encarregado do pôsto de comando, 
até o momento em que fôr preciso assumir o comando de 
um pelotão ou da subunldade; mantém ligado o coman
dante do esquadrão ao do regimento, informando a êsse 
os deslocamentos do PC.

ES’ responsável pela coordenação do movimento do trem 
de combate do esquadrão na respectiva zona de ação; esta
belece as medidas ativas e passivas para a defesa do PC.

c. Dos comandantes de pelotões e secção de morteiros
de 60 mm.

29. Êsses oficiais são responsáveis, perante o capitão, 
pela instrução, disciplina, contrôle e emprêgo tático dos 
elementos que comandam, e pelo material que lhes fôr 
distribuído (guarda, conservação, etc).

Devem:
—  particularmente, zelar pelo estado e limpeza dos ca

valos de suas unidades, prestando-lhes uma assistência con
tínua e eficiente (forragem, penso, etc.);

—  estar a par das ocorrências relacionadas com a subu- 
nidade, afim de, em qualquer emergência, levar a têrmo 
a missão atribuída & mesma.

d. Do grupo de comando

30. Auxiliar, função exercida por um 1' sargento, que 
é, normalmente, o sargenteante do esquadrão.

Durante o combate, suas funções podem variar desde 
o comando do grupo de cavalos de mão do esquadrão, quando 
reunidos, até o comando de um pelotão, se por acaso houver 
necessidade.

Mantém o registro de tõdas as ordens e mensagens 
de combate.

31. Auxiliar de comunicações é um 2« sargento, que 
é o encarregado das comunicações do esquadrão.

Auxilia o sub-comandante no estabelecimento e funcio
namento do pôsto de comando, e assume as atribuições

29 — 31
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daquele, no que se refere às ligações e comunicações, nos 
casos de ausência temporária ou definitiva.

Opera o RAD-200.
32. Sinaleiros-observadores instalam o pôsto de obser

vação do esquadrão, onde executam os misteres inerentes à 
especialidade.

O cabo opera o RAD-105 e um dos soldados executa a 
função de vigilante de gás.

33. Sapadores executam os trabalhos concernentes à
sapa, reconhecem e instalam, se fôr o caso, campos minados 
rápidos, fazem destruições e trabalhos de camuflagem, con
soante ordens recebidas.

O 3" sargento é encarregado do remuniciamento; o cabo 
atira de lança-rojão.

34. Mensageiros — no esquadrão existe um soldado
para esta função e um clarim que também a desempenha.

Um dêles, normalmente o clarim, acompanha o capitão 
e leva as mensagens para o pôsto de comando ou a outro 
elemento da sub unidade, enquanto o restante geralmente é 
enviado para o PC do regimento, logo que êste se desen
volve para o combate.

35. Ordenanças, eventualmente, poderão ser utilizados
como mensageiros.

36. (luarda-cavalos permanecem com os cavalos, seja
no local designado para a secção de comando, seja no do 
esquadrão, quando êste é reunido.

37. Condutor-montado, conduz o cargueiro com o
RAD-200 e permanece junto ao grupo de cavalos de mão.

e. Do grupo de administração, suprimento e rancho

38. Êste grupo compreende o pessoal necessário à exe
cução da parte administrativa, guarda e conservação do ma
terial não distribuido, manutenção de arreamento e equipa
mento do esquadrão; ao recebimento, transporte e distribui
ção de suprimentos, inclusive víveres e água; preparação dos

32 -  38
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relatórios diários sobre estoque e consumo das diferentes clas
ses de suprimentos.

39. O Subtenente exerce a chefia do grupo de adminis
tração, suprimento e rancho e mantém o capitão constante
mente informado acêrca das necessidades materiais do es
quadrão.

B responsável pela carga e pela escrituração dos respecti
vos livros.

Comanda o trem do esquadrão, quando reunido.
Seu substituto eventual é o sargento furriel.

40. O grupo de manutenção compreende o pessoal ne
cessário à manutenção do armamento e viaturas do esqua
drão.

41. O grupo de veterinária proporciona não só os pri
meiros cuidados aos cavalos doentes e feridos como, também, 
e principalmente, executa o trabalho de ferragem dos animais.

Os condutores montados também são auxiliares de ferra-
dor.

C . Ação do comando

42. Em campanha, no decorrer, das- operações, o co
mandante do esquadrão raramente encara uma situação 
completamente nova.

As ocorrências consistem, geralmente, em uma série 
de incidentes relacionados entre si, os quais, o mais das 
vêzes, necessitam ser resolvidos imediatamente.

Mediante previsões simples e consentâneas com seu em
prego, o capitão deve ter o esquadrão preparado para qual
quer emergência —  a cavalaria é frequentemente empregada 
em curto prazo e o tempo é um fator vital.

3 9  —  42
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Um emprego rápido e bem sucedido do esquadrão de
pende das previsões feitas pelo capitão, das medidas to
madas para realizá-las e da sua execução pela tropa.

43. As ordens regimentais podem ser enviadas ao co
mandante do esquadrão ou êste pôde recebê-las direta
mente do comandante do regimento.

Neste caso, antes de deixar a zona, onde a subunidade 
se encontra, o capitão dá ao sub-comandante do esquadrão 
as instruções necessárias e prescreve as medidas que devam 
ser tomadas durante sua ausência. Leva consigo um ou 
dois mensageiros, e em certos casos, o auxiliar das comu
nicações ou o sub-tenente.

Na zona considerada, o capitão deixa seus acompa
nhantes numa posição coberta, a uma distância de onde 
sejam fàcilmente chamados. Chega sozinho ao PC do regi
mento.

44. Quando a ordem £ verbal, o comandante do es
quadrão toma as notas necessárias, tendo em vista a ul- 
terior execução da missão.

As notas devem ser suficientemente claras e com
preensíveis para permitirem, a um provável substituto, a 
execução da missão determinada, em qualquer emergência.

45. a o  receber a ordem, o capitão deve solicitar as
informações suplementares que julgue ncessárias ao melhor 
cumprimento da missão que lhe foi atribuída.

Se achar conveniente, copia da carta de operações do 
regimento, na sua própria carta, os elementos úteis.

Quando a situação exigir, envia um mensageiro ao sub- 
comandante do esquadrão com as instruções necessárias às 
providências que estima sejam de caráter imediato.

43 —  45
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46. O raciocínio, pelo qual o comandante do esquadrão
assenta sua decisão, para bem cumprir a sua missão, deno
mina-se estudo da situação.

Para isto, encarando o fiel cumprimento da missão, 
que é o fator preponderante, êle analisa o terreno, o ini
migo e os próprios meios, dispositivos das tropas amigas, 
bem como, se fôr o caso, o auxilio que espera receber das 
tropas vizinhas ou outros elementos.

Desta an&iise, êle conclui sôbre a decisão a tomar, a 
fim de cumprir a sua missão, máu grado as possibilidades 
de interferência do inimigo.

Para o esquadrão de fuzileiros, o estudo da situação, 
que mostrará como o capitão o empregará, para cumprir 
a missão recebida, deve ser rápido e simples; é baseado 
sôbre os informes recebidos e a observação pessoal de seu 
comandante, ampliados pelos reconhecimentos dos subal
ternos, das patrulhas, etc.

47. Xo esquadrão de fuzileiros são utilizadas as es
pécies de ordens constantes dos parágrafos abaixo (48 a 50)

48. A  ordem preparatória constitui um alerta para
determinada operação e permite aos subordinados tomarem 
medidas preliminares necessárias à realização da ação, 
que posteriormente será regulada.

Deverá, normalmente, incluir respostas às seguintes 
interrogações:

—  quem, que, quando, onde e por quê?

49. A  ordem particular pode ser dada verbalmente,
em pessoa ou através de outra, ou enviadas por escrito.

£  empregada quando a urgência, na entrega e na 
execução, é imperativa.

50. A  ordem verbal exige, de quem a recebe, uma
perfeita compreesão, e de quem a transmite uma lingua
gem simples, clara, precisa e concisa.

51. Após assentar sua decisão para o cumprimento
de determinada missão, o comandante do esquadrão pres
creve o que fazer aos seus pelotões.

46 — 51
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As ordens do capitão são, normalmente, verbais e dadas 
diretamente aos seus subordinados; para isto, sempre que a 
situação permite, êle os reune para receberem as respectivas 
missões.

Este procedimento lhe facilita dar uma melhor orien
tação e lhe permite assegurar-se da compreensão das mesmas 
pelos elementos subordinados.

Se .fôr o caso, antes de terminar a réunião, êle dá a 
hora certa e faz com que todos regulem seus relógios.

O 1* sargento auxiliar toma notas, para o posterior 
registro das ordens dadas.

, 52. Sempre que fôr possível, as ordens devem ser 
transmitidas de um observatório, livre dos fogos e da 
observação inimiga, e de onde se possa descortinar tôda 
ou, pelo menos, parte da zona dé ação, onde o esquadrão 
vai atuar.

53. Se o tempo é curto e os comandantes de pelotões 
estão afastados, o capitão transmitirá suas decisões sob 
a fórma de ordens particulares.

Os 'comandantes de pelotões engajados não poderão 
ser chamados para recebimento de ordens.

54. Dadas as ordens, o comandante do esquadrão, 
responsável que é pelo emprêgo de sua subunidade, passa 
a exercer a fiscalização das mesmas.

55. Embora tenha o seu pôsto de comando, o capitão, 
no combate, despende a maior parte de seu tempo, seja 
no pôsto de observação, seja em outro ponto em que possa 
obter os mais completos e diretos informes referentes aos 
seus pelotões, seja ainda em um local donde possa exercer 
maior influência na obtenção de resultados decisivos.

Ele sé mantém ligado ao PC e informa ao subcoman- 
dante do esquadrão quanto ao itinerário e locais, onde possa 
ser encontrado a qualquer momento.

56. Se expede ordens ou obtém informes que afétem 
sobremaneira a situação, faz a devida comunicação ao es
calão superior, com urgência e na primeira oportunidade.

52 — 56
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O primeiro contato com o inimigo e novas indicações 
(unidades adversárias ainda não identificadas, etc.) são 
participados pelos meios mais rápidos disponiveis à auto
ridade superior.

Além disso, uma participação é sempre feita quando 
um objetivo é atingido, ou quando a reserva do esquadrão 
entra em ação.

57. Normas gerais de ação (NG A) —  O capitão deve
confeccionar as de sua subunidada, em suplemento às do 
regimento, tornando rotineiros determinados atos, que pos
sam ser padronizados sem prejuízo da eficiência.

As decisões e disposições táticas, de nenhuma maneira, 
são relacionadas nas normas gerais de ação.

D. Pôsto de comando

58. Em campanha, o local onde funciona o coman
do esquadrão, é denominado pôsto de comando (PC ).

Nêle são instalados e acionados os órgãos de comu
nicações do esquadrão.

A  constituição do grupo de comando consta dos quadros 
de efetivos.

59. O pôsto de comando é organizado para facilitar
o trabalho do comandante do esqudrão e demais compo
nentes do grupo de comando.

Deverá ser coberto das vistas aéreas e terrestres.
60. A  localização Inicial do PC do esquadrão é. nor

malmente, prescrita pelo comandante do regimento, que 
também pode determinar as localizações subseqtlentes.

No caso de não ser determinada a localização, o 
capitão escolhe um local e informa ao coronel.

61. O pôsto de comando deverá ser designado
pela referência a algum acidente do terreno que seja 
facilmente identificável.

Se necessário, guias deverão ser postados para 
tar os elementos que o procurem.

57 - 61
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62. O subcomandante do esquadrão, auxiliâdo pelo
sargento auxiliar das comunicações, identifica, no terreno, 
o local do PC ou, se fôr o caso, escolhe-o dentro da área
designada pelo capitão.

Aquêle oficial indica onde devem ser instalados os 
vários elementos, dá determinações precisas acêrca do mo
vimento de homens, tanto do interior para o exterior dessa 
zona como no caso contrário, fixa os locais onde as viaturas 
devem parar e os cavaleiros devem apeiar, regula o esta
cionamento dos cavalos de mão do grupo de comando, etc.

63. As barracas devem ser armadas somente à noite
ou quando o terreno o permitir, desde que haja ordem 
para isso.

As ordens relativas à camuflagem e ao ocultamento 
do trânsito deverão ser rigorosamente mantidas.

64. O funcionamento do pôsto de comando é contínuo.
O subcomandante do esquadrão regula o trabalho e o

descanso dos homens que nele labutam.
65. As ordens e mensagens recebidas são imediata

mente enviadas ao comandante do esquadrão, caso não es
teja no PC.

Para que isso seja possível, sempre que êle se afasta, 
dá ao subcomandante indicações precisas acêrca de onde 
póde ser encontrado.

66. Nas marchas, o grupo de comando desloca-se,
normalmente, próximo à testa do esquadrão.

67. Nos estacionamentos, é instalado, de preferência,
numa posição central em relação aos componentes do es
quadrão.

68. Quando o esquadrão atua como vanguarda, o
grupo de comando marcha à testa do escalão de combate.

69. No ataque, o PC deve ser localizado perto da
linha de partida.

Desloca-se para a frente à medida que o esquadrão 
avança; as novas localizações são informadas ao PC do 
regimento. i

62 —  69
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70. Na defesa, o PC deve ser localizado no âmbito 
ou à retaguarda da posição do elemento em reserva, para 
ficar a coberto dos efeitos resultantes de penetrações do 
inimigo.

71. Na ação retardadora, permanece no local até o 
grosso do esquadrão liberar a posição.

A  localização na nova posição é determinada pelo 
comandante do regimento ou escolhida pelo capitão (§60).

E. Comunicações

72. Ver para:

— os princípios fundamentais
—  regras de serviço, instalação, etc. 
—• sinalização a braço
—• alarme de gas

C 2 — 53 
C 24 —  5
C 22 —  5 
C 2 1 — 40

73. O material de comunicações empregado pelo es
quadrão, compreende:

—  aparelhos de rádio telefonia;
—  aparelhos telefônicos;
—  painéis;
—  artifícios pirotécnicos, etc.
Para o respectivo conhecimento, ver “quadros de 

dotação”
74. Os meios de comunicações, em geral, são utilizados:
—  apito —  para chamar atenção dos elementos su

bordinados antes de dar ordens ou fazer sinais;
—  sinais acústicos — principalmente, para dar alarme 

de ataques inimigos, aéreos, blindados e com gases; variam 
desde os silvos de apito òu toques de clarim até tiros de 
mosquetão ou de outra arma portátil qualquer, todos a inter
valos regulares;

-— sinalização a braço —  para transmitir determina
das mensagens por semáfora, em código, etc.;

-— artifícios pirotécnicos — em regra empregados de 
acordo com o código pré-estabelecido.

70 — 74
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A  vantagem que apresentam na rapidez da transmis
são da mensagem é contra-balançada pelos incovenientes 
de um possível mal entendido na recepção da mesma, 
devido às condições de visibilidade ou outra causa qualquer, 
e pela necessidade de mudança freqüente da codificação 
fixada.

—  painéis —  para a identificação e transmissão de 
mensagem curta à aviação amiga;

—  mensageiros — que podem ser a pé ou a cavalo.
Êstes pódem ser utilizados em qualquer circunstância

em distâncias de vários quilômetros; quando elas se tomam 
muito grandes, instalam-ss postos de correspondência. São 
particularmente empregados nas situações de grande mo
bilidade (reconhecimento, segurança, etc.).

Aquêles são utilizados quando as distâncias a percorrêr 
são curtas; geralmente, fazem as ligações no âmbito do 
esquadrão e com os órgãos de comando do regimento.

Ambos devem ser capazes de tomar breves notas 
quando receberem ordens verbais, para transmiti-las rápida 
e corretamente.

Uma só mensagem verbal, curta e simples, deve ser 
dada, de cada vez, para ser transmitida.

—■ telefones — em número de dois (um circuito), ge
ralmente, são empregados para estabelecer ligações entre:

— o pôsto de comando do regimento e o do esquadrão;
— o pôsto de observação e o pôsto de comando do 

esquadrão;
—  o capitão e um dos pelotões ou secção de morteiros 

de 60 mm.;
-— o pôsto de comando do esquadrão e um elemento 

em missão de segurança;
-— entre dois elementos quaisquer do esquadrão.
—  rádio — rápido e eficiente, mas de emprêgo subor

dinado a certas regras especiais.
A  utilização adequada dos mêios orgânicos e dos colo

cados, em determinadas ocasiões, em refôrço à subunidade, 
é da inteira responsabilidade do capitão.

■— pombos-correios — pódem ser distribuídos ao es-
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quadrão, quando no cumprimento de determinadas missões 
(reconhecimento, segurança, etc.).

Constituem um meio de emergência, usado para trans
mitir mensagens da frente para a retaguarda, quando 
os outros falharem ou em certas eventualidades.

Para a ligação terra-avião, o principal meio é a rádio 
telefonia de muito alta freqüência; os painéis, artifícios 
pirotécnicos, luzes, fumaças, sinais convencionados, men
sagens lastradas e apanha-mensagens são meios suple
mentares.

75. As ordens expedidas pelo capitão contêm prescri
ções relativas às comunicações; normalmente, elas compre
endem: — localização dos postos de comando do regimento 
e do esquadrão, e instruções sôbre a utilização dos meios 
orgânicos dos colocados à disposição da subunidade, se fôr 
o caso.

ARTIGO I I I

NOÇOES GERAIS SOBRE O EMPREGO DO ESQUADRAO

76. O esquadrão de fuzileiros é organizado, equipado
e instruído para, normalmente no âmbito do regimento, e 
eventualmente isolado, cumprir missões peculiares à arma, 
isto é, missões, cujo desempenho exija mobilidade e po
tência de fogo.

77. O armamento e os efetivos, em cavalos e homens,
lhe conferem a propriedade de poder cumprir missões de 
reconhecimento e de segurança, de conquistar, de ocupar e 
de manter determinada zona do terreno, e de se retirar, 
mantendo o contato e hostilizando o inimigo.

78. Todavia, na execução do contido no parágrafo an
terior, não lhe devem ser exigidos esforços prolongados, 
ações duradouras ou renovadas em curto prazo —  a recu
peração quer de cavalos, quer de cavaleiros é difícil.

79. A  sua missão, em regra, é dada pelo comandante
do regimento.

75 — 79

REVOGADO



—  20 —

O esquadrão age em conjunto, a fim de que o capitão 
possa controlar. e coordenar as ações de seus pelotões.

80. Ó pelotão, unidade tática elementar, é o elemento
base da manobra do esquadrão.

A  cada pelotão é dada uma missão independente.
81. O esquadrão emprega freqiiêntemente a ordem

dispersa e pôde, em determinadas circunstâncias, atacar 
a cavalo, partindo de qualquer formação.

82. O esquadrão apêia para combater pelo fogo.
Em princípio, manobra e combate com o apoio de uma

fração de metralhadoras.
83. Um elemento de reserva, variável consoante a si

tuação, deve ser mantido.
E ’ com êle que o comandante do esquadão faz face às 

eventualidades.

8Ó — 83
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MOVIMENTOS E ESTACIONAMENTOS 

ARTIGO I  

GENERALIDADES

84. Ver para:

— os princípios fundamentais C 100 — 5
— os peculiares à arma c 2 — 15
— o emprêgo RC
— transporte, circulação e controle de

c 2 —  61

trânsito C 100 —  10
-— dados técnicos e logísticos C 101 —  10

movimentos motorizados . C 25 —  10
—  ordens, gráficos, etc. C 101 —  5
— deslocamentos por ferrovia C 100 —  15

85. O esquadrão de fuzileiros se movimenta:
— marchando, isto é, utilizando seus próprios meios;
— por transporte auto;
— por via-fêrrea;
—  por agua;
—  pela combinação desses processos.
86. Nos movimentos, o processo a empregar sempre 

terminado pelo escalão superior, depende:
—  da situação;
—  da distância a percorrer;
—  da urgência da execução;
—  das condições da tropa;

84 -  86
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—  da disponibilidade e capacidade dos meios de trans
porte.

87. Os estacionamentos, tanto na fôrma como na du
ração, são função da situação, e têm como objetivo dar 
& tropa o tempo indispensável para repousar, preparar os 
alimentos, cuidar dos cavalos e conservar o material.

88. Os alimentos e as bebidas obtidos dos recursos
locais são considerados como contaminados e seu consumo 
proibido, até que haja autorização que o permita (C 100 — 
5, 8 329).

89. O esquadrão de fuzileiros realiza os movimentos
e estacionamentos como parte integrante do regimento de 
cavalaria.

90. Quando isolado, o capitão os realiza obedecendo o
prescrito no presente capitulo, e usa das atribuições espe
cificadas para o comandante do regimento no manual C 2-61.

ARTIGO n

MOVIMENTOS

A . Marchas

91. Em campanha, as marchas, são um meio para se
alcançar um fim.

92. Só um treinamento racional e metódico, aliado
á aplicação integral e judiciosa das regras e princípios 
regulamentares, confere ao esquadrão de fuzileiros a pos
sibilidade de marchar com eficiência e de restringir ao 
mínimo as indisponibilidades de homens e cavalos.

93. Tôda marcha deve ser bem executada.
A  tropa deve chegar ao local desejado à hora deter

minada e em plena posse de seu valor combativo.
94. O esquadrão de fuzileiros se desloca na coluna de

seu regimento, ocupando o lugar determinado pelo coronel.
A  sua colocação no dispositivo é função da situação 

e de seu futuro emprêgo.

87 -  94
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A  qualquer momento, seus elementos devem estar em 
condições de entrar em combate.

95. A  segurança, no decorrêr das marchas, é pres
crita pelo comandante do regimento.

As medidas tomadas correspondem à natureza da ameaça 
inimiga e aumentam na razão direta do crescimento desta. 
Compreendem o estabelecimento de vanguarda, flancoguarda 
ou retaguarda, defesas contra carros, aviões e gases, coor
denadas com os respectivos sistemas de alerta.

Compete ao capitão, no âmbito da subunidade, zelar 
pelo cumprimento e fiel execução, não só do que lhe tiver 
sido determinado, como também daquilo que, em comple
mento, prescrever à mesma.

Em qualquer situação, existem sempre os perigos de 
ataques aéreos e de incursões inopinadas de engenhos me
canizados inimigos.

Devido a isso, os sistemas de alerta assumem grande 
importância e todos os esforços devem ser empregados no 
sentido de uma rápida transmissão dos sinais codificados.

Vigilantes do ar são designados em cada pelotão e 
secção, e o capitão determina certas armas para executa
rem o fogo contra aviões.

Os atiradores de lança-rojão e os granadeiros de fuzil 
ficam em condições de, ao sinal de alerta, serem acionados 
sem perda de tempo.

Para missões de vanguarda, flancoguarda e retaguarda, 
ver Cap. IV  —  A rt I I  da presente parte.

96. O deslocamento do esquadrão é regulado pela ordem
de movimento expedida pelo coronel.

Em regra, é precedida de uma ordem preparatória, 
que contém a hora de início do movimento e tôdas as de
mais indicações úteis ao preparo intelectual e material 
da marcha.

A  ordem de movimento, aludida acima, geralmente com
preende:

—  situação;
—  idéia de manobra do coronel;
—  dispositivo;

95 - 96
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— medidas de segurança;
— ponto inicial;
— hora de início do movimento;
— velocidade de marcha;
— itinerário, etc.
97. A  velocidade de marcha é função da situação, da

extensão do percurso, da natureza do terreno, das condições 
atmosféricas e do estado dos homens e animais.

Os quadros que se seguem indicam a velocidade e eta
pas médias de marcha e os meios de regulá-las, segundo 
a duração dos tempos de passo e de trote e de acôrdo com 
o espaço percorrido em cada uma dessas andaduras.

98. O comandante do esquadrão, recebida a ordem
preparatória, ou a de movimento caso aquela não tenha 
sido expedida antes, faz um rápido “ estudo da situação” e 
assenta quais as medidas a tomar, para o cumprimento 
das prescrições nela contidas.

99. Em seguida, reune seus subalternos e dá suas
ordens.

Geralmente, êle determina as condições em que serão 
alimentados os homens e forrageados os animais, a hora 
em que o esquadrão deve estar pronto para partir, etc.

Os movimentos relativos à preparação da marcha de
vem ser cercados de todo cuidado e restringidos ao mínimo 
indispensável, em particular, se a aviação inimiga está 
ativa.

100. Em principio, os cavaleiros fazem uma refeição
antes de partir e enchem os cantis de água, café, etc.

Os cavalos devem ter bebido e, se as circunstâncias per
mitirem, comido parte da ração de milho, duas horas antes 
do início da marcha.

101. O esquadrão entra na coluna do regimento, me
diante a passagem de sua testa e da cauda, à hora fixada, 
no ponto inicial (P I) determinado pelo coronel.

Este ponto fica num local de fácil acesso e identifi
cação, e sôbre a direção de marcha.

102. O capitão reconhece, ou faz reconhecer, por in-

97 — 102
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Quadro n° 1 - Etapas médias

Unidade

Velocidade média em kms por hora

Etapa diária média, 
em estrada, 

em kms.
Em estrada Através campo

Dia Noite Dia Noite

Cav hipo 6 a 7
-■ Ã - (. ■

5 5 4 40

Observação: De acordo com a situação, a etapa, para tropas bem treinadas, em 
bôas estradas, com bom tempo, póde ser aumentada.
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Quadro n° 2 - Por tempos de passo e trote

Andaduras em minutos Velocidade horária 
em metros

Passo Trote

60 0 6.000

45 15 7.800

30 30 9.600

20 40 10.800

0 60 13.200

Quadro n° 3 - Por espaço percorrido

Percurso ao
Velocidade horária 
em quilômetros

Passo Trote

2 /3 1 /3 7

1 /2 1 /2 8

1 /3 2 /3 9

1 /4 3 /4 10

1 /5 4 /5 11
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termédio de um dos seus subalternos, o itinerário que con
duz ao PI, balizando-o, se fôr o caso, e calcula o tempo 
necessário para alcançá-lo.

Em função dêste cálculo, êle determina a hora de reu
nião do esquadrão e o início do movimento em direção ao 
mencionado ponto.

103. A  hora designada para a reunião do esquadrão 
deve ser determinada, tendo em vista o mesmo permanecer 
em fórma o tempo estritamente necessário à verificação 
que o capitão deve proceder antes da partida.

Também, o P I deve ser ultrapassado no justo momento, 
devendo ser abolida antes disso, tôda e qualquer parada 
com o propósito de ganhar tempo, a fim  de alcançá-lo à 
hora fixada.

As esperas desnecessárias fatigam a tropa
104. A  verificação, antes da partida, é realizada pelo 

comandante do esquadrão, a fim de se certificar pessoal- 
mente do modo de arrumação do equipamento, do encilha- 
mento dos cavalos, do estado dos cascos, ferraduras, etc.

Idêntico procedimento^ êle tem ao partir de um grande
alto.

Os comandantes de pelotões e secções são responsáveis 
pelas irregularidades apresentadas pelos elementos que co
mandara, e que denotem desidia ou desleixo.

105. Para iniciar a marcha, assim como para parar, 
passar à andadura superior ou desta à inferior, o capitão 
faz previamente o gesto de advertência —  atenção — e 
depois o de execução — em frente, ao trote, alto, etc.

Os gestos de advertência e de execução são repetidos, 
da frente para a retaguarda, pelos, oficiais e graduados.

Nas marchas à noite, com nevoeiro, etc., os gestos são 
substituídos por apitos ou comandos à voz.

106. Na partida, ou ao montar depois de um alto, os 
cavaleiros ajudam-se mutuamente, de modo a não deslocar 
as selas.

Para isso, cada um segura o loro direito do cavaleiro 
vizinho.
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Os cavaleiros isolados procuram os lugares mais favo
ráveis para montar.

107. Os pelotões de fuzileiros e secção de morteiros 
de 60 mm ocupam, na coluna do esquadrão, o lugar deter
minado pelo capitão, tendo em vista seu emprêgo futuro.

108. As formações de marcha estão contidas no ma
nual C 2-5.

Entretanto, a formação normal de marcha do esquadrão 
é em coluna por dois, uma fila em cada lado da estrada, dei
xando livre o centro para o trânsito de viaturas.

Quando a estrada é bôa e as margens oferecem bons 
pisos, a tropa pode marchar em uma delas e os respectivos 
comandantes na outra, observando seus elementos.

A  marcha sôbre a própria estrada se justifica, quando 
as margens são mal conservadas, estreitas ou muito incli
nadas, ou ainda quando são freqüêntemente interrompidas 
por fossos ou valas.

Para marchar por trilhos ou caminhos, adota-se a 
formação em coluna por um.

As variações momentâneas que, por vezes, ocorrem no 
decorrer das marchas, são tomadas por imitação.

109. As andaduras normais de marcha são o passo 
e o trote; o galope só tem emprêgo em condições excepcio
nais, ou quando a situação tática o exigir.

Os quadros números 2 e 3 tratam dos meios de regu
lação das andaduras normais.

Durante a execução das marchas, devem ser:
—  regulares e rigorosamente mantidas as andaduras;
— evitadas as partidas e paradas bruscas.
No início da marcha, os cavalos são conduzidos à mão, 

ou é feito um trecho ao passo, a fim de distendê-los.
110. A  distância a conservar pelo esquadrão, no decor

rer da marcha, é prescrita pelo coronel; em regra, varia 
de 20 a 50 metros, do elemento que o precede.

As distâncias entre os pelotões são variáveis de 10 a 
20 metros.

Quando a situação e o terreno permitem, essas dis
tâncias podem ser aumentadas.
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111. Ao ser dado o alarme de ataque de carros, o 
esquadrão se dispersa e aproveita as cobertas e abrigos 
existentes; ao mesmo tempo, os homens armados de lança- 
rojão e os granadeiros de fuzil ocupam posições adequadas, 
donde possam atuar sôbre êsses engenhos.

Em caso de alarme de ataque aéreo, o esquadrão pro
cede, quanto à dispersão, de modo análogo ao acima des
crito; se a antecedência permite, as guarnições, préviamente 
escaladas, colocam as armas em posição e abrem fogo 
contra os aparelhos manifestadamente hostis, às distâncias 
convenientes.

Em ambos os casos, ataque aéreo e de carros, a tropa 
deve, tão logo cesse a ação inimiga, se reunir ràpidamente, 
afim de reiniciar o movimento sem perda de tempo.

112. As ligações entre os vários elementos do esqua
drão devem ser rigorosamente mantidas, afim de serem 
evitados erros de itinerário.

Se necessário, podem ser utilizados balisadores.
113. A  regularidade das andaduras é obtida por meio 

da designação de um oficial, geralmente o comandante do pe
lotão testa, para mantê-la no decorrer do movimento.

114. O controle da marcha é exercido pelo capitão, 
auxiliado pelos seus subulternos e graduados.

Êle se desloca, onde melhor possa observá-la, e impôr 
sua ação. E ’ responsável, perante o comandante do regi
mento, pela disciplina da subunidade, conduta e fiel cum
primento de tôdas as ordens e instruções dadas para a exe
cução do movimento.

Um oficial, normalmente o comandante do pelotão da 
cauda, é designado para controlar a retaguarda do esqua
drão.

Os comandantes dos elementos do centro da coluna 
marcham imediatamente atrás ou nos flancos dos 
mesmos, afim de fiscalizá-los; devem, porém, ter a preo
cupação de não pertubar a circulação.

Só os oficiais ou sargentos comandantes de frações 
podem fazer comandos; são proibidos os gritos de marche, 
alto, ou meia-volta.
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115. O afastamento de praças dos lugares que ocu
pam na coluna é proibido, salvo se lhes fôr dada permissão 
especial.

Tais permissões só devem ser concedidas em casos de 
absoluta necessidade, como, cavalos desterrados, mantas 
caidas, equipamentos desarranjados, etc.

Os cavaleiros, deixados momentâneamente para trás, de
vem ficar acompanhados por um cabo ou um companheiro.

Cessado o motivo do afastamento, os cavaleiros reu
nem-se à cauda da coluna. Os primitivos lugares, em fórma, 
são retomados por ocasião dos altos; para isso, êles con
tinuam ao trote durante os tempos de passo.

116. Imediatamente antes de fazer alto, o esquadrão 
reconstitui as distâncias e, conservando a formação de mar
cha, desobstrui a estrada, desviando para o lado direito da 
mesma.

Evita-se apeiar na formação em coluna por um.

117. Os altos são interrupções temporárias nas mar
chas, destinadas à alimentação e repouso da tropa, e pode
rão ser de curta ou longa duração. Além das finalidades ci
tadas, os altos servem ainda para inspecionar as viaturas, os 
animais e os equipamentos e prepará-los para a operação se
guinte.

um primeiro alio, com a duração de 15 minutos, é exe
cutado ao serem completados 30 minutos de marcha.

Todos apeiam durante os altos.
Após, em cada duas horas de marcha, são feitos novos 

altos com a duração de 15 a 20 minutos.
Os grandes altos têm uma duração variável entre uma 

a quatro horas, e são realizados, quando em certas e deter
minadas circunstâncias.

Exceto em casos especiais, não são feitos grandes altos 
em marchas de menos de 40 quilômetros.

No decorrer dos mesmos, quando a situação, a duração 
e as condições atmosféricas permitem, os cavalos são de- 
sencilhados, bebem água e são forrageados; a alimentação 
dos homens também é distribuída.
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Um grande alto é conveniente ser executado antes de 
se atingir o local de estacionamento, se, por algum motivo, 
a preparação dêste não estiver terminada; deve ser apro
veitado para o forrageamento dos animais e alimentação 
dos homens.

Os altos não previstos são comunicados ao comandante 
do esquadrão, que deve dar imediata ciência aos oficiais 
subordinados.

No decorrêr dos altos, quaisquer que sejam, aprovei
tam-se ao máximo as sômbrás naturais, os terrenos mato
sos ou dobrados, etc., para escapar à observação aérea.

118. A  hora de reinicio da marcha todos procedem de 
acôrdo com o prescrito nos |§ 105 e 106.

Após um grande alto, o capitão observa o contido no 
§ 104.

119. A  posição dos cavaleiros é contínua e intensa
mente fiscalizada no transcurso das marchas.

Também, o fardamento e equipamento individual dos 
mesmos, devem ser objeto de cuidadosa atenção.

Freqüêntemente, a falta de ajustamento das peças de 
roupa, ou dos equipamentos, são causas de “queimaduras” 
produzidas pela fricção de partes dobradas ou mal colo
cadas. Em regra, medidas adequadas a cada caso reme
deiam, ou evitam futuras indisponibilidades.

O consumo de alimentos inadequados ou de bebidas 
nocivas não deve ser permitido.

A  água deve ser bedida na quantidade desejada pelos 
cavaleiros, antes do início da marcha, mas, no decorrêr 
dela, prihcipalmente em dias de temperatura elevada, deve 
ser ingerida com parcimônia.

120. Os cuidados com os cavalos assumem grande im
portância e tôdas as medidas possiveis devem ser tomadas, 
para lhes proporcionar o máximo de conforto e o mínimo 
de riscos, acidentes ou escoriações.

As queimaduras, inchações, etc., que aparecem no dôrso 
ou em outras partes, podem ser evitadas por meio de uma 
fiscalização contínua e execução prática daquilo que se fizer 
aconselhável no momento.
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Em tempo quente, ou quando a poeira fôr excessiva, 
é conveniente passar um pano úmido nos olhos e nas na
rinas dos animais, sempre que isto fôr possivel.

idêntico procedimento é aconselhável ao terminar a 
marcha, quando também devem ser feitas massagens e 
fricções sôbre o dôrso e nos membros dos animais; o uso 
da salmoura é assaz vantajoso nesta ocasião.

121. No âmbito dos grupos, secções e pelotões, os res
pectivos comandantes exercem uma consoante e minuciosa 
verificação sôbre cavalos e cavaleiros (arreiamento, equi
pamento, modo de cavalgar, cascos, etc).

Ao capitão compete fiscalizar freqüêntemente a subu- 
nidade, observar a ação de seus comandados, corrigir ime
diatamente os defeitos assinalados e determinar as me
didas que julgar oportunas e convenientes.

122. A  marcha termina, quando o esquadrão atinge o 
local determinado para estacionar, ou quando a atuação 
do inimigo impõe a entrada em ação.

Para "estacionamento” , ver art. m  do presente capítulo.
123. As marchas noturnas, normalmente usadas em 

campanha, exigem preparo e execução cuidadosos; são 
mais difíceis de dirigir e .mais fatigantes para a tropa.'

Em regra, são realizadas para preservar o segredo, 
para escapar à ação da aviação inimiga, no decorrer das 
marchas forçadas, ou para evitar o calor excessivo.

No decorrer das mesmas;
—  as distâncias são reduzidas;
—  as paradas bruscas evitadas;
—  as ligações rigorosamente mantidas;
—  o silêncio deve ser absoluto;
—  os altos e percursos a pé são mais freqüêntes;
—  os mosquetões são conduzidos descarregados;
—  é proibido fumar;
—  o uso de lâmpadas elétricas é restrito, e elas deverão 

ser veladas.
Quando se aproximam aviões inimigos, o esquadrão faz 

alto e permanece imóvel, a menos que seja atacado.
O local de estacionamento, normalmente, é atingido
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antes do amanhecer; são tomadas, desde logo, tôdas as pro
vidências relativas ao disfarce e ocultamento da tropa (ho
mens e animais)

124. a  marcna forçada, executada quando a situação 
exige, é aquela, na qual o esquadrão cobre uma distância 
maior do que a normalmente percorrida em igual período.

Em principio, o capitão informa à tropa da necessidade 
de sua execução.

Para cumpri-la, isto é, para fazer o percurso determi
nado, aumenta-se o número de horas de marcha e não a 
velocidade da mesma.

Durante sua execução:
—- os percursos a pé são mais freqüêntes;
—  os cuidados com os cavalos são rigidos;
—  se possível, as cargas dos equipamentos são ali

viadas;
E ’ essencial e imperativo que a tropa, ao terminá-la, 

esteja em condições de cumprir a sua missão.

125. Nas marchas com frio:
— os percursos a pé são aumentados;
—  a duração dos altos diminuída;
— os agasalhos para homens e mantas apropriadas 

para animais são imprescindíveis.
126. Nas marchas com o calor:
—  as distâncias são aumentadas;
—  a velocidade diminuída;
—  os percursos a pé são mais freqüêntes;
—  faz-se alto nas horas mais quentes do dia;
— evita-se parar nos lugares abafados;
— os cavaleiros marcham dos dois lados da estrada, 

deixando o centro livre para a circulação;
-— é de grande importância que os homens e os cavalos 

bebam água durante o percurso, sem fazê-lo, porém, em 
demasia, de cada vez.

127. A  transposição de cursos dágua, sejam em pon
tes comuns existentes nas estradas ou em pontes militares, 
seja a vau, a nado, em portadas ou sôbre o gelo, subordi-
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na-se à prescrições especiais, variáveis com o modo de trans
posição e com a situação.

O manual C 25-5 trata dos preparativos, precauções e 
processos de travessia de cursos dágua.

B . Por transporte auto
128. O transporte auto permite um deslocamento rá

pido de homens e cavalos, poupando-lhes a fadiga e enfra
quecimentos que as longas e freqüêntes jornadas lhes podem 
ocasionar.

129. O esquadrão de fuzileiros realiza os movimentos 
por transporte auto, como parte integrante de seu regi
mento.

130. Em certas e determinadas circunstâncias, quando 
a situação exigir, pode, rápida e fàcilmente, realizá-los 
isoladamente, reforçado ou não.

131. O comandante do regimento distribui ao esqua
drão o número de caminhões necessários a homens e cava
los, fixa os locais de embarque e desembarque, e determina 
a hora de inicio do movimento, etc.

132. O cálculo de caminhões necessários é feito divi
dindo-se o número de animais a transportar pela capacidade 
de cada caminhão a ser empregado, e acrescentando-se uma 
margem de 5% para o arreiamento.

133. A  capacidade dos caminhões é a seguinte:
—  2,5 toneladas, com carrosserias apropriadas, trans

portam quatro cavalos, quatro homens e respectivos equi
pamentos ;

— com reboque de 4 toneladas, para animais e cargas, 
transportam oito cavalos, oito homens e seus equipamentos.

' 134. Após receber a ordem do coronel, o comandante 
do esquadrão, entre outras providências:

—  reconhece, ou faz reconhecer o ponto de embarque, 
bem como o itinerário que a êste conduz;

—  calcula o tempo necessário para alcançá-lo;
—  divide a subunidade em grupamentos de embarque;
—  distribui os caminhões aos grupamentos de embar-
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que, evitando, na medida do possível, fracionar seus gru
pos, pelotões, etc.

Se o elemento motorizado que vai transportar o es
quadrão dispõe de plataformas, na proporção de uma para 
cada dois caminhões, cada grupamento compreenderá a car
ga de dois caminhões, incluindo homens, cavalos e equipa
mentos. Em eonseqüência, todos os grupamentos podem 
embarcar simultâneamente.

135. Os preparativos para o embarque têm início com 
bastante antecedência.

Devem ser cercados do máximo cuidado e restringidos 
ao minimo indispensável, afim de ser mantido o segrêdo

Os cavalos bebem água e são forrageados; os homens 
são alimentados e, se fôr o caso, recebem uma ração fria.

Uma ração de milho ou avêia deve ser distribuída e 
conduzida pelos cavaleiros, para ser consumida, à chegada, 
pelos animais.

136. A  partida para o ponto de embarque é feita, 
tendo em vista atingí-lo e realizar os atos preparatórios 
da operação, de tal modo que o embarque seja iniciado trinta 
minutos antss da hora fixada para o começo do movimento.

Se o citado ponto estiver perto do estacionamento, os 
cavalos, encilhados, são conduzidos à mão; em caso con
trário, o deslocamento é feito montado.

O capitão, antes de partir, se certifica do estado dos 
homens e animais, verifica o local do estacionamento, de
terminando as medidas que julgar oportunas, afim de não 
serem deixados indícios ao inimigo.

137. No ponto de embarque, cada grupamento se des
loca para um local em frente aos seus dois caminhões, ou 
para onde vão as viaturas estacionadas.

Os cavalos são desencilhados, os freios retirados e cada 
arreamento é prêso com a sôbrecilha.

O armamento é conduzido pelos seus detentores.
138. O embarque é feito em silêncio, sem ruídos, nem 

confusões.
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Para uma tropa em ótimas condições de treinamento, 
o tempo, para realizá-lo, pode ser:

;— sòmente pessoal, sem animais ou material —  15 
minutos.

—  pessoal, animais e material, ou ambos — 30 mi
nutos.

Em cada grupamento:
—  os animais ficam seguros pelo menor número pos

sível de guarda-cavalos;
—  o restante dos homens desce as portas traseiras 

dos caminhões, retira as travessas internas e coloca as 
rampas.

Após, ter início o embarque dos animais, começando, 
em cada caminhão, pelo mais dócil, um a um, êles são 
introduzidos e amarrados pelas rédeas dos buçais.

O amarramento é feito bem curto e por meio de dois
nós:

—  o primeiro, nas travessas ou nas argolas existentes 
na parte externa do caminhão;

—  o segundo, em volta dos ganchos ou argólas infe
riores, para evitar que o anterior se solte.

E ’ necessário ter o cuidado de não predê-los demasia
damente curtos, pois, se assim fôr executado, com o movi
mento do caminhão, os cavalos podem se ferir na ganacha.

O material, selas, cangalhas, etc., é colocado em cada 
caminhão à retaguarda do último cavalo e fixado, sempre 
que possível, com auxilio de cordas. E ’ conveniente retirar 
das selas as cargas de trás e dispô-las empilhadas n’outro 
lugar; tal prática concorrerá para a economia de espaço.

Os homens ocupam, nos caminhões, as posições que 
lhes fôrem designadas; conduzem os mosquetões à mão, 
ou no interior dos porta-mosquetões, de> modo a utilizá-los 
em caso de necessidade. E ’ proibido sentarem-se com as 
pernas penduradas para fóra do caminhão e, uma vez em
barcados, não lhes é permitido abandonarem a viatura.

Quando tudo estiver pronto —  cavalos embarcados, ma
terial carregado e Colocado, e homens nos lugares desig
nados, —  o chefe da viatura (o mais graduado que nela 
viajar) informa ao seu superior imediato.
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139. O movimento é iniciado, quando todos os gru
pamentos tiverem embarcado.

O ponto inicial fixado deve ser alcançado no momento 
exato. Qualquer atraso acasionará graves transtornos (con
gestionamento do ponto, de trechos de estradas que a êle 
conduzam, etc.).

140. No decorrer do movimento, cada chefe de cami
nhão é responsável pela disciplina no mesmo.

O capitão se desloca à testa da subunidade, sem, entre
tanto, intervir nas medidas prescritas pelo oficial encarre
gado do transporte.

Nos movimentos noturnos, é conveniente o uso de um 
meio qualquer de identificação das viaturas dos oficiais e 
de outras julgadas necessárias.

141. Os altos são regulados préviamente.
Quando o percurso fôr muito longo ou em dias de tem

peratura elevada, poder-se-á, utilizando o balde, dar água 
aos cavalos.

142. . O desembarque é feito em local determinado com 
antecedência.

O tempo necessário ao mesmo é de cêrca de 15 minutos 
(cavalos, pessoal e material).

Tem início mediante ordem.
Os homens saltam das viaturas, retiram suas selas, 

e as colocam em lugar fixado, fóra da estrada. Em se
guida, sem atropêlos, os cavalos desembarcam e são reu
nidos próximos às selas.

Após o término do desembarque, os cavalos são enci- 
lhados, os pelotões entram em fórma e o esquadrão é con
duzido pelos seus estacionadores (ver art. I I I  do presente 
capítulo) para o respectivo local de estacionamento ou zo
nas de reunião.

C. Por estrada de ferro

143. O esquadrão de fuzileiros, normalmente, executa 
um movimento por via-férrea no âmbito do regimento.
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144. Quando, excepcionalmente, deslocar-se isolado, as 
atribuições do capitão são análogas às precritas para o co
mandante do regimento no manual C 2-61.

145. Os preparativos, modo de embarque e de desem
barque, etc., são, ressalvadas as diferenças do meio utili
zado, semelhantes ao contido para “ transporte auto” .

146. As viaturas de munição deslocam-se com o es
quadrão, e as demais quando lhes forem afetas.

O capitão não exerce controle algum sôbre as mano
bras e movimentos do trem; porém, ajudado pelos seus 
oficiais e sargentos, é responsável pela manutenção da 
ordem e da disciplina de sua subunidade.

As refeições são, sempre que possivel, preparadas du
rante o deslocamento e servidas no decorrer de paradas 
feitas especialmente com êste fim.

147. Quando o pessoal fôr transportado em vagões de 
carga, depósitos dágua, para beber, devem ser colocados 
em cada um dêles.

Os animais, em regra, não são forrageados no transcurso 
da viagem.

D . Por água

148. O prescrito nas letras B e C deste artigo, com 
as modificações exequíveis e necessárias, em face da mu
dança de meio utilizado, são aplicáveis a esta espécie de 
movimento.

ARTIGO I I I  

ESTACIONAMENTOS

149. O estacionamento do esquadrão de fuzileiros, em 
cada um de seus três modos — bivaque, acampamento, 
acantonamento, — ou em suas combinações, é prescrito pelo 
comandante do regimento, através a “ordem de estaciona
mento” .
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Quando isolado, o comandante do esquadrão tem as 
mesmas atribuições daquela autoridade.

150. As condições de higiene, em qualquer estaciona
mento, devem ser as melhores possiveis.

Também, o repouso, facultado a homens e animais, deve 
ser colocado em primeiro plano.

Em qualquer momento, a tropa que estaciona deve 
estar em condições de marchar ou combater prontamente.

151. O comandante do regimento dá a conhecer, com 
a antecedência que lhe fôr possível, a zona escolhida para 
o estacionamento, indicações sôbre a região a ocupar pelo 
esquadrão e fixa as condições em que será realizado o 
respectivo reconhecimento (local de reunião da turma de 
estacionadores, hora de partida, meios de transporte, etc.).

152. A  turma de estacionadores do esquadrão, geral- 
mentç, é composta de um sargento, um cabo e quatro sol
dados.

Ela é mandada apresentar ao S/l, ou a outro qual
quer oficial encarregado de chefiar ò reconhecimento do 
estacionamento, à hora e local fixados; recebe, dêste oficial, 
as indicações necessárias à execução de sua tarefa.

153. Nos bivaques e acampamentos, compete-lhe:
—  dividir a zona que fôr atribuida à subunidade, entre 

as secções e os pelotões;
—  reservar um local para o PC do esquadrão, aten

dendo a condições que facilitem as ligações, o disfarce, etc;
—  determinar a localização dos trens, latrinas, cordas 

tronco, etc.;
— reconhecer os bebedouros e balizar os itinerários 

que a êles conduzam; se possível, melhorar as rampas de 
acesso;

— receber o esquadrão e guiá-lo até a respectiva zona.
154. Os bebedouros devem ser escolhidos em pontos, 

onde exista uma rampa suave para o acesso e onde a cor
renteza seja fraca, o fundo consistente e a profundidade 
pequena.
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Sempre que possível, êles devem ficar a jusante de 
pontos de onde se retire àgua para outros fins.

Quando o acesso natural não fôr conveniente, deve-se 
tomá-lo praticável, cavando-se na parte de cima e jogan
do-se as terras para baixo, até que a inclinação seja a 
desejada.

155. Nos acantonamentos, a turma de estacionadores 
reconhece as casas do quarteirão distribuído a sua subuni- 
dade e faz a divisão pelas secções e pelotões, evitando mis
turá-los.

Sempre que possível, no mesmo edifício, devem ficar 
alojados elementos constituídos (esquadra, grupo, secção, 
etc).

Letreiros a giz ou placas colocadas na porta de cada 
casa, indicam o esquadrão, pelotão, etc., e o número de 
homens ou cavalos que ai serão alojados.

Da mesma forma, na porta da habitação que servirá 
de alojamento aos oficiais, e que deve ser escolhida no 
centro da tropa, são indicados os respectivos nomes e 
postos.

156. Quando, por motivo qualquer, não foi prèviamen- 
te designada a zona de estacionamento, o esquadrão faz 
alto, de acôrdo com as determinações recebidas, no local 
fixado pelo comandante do regimento.

O capitão, ou um oficial por êle designado, acompanhado 
da turma de estacionadores, se desloca afim de receber 
as indicações necessárias ao estacionamento do esquadrão.

Recebidas estas, o modo de ação é idêntico ao contido 
nos § § 153 e 155.

O procedimento no decorrêr dêste alto, está previsto 
no § 117.

157. Nos bivaques, aproveitam-se ao máximo as co
bertas existentes, tendo em vista o ocultamento das vistas 
aéreas.

As zonas boscosas são preferíveis aos terrenos limpos; 
os fundos de aparência uniforme devem ser evitados.

Utilizam-se obstáculos contra-carros existentes, ou se
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os prepara, principalmente quando é de temer a aparição 
desses engenhos.

As secções e os pelotões são dispostos em profundidade 
ou em largura, ou ainda em qualquer outra disposição 
que não prejudique os laços táticos; güardam, porém, in
tervalos e distâncias, variáveis segundo o terreno e suficien
temente grandes para atenuar os efeitos de uma possível 
ação da aviação inimiga, sem contudo, dificultarem a reunião 
da subunidade em caso de necessidade.

Os animais são dispersos e reunidos por esquadras, 
grupos, etc., respeitando-se as unidades constituídas.

As barracas são armadas, se para isso houver ordem; 
os dispositivos regulares são abolidos, a menos que o 
terreno proporcione a necessária cobertura contra a obser
vação aérea.

158. Ao se aproximar do estacionamento, o esquadrão 
é recebido pelo chefe da turma de estacionadores, que faz 
ao capitão um relato sumário de suas atividades e o conduz 
ao local que reconheceu.

O comandante do esquadrão inspeciona ràpidamente o 
seu estacionamento e modifica a repartição preparada 
quando julgar conveniente, etc.

Após, ou quando julgar oportuno, se fôr o caso, o 
capitão dá as ordens necessárias para a instalação.

159. No estacionamento, cada elemento ocupa o 
local que lhe foi designado.

Os animais são desencilhados e recebem, desde logo, 
os indispensáveis cuidados (penso, água, etc.)

Após, os homens armam suas barracas, se a situação 
e o terreno permitem e houver ordem para isso, tratam 
da limpeza e conservação do armamento que lhes é dis
tribuído, e fazem a respectiva higiene individual.

O capitão e seus subalternos tomam medidas e pro
vidências necessárias à segurança e vida normal da su
bunidade (posições a ocupar pelos lança-rojões e respectivas- 
missões, defesa ativa e passiva contra a aviação inimiga, 
sinais de alerta, local de reunião do esquadrão, cavalari-
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ças, guardas, serviços extraordinários, restrições quanto 
ao trânsito e uso de luzes, etc.)

Quando tôdas as providências tiverem sido tomadas 
e a subunidade estiver instalada, o capitão remete ao co
mandante do regimento um "relatório de instalação"; des
taca, também, um mensageiro para o pôsto de comando 
daquela autoridade.

160. No pôsto de comando do esquadrão, ,e em cada 
pelotão e secção, permanecem de serviço, respectivamente, 
um oficial e um sargento afim de alertarem a subuni
dade e as frações a que pertencem, na eventualidade de 
ataque aéreo ou de blindados.

As ligações no interior do estacionamento são assegu
radas por intermédio de mensageiros; o rádio só é utilizado 
quando para isso houver ordem.

161. Para os casos de ataques aérèos ou de carros, 
cada homem deve saber o que fazer,

Ao soar o respectivo alarme, os atiradores de lança-ro- 
jão se dirigem ràpidamente para as posições escolhidas, 
ou as guarnições escaladas para o fogo anti-aéreo se prepa
ram para executá-lo; o restante do esquadrão se dispersa 
e procede de acôrdo com o que lhe. foi prescrito.

Se, por uma causa qualquer, fór determinada a reunião 
da subunidade, esta a executa, rápida e silenciosamente, 
no local fixado; tão logo a mesma esteja terminada, o 
capitão informa ao coronel.

162. Antes de levantar o estacionamento, os homens, 
se fôr o caso, desarmam as barracas, preparam seus equi
pamentos, fazem a higiene individual, tomam seus alimentos, 
forrageiam e executam o penso nos ànimais.

Grupos de praças prèviamente designados, colocam nas 
viaturas ou em local determinado o material de estaciona
mento do esquadrão, fecham as privadas e outras instala
ções, retiram tabuletas e apagam inscrições porventura 
feitas, recolhem materiais que tenham sido esquecidos, etc.

163. A  reunião do esquadrão para o reinicio do movi-
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mento é feita no local fixado à hora prevista e na formação 
prescrita pelo capitão.

O comandante do esquadrão, ou um oficial designado, 
inspeciona o local do estacionamento antes da partida.

Todos os indícios susceptíveis de aproveitamento pelo 
inimigo devem ser cuidadosamente evitados, apagados ou 
destruídos.

164. Nos acantonamentos perto do inimigo tôdas as 
medidas que assegurem a segurança da tropa e uma 
pronta partida, devem ser tomadas.

XJm ponto de reunião fóra da localidade é marcado e 
deve ser do conhecimento de todos.

Os homens permanecem uniformizados, os cavalos enci- 
lhados e as portas das habitações utilizadas ficam abertas; 
se necessário, são feitas saídas suplementares.

165. Em fim de combate, o esquadrão bivaca, geral
mente, na própria posição.
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CAPITULO 3 

RECONHECIMENTO 

ARTIGO I  

GENERALIDADES

166. Ver para:

os princípios fundamentais C 100 — 5
os peculiares a arma C 2 — 15
emprêgo do RC c 2 — 61
idem, das unidades elementares c 2 — 8
prisioneiros de guerra c 30 — 15
esclarecedor e a patrulha c 21 — 75

167. Reconhecimento é a ação desempenhada em cam
panha, visando colher informes sôbre o inimigo, sôbre o 
terreno e seus recursos.

168. Os informes relativos:
—  ao inimigo, podem compreender sua localização, dis

positivo, valor, organização, composição, movimentos, ati
tude, equipamento, suprimentos e moral;

—  ao terreno, podem compreender posições de combate, 
natureza das estradas, cursos dágua, abrigos, cobertas e 
zonas de estacionamento.

169. Os órgãos de execução do reconhecimento são:
— aviação de reconhecimento;
—  destacamentos de descoberta;
—  patrulhas de reconhecimento.
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170. A  aviação de reconhecimento completa e pro
longa o trabalho dos órgãos de reconheciir ;nto terrestres; 
entretanto, não os substitui.

171. O destacamento de descoberta (DD) é o órgão 
normal de reconhecimento e o destacamento de descoberta 
mecanizado (DDM) constitui o tipo normal de DD.

172. O destacamento de descoberta a cavalo (DDC), 
tem o seu emprêgo, em princípio, subordinado à distância a 
percorrer, à frente a esquadrinhar e às condições atmos
féricas e do terreno.

173. As patrulhas de reconhecimento são utilizadas em 
rápidas sondagens de alcance limitado em direção ou região 
determinada.

174. O destacamento de descoberta normalmente tra
balha para o comandante da divisão de cavalaria.

Seu papel consiste em enviar os informes que interes
sam ao comando.

175. O destacamento de descoberta, em principio, não 
procura combater, mas, dispõe dos recursos suficientes, para 
repelir os elementos de reconhecimento ou de segurança ini
migos, que lhe sejam inferiores ou que estejam em con
dições de ser surpreendidos. E\ muitas vezes, obrigado a 
recorrêr à fôrça para fazer chegar os informes recolhidos.

176. Patrulhas são freqilên temente empregadas pelo 
comandante, do destacamento.

Elas são utilizadas para alargar o campo de suas in
vestigações, orientá-lo na pesquisa dos informes e manter 
o contáto.

177. Os prisioneiros constituem para o destacamento 
a melhor fonte de informes (interrogatórios, identificações, 
documentos, etc).

As emboscadas constituem o meio mais seguro e fácil 
de fazer prisioneiros, e devem ser empregadas sempre que 
possível.

178. No decorrer da ação, os cavalos tomados ao ini
migo são mortos, quando não possam ser conduzidos, ou 
entregues à municipalidade em terreno amigo.
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As armas apreendidas, cujo transporte não á possível, 
são inutilizadas para o serviço.

ARTIGO II

DESTACAMENTO DE DESCOBERTA

179. O esquadrão de fuzileiros pode integrar um des
tacamento de descoberta ou, reforçado com metralhadoras, 
maios de comunicação, etc., constituí-lo.

O presente artigo trata, principalmente, do caso em 
que a missão de descoberta é cumprida ímicamente pelo es
quadrão, com os reforços acima citados.

180. A  distância em que êle é lançado varia de acordo 
com a situação, missão, inimigo e terreno.

Em princípio, deve ser tal que fique dentro do limite 
de apôio de sua grande unidade; em fim de jornada fica a 
uma média de 15 kms dos grossos da mesma.

181. O destacamento de descoberta não tem realmente 
capacidade ofensiva para empenhar-se a fundo, longe de 
qualquer apôio, contra forças adversárias importantes em 
comprometer o êxito da missão. O contato que êle toma 
deve permitir a avaliação da natureza e importância das 
forças inmigas, seja fazendo prisioneiros, seja pelo vigor 
das reações adversárias e extensão da frente ocupada. Mas, 
para conservar a liberdade de ação, sem a qual não lhe seria 
possível continuar a missão, é necessário que o seu coman
dante conserve a faculdade de romper o combate e desa- 
ferrar.

182. Ao comandante do destacamento de descoberta 
é dada uma ordem escrita, ou verbal em caso de urgência, 
com uma missão perfeitamente definida; informações acêrca 
da situação amiga e do inimigo; a idéia de manobra do co
mandante que o destacou; instruções precisas referentes aos 
informes que deverá procurar e as indicações necessárias 
para assegurar-lhes a comunicação; uma direção geral, f i
xada sem rigidez, ou uma zona de ação determinada; pres-
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crições relativas às ligações com a aviação de reconheci
mento; conduta em caso de encontro com fôrças inimigas; 
localização, missão, itinerário de destacamentos visinhos, se 
fôr o caso.

' 183. Recebida a ordem, o comandante do DDC faz 
suas determinações ao subcomandante do esquadrão e passa 
ao estudo da situação. (§ 46).

A  carta da região em que vai operar é cuidadosamente 
estudada; os itinerários e os pontos de observação qüe 
pareçam mais favoráveis à execução da missão são deter
minados; as cristas, os desfiladeiros, os obstáculos a trans
por, sua natureza e pontos em que convém abordá-los, são 
assinalados.

184. Enquanto o capitão faz o estudo da situação, o sub
comandante do esquadrão e os comandantes de secções e 
pelotões cuidam da preparação material da subunidade, de 
àcôrdo com as ordens recebidas.

185. Os homens doentes, os cavalos pouco resistentes, 
os de pelagens claras e os relinchadores são excluidos; os 
equipamentos, na medida do possível, são aliviados; os su
primentos de classe I  e V são recompletados; rigorosas 
revistas são passadas em armas, arreiamento e ferragens 
dos animais.

Se possivel, homens e cavalos alimentam-se antes da 
partida.

186. Nenhum dos oficiais ou praças deverá conduzir 
ordens oü papéis que possam fornecer ao inimigo indicar- 
ções úteis.

187. Tendo tomado sua decisão, o comandante do DDC 
reune os comandantes de pelotões e dá suas ordens.

Passa em revista o esquadrão, afim de se certificar se 
as medidas materiais foram executadas e as necessidades 
satisfeitas.

188. O destacamento de descoberta opera por lanços 
regulados em função da missão e do terreno.

189. Para desempenhar sua missão, o comandante
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do DDC se dirige ràpidamente para a região em que poderá 
colher os informes.

190. Utiliza; enquanto possível, a rêde de estradas, 
mas, evita as grandes artérias, sôbre as quais a vigilância 
do adversário é mais ativa.

O itinerário mais vantajoso é o que oferece facilidades 
â observação (observatórios) e apresenta também as maio
res possibilidades de desenfiamento.

O segredo £ um dos fatôres essenciais do bom êxito.
Os terrenos cobertos são os mais favoráveis ao segrêdo 

da marcha; são, também, os mais propícios às emboscadas.
191. Ao transpor a rêde de segurança das unidades 

em 1" linha, o comandante do destacamento deve colher 
dos respectivos comandantes os últimos informes sôbre o 
inimigo.

192. A  partir dêsse momento, o destacamento penetra 
no desconhecido. A  situação resultante dos informes coihidos 
anteriormente pode modificar-se, ficando o destacamento 
exposto a esbarrar inesperadamente com o inimigo; essa 
possibilidade pode ocorrer a cada instante e o seu coman
dante deve contar com ela, para regular o dispositivo e a 
marcha de sua tropa.

193. O destacamento marcha em um dispositivo arti
culado, que possibilite ao capitão reunir ràpidamente todos 
ou quase a totalidade de seus meios.

194. A  velocidade de marcha não lhe permite esqua
drinhar metodicamente tôda a zona de ação.

A  segurança do destacamento repousa, principalmente, 
na sua mobilidade, na dissimulação de seus movimentos, na 
observação preventiva e minuciosa do terreno a atravessar.

195. Séries sucessivas de patrulhas, de alcance limi
tado e com objetivos nitidamente definidos, são lançadas 
pelo comandante dü destacamento.

, As patrulhas devem ser destacadas no momento con
veniente, para que os informes a elas pedidos venham 
encontrar o capitão na ocasião de sua chegada ao ponto
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fixado para o lanço seguinte ou, quando isto não fôr pos
sível, sôbre o eixo de marcha.

196. O comandante do DDC não deve desprezar indi
cio algum ou fonte de informes.

197. O grosso avança em grandes lanços no eixo de 
marcha e sôbre o objetivo da missão, em condições de aco
lher ou apoiar os elementos avançados e transmitir os in
formes obtidos por êles.

198. Afim de atravessar, o mais ràpidamente possível, 
as partes do terreno que atraem particularmente a atenção 
dos observadores inimigos — como as cristas, as clareiras 
das florestas, certos trechos desnudados entre duas cobertas

—  o DDC deve, geralmente, desenvolver-se ao abrigo das 
vistas, para transpor de um só lanço as zonas descobertas 
e mudar de direção, logo que atinja a coberta seguinte.

199. No decorrer da marcha, o comandante do desta
camento se coloca onde melhor possa, comandá-lo, isto é, 
geralmente próximo da test^ da coluna.

200. No fim de cada lanço fica nos pontos em que 
possa observar da melhor forma e durante o maior tempo 
possível.

201. Quando o destacamento atinge a zona provável 
de encontro com o inimigo, redobra de prudência.

A  conduta a manter em caso de surprêsa deve estar 
prevista; um ponto de reunião é fixado para a hipótese de 
ser o destacamento repelido por um ataque inimigo.

Os primeiros elementos que atingem o ponto de reunião, 
colocam imediatamente as armas automáticas em posição, 
para ficarem em condições de deter pelo fogo, a perse
guição do adversário e permitir, assim, a reconstituição. do 
destacamento.

202. A tomada de contato é progressiva.
Primeiramente, o destacamento encontra-se com ele

mentos que o inimigo lança à frente, para se esclarecer e 
cobrir (patrulhas, postos).

file os recalca, infiltra-se em seus intervalos e procura 
fazer prisioneiros.
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203. Porém, à medida que aumenta a penetração na 
rêde de segurança do inimigo, mais se toma acentuada a 
densidade dessa rêde e, por conseguinte, mais penosa e mais 
lenta é a progressão do destacamento e mais dificultosa a 
transmissão dos informes.

204. E ’ pela rapidez e simplicidade das decisões e con- 
seqüênte execução, que o capitão adquire superioridade 
sôbre o adversário e obtém o mais completo êxito com o 
minimo de perdas.

205. Quando a progressão dos elementos lançados à 
frente é detida pelo fogo inimigo, o comandante do desta
camento manobra, para continuar a missão.

Reconhece a situação do inimigo e a extensão da frente 
ocupada e, se o terreno estiver livre em um dos flancos, 
furta-se ràpidamente ao contato e retoma a direção pri
mitiva.

206. Se a frente está ocupada pelo inimigo e não fôr 
possível atingir o objetivo por outro caminho, sem grande 
afastamento do eixo que lhe foi fixado, o comandante do 
destacamento não deve hesitar em atacar, para forçar a 
passagem pelo combate ou, ao menos, para levar o inimigo 
a descobrir seus meios.

207. O capitão escolhe o ponto sôbre o qual conduzirá 
seu esforço, toma disposições, para dissimular a marcha de 
aproximação e realizar a surprêsa, escolhe o local e deter
mina as condições de apôio pela base de fogos; regula a par
ticipação dos elementos detidos na operação, etc..

Todavia, só lança ao ataque os elementos estritamente ne
cessários, afim de guardar, não só a possibilidade de rom
per o combate e desaferrar, no caso de esbarrar com forças 
muito superiores, como também de prosseguir, sem perda 
de tempo, no encalço do inimigo, em caso de sucesso.

208. Se o inimigo retira, õ  comandante do destaca
mento confia, geralmente, a tarefa de manter o contato 
às patrulhas, em cuja esteira êle próprio marcha com o 
grosso, pronto para recolhê-las ou apoiá-las e transmitir 
imediatamente seus informes.
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209. Quando o inimigo resiste, mas o combate permite 
abrir uma brecha em sua cortina, o capitão estabelece sôbre 
o terreno conquistado uma parte do destacamento afim 
de garantir a transmissão dos informes e manter a brecha, 
enquanto êle próprio marcha para o objetivo com os elemen
tos disponíveis.

Em muitos casos, há conveniência para o comandante 
do destacamento em manter a totalidade de sua tropa na 
posição, confiando às patrulhas a procura de informes no 
interior do dispositivo adversário.

210. Se o inimigo resiste e a passagem não pôde ser 
aberta o capitão envida esforços para desaferrar o desta
camento e, conseguindo-o, tenta em outro ponto o força- 
mento da passagem.

211. A  tomada de contato é efetiva não quando o 
destacamento de descoberta encontra os elementos de re
conhecimento ou segurança do inimigo, porém, quando se 
choca com fòrças tão importantes ou uma posição que o 
obrigue a deter-se.

Em qualquer situação, depois de haver tomado o con
tato com o inimigo, seu comandante esforça-se por con- 
servá-lo; só o abandona se recebe ordem ou é substituído.

212. Pode acontecer que, depois de haver penetrado 
no interior das linhas inimigas, o destacamento encontre 
a estrada de volta barrada.

Nesse caso, o capitão procura dissimular sua presença, 
embrenhando-se de preferência no mato.

Informa a situação utilizando pombos, coloca o rádio 
em silêncio afim de não revelar a posição, destrói o material 
que não pode transportar e aproveita tôdas as oportu
nidades para sair das linhas inimigas, abrindo passagem, 
mesmo pela fôrça, se necessário.

213. Se existe na zona de ação determinada para 
o destacamento alguma localidade e é necessário reconhecê- 
la, o capitão poderá fazê-lo, seja pessoalmente, seja por 
meio de patrulhas.
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214. O reconhecimento de uma localidade exeecuta- 
se do seguinte modo:
Depois de haver estabelecido ràpidamente um serviço de 
segurança para não ser surpreendido durante a operação, 
tomam-se alguns habitantes como refens, revistam-se as 
repartições públicas, pesquisam-se as estações e postos 
rádio-transmissores e os postos colombófilos; apreendem-se 
jornais, correspondências, telegramas, editais, etc.; interro
gam-se habitantes (inclusive crianças), investigam-se final
mente os vestígios de passagens de tropas.

215. A  ação defensiva do destacamento de descoberta, 
normalmente, se apresenta sob a fórma de ação retarda- 
dora.

■ A  franqueza normal de seus meios não lhe permite 
agir de modo diverso.

O retardamento não poderá, na maior parte dos casos, 
ter longa duração.

216. Regiões que ofereçam excelentes campos de tiro, 
bons observatórios, cobertas e locais desenfiados que faci
litem, ao mesmo tempo, dissimular a posição, bem como 
o respectivo abandono, devem ser escolhidas.

217. Patrulhas são deixadas em contato com o inimigo 
e servirão para informar sôbre o itinerário e dispositivo 
do mesmo.

218. Particular cuidado deverá ser tomado, não só 
em relação aos flancos afim de evitar desbordamentos, 
como também para não deixar aferrar o destacamento.

219. Um informe só tem valor quando é recebido em 
tempo útil por aquêle que o espera e todos os processos 
devem ser empregados para conseguir êsse resultado.

220. Para a transmissão dos informes, o destaca
mento dispõe de mensageiros a cavalo, pombós-correio e 
meios rádios, normalmente.

221. O destacamento faz largo emprêgo do mensageiro 
a cavalo. Sua utilização é indicada em tôdas as circuns
tâncias, mesmo nas zonas em que o inimigo tenha sido 
assinalado.
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Todavia, o . grande número de cavaleiros exigidos na 
transmissão dos informes obriga restrições em seu uso.

222. Quando a distância a percorrer é excessiva para 
um único mensageiro a cavalo, instalam-se postos de cor
respondência, afim de assegurar a regularidade e a rapidez 
da transmissão.

Para maiores detalhes sôbre mensageiros a cavalo e 
postos de correspondência, ver Manual C 2-8.

223. Os meios rádios, próprios e de refôrço, requerem 
cuidados especiais na utilização; são,. porém, os mais rá
pidos.

Além de exigirem o ciframento prévio das mensagens, 
podem denunciar ao inimigo a presença do destacamento 
em determinada zona.

O C 11-80 trata das regras de utilização dos meios 
rádios.

224. Os pombos-correios têm grande valia para o des
tacamento, apesar das condições que devem ser satisfeitas 
nas transmissões que fazem.

Em certos casos, constituem o. único meio de comu
nicações capaz de escapar a tôdas as tentativas de captura 
pelo inimigo.

225. A  Aviação de Reconhecimento, consoante as de
terminações recebidas, é de excepcional importância para 
o destacamento.

226. As rêdes telegráficas e telefônicas existentes na 
zona de ação do destacamento podem ser utilizadas em deter
minadas circunstâncias.

Em território inimigo, principalmente, as habituais pre
cauções devem ser redobradas.

227. O comandante do destacamento de descoberta 
emprega todos os seus cuidados na redação e transmisão 
dos informes.

Éstes devem ser apresentados sob uma fórma objetiva; 
os fatos relatados devem ser exatos e precisos, e transmi
tidos em tempo útil.

O capitão escolhe entre os diversos meios de que dis-

222 — 227

REVOGADO



— 54 —

põe aquêle que mais convém à situação, levando em conta 
as restrições recebidas acerca das respectivas utilizações 
(rádio, pombos-correios).

228. Se julga haver particular interêsse no conne- 
eimento de determinados informes, por parte do comandante 
de um dos elementos de segurança da DC (vanguarda, flanco- 
guarda etc.), determina ao portador que lhe dê conhecimento 
dos mesmos durante sua passagem ou lhe envia uma dupli
cata dos informes em questão.

229. A  execução da missão imposta ao destacamento 
de descoberta exige de homens e cavalos um enorme dis- 
pêndio de fôrças.

230. O comandante do destacamento deve, no decorrer 
da missão, mantê-lo, tanto moral como fisicamente, em con
dições de vencer as dificuldades apresentadas pelo inimigo 
e pelo terreno.

Compete-lhe cuidar, tanto em marcha como em esta
cionamento, da segurança, da alimentação e do repouso 
de homens e cavalos, afim de conservar o valor combativo 
do destacamento.

231. Durante o dia, o comandante do destacamento 
deve encontrar a possibilidade de, pelo menos, forragear 
os cavalos uma vez e dar-lhes água duas vezes.

232. É à noite que o destacamento repousa.
233. Sua atividade fica, então, reduzida geralmente 

à escutas e, em alguns casos, aos pequenos golpes de mão 
com efetiVos muito fracos.

Se a situação permite, os animais são desencilhados.
234. Krri estacionamento, a segurança do destacamento 

muito fraco para se guardar em tôdas as direções, baseia-se 
principalmente na ignorância em que o inimigo fica sôbre 
o local em que êle se acha.

Em conseqüência, a escolha dêsse local obedece & 
condição de fugir mais possível dos caminhos transitados, 
de modo que a presença do destacamento não seja suspei
tada.
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Os postos rádios, em princípio, não devem funcionar 
perto do seu estacionamento.

235. £  sempre mais seguro bivacar do que acantonar.

236. O destacamento se estabelece, de preferência, no 
mato e nas vertentes, em vez de escolher o fundo dos 
vales ou as alturas.

Pode também utilizar uma fazenda isolada, onde vá
rias saídas devem ser preparadas.

237. Um estacionamento para a noite sé deve ser 
instalado ao crepúsculo, porém, antes que a obscuridade 
seja completa, pois êsses trabalhos executados à noite, 
em terreno desconhecido, podem redundar em enganos de 
gravidade excepcional.

Os bebedouros são reconhecidos e preparados prèviamen- 
te e nunca perto do local de estacionamento.

238. Nos bivaques ou em suas proximidades, são evi
tados movimentos, afim de não revelarem a presença do 
destacamento.

Não se acendem fogos.
A  guarda é assegurada a pequena distância e a vigi

lância das estradas é feita por postos substituídos constan
temente.

A  defesa imediata deve ser prevista, bem como a reti
rada do destacamento; para isso, convém balizar cuida
dosamente, desde o início da instalação do bivaque, as 
entradas e saídas do mesmo, assim como um itinerário 
através campo (orlas de bosques, cercas, etc.).

O destacamento deve estar pronto para partir ao 
alvorecer; as medidas para que tal aconteça, bem assim 
o§ cuidados insdispensáveis, para que não sejam deixa
dos indícios ao inimigo, devem ser tomados antecipada
mente.
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A  SEGURANÇA 

ARTIGO I  

GENERALIDADES

239. Ver para:

— os princípios fundamentais C 100 — 5
—  os peculiares à arma C 2 —  15
—  o emprêgo do RC C 2 —  61
—  idem, das unidades elementares C 2 —  8
—  o -esclarecedor e a patrulha C 21 — 75

240 Segurança é o conjunto de medidas necessárias 
para evitar a surpresa, impedir a confusão, preservar a li
berdade de ação do comandante e negar ao inimigo informes 
sôbre as nossas fôrças.

Ela deve ser contínua em tõdas as situações táticas 
e assegurar, pela coordenação das medidas postas em prá
tica, a proteção em tõdas as direções.

241. O esquadrão de fuzileiros, - e qualquer de seus 
componentes, em que pesem as medidas tomadas pelos 
escalões superiores, é responsável por sua própria segu
rança.

Contribui ainda para a segurança de outros elementos 
da própria arma ou das outras, no decorrer das várias 
missões que lhe são dadas em campanha.
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242. As missões de segurança que podem ser atri
buídas ao esquadrão de fuzileiros, são:

—  vanguarda;
—  flancoguarda;
—  retaguarda;
—  escalão de combate da vanguarda ou da retaguarda;
—  postos avançados;
-—• postos avançados gerais;
■—■ postos avançados de combate.
243. Em princípio, para o cumprimento das missões 

acima, o esquadrão é reforçado por outros elementos: me
tralhadoras, armas contra-carros, etc.

244. Postos avançados (P A ) são elementos que têm 
por fim proteger a tropa em descanso ou em posição defen
siva contra a inquietação, a surprêsa e a observação por 
parte de forças terrestres.

As possibilidades do terreno e a situação do grosso 
determinam a localização e a natureza dos PA.

O efetivo e a composição dos P A  variam com:
.— a distância, mobilidade, armamento e atitude do 

inimigo;
—  o terreno;
—  a hora;
—  o efetivo da tropa que se vai proteger;
—  as missões especiais que lhes fôrem atribuídas.

ARTIGO II
O ESQUADRAO ENQUADRADO
A. Na segurança em marcha

a. Vanguarda
245. Vanguarda é o destacamento de segurança que 

uma tropa lança à sua frente, na direção geral de marcha, 
cuja ação é subordinada ao grosso, ao qual ela deve facili
tar a execução da respectiva missão, protegendo-o contra as, 
surprêsas e a observação terrestre, evitando-lhes atrasos des
necessários no decurso da marcha e assegurando-lhes o tem
po e o espaço necessários para se desenvolver.
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246. O esquadrão de fuzileiros quando constituindo a 
vanguarda de uma coluna, se fraciona em dois escalões:

—  escalão de reconhecimento'
—  escalão de combate.
O manual C 2-15, §§ 218 a 220 e o C 2-61 Cap. 6, 

definem o papel de cada um dêsses escalões.
247. As distâncias entre os elementos da vanguarda 

e entre esta e o grosso variam com a situação, o terreno 
e as condições de visibilidade.

Devem ser suficientes para permitir ao elemento re
cuado se desenvolver sem interferência séria por parte do 
inimigo e também apoiar o precedente, consoante as neces
sidades, evitando sua destruição.

Em regra, o escalão de reconhecimento deve cobrir o 
grosso contra os tiros longínquos de infantaria do inimigo 
e o escalão de combate contra os tiros às médias distân
cias. (Fig. 3).

3 a 4 Kms

248. O deslocamento do .esquadrão vanguarda é feito 
por lanços sucessivos, vanáveis com o terreno e as neces
sidades táticas.

No decorrer do deslocamento, o escalão de combate, 
em principio, só deve alcançar uma determinada linha do
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terreno, após o escalão de reconhecimento haver atingido, 
à frente, uma outra que o coloque a coberto dos fogos de in
fantaria. (ver § 247).

249. A  ordem dada ao esquadrão, além das informa
ções sôbre a tropa amiga e o inimigo, contém determina
ções que fixam:

■— a missão;
■— o eixo de marcha;
—  a zona de ação;
—  linhas sucessivas a atingir e horário;
—  a conduta;
—  a hora de inicio;
—  meios de reforço;
-— apôio de artilharia, se fôr o caso.
250. A  velocidade de marcha atende às necessidades 

de investigação e é fixada em função da velocidade dc 
grosso.

Quanto maior fôr a velocidade de marcha da van
guarda, menor será o esquadrinhamento da zona de ação, 
que poderá ficar limitado ünicamente ao eixo de marcha.

251. A  conduta é variável; póde comportar uma ação 
ofensiva ou defensiva, em caso de encontro com o inimigo.

Assim, tanto lhe póde ser determinado agir ofensiva
mente, repelindo ou destruindo, por uma ação pronta e vi
gorosa, as fôrças adversárias encontradas na sua zona de 
ação, como manter pontos importantes do terreno, afim de 
cobrir o eixo de marcha e dar tempo ao comandante do. 
grosso para tomar suas disposições.

252. A  hora de inicio do cumprimento da missão não 
deve ser retardada.

Tôdas as medidas devem ser tomadas pelo capitão, 
afim de que a operação comece rigorosamente conforme 
o determinado pelo comandante do grosso.

253. Recebida a ordem, o comandante do esquadrão 
faz o estudo da situação (§ 46) e assenta sua decisão.

Em seguida, reúne seus subalternos e dá sua ordem.
De uma maneira geral, a ordem do capitão compreende:
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— composição e missão dos escalões de reconheci
mento e de combate;

— os principais pontos a reconhecer;
-— os lanços de escalão de combate;
—  medidas especiais de segurança;
—  ligações, comunicações, etc.
Nela, inclui também prescrições recebidas do coronel 

(zona de ação, conduta, etc, além da situação amiga e 
inimiga).

254. A  composição dos escalões é variável com a si
tuação, a natureza do terreno e a zona de ação.

O capitão constitue o escalão de reconhecimento com 
um ou dois pelotões, ficando o de combate integrado pelo 
restante da subunidade.

255. Os principais pontos a reconhecer decorrem não 
só das instruções recebidas, como também de um minu
cioso estudo da zona de ação, feito na carta, pelo capitão.

De um modo geral, êles são determinados em função 
das facilidades que ofereçam a observação, ao ocultamento 
e a localização de resistências pelo inimigo.

256. Os lanços do escalão de combate são caracteri
zados por linhas nítidas do terreno e devem atender às 
necessidades de combate.

A  ocupação das citadas linhas é feita de molde, seja 
a cobrir a marcha do grosso, seja a facilitar ou apoiar a 
ação do escalão de reconhecimento.

257. As ligações entre os escalões da vanguarda e 
entre esta e o grosso são mantidas pelos meios mais rá
pidos e simples.

Quando necessário, podem ser utilizados grupos de ba- 
lizadores.

Com as vanguardas vizinhas, caso existam, são feitas 
por meio de patrulhas, mensageiros a cavalo, etc. O rádio, 
se houver autorização, poderá ser utilizado.

O comandante da vanguarda não tem lugar fixo. Pode 
marchar imediatamente à retaguarda do escalão de reco-
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nhecimento, deixando ao subcomandante do esquadrão o 
comando do escalão de combate, ou marchar à testa deste, 
etc.

Em quaquer caso, deve estar situado de tal maneira 
que possa fazer sentir sua ação, tão eficaz e prontamente, 
quanto exigir o desenrolar dos acontecimentos.

258. As medidas especiais de segurança compreendem 
o conjunto de prescrições relativas às defesas ativas e pas
sivas tomadas pelo capitão, afim de colocar a vanguarda 
ao abrigo de surpresas terrestres e aéreas. (§§ 259 a 263).

259. Patrulhas, de efetivos variáveis, são lançadas so
bre os flancos, afim de reconhecer pontos q.ue permitam 
vistas extensas sôbre o grosso, ou que possam proporcionar 
cobertas aos reconhecimentos inimigos.

Tais patrulhas, em regra, são destacadas pelo escalão 
de reconhecimento; quando os pontos a reconhecer são afas
tados do eixo de marcha, devem ser lançadas pelo escalão 
de combate.

260. Um sistema de alerta, bem organizado, é de ca
pital importância, para reduzir possíveis perdas causadas 
por ataques de carros, aviões, ou para neutralizar os efei
tos dos agentes químicos.

Observadores a cavalo, para a vigilância aérea e con
tra carros, são destacados, para ocupar determinados pontos, 
próximos ao eixo de marcha, e se reunem à vanguarda, 
após serem ultrapassados pela cauda da mesma.

Todos os meios devem ser empregados para transmitir 
ràpidamente os sinais de alerta para a vanguarda.

261. A  defesa contra-carros (DCC) deve ser asse
gurada em qualquer situação e no sentido da profundidade,

O capitão prevê o emprêgo de seus lança-rojão e os 
coloca em condições de serem atilizados ràpidamente, em 
caso de necessidade; procede de maneira idêntica com os 
granadeiros de fuzil.

Se a vanguarda tiver sido reforçada com canhões con
tra-carros, posições sucessivas em pontos que se prestem 
favoravelmente às ameaças devem ser ocupadas ao longo do 
eixo de marcha.
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Em casos especiais, uma peça pode ser colocada à dis
posição do escalão de reconhecimento.

Ao receber o alarme, a tropa sái da formação em que 
vem, e aproveita os obstáculos naturais situados nos arre
dores; os atiradores de lança-rojão e os granadeiros de fuzil 
se preparam para a ação, consoante as missões recebidas, 
e quando os mesmos entram no raio eficaz das respectivas 
armas, dirigem seu fogo sôbre as partes mais vulneráveis 
dos citados engenhos.

262. A  defesa contra aviões (DCA) é, normalmente, 
assegurada pelos elementos de metralhadoras colocadas em 
reforço à vanguarda; êles se deslocam por lanços 'suces
sivos, ocupando posições de tiro próximas ao eixo de mar
cha ou, então, ocupam pontos importantes pré-determina- 
dos, nêles permanecendo até o escoamento do escalão de 
combate.

Se a vanguarda não dispõe dos aludidos elementos, o 
capitão designa determinadas armas e respectivas guar
nições, para executarem a DCA.

Quando é dado o alarme, a tropa se dispersa, se cobre 
ou se abriga, nas imediações do eixo de marcha.

O fogo só deve ser aberto sôbre avião inimigo plena
mente reconhecido, ou quando o mesmo se identifica por 
sua conduta hostil, atacando com bombas ou metralhadoras.

A  abertura do fogo é feita por ordem ou mediante 
sinal combinado do comandante do esquadrão, ou de quem 
tiver atribuições para isso, observadas as distâncias pre
vistas quanto à altura do avião.

263. A  defesa contra gases (DCG) é feita por meio 
de reconhecimentos sôbre partes do terreno favoráveis à 
concentração de agentes químicos e sôbre as quais recáiam 
suspeitas de contaminação.

Os citados reconhecimentos balizam, se fôr o caso, as 
zonas- contaminadas.

Ao sinal de alerta, a tropa emprega incontinenti o res
pectivo material de defesa individual.

264. A  hora determinada, o capitão dá inicio ao cum
primento da missão.
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O escalão de reconhecimento precede o de combate.
265. Longe do inimigo, quando os meios terrestres 

adversários só poderão se fazer sentir pela ação de ele
mentos ligeiros e, sobretudo, pela aviação e por engenhos 
mecanizados, a vanguarda deve, tanto quanto possivel, fugir 
da observação aérea, reduzir os elementos destacados e 
cingir seus reconhecimentos à rêde de estradas de sua 
zona de ação.

266. Nas proximidades do inimigo, a vanguarda se 
articula em largura e profundidade.

O escalão de reconhecimento vasculha metòdicamente 
a zona de ação, reconhecendo, ã frente e sôbre os flancos, 
as cobertas e pontos suspeitos que apresentem.

O escalão de combate, em formações dispersas, se man
tém em condições de, com seus meios de fogos, apoiar o 
de reconhecimento em sua progressão.

Evita, tanto quanto possível, as zonas batidas pela ar
tilharia inimiga.

Quando alguma resistência é encontrada, o escalão de 
reconhecimento informa, conserva o contato e procura ava
liar sua extensão; esforça-se por desbordá-la.

As vezes, a simples ameaça de desbordamento faz 
com que o inimigo abandone a posição.

Quando êle £ detido, o capitão toma disposições, para 
completar o reconhecimento da resistência encontrada, e 
utiliza para isto, total ou parcialmente, o escalão de com
bate.

267. Na iminência de encontro com o inimigo, a van
guarda se desloca através campo, adotando formações con
venientes.

O movimento a cavalo é levado até o limite máximo 
permissivel pelo terreno e pelos fogos inimigos; quando 
êle não fôr mais possivel, é continuado a pé.

O escalão de reconhecimento progride cautelosamente e 
reconhece os pontos suspeitos de ocupação, em particular 
aquêles, de onde o inimigo pode atuar com fogos de suas 
armas portáteis.

O escalão de combate, largamente articulado, tira todo
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o partido das características do terreno e se conserva em 
condições de, sem perda de tempo, apoiar pelo fogo o de 
reconhecimento, ou de acolhê-lo, em caso de necessidade.

Quando se manifestam resistências, os elementos do es
calão de reconhecimento não batidos, ou não detidos pelo 
togo, procuram se infiltrar, afim de fazê-las cairem por 
desbordamento; os outros *e aferram ao terreno e utilizam 
suas armas.

Quando o inimigo resiste, se a missão comporta, o ca
pitão eBcolhe um ponto que lhe pareça mais favorável a 
exercer seu esfõrço, determina as condições de apoio dos 
fogos que dispõe, e desencadeia o ataque; êste deve ser 
rápido, audacioso e caracterizado pela surprésa.

Em caso contrário, isto é, quando a missão comporta, 
ou quando, apesar do ataque, a resistência não foi remo
vida, a vanguarda conserva o contato e se estabelece nos 
pontos atingidos, afim de permitir que o grosso se prepare 
para entrar em ação.

No decorrer do cumprimento de sua missão, toda vêz 
que uma resistência é vencida, o capitão retoma, sem de
mora, o movimento para a frente.

268. Durante os altos, a vanguarda fica em condições 
de enfrentar os incidentes que possam surgir.

Se a duração é pequena, o escalão de reconhecimento 
exerce uma minuciosa observação sôbre os caminhamentos 
mais favoráveis ao acesso do inimigo, principalmente blin
dados, e vasculha os pontos suspeitos localizados próximos 
ao eixo de ,marcha; o escalão de combate coloca em posição 
as armas contra-carros, de que dispuser e se mantém em 
estádo de alerta

Quando a duração ê prolongada, o escalão de reconhe
cimento ocupa pontos próximos que permitam ampla obser
vação à frente e sôbre os flancos, enquanto o escalão de 
combate se instala em regiões que mais se prestem à exe
cução de sua missão de proteção.

Em ambos os casos, o movimento para a frente é re
tomado rápidamente, a hora determinada e mediante or
dem.
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269. Em fim de missão, a vanguarda passa a cumprir, 
geralmente, a mlss&o de postos avançados.

Para “postos avançados”, ver n* 2 — letra a, dêate 
artigo.

270. As marchas noturnas, apesar dos esforços que 
exigem dos homens e animais, s&o freqlléntemente empre
gadas em campanha, principalmente, quando é intensa a 
atividade aérea do inimigo.

A noite, de um modo geral, a vanguarda obedece às 
mesmas prescrições das marchas diurnas.

Entretanto:
— as distâncias e os intervalos s&o diminuídos;
— o número de linhas a atingir é aumentado;
— a velocidade decresce sensivelmente;
— o movimento é feito pelas estradas;
— as ligações entre os vários elementos devem ser 

rigorasamente mantidas.
Em fim de missão, ela se instala nos pontos atingidos, 

ocupando tôdas as vias de acesso que vão ter ao inimigo. 
Para o procedimento ào amanhecer, ver S 2»7.

271. A proteção dada pela escuridão da noite favorece 
também a execuç&o de inquietação por elementos ligeiros 
do inimigo.

Em caso de encontro, o escalão de reconhecimento toma 
suas disposições, para repeli-los.

272. Na marcha retrógrada, a constituição da van
guarda é semelhante à da retaguarda na marcha para a 
frente.

Precede o grosso de uma distância que lhe possibilite 
cumprir, em tempo, os seus encargos (desobstruições das 
estradas, etc.), em atrasar ou retardar o movimento da- 
quéle elemento.

b. Flancognard»

273. O papel geral da flanooguarda consiste em pro
teger a coluna em marcha da observação terrestre inimiga 
e do ataque de surprésa pelo flanco, para o qual foi des
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tacada, proporcionando ao grosso o espaço e o tempo, seja 
para se desdobrar, seja para se escoar.

Conforme a maneira de atuar, a flancoguarda é móvel 
ou fixa.

274. O comandante do esquadrão de fuzileiros, com 
missão de flancognarda, recebe instruções definidas sobre:

— o que fazer;
— onde;
— e por quanto tempo.
275. Quando fixa, a flancoguarda, ao chegar & posição 

a ocupar, se estabelece defensivamente. (Fig. 4).
As estradas são as mais perigosas vias de acesso para 

um ataque inicial do inimigo e, antes de mais nada, devem 
ser barradas. Obstáculos ou pequenas destruições podem 
ser construídos ou realizados; as cobertas e abrigos ofe
recidos pelo terreno são amplamente utilizados.

Aos lança-rojões são dadas missões precisas para o 
caso de aparecimento de blindados e os canhões contra-car- 
ros, se em refórço, são judiciosamente colocados sôbre ca- 
minhamentos favoráveis às penetrações daquêles elementos.

Patrulhas, de efetivos variáveis, são enviadas à frente 
e sôbre os flancos, sôbre determinados pontos, com a missão
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de assinalar a presença de elementos inimigos e balizar 
sua progressão.

Quando atacada, a fiancoguarda resiste na posição o 
tempo determinado, como necessário à proteção da coluna; 
diante de forças superiores, se a missão comportar e o 
espaço de terreno entre ela e o grosso permitir, manobra 
de maneira a retardar, de qualquer forma, a progressão 
inimiga.

276. Quando a fiancoguarda 6 móvel e se desloca por 
um itinerário sensivelmente paralelo ao da coluna (Fig. 5), 
o capitão adota formação e medidas de segurança contra

" ^ E R / V G

£____  * H ec/vg

Fig 5 " Fiancoguarda móvel, em itinerário paralelo &o da co
luna

carros, avlfies e gases, análogas ás prescritas para van
guarda.

Os escalões da fiancoguarda se deslocam de tal maneira 
que correspondam a idênticos elementos da vanguarda da
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coluna, dependendo, porém, das vias de acesso do inimigo.
Patrulhas devem ser lançadas nas direções julgadas 

perigosas, afim de vasculharem as cobertas suspeitas que 
existam.

As ligações com a coluna s&o mantidas por patrulhas 
lançadas para pontos de observação, por meio de mensa
geiros, ou pelo rádio, desde que haja ordem para utilizá-lo.

Para:
—  modo de ação noa altos.. § 268
— postos avançados............n* 2 —  letra a, dêste artigo.
277. Se à flancoguarda móvel é dada a missão de

ocupação sucessiva de uma série de posições (Fig. 6), o 
comandante do esquadrão fracionará a subunidade em duas 
ou mais patrulhas de efetivos variáveis, até o máximo de 
pelotão, e conservará um elemento em reserva, que será 
mantido em condições de apoiar, ou reforçar a ação dos 
que se acham destacados.

Se a natureza do terreno não permite um pronto apôio 
aos elementos destacados, a reserva poderá ser omitida; 
nêste caso, as patrulhas serão reforçadas de acôrdo com 
a importância das posições que irão ocupar.

Cada posição deverá ser ocupada antes da chegada 
da testa da coluna, e o elemento, encarregado de fazê-lo, 
nela permanecerá, até a passagem da cauda da mesma 
pelo ponto que lhe corresponde. Tão logo isso suceda, o 
elemento liberado se desloca ràpidamente para outra posi
ção que lhe tenha sido designada, a qual, em princípio, deve 
estar reconhecida.

Nas posições, aproveitam-se, ao máximo, os abrigos, 
cobertas e obstáculos existentes; particular cuidado deve 
ser dado às vias de acesso favoráveis ao movimento de ele
mentos blindados.

fiste modo de ação de uma flancoguarda requer um 
grande dispêndio de fôrças, tanto dos homens, como dos 
cavalos. A  êsses, principalmente, no decorrer das paradas 
ocasionadas pela ocupação das posições, devem ser dis
pensados os cuidados possíveis e compatíveis com a situação.
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Fig 6 ' Flancoguards móvel, ocupando posições sucessivas - Esqua
drão sem reserva.

" A patrulha 1 desloca-se para a posição 4, quando a cauda da coluna 
atinge o ponto A;

'  A patrulha 2 desloca-se para a posição 5, quando a cauda da coluna 
atinge o ponto B ;

- A patrulha 3 desloca-se para a posição 6 (fóra da figura), quando a 
cauda da coluna atinge o ponto C e assim sucessivamente.

- (x)- As distancias entre os pontos e as posições são variáveis. Pódem 
ser amarradas no tempo ou no espaço, mas, sempre em função da li
beração do ponto pela cauda da coluna.
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c. Retaguarda
278. Retaguarda é o elemento do dispositivo de segu

rança que segue o grosso, geralmente por lanços, com o fim 
de protegê-lo do ataque, observação e interferência das f  .«•- 
ças inimigas,

Esta proteção é feita:
—  nas marchas para a frente, contra as surprêsas, in

quietação e observação por forças terrestres;
—  nos movimentos retrógrados, de ações idênticas por 

parte do inimigo, evitando o combate e permitindo ao grosso 
a necessária liberdade de n.çS.n

279. Em qualquer dos casos, em pnncipxo, a 
guarda:

—  adota o mesmo fracionamento da vanguarda, sendo 
o valor de cada escalão sensivelmente igual ao desta (5 254);

—  mantém distâncias entre os escalões que correspon
dem, aproximadamente, às distâncias entre os elementos 
semelhantes da vanguarda ($ 247);

—  executa as defesas contra carros, aviões e gases, 
de modo análogo ao prescrito nos §§ 260 a 263;

—  adota para as ligações e comunicações o contido no 
§ 257;

—  é reforçada com os elementos constantes do § 243, 
em particular nos movimentos retrógrados, quando ela deve 
cumprir a sua missão sem auxílio do grosso.

280. Quando se trata de movimento retrogrado, o es- 
fôrço principal de uma retaguarda deve ser o de retardar a 
aproximação do inimigo, por todos os meios possíveis, com 
os fogos defensivos de tôdas as suas armas, com os ataques 
de inquietação, com emboscadas, com barricadas, com des- 
truicões. etc.

281. O deslocamento da retaguarda é feito por lanços.
Ela pára nos pontos favoráveis à observação para trás,

e se desloca ràpidamente de um a outro ponto de obser
vação.

A  amplitude dos lanços varia com o terreno e a velo
cidade de escoamento da coluna.

282. O escalão de reconhecimento da retaguarda, ro-
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conhece e observa em direção à própria retaguarda e sôbre 
seus flancos, e procura retardar elementos inimigos abrindo 
fogo a grandes distâncias; por vezes, em circunstâncias 
favoráveis, pode atacá-los a cavalo.

Os animais, devidamente protegidos, devem ficar, quan
do êle apeia, o mais próximo possível da posição ocupada.

Ao retrair, evita, prejudicar o fogo daquêles que o 
protegem, revelar a posição em que se acham, ou preju
dicar-lhes a ação.

283. O escalão de combate distribui na frente dada, 
geralmente larga, os seus elementos, ocupando posições con
venientes.

Tais posições devem se prestar à execução de tiros 
lohginquos, ao acolhimento dos elementos do escalão de re
conhecimento e facilitar, também, o retraimento de seus 
ocupantes.

O fogo é iniciado a grande distância, em regra sôbre 
as testas das colunas, afim de forçá-las a se desenvolverem.

Quando a situação exigir e fòr possível, êle desenca- 
' deia ataques a pé ou a cavalo, para possibilitar seja o pró

prio retraimento, seja o do escalão de reconhecimento.
284. A  menos que a segurança da coluna exija uma 

resistência obstinada, a retaguarda evita se aferrar, e se 
retrai sucessivamente de posição em posição, à medida que 
o inimigo se aproxime e toma disposições para atacar.

As últimas horas do dia se prestam àquela espécie de 
resistência, ou facilitam uma ação mais demorada em de
terminada posição, pois, a escuridão noturna facilita as ope
rações de retraimento.

Quando necessário à segurança da coluna, a retaguarda 
se sacrifica no cumprimento de sua missão.

Para retraimento, ver cap. 7 ;— art I  desta parte.
285. Os flancos devem merecer especiais cuidados, 

pois, elementos ligeiros poderão desbordá-los, perturbando 
a progressão da retaguarda, ou cortando-a, para cairem 
de surprêsa sôbre o grosso da coluna.

Emboscadas ou ataques repentinos, desencadeados opor-
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tunamente, poderão concorrer vantajosamente para retar
dar o inimigo, em particular, quando £le !6r inteiramente 
constituído por tropas de cavalaria.

286. Na direção do inimigo, geralmente, não se des
locam elementos para reforçar aquêle3 que estão empe
nhados.

Homens e animais extraviados são recolhidos pela re
taguarda; os matérias abandonados, ou susceptíveis de caí
rem em poder do inimigo, são destruídos ou inutilizados.

Em linhas gerais, no cumprimento de missão de reta
guarda, o esquadrão de fuzileiros conduz o combate de acordo 
com os mesmos princípios enunciados para a defensiva e 
ação retardadora (caps. 6 e 7 desta parte).

Para postos avançados, ver n« 2 —  letra a dêste artigo.

d. Escalão de combate da vanguarda ou da retaguarda

287. Se o regimento de cavalaria faz a vanguarda ou 
a retaguarda de uma coluna importante, o esquadrão de 
fuzileiros pode ser designado para constituir o escalão de 
combate.

Nêste caso, seus elementos são dispostos e conduzidos 
como se estivessem cumprindo missão de vanguarda ou 
de retaguarda (letras a e c anteriores).

E’ oportuno, porém, salientar que um escalão mais 
forte —  reserva —  se desloca em condições de apoiá-lo 
imediatamente, reforçando-o, ou acolhendo-o, quando neces
sário; ainda que, por vezes, poderá contar cóm o apôio de 
outros elementos, como sejam engenharia, artilharia, meca
nizados, meios químicos, etc.

B. A  segurança em estação 

a. Postos avançados

288. Informar e proteger constituem, em. síntese, o 
papel geral dos postos avançados PA.

Os informes são prestados ao comando e abrangem os
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movimentos e ações do inimigo na zona que lhes foi atri
buída.

A  proteção consiste em evitar surprêsas terrestres às 
tropas que estacionam ou repousam, d' ndo-lhes tempo para 
tomarem suas disposições de combate.

289. A zona ocupada pelo esquadrão de fuzileiros em 
PA é denominada de sub-quarteirão.

Eventualmente, êle pode ser reforçado com elementos 
de metralhadoras, armas contra-carros, etc.

290. Os postos avançados são articulados em:
-— escalão de vigilância;
— escalão de resistência;
— reserva.
Os §§ 287 e 289 do manual C 2-15, definem o papel de 

cada um dêsses escalões.
291. Ó esquadrão de fuzileiros incumbido da ocupação 

de um sub-quarteirão, fornece:
— o escalão de vigilância, constituído por postos, cuja 

ação é completada por patrulhas;
— o escalão de resistência, no qual o grosso é disposto 

para a defesa dos pontos de apdio existentes na respectiva 
zona de ação.

Quando aos PA cabe, apenas, uma missão de alerta, 
o escalão de resistência pode ser suprimido.

292 . Ô piapel geral dós postes avançados consiste em 
assinalar e retardar pelo fogo a aproximação do inimigo. 
Dentro desta missão geral, a parte de observação é desem
penhada pelos vedetas.

De acôrdo com a situação, com as facilidades apresen
tadas pelo terreno e com a distância que separa os dois 
escalões, de resistência, e de vigilância, os cavalos dos ele
mentos constitutivos dos postos poderão acompanhá-los.

293. Vedetas são cavaleiros incumbidos de observar 
em proveito do pôsto que os destacou.

294. As patrulhas constituem o elemento móvel da 
vigilância.

Podem ser destacadas pelos postos, pelo comandante 
do sub-quarteirão ou pelos escalões superiores.
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Detalhes sobre 'postos, patrulhas e vedetas são encon
trados nos manuais C 2-8 e C 21-75.

295. Os pontos de apóio são locais que proporcionam 
bons campos de tiro e de vistas, e cuja posse é essencial 
à manutenção da posição; devem, ao mesmo tempo, faci
litar o acolhimento dos elementos de Vigilância.

Normalmente, o efetivo a consagrar a cada ponto de 
apôio é o de um pelotão de fuzileiros, que se escalona em 
largura e profundidade, da mesma maneira que para a 
defensiva (cap. 6), organizando a posição de acôrdo com 
o tempo disponível e as exigências da situação.

296. Em geral, uma tropa em marcha ao encontro do 
inimigo, quando pára, os PA são fornecidos pelos elementos 
incumbidos da segurança —  vanguardas, e eventualmente 
flancoguardas —  que os instalam tão logo atingem seus ob
jetivos de fim de marcha.

Entretanto, quando aquéles elementos são dé fraco efe
tivo ou se acham muito fatigados, outros, retirados do 
grosso, são designados para constituir os PA.

Nas marchas retrógradas, os PA  podem ser instalados 
pela retaguarda ou por outros elementos destacados pelo 
grosso.

297. O elemento que executou a segurança num mo
vimento noturno, tão logo amanheça, melhora o dispositivo 
de PA adotado provisòriamente; excepcionalmente, quando 
a claridade permite, essa adoção pode se verificar ao .findar 
o citado movimento. (§ 270).

Por vezes, quando a proximidade do inimigo exige, 
mesmo & noite, cumpre-lhe ocüpar certos pontos impor
tantes do terreno.

298. Para o cumprimento da missão de PA, o coman
dante do esquadrão de fuzileiros recebe uma ordem da au
toridade superior.

299. Quando o esquadrão é destacado do grosso, para 
constituir os PA, o capitão, ao receber a missão, faz um 
rápido estudo na carta, coloca o subcomandante do esqua
drão a par do que pretende fazer, determina as provi-
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dências que devam ser tomadas, fixa a região de primeiro 
destino, etc.

Em seguida, acompanhado pelos seus. subalternos e de
mais pessoal julgado necessário, desloca-se para a região 
que lhe foi designada, afim de proceder ao reconhecimento 
do terreno.

Compete ao capitão, ao chegar à citada região, entrar 
em entendimentos com o comandante do elemento que lá 
se encontra, para obter as últimas informações sôbre o 
inimigo; seu reconhecimento é protegido por êstes elemen
tos em posição, os quais só desmascaram a frente, quando 
o esquadrão estiver instalado.

300. A  decisão do capitão e conseqttênte ordem, quer 
seja 61e comandante da tropa que executou a segurança, 
quer tenha sido destacado do grosso, só é tomada após o 
término do reconhecimento.

301. A  ordem dada pelo comandante do esquadrão, 
em geral, compreende:

—  situação amiga e inimiga;,
—  número, localização e efetivos dos postos;
—  condições de ligações entre os postos e entre éstes 

e o escalão de resistência;
—  conduta em caso de ataque e as condições de retrai- 

mento;
—  sinais para o desencadeamento dos tiros preparados, 

senha, contra-senha, etc.;
-— localização do escalão de resistência e conduta a 

manter;
—  trabalhos de organização do terreno e respectiva 

ordem de urgência;
— medidas de defesa contra carros, aviões e gases;
—  local do PC t  do P0 do esquadrão;
—  estacionamento dos cavalos de mão e das viaturas, 

caso permaneçam com a subunidade.
302. A  situação amiga e inimiga consta de um relato 

sumário, abrangendo:
—  sôbre a primeira, a missão do escalão superior e a 

do esquadrão, os elementos de cobertura que estejam ope-
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rando à frente, se tôr o caso, as unidade vizinhas, etc.
—  sôbre a segunda, a natureza, o valor e as possibi

lidades do inimigo já assinalado e capaz de intervir no 
cumprimento de sua missão.

303. As possibilidades do inimigo terrestre, a situação 
da tropa a cobrir e o terreno determinam a missão e o 
modo de ação dos PA.

Assim;
—  longe do inimigo, ôles vigiam e preparam fogos sôbre 

as vias de comunicações vindas do lado adversário e ocu
pam, se houver necessidade, pontos importantes do terreno;

—  perto do inimigo, cumpre-lhes vigiar e manter, em 
tôda à frente, a zona do terreno que lhes foi atribuída;

—  na proximidade imediata do inimigo, com a mesma 
missão acima, tomam a denominação especial de postos 
avançados gerais (ver letra b, dêste número).

304. O número de postos varia com o terreno e com 
as necessidades de vigilância oriundas das possibilidades do 
inimigo.

A localização é feita, durante o dia, nas partes altas 
do terreno e que permitam ver e retardar o inimigo, desde 
o mais longe' possível; à noite, sôbre as vias de acesso, em 
-particular nos pontos de passagem obrigatória.

O efetivo varia entre uma esquadra e um grupo de 
combate; o total dos postos de um sub-quarteirão deve ser 
o minimo compatível com a situação.

305. A  ligação entre os postos e entre êstes e a 
retaguarda pode ser feita pela vista, por mensageiros, pa
trulhas, etc.

Entre dois sub-quarteirões vizinhos é feita por meio 
de um pôsto comum sôbre a linha de vigilância.

306. A  conduta dos postos, em caso de ataque, deve 
ser minuciosamente prescrita, bem como as condições em 
que será realizado o respectivo retraimento.

Os caminhos de retraimento são prèviamentè reconhe
cidos e, se possivel, balizados; tanto quanto permitir o ter
reno, os citados caminhos devem possibilitar a abertura
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do fogo pelo escalão de resistência, sem riscos para os 
elementos que retraem.

307. Os sinais para o desencadeamento dos tiros pre
parados, a senha, a contra-senha, etc., são determinados 
pelo escalão superior.

308. A  localização do escalão de resistência é feita de 
modo a tirar o máximo proveito dos recursos do terreno; 
deve facilitar o tiro e disfarçar às vistas.

A  conduta varia com a situação e com a missão.
Longe do inimigo, em regra, visa a proteção contra as 

surprêsas advindas da ação de elementos ligeiros adver
sários.

Perto do inimigo, geralmente, a resistência tem um 
carater.,limitado; todas as providências devem ser tomadas 
para retardar o contato pelo adversário.

Em caso de ataque por fôrças superiores, os postos 
são acolhidos e o esquadrão resiste, na posição, o tempo 
que a missão exige. Para retirar, quando fôr o caso, o 
capitão aguarda o momento fixado ou o recebimento de 
ordem.

Para retraimento, ver cap. 7 — art. I I  dêste manual.
309. A  zona de ação dos pontos de apôio, deve ser 

definida por acidentes inconfundíveis do terreno.
Os limites da mesma são designados, de tal modo que 

a responsabilidade de bater certas estradas, pontos im
portantes e vias prováveis de acesso do inimigo, nunca 
seja dividida.

310. Os trabalhos de organização do terreno são su
mários e têm início depois de pronto o dispositivo.

Aproveitam-se ao máximo os obstáculos e cortes exis
tentes; constroem-se espaldões para armas automáticas, 
abrigos individuais, etc., se necessário fôr e de acôrdo 
com o tempo disponível.

A  medida que a situação se prolonga, os trabalhos vão 
sendo melhorados, completados ou ampliados.

311. A  defesa contra carros deve ser judiciosamente
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assegurada; todos os meios passivos devem ser aprovei
tados.

Os lança-rojões recebem missões precisas e suas po
sições são reconhecidas e balisadas; os atiradores ficam 
em condições de, ao sinal de alarme, as ocupar sem pêrda 
de tempo.

Os canhões contra carros, se em refôrço, são colo
cados barrando as vias de acesso favoráveis aos engenhos 
blindados.

Minas contra-carros, de preferência em coordenação 
com obstáculos naturais ou artificiais e com os fogos dos 
lança-rojões ou canhões contra-carros, podem ser colocadas.

A  colocação de campos minados, contra carros ou 
pessoal, e respectiva localização devem ser participadas 
ao comando superior e aos subordinados, e tôdas as pre
cauções devem ser tomadas afim de proteger as tropas 
amigas.

312. A  defesa contra-aviões compreende medidas de 
alarme, de camuflagem, de dispersão e de desencadeamento 
de fogos.

Elementos de vigilância do ar devem ser postados no 
subquarteirão, afim de dar alarme, mediante a utilização 
de sinais prèviamente codificados.

Os abrigos individuais, os espaldões, etc., devem ser 
camuflados, e evitados ou apagados os rastros deixados 
por pedestres, cavalos ou viaturas.

Posições suplementares são determinadas para a exe
cução do fogo anti-aéreo e são ocupadas por armas prè
viamente designadas.

O fogo é aberto mediante ordem, tôda vez que o 
ocultamento não é essencial ou quando as posições já 
foram localizadas.

313. A  defesa contra gases deve ser prevista, mediante 
a colocação de vigias incumbidos de dar o alarme ao sub
quarteirão.

Os homens só devem conservar à mão o respectivo 
material de defesa individual.
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314. O PC do sub-quarteirão é instalado ã retaguarda 
dos pontos de apoio, próximo ao observatório, e em local 
que ofereça facilidades às comunicações com os postos e 
com o pôsto de comando da autoridade superior.

Seu PO deve ser localizado, de modo a proporcionar 
vistas sôbre tôda ou, pelo menos, grande parte da zona 
de ação da subunidade.

315. Os cavalos e viaturas, caso permaneçam com o 
esquadrão, ocupam locais de estacionamento dissimulados 
às vistas aéreas e terrestres.

Evitam-se zonas fàcilmente contamináveis por agentes 
químicos.

Se a situação permite, os cavalos são desencilhados.
316. A  instalação do esquadrão é feita o mais rãpida- 

mente que fôr possível.
O capitão dirige, fiscaliza, orienta os elementos subor

dinados.
Após, sob a forma de ordens particulares, confirma, 

por escrito, o que prescreveu aos seus subalternos, e, se fôr 
o caso, fixa o número, efetivo, pontos a reconhecer, itine
rários, horas de saída e entrada de patrulhas que enviará, 
ou que serão destacadas pelo escalão superior.

Depois de receber as partes de instalação dos elementos 
subordinados, elabora o relatório de instalação do esquadrão, 
remetendo-o ao comandante do regimento ou dos postos 
avançados.

O citado relatório é acompanhado de um "croquis” 
contendo:

—  o dispositivo adotado pelo esquadrão;
—  as zonas de ação dos postos e dos pontos de apoio;
—  os fogos organizados por êstes últimos;
—  zonas em ângulos mortos, para as quais seja nes- 

sária a cooperação dos morteiros de 81 mm. e artilharia, 
se fôr o caso;

— as patrulhas que destacará e pontos suspeitos que 
reconhecerão.

317. O número de patrulhas lançadas pelo sub-quar
teirão varia com as necessidades.
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O efetivo a empregar em cada uma geralmente é o 
de um elemento constituído (esquadra, grupo, etc.); even
tualmente, podem ser organizadas com cavaleiros parti
cularmente aptos ao desempenho de tal missão.

Os pontos a reconhecer são função do terreno; depen
dem das facilidades que ofereçam ao inimigo, furtando-o 
à vigilância fixa.

Os itinerários e horas de saída e regresso são comu
nicados aos postos, à artilharia e unidades vizinhas.

Quando a permanência na posição se prolongar, convém 
mudá-los freqüentemente.

A  noite, o patrulhamento deve ser grandemente inten
sificado. As patrulhas são lançadas sôbre os principais 
caminhamentos utilizáveis pelo inimigo e funcionam como 
postos de escuta, prontas para fazer o desencadeamento 
dos tiros preparados, mediante a utilização de sinais prè- 
viamente codificados.

318. A  organização dos serviços no sub-quarteirão deve 
ter em vista assegurar a permanência da vigilância, o 
desencadeamento dos fogos previstos, uma repartição 
equânime dos encargos dos homens e um funcionamento 
eficiente dos suprimentos, evacuações, etc.

Apenas uma parte da tropa é mantida nas posições; 
a restante aperfeiçôa os trabalhos de organização ou repousa.

Os homens conservam, dia e noite, o equipamento de 
combate.

319. Um serviço de quarto deve ser organizado, afim 
de fiscalizar o cumprimento das ordens dadas.

No esquadrão e nos pelotões, um oficial e um sargento, 
respectivamente, ficam permanetemente de vigilância; são 
responsáveis perante os chefes que os destacaram pelo bom 
desenvolvimento dos encargos atribuídos aos postos e pontos 
de apoio.

A  fiscalização, ao romper do dia, deve ser severamente 
intensificada.

Diàriamente, pela manhã, um relatório sumário sôbre
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os acontecimentos verificados durante & noite, ê  remetido 
& autoridade que destacou os PA.

320. Quando a marcha para a frente é retomada, o
esquadrão que cumpriu a missão de postos avançados, nor
malmente, não é designado para constituir a vanguarda.

Cumpre ao capitão, neste caso, fazer desembaraçar 
as estradas dos obstáculos que tenha contruido, e perma
necer em posição; só após ter a vanguarda ultrapassado 
seu escalão de vigilância, reune a subunidade e vai ocupar 
na coluna o lugar que lhe foi designado.

321. Se, eventualmente, apesar de ter constituído os 
postos avançados, fôr dada ao esquadrão a missão de exe
cutar a segurança em marcha, o capitão toma tôdas as 
providências para cumpri-la e obedece o contido no n* 1 — 
letra ajdêste artigo.

Em princípio, deve constituir o seu escalão de reconhe
cimento com elementos retirados do escalão de resistência.

322. Em terreno cortado e coberto, os P A  escapam 
mais fàcilmente às investigações aéreas e terrestres; todavia, 
as dificuldades para assegurar uma vigilância sem falhas 
e estabelecer uma cortina de fogos continua, em tôda a 
frente, podem acarretar condições favoráveis à infiltração 
do inimigo, permitindo-lhe surpreender elementos do escalão 
de vigilância.

Em tais condições, o esquadrão deve ser colocado de 
modo a manter os corredores mais favoráveis à progressão 
do inimigo.

O escalão de resistência passa a ter uma profundi
dade maior, afim de compensar a insuficiência de fogos.

O escalão de vigilância é aproximado daquêle escalão.
A  vigilância dos postos é completada, mediante um 

largo emprêgo de patrulhas, algumas das quais preparam 
emboscadas em locais convenientes.

323. Quando a frente é extensa em relação ao efetivo 
do esquadrão:

—  os postos, em número estritamente necessário, 
ocupam pontos de passagem obrigatória (vaus, pontes,etc.);
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—  patrulhas, tanto de dia como de noite, reforçam 
a vigilância fixa;

•— o escalão de resistência é localizado, de modo a 
manter os pontos importantes do terreno.

A  camuflagem é amplamente utilizada; o plano de 
fogos deve ser preparado, não só para atender às neces
sidade normais, como também a interdição dos intervalos 
existentes entre os vários elementos.

b. Postos avançados gerais.

324. Postos avançados gerais (PAG) são elementos ae 
segurança instalados à frente de uma posição defensiva, per
tencentes ao dispositivo geral da defesa, e localizados pelo 
comando superior.

325. Sua missão consiste em dar tempo ao grosso 
para se preparar para o combate, retardar e desorganizar 
o inimigo e enganá-lo quanto ao local da posição de resis
tência.

326. A  linha em que são localizados é determinada 
pelo comando superior, de tal modo que abrigue a posição 
de resistência das surprêsas e dos fogos de infantaria 
e artilharia adversárias.

Em certos pontos essenciais, deve ser apoiada pelo 
fogo da artilharia amiga.

327. O esquadrão de fuzileiros pode ser destacado 
como PAG de seu regimento, ou fazer parte dos PA da 
divisão.

Em qualquer dos casos, age de modo idêntico, variando 
em cada um as condições e a espécie de apoio que lhe será 
prestado.

328. O dispositivo comporta, normalmente, os três es
calões:

—  vigilância;
— resistência;
—  reserva.
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329. De um modo geral, o capitão recebe do coronel 
as indicações necessárias ao cumprimento da missão, as 
quais compreendem:

—  informações sôbre a situação amiga e inimiga, in
clusive elementos de cobertura que estejam operando à 
frente;

—  localização, missão, zona de ação, conduta, etc;
—  reforços, apôio que lhe será prestado, etc.
330. Para se instalar em PAG, o capitão procede, em 

principio, como estâ contido no § 299.
O reconhecimento que executa, dependendo do tempo 

disponível, é minucioso e deve ter em vista um integral 
aproveitamento do terreno, não só em relação aos elemen
tos de que disporá no escalão de resistência, como também, 
daquêleS que, em missão de vigilância, destacará à frente.

331. Os postos avançados gerais agem em larga 
frente.

O capitão dispõe seus elementos de vigilância em 
locais que proporcionem amplas vistas à frente e que 
facilitem a execução dos retraimentos.

O escalão de resistência é colocado, de maneira a 
poder executar os fogos a maior distância possível, tendo 
em vista retardar ao máximo a progressão inimiga; deve, 
também, propiciar condições favoráveis ao acolhimento dos 
elementos em vigilância e ao próprio retraimento.

As metralhadoras, se em refôrço, podem ocupar posi
ções suplementares à frente da posição de resisência dos 
PAG, ou serem postas à disposição de postos de vigilância 
colocados em locais convenientes; idêntico procedimento 
pode ser tomado em relação aos morteiros de 60 mm.

Os lança-rojões ficam em condições de bater as vias 
de acésso que se prestem ao movimento de elementos 
blindados.

Os canhões contra-carros, quando à disposição do es
quadrão, recebem missões de tiro sôbr.e prováveis vias de 
acesso àqueles engenhos, reconhecem suas posições e se 
mantêm prontos a ocupá-las ao sinal de alerta.
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Os granadeiros de fuzil cooperam na defesa contra- 
carros.

Os trabalhos de organização do terreno assumem grande 
importância, embora a realização do que se tome necessário 
dependa dos meios e do tempo disponível.

Utilizam-se as cobertas e abrigos existentes; os obs
táculos naturais são aproveitados ou melhorados, e outros 
podem ser construídos em locais julgados como vantajosos.

Os campos minados, dentro das possibilidades do mo
mento, têm largo emprêgo; de preferência, devem ser colo
cados em passagens obrigatórias e em combinação com os 
meios de defesa contra-carros. As prescrições contidas no 
§ 311 devem ser observadas.

Destruições, consoante ordem, são realizadas, ou pre
paradas, para serem acionadas na ocasião oportuna.

A  camuflagem é amplamente utilizada; empregam-se 
todos os esforços no sentido de não revelar o pessoal, as 
armas e as organizações.

O espaço de terreno que medeia entre a linha ocupada 
pelo escalão de resistência dos PAG e a posição do grosso, 
se a missão comportar e fôr possível, também deve ser 
organizado, afim de possibilitar uma maior resistência nas 
linhas determinadas para retardamento do inimigo.

332. A  conduta dos PAG é fixada, em cada caso, pela 
autoridade que os destacar.

Pode ser determinado que êles mantenham a posição 
até uma hora fixada ou até o recebimento de uma nova 
ordem, ou ainda que, em face de fôrças superiores, a 
abandonem, se retraindo diretamente para um local desi
gnado, ou continuando o retardamento em outra posição, etc.

£ em função da conduta a manter que o capitão toma 
suas disposições.

333. Quando o Inimigo se apresenta, em regra, retar
dado por elementos de cobertura amigos, os postos de vigi
lância destacados pelos PAG alertam o escalão de resis
tência, fazem o acolhimento daquêles citados elementos, 
e iniciam a ação de acordo com a fôrça efetiva e a missão 
recebida.
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Não devem se deixar aferrar, e iniciam o retraimento 
no momento julgado azado, utilizando caminhamentos re
conhecidos e, se possível balisados; de neuhum modo, devem 
obstar o desencadeamento dos fogos do escalão de resis
tência.

Após o retraimento, os elementos que constituiram 
os postos de vigilância poderão passar à reserva do esqua
drão ou ser empregados na própria linha de resistência, 
tudo dependendo, porém, das condições materiais apresen
tadas ao regresso.

O escalão de resistência protege o retraimento dos 
postos, toma o inimigo sob seus fogos à grande distância 
e força-o a uma progressão cautelosa, procurando conservá- 
lo afastado da posição o maior tempo que lhe fôr possível.

A  medida que o inimigo se aproxima, o capitão procura dar, 
pelo emprêgo crescente e ativo de seus órgãos de fogo, 
a impressão de que a posição se acha fortemente organizada 
e ocupada.

As armas contra-carros, deaiite de engenhos blindados, 
abrem fogo tão logo êles cheguem ao alcance eficaz, pro
curando imobilizá-los, retardá-los, ou dispersá-los.

Se os PAG devem permanecer em suas posições até 
uma determinada hora ou até nova ordem, e o inimigo 
consegue penetrar na posição, o capitão, sem perda de tempo, 
contra-ataca com sua reserva, afim de jogá-lo fóra da 
mesma e restabelecê-la.

Quando julgar necessário, o capitão solicita ao coronel 
os fogos de apôio previstos, precisando as regiões que 
devam ser batidas.

Também, comunica sempre àquela autoridade o emprêgo 
de sua reserva; procede de modo semelhante, quando julgar, 
pelo desenrolar dos acontecimentos, ser insustentável a si
tuação de sua subunidade.

Se a conduta prescrita fôr de se retrair em presença 
de fôrças superiores, o comandante do esquadrão inicia o 
retraimento, assim que tem a impressão de que não mais 
lhe é possível conservar suas posições, sem prejudicar a 
continuação do cumprimento de sua missão.
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O retraimento é executado por itinerários prèviamente 
determinados, reconhecidos e, se possivel, balisados, e não deve 
dificultar a ação da posição de resistência do grosso.

Para retraimento, ver cap. 7-art II desta parte.
A  reunião do esquadrão é feita em local pré-fixado; 

tão logo esteja terminada, é comunicada à autoridade que 
o destacou.

Em principio, após acolhido, o esquadrão passa à 
reserva.

334. As comunicações e ligações entre os elementos 
dos PAG é feita habitualmente pela vista, sinãis, mensa
geiros, patrulhas, etc.; com o grosso, pelos mesmos meios, 
por telefone, etc.

O rádio, em regra, até o inimigo tomar contato, per
manece em silêncio.

As fôrças amigas de cobertura que retardam o inimigo 
informam os PAG.

c. Postos avançados de combate

335. A  missão dos postos avançados de combate (PAC) 
é informar sôbre os movimentos e ações do inimigo, na zo
na que lhes foi atribuída, e evitar surprêsas terrestres às 
tropas que estacionam ou repousam, dando-lhes tempo para 
tomarem suas disposições de combate.

Os postos avançados de combate são instalados quando 
não houver postos avançados gerais ou êstes estiverem mui
to longe.

336. Os postos avançados de combate, em regra, 
são estabelecidos com elementos retirados dos esquadrões 
de fuzileiros de l 9 escalão.

O efetivo é variável, alcançando, por vezes, um pelotão 
de fuzileiros; depende da situação, do terreno e da missão.

337. Os PAG são organizados em uma série de postos 
e desenvolvidos em um único escalão.

A  linha que ocupam, fixada pelo escalão superior, de
verá proporcionar uma constante observação afastada, lon-
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gos campos de tiro e facilidades aos respectivos retrai- 
mentos.

338. O capitão, após reconhecer-a linha determinada 
para a instalação dos PAC, fixa a localização dos postos 
e os elementos que os constituirão.

De um modo geral, os postos são distribuídos em locais 
que possibilitem a observação sôbre vias de acesso favo
ráveis ao inimigo .

files utilizam vedetas e lançam patrulhas de efetivos 
variáveis, quer & frente, quer sóbre os flancos da posição.

339. Quando o Inimigo se apresenta, os postos aler
tam a posição de resistência e, consoante a missão, retar
dam ou não a progressão do adversário.

—  Se a missão é de alertar, após cumpri-la, se retraem 
balisando-lhes a progressão.

—  Quando a missão é de retardar, resistem na posição, 
mas, evitam se deixar aferrar. O retraimento é feito mediante 
ordem ou por iniciativa de seu chefe, e deve ser iniciado 
antes do inimigo chegar & zona de combate aproximado.

Os PA.C vizinhos e a autoridade que os destacou são 
informados do rétraimento; também, os elementos de 1* 
escalão são informados, quando os PAG tiverem desimpedido 
suas frentes.

O local de -reunião é fixado com antecedência e, tão 
logo esteja terminada, é participado ao comandante do regi
mento.

340. A  ligação. entre os vários elementos dos PAC é 
feita normalmente pela vista.

Entretanto, se a natureza do terreno a impede, ou a 
visibilidade é má, utilizam-se patrulhas, mensageiros, etc.

O rádio só é utilizado quando não houver restrições 
em seu uso.

341. Quando o combate 6 interrompido pela noite, 
imediatamente, são estabelecidos PAC.
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ARTIGO U I

O ESqUADRAO SOLADO

A . Generalidades

342. A  mohiUdado constitui para o esquadrão de fusi
leiros, quando isolado, a melhor garantia contra as surprtsas.

fila deve ser aproveitada ao máximo, - não s6 para 
furtar a subunidade à  ação do inimigo, como também, se 
fôr o caso, para râpid&mente lançar-se contra elementos 
adversos, algumas vezes superiores ato, suprindo desfarte 
sua fraqueza em meios.

343. As defesas contra carros, aviões e gases, em 
principio, seguem o contido nos SS 311 a  313.

Todavia, os sistemas de alerta crescem de importância, 
pois as medidas passivas constituem o melhor  meio de defe
sa do esquadrão.

344. Ao capitão cabe destacar os lementos Turrará rias 
à segurança e condusir a subunidade, aplicando o contido 
nos números que se seguem e o que ficou prescrito ao 
artigo anterior.

B . A  segurança em n a id n

a. Na marcha para a frente

345. A  vanguarda, normalmente, i constituída por um 
pelotão de fusileiros.

As distâncias entra os seus elementos derem ser de 
tal ordem que o escalão de reconhecimento cubra o de 
combate, tanto quanto possível, dos fogos executados âs 
médias distâncias, e que 0 grosso fique a coberto do fogo 
das armas portáteis,

A  retaguarda, em regra, tem um efetivo variavel entra 
uma esquadra a um grupo de combate.

346. O trem de combate, normalmente, conserva-se 
no grosso da coluna.
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347. Nas altos, os elementos que constituem a segu
rança ocupam pontos críticos do terreno que dominem as 
vias de acesso à coluna, atendendo especialmente os flancos.

Se julgar necessário, o capitão poderá reforçar a ação 
daquêles elementos com outros retirados do grosso.

Para PA, vêr letra c.

b. Na marcha de flanco

348. O valor da flanco guarda, raramente, excede o 
efetivo de um pelotão de fusileiros.

349. Consoante o terreno, pode ser lançada sôbre 
determinado ponto, deslocar-se por caminho sensivelmente, 
paralelo ao da coluna ou ocupar posições sucessivas ao 
longo do itinerário do esquadrão.

NCste último caso, é mais conveniente destacar do 
grosso para cada posição, & medida que dela o esquadrão 
se aproxime, um determinado elemento, que a ocupará e 
nela se manterá até o escoamento da coluna, do que dar 
o cumprimento total da misão a uma mesma fração da 
tropa. A  reunião dos elementos destacados ao grosso do es
quadrão, poderá ser feita, seja & uma hora estipulada e 
calculada em função da velocidade de marcha, seja quando 
a cauda da coluna atingir determinado ponto.

A  execução, feita desta maneira, evitará que um 
mesmo elemento dispenda um grande esforço e poupará 
homens e cavalos.

350. Nos altos e em fim  de marCha, procede como 
está contido no $ 347.

c. Na marcha retrógrada

351. A  retaguarda, geralmente, tem o valor de um 
pelotão de fuzileiros.

O escalonamento, normalmente, é idêntico ao da van
guarda; as distâncias entre os escalões são sensivelmente 
iguais às adotadas nesta.

Os lanços são determinados sôbre pontos que se pres-
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tem à execução do retardamento do inimigo, que deverá 
ser conservado à maior distância possível da coluna.

A  resistência nos citados pontos deve proporcionar 
ao esquadrão um movimento sem precipitações e livre de 
emboscadas; ao mesmo tempo, a retaguarda deve evitar 
se aferrar.

352. Para a conduta em fim de missão, ver o número 
seguinte.

C. A  segurança em estação 

a . Postos avançados

353. Quando o esquadrão de fuzileiros está isolado, 
compete ao capitão:

—  prescrever o número, localização e efetivo dos PA;
—  determinar a posição a ocupar pelo esquadrão em 

caso de ataque, e as condições em que será feita a defesa 
da mesma;

—  fixar o número, efetivos, horários, etc., das patru
lhas julgadas necessárias;

—  estabelecer os serviços e determinar os locais do PC, 
do PO, dos cavalos de mão, das viaturas, etc.

354. O sistema de postos avançados, em princípio, 
fica reduzido a alguns postos instalados sôbre as vias de 
acesso, nos pontos de passagens obrigatórias que condu
zam à zona onde a subunidade se encontra.

355. O efetivo dos postos é variável; pode, em certos 
casos, nas direções julgadas perigosas, alcançar o valor 
de um pelotão de fuzileiros.

356. As patrulhas, em número e com efetivos res
tritos. reconhecem os pontos suspeitos e os caminhamentos 
& frente e sôbre os flancos, favoráveis às infiltrações do 
inimigo.

357. O restante do esquadrão executa, na posição 
determinada, os trabalhos de organização julgados impres
cindíveis.
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Tais trabalhos variam, de acôrdo com a situação do 
inimigo e com o tempo disponível.

358. Quando o inimigo está longe, em certas e deter
minadas direções, são construidas barricadas, abatizes, etc. 
com o fim de barrá-las; quando está perto, tira-se o máximo 
partido das características do terreno e trabalhos sumários 
são executados (espaldões, abrigos individuais, etc).

Missões precisas, para o caso de ataque, são dadas aos 
vários elementos; cada homem deve saber o que fazer.

359. O PC é localizado no centro da zona de estaciona
mento do esquadrão e deve apresentar facilidades às comu
nicações com os elementos subordinados.

Um oficial ou sargento nêle permanece, para fins 
de inspeção e fiscalização, e para alertar a subunidade, em 
caso de ataque.

O PO escolhido deve permitir amplas vistas sôbre 
a zona ocupada pelo esquadrão.

360. A£ ligações entre os postos e entre êstes e a 
retaguarda, são feitas pela vista, mensageiros ou por pa
trulhas.

A  utilização dos meios rádios deve ser evitada; podem 
denunciar ao inimigo a presença do esquadrão,

361. Os cavalos de mão e as viaturas são colocados 
em locais que escapem às vistas aéreas e terrestres.

Medidas especiais devem ser tomadas, afim de pô-los 
ao abrigo de infiltrações ou sortidas inimigas.

362. Na proximidade imediata do inimigo, o capitão 
deve redobrar de prudência.

Cumpre-lhe, neste caso, tomar tôdas as medidas e 
providências que coloquem a subunidade a coberto de ações 
que possam ser executadas pelo adversário.

363. Postos avançados, de efetivos variáveis, são ins
talados em locais que dominem os caminhamentos que pos
sam ser utilizados pelo inimigo.

A  distância que êles ficam do restante da subunidade 
depende, principalmente, do terreno. Todavia, èm princípio,
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devem colocar o grosso do esquadrão ao abrigo dos tiros 
de metralhadoras do adversário.

As metralhadoras, se & disposição, podem ser colocadas 
em reforço aos postos avançados. Existindo mais de uma 
via de acesso julgada perigosa, ficam prontas a ocupar 
posição sôbre as demais, devendo ser prèviamente exe
cutados os respectivos reconhecimentos, inclusive dos iti
nerários que a elas conduzam.

Outros postos, de efetivos restritos, são dispostos em 
locais adequados, a cêrca de 400 metros da posição do 
grosso, para observar o terreno, para atuar contra ele
mentos adversos que tenham conseguido escapar à ação 
dos postos avançados, para alertar a subunidade, etc.

Patrulhas são lançadas ã frente e sôbre os flancos, em 
determinadas direções e sôbre pontos particularmente inte
ressantes à segurança do esquadrão, além da linha de vigi
lância dos PA.

O restante da subunidade fica em condições de, ao ser 
alertado, ocupar posições reconhecidas sôbre as direções 
prováveis de ataque, acolher os postos e executar a defesa.

364. Quando o inimigo se apresenta, os postos avan
çados abrem fogo, procurando retardar sua aproximação; 
acolhem, se fôr o caso, as patrulhas que estejam desta
cadas, operando ã frente.

Se o inimigo continua a sua progressão, evitam se 
deixar aferrar e se retraem, utilizando itinerários reconhe
cidos, para outra posição, de onde continuam a hostilizar 
o adversário, caso isto lhes tenha sido presprito, ou, então, 
o fazem diretámente para um local à retaguarda do grosso.

Antes de descobrirem a frente, informam ao capitão; os 
retraimentos devem ser feitos, de modo a não prejudi
carem a ação dos elementos que os acolhem.

O grosso do esquadrão ocupa posição na direção conve
niente, acolhe os postos e executa a defesa.

Para retraimento, ver cap. 7 nesta parte.
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CAPITULO 5

COMBATE OFENSIVO 

ARTIGO I  

GENERALIDADES
365. Ofensiva é a operação cuja finalidade é a destrui

ção das forças inimigas, a imposição pe’o atacante de sua 
vontade, ou a conquista de acidentes do terreno que facili
tem as operações ulteriores.

366. O combate ofensivo é, muitas vezes, o único meio 
que a cavalaria dispõe para cumprir a sua missão
(C 2 —"15, n» 460).

Todavia, sempre que possível, ela procura evitá-lo, des- 
bordando as resistências encontradas.

Quando, porém, compelida a atacar, deve, se a situação 
e o terreno permitem, combinar o seu ataque com uma ação 
desbordante.

367. O combate ofensivo, normalmente, comporta três
fases de características diferentes:

—  a marcha para o combate
—  o ataque

—  o aproveitamento do êxito.
368. A  marcha para o combate tem por fim levar oa 

meios em direção ao inimigo num ambiente de segurança e  
com as menores perdas.

Realiza-se, no escalão considerado, num dispositivo de 
aproximação adotado eih função do fogo inimigo e do terre
no, e coberta por uma segurança,

369. Ataque é a ação combinada e coordenada do fogo 
e do movimento, visando obtep superioridade em uma direção 
decisiva.

O Manual C 2-15 trata, em detalhes, dêsses dois meios 
de ação dos combatentes a pé e, também, da influência do 
terreno no combate ofensivo.

370. O ataque comporta um dispositivo, que é  função
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de sua profundidade e da largura da zona de ação, e é cons
tituído por:

—  Escalão de Ataque;
—  Base de Fogos;
—  Reserva.
371. O escalão de ataque é o elemento móvel de fogo 

que conquista o terreno.
372. A  base de fogos é o conjunto de meios de fogos, 

instalados sóbre o terreno, destinado a apoiar a progressão 
do escalão de ataque.

373. A  reserva é um elemento que, inicialmente, não 
toma parte na operação, mas, que fica em Condições de, 
durante o seu desenrolar, intervir, de acôrdo com as neces
sidades surgidas.

374. O ataque de cavalaria, em principio, é ' baseado 
na surpresa, que decorre do segrêdo e da rapidez. '

375. O segrêdo é obtido pela ignorância em que o 
inimigo fica dos movimentos èxecutados e do ponto exato 
onde o ataque vai ser desencadeado.

376. A  rapidez é obtida pela presteza com que são 
executados os movimentos, reconhecimentos, decisões e or
dens.

377. Aproveitamento do êxito é empreendido sem per
da de tempo, afim de que o inimigo não possa atenuar os 
efeitos da derrota.

37S. Para os princípios fundamentais do combate ofen
sivo, ver os Manuais C 100-5, C 2-15 e C 2-61.

ARTIGO H

O ESQUADRAO ENQUADRADO 
A- Na Marcha para o Combate

a. A  cavalo
379. Marcha para o combate é o movimento tático que 

se realiza para buscar o-contato com o inimigo óu para res
tabelecer o contato perdido. O comandante examina a pro
babilidade de contato e, em função desta, determina o grau 
de prontidão para o combate.
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380. Tendo em vista a probabilidade de contato remo
to ou iminente, o esquadrão adota o dispositivo de coluna 
de estrada ou de marcha de aproximação.

Sendo dlficil a determinação do momento ou local exa
tos em que o esquadrão tenha que passar de um dispositivo 
de coluna de estrada para um de marcha de aproximação 
haverá uma fase^chamada de transição, entre um e outro, em 
que o esquadrão passará por um dispositivo de transição de
nominado coluna tática.

Quando se tratar de contato iminente, ao contrário, as 
formações adotadas, no dispositivo de marcha de aproxima
ção, são aquelas que atendem, principalmente à situação tá
tica, ou seja, são aquelas formações ditadas pela necessida
de de fugir aos efeitos dos fogos de artilharia inimiga, das 
incursões dos elementos terrestres, particularmente blinda-. 
dos.

Em ambos os casos, o capitão conduz o esquadrão ha for
mação determinada pelo comando, ou-toma a que julgar mais 
adequada, se age por iniciátiva própria.

381. No caso de contato remoto, os grossos são conside
rados livres de inquietação por elementos terrestres inimigos, 
pelo que o esquadrão adota formações de marcha que facili
tem o deslocamento, independente da situação tática.

382. A  escolha das formações, nó dispositivo de colu
na de estrada, dependem do terreno, da atividade aérea do 
inimigo e da posição que o esquadrão ocupa no conjunto do 
regimento.

No dispositivo de marcha de aproximação, as formações 
adotadas dependem da missão, do terreno, da posição do es
quadrão no conjunto do regimento e principalmente das pos
sibilidades de atuação do inimigo terrestre.

383. Em cada formação, as distâncias e os intervalos 
são tomados em andadura viva, e fixados segundo a ex
tensão da zona de marcha, de tal modo que dois grupos 
vizinhos não possam ser atingidos pelo arrebentamento de 
um mesmo projétil.

Pode admitir-se que a distância média entre os pelotões 
(de testa a testa) é de 300 metros e o intervalo (de centro 
a centro) de 150 metros.
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384. Ob pelotOes tomam a formação e andaduras de
terminadas e conservam as dlst&ncias e intervalos pres
critos.

O grupo de comando sa desloca â retaguarda do capitão, 
se fiste dirige o esquadrão.

Sé o esquadrão dispõe de elementos de metralhadoras 
em refôrço, êstes marcham em seu rastro, numa formação 
adequada.

385. Quando o capitão recebe ordem do coronel para 
engajar-se, o esquadrão dirige-se à zona indicada para 
apear, muna formação apropriada.

386. No dispositivo de marcha de aproximação, enquan
to a ação do inimigo terrestre não se faz sentir, o esquadrão 
nroeride em movimento continuo.

387. Conforme o terreno, a progressão se efetua, seja 
simultâneamente por todos os pelotões, seja por escalões 
sucessivos.

O capitão deve utilizar judiciosamente os caminha- 
mentos desenfiados existentes e aproveitar ao máximo a 
mobilidade da sua unidade para passar despercebida nos 
espaços descobertos.

As depressões infectadas pelos gases devem ser evi
tadas.

388. Se necessário, o  capitão destaca um pelotão para 
constituir a vanguarda.

Em qualquer caso, porém, esclarece sua marcha por 
meio de patrulhas, e exploradores,

389. Ò dispositivo de marcha de aproximação a cavalo, 
em regra, deve ser levado até o limite máximo permissivel 
pelo terreno e pelo fogo inimiero.

b. A  pé
390. ü dispositlyò de marcha de aproximação a pé é 

tomado quando o esquadrão alcança a zona fixada para ape
ar, ou quando não pode -mais, apesar de tôdas as tentativas, 
continuar a progressão a- cavalo; termina quando atinge uma. 
linha a partir da qual rtecessita atirar para progredir, Ou 
quando alcança a linha determinada para partida para o ata
que.
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391. Ao terminar o movimento a cavalo, seja por 
ter atingido a zona determinada para apear, seja devido às 
circunstâncias do momento, o capitão toma suas disposi
ções para o combate a pé.

De acôrdo com as instruções recebidas do comandante 
do regimento, faz um rápido estudo da situação (Ver n* 46) 
e assenta sua decisão.

392. Reune os comandantes de pelotões e secções e 
dá suas ordens.

393. As ordens, de uma maneira geral, compreendem:
—  Informações imprescindíveis sôbre o inimigo e 

tropas amigas;
—  Missão do esquadrão;
—  Direção (aZimute ou ponto de direção afastado), 

ou itinerário a ser seguido;
—  Formação a ser realizada pelo esquadrão;
—  Objetivos de marcha e frente para os pelotões 

ou pelotão de 1* escalão:
—  Medidas de reconhecimento e segurança, ligações,

etc.;
■— Conduta em caso de ataque, inclusive aéreo e 

mecanizado;
■— Prescrições relativas ao material que deve ser con

duzido (ferramentas, artifícios de sinalização, etc.), reforços 
de munição se necessário, determinações sôbre os cavalos 
de mão e trem do esquadrão, se fôr o caso, etc.;

—  Localização inicial do capitão e deslocamentos pos
teriores.

394. As diferentes formações a serem adotadas no dis
positivo de marcha de aproximação a pé variam de acôrdo 
com a natureza do terreno, com a missão do esquadrão e 
com a proteção que o esquadrão nossui à frente e nos flancos.

395. A  formação em triângulo com um peiotao em 1« 
escalão e os dois outros à retaguarda, à direita e esquerda 
respectivamente, presta-se particularmente à segurança e 
pode se transformar fàcilmente em uma formação de com
bate com dois pelotões no escalão de ataque (Fíg. 7 ).

A  mesma formação, com o vértice para a retaguarda 
(Fig. 8) é indicada, quando a zona de ação é muito larga
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Fig 7 " Formação em triângulo, vértice a frente

Fig 8  " Formação em triângulo, vértice à retaguardaREVOGADO
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ou as condigões de visibilidade são más, nao podendo um 
só pelotão proporcionar proteção suficiente ao esquadrão.

E’ a formação normal de ataque.
396. A  formação em coluna (Fi. 9) convém quando a 

zona de ação é estreita e há segurança em ambos os flancos.
397. Deve ser evitada a colocação dos três pelotões 

em 1- escalão.
398. A  formação a adotar deve visar a proteção da 

tropa contra o fogo de artilharia, ataques terrestres e aéreos 
e permitir o maior aproveitamento do terreno.

Caso haja possibilidade da intervenção de blindados, o 
capitão conduz seu esquadrão, utilizando de preferência o 
terreno que menos se preste a ação desses elementos.

1i
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Fig 9  • Formação em coluna de pelotõe*
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309. As dist&ncias e os intervalos entre os pelotões 
são variáveis.

Em terreno descoberto, os pelotões podem ficar inter
valados de uns 300 metros, em média.

Nos bosques, as distâncias e intervalos devem ser dimi
nuídos, afim de possibilitar a ligação pela vista entre os 
elementos vizinhos.

400. O comandante do esquadrão, normalmente, não 
prescreve a formação a adotar no interior dos pelotões.

Todavia, cabe-lhe corrigir as que forem adotadas ina
dequadamente.

401. A cada pelotão em l 9 escalão é dada, balizada 
por acidentes do terreno fàcilmente identificáveis, uma fren
te a esclarecer, bem como, linhas do terreno, cuja posse 
permitirá a proteção ao restante do esquadrão.

402. Patrulhas, de composição variável, são destacadas 
para preceder o esquadrão, afim de localizar patrulhas ini
migas e alertar sôbre os pontos que estejam ocupados.

Se o esquadrão está em uma ala, o flanco descoberto 
é sempre protegido por patrulhas a cavalo.

403. As ligações são mantidas por mensageiros ou pa
trulhas, quando necessário.

N a  utilização de artificios pirotécnicos, devem ser con
sideradas as possibilidades de denunciar ao inimigo a pre
sença da tropa.

404. Qualquer que seja a localização do esquadrão no 
dispositivo do regimento, é necessário uma permanente vi
gilância contra ataques aéreos ou de elementos blindados.

Setores de vigilância são designados aos pelotões, afim 
de ser mantida uma continua observação ã frente, nos 
flancos e retaguarda.

Os lança-rojões recebem missões adequadas ã eventua
lidade de ataques blindados.

405. Os cavalos de mão podem ficar com seus pelo
tões ou reunidos no conjunto do esquadrão.

Em ambos os casos, obedecem às ordens do l 9 sargento 
auxiliar, a quem compete, segundo as instruções recebidas
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do capitão, zelar pela segurança, distribuições de forragem 
e água, e manter as ligações necessárias no decorrer da 
ação. /

406. O capitão normalmente se deloca à frente ou junto 
do pelotão ou de um dos pelotões em 1° escalão.

Sempre que possível, a sua montada, conduzida à mão, 
acompanha a progressão do esquadrão.

407. A  direção de. marcha é cuidadosamente seguida; 
todavia, são permitidos pequenos desvios, afim de serem 
mais bem aproveitados os caminhamentos ou terrenos favo
ráveis.

408. A  progressão é executada por lanços.
Os pelotões de 1* escalão avançam agressivamente sôbre 

os objetivos determinados, evitando atrazos desnecessários.
O pelotão de 2" escalão, aproveitando ao máximo as 

cobertas e abrigos existentes, desloca-se em condições de, 
a qualquer momento, consoante as instruções recebidas, 
entrar em ação.

409. O capitão executa contínuos reconhecimentos, 
tendo em vista determinar os melhores caminhamentos para 
a marcha.

As zonas g  as adas, as batidas pela artilharia ou pelo 
fogo das armas portáteis, devem ser evitadas, sempre que 
possível. No caso de ser impossível desviá-las, devem ser 
atravessadas por lanços individuais ou de pequenos grupos, 
sob as vistas dos comandantes interessados.

Se o esquadrão deve atravessar uma linha caracterís
tica do terreno (estrada, crista, atêrro, etc.) que não esteja, 
no momento, debaixo do fogo, há geralmente vantagem 
em desdobrá-lo atrás dessa linha, para transpô-la de um 
só lanço, executado por tôda a subunidade.

410. Os altos horários são suprimidos na marcha de 
aproximação a pé.

Ao serem atingidos os objetivos determinados, pode 
ser feita uma pequena pausa, tendo em vista verificar a 
direção e, se necessário, executar mudanças de formação, 
ou tomar medidas de segurança, que se tomem aconselhá
veis.
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Se, excepcionalmente, fôr determinado um alto prolon
gado, instalam-se postos avançados (Cap. IV — Art. m  —  
n» 2, dêste Manual).

411. A  marcha para o combate , quando realizada 
sob a proteção de elementos já engajados, muitas vezes só 
ê possível & noite.

Nêste caso, o sucesso da mesma depende, em grande 
parte, das previsões para lhe assegurar o controle.

412. Se possível, os itinerários são reconhecidos durante 
o dia e medidas especiais para manutenção da direção, das 
ligações e do silêncio, devem ser tomadas.

Se a marcha fôr através campo, o itinerário deve ser 
balisado e a direção mantida por meio de bússola.

£ sempre preferível um itinerário maior, que siga 
pontos característicos do terreno, a um mais direto, porém, 
menos fácilmente identificável.

413. O capitão dirige o esquadrão até a base de par
tida, assegurando-se constantemente do cumprimento exato 
das prescrições determinadas e esforçando-se para evitar 
atrasos desnecessários.

414. Quando em 2? escalão, o esquadrão executa a 
marcha para o combate a pé, utilizando judiciosamente o 
terreno e mantendo-se pronto para uma eventual ação 
contra fôrças terrestres.

Utiliza, naquilo que lhe fôr aplicável, o que ficou 
prescrito nos números anteriores da presente letra.

415. No caso acima, a formação em coluna de pelotões 
(Fig. 10) geralmente é a que mais se presta ao desloca
mento, em particular, quando há segurança nos flancos, 
pois, facilita o controle e permite a utilização, por todo 
o esquadrão, de itinerários que forneçam o máximo de 
camuflagem e proteção.

B . No Ataque
416. A  ordem de ataque do regimento, normalmente 

verbal, pode ser comunicada ao comandante do' esquadrão 
diretamente pelo coronel ou por um seu representante, 
na região onde a subunidade se encontrar ou n'outro local 
determinado.
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(Cap. I  —  Art. I I  — n» 3, deste Manual).
417. Antes do ataque, o comandante do esquadrão 

executa o seu reconhecimento, elabora o seu plano e dá a 
sua ordem.

418. As cartas e fotografias aéreas não mostram 
as variações do terreno que uma pequena unidade, como 
0 esquadrão, deve utilizar durante o combate.

S necessário completá-las mediante um reconhecimento, 
cuja perfeição dependerá do tempo e das condições em que 
fôr feito.

O reconhecimento tem por finalidade dar ao comandante 
do esquadrão uma impressão pessoal do terreno em que vai 
atuar, e do modo pelo qual o inimigo o ocupa.

419. O reconhecimento executado pelo capitão deve, 
de um modo geral, compreender:

a) — determinação da zona de ação, dos objetivos 
fixados ou dos que o devam ser;

b) —  pontos ou zonas, ocupadas ou supostas ocupadas 
pelo inimigo;

c) —  zonas batidas, ou que apresentem possibilidades 
de o serem pelos fogos inimigos;

d) —  caminhamentos que se prestam à ação de carros 
inimigos, áo desencadeamento de contra-ataques, etc.;

e ) —  caminhamentos favoráveis ao acesso às posições 
inimigas;

f )  —  a segurança dada aos seus flancos, seja pela 
localização de elementos vizinhos, seja pela própria natureza 
do terreno;

g ) —  localização da base de fogos, e condição de apoio 
que espera, ou pode receber (artilharia, cortinas de fu
maça, etc.);

h) —  locais apropriados para os PO, PC e reserva;
i) — facilidades oferecidas aos movimentos das viatu

ras de munição do esquadrão e às evacuações, e localização 
dos cavalos de mão.

420. Em regra, o capitão não é colocado, inopinada- 
mente, face ao terreno em que vai atuar, nem êste se mostra
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na zona de ataque, com características totalmente inversas 
das apresentadas no decorrer da marcha de aproximação a pé.

Daí o comandante do esquadrão já ter, pelas observa
ções efetuadas no transcurso da citada marcha e pelas 
constantes informações recebidas de seus subalternos, uma 
idéia, completada antes do ataque, geralmente, por um rápido 
reconhecimento.

Convém ressaltar também, que em geral, o efetivo total 
das armas inimigas só se revela, quando forçado no decorrer 
do ataque.

421. A  missão do esquadrão no ataque é conquistar, 
um local ou locais mantidos pelo inimigo.

Para cumpri-la, deve, por uma combinação de fogo 
e movimento, aproximar-se do inimigo, aproveitando todos 
os acidentes do terreno, para proteger-se e ocultar-se.

Em consequência, os movimentos devem ser protegidos:
a) —  pelos fogos desencadeados pelas armas orgânicas 

da subunidade e pelas que lhe tiverem sido dadas em refôrço;
b) —  pelas armas do regimento ou outras, designadas 

prèviamente para cumprirem essa finalidade.
Tais fogos devem ter como objetivo neutralizar as armas 

automáticas inimigas que estejam atirando eficientemente 
contra os elementos em movimento.

422. Completado o reconhecimento, o capitão decide 
como empregar seus elementos, afim de cumprir a missão 
que lhe foi dada, do melhor modo possível e com o menor 
número de baixas.

Coordena então seu plano de ataque.
423. O plano de ataque deve estabelecer uma coorde

nação que assegure o máximo esforço de conjunto entre os 
pelotões do escalão de ataque e as armas que dispõe, as 
em apoio,- etc..

De uma maneira geral, compreende:
-— formação, linha de partida, hora do ataque, idéia 

de manobra, zona de ação, objetivos, reserva, segurança, 
emprêgo do armamento, cavalos de mão, etc..

424. A  formação a adotar varia com as circunstâncias 
e deve ser judiciosamente escolhida, afim de lhe permitir 
adquirir, na frente dada. a superioridade de fogo.
421 —  424
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Em geral, a distribuição de uma arma automática 
por 50 metros de frente dá uma densidade suficiente, para 
que não exista na frente espaço não batido e para que um 
fogo intenso possa ser desencadeado instantâneamente, sem 
manobra antecipada, sôbre qualauer ponto perigoso ou sus
peito. Alem disso, com essa distribuição, os grupos de com
bate dispõem também do espaço necessário para poderem uti
lizar o terreno; ficam, ao mesmo tempo, bastante aproxi
mados, para se apoiarem mutuamente.

425. Quando a zona de ação é muito estreita, ou 
quando a situação do inimigo não está bem definida, ou 
ainda quando o esquadrão está operando em um flanco 
exposto, a formação com um pelotão no escalão de ataque 
e dois em reserva, é freqüentemente utilizada. (Fig. 10, 
1 1 e 12).

Tal formação permite dispor o restante do esquadrão, 
em coluna, à retaguarda do escalão de ataque, ou fazer 
face aos flancos expostos, conforme as necessidades, com 
os pelotões em reserva.

426. A  formação com dois pelotões de fuzileiros no
escalão de ataque e um em reserva, é uma das mais freqüen
temente usadas. Ela permite ao esquadrão executar um 
ataque inicial em fôrça. mantendo ainda uma reserva bas
tante forte, que dará ao capitão a possibilidade de fazer 
face a uma ação futura. (Fig, 13).

427. Excepcionalmente, a formação com os 3 pelotões 
de fuzileiros em 1’  escalão e com uma reserva constiutída 
de elementos tirados de um dêles, deve ser utilizada no inicio 
do ataque. (Fig. 14).

Esta formação só se justifica, quando o esquadrão 
vai atuar em uma frente excessivamente larga e o emprégo 
inicial de tôdas as armas disponíveis é exigido para a 
obtenção da superioridade de fogo.

428. A  linha de partida, normalmente, é fixada pelo 
comandante do regimento; também pode ser designada uma 
zona para o esquadrão partir ao ataque.

Cabe ao capitão, em face de possiveis dificuldades 
(locolização. difícil no terreno, ocupação perigosa pelos 
elementos do escalão de ataque devido â incidência de vistas
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Fig 10 “ Formação do Esq Fuz em coluna de Pis (zona dc a 
cão estreita)
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Fig 11 ‘ Formação de Esq Fuz operando com um flanco 
exposto
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e fogos inimigos, etc.) determinar que cada pelotão do 
escalão de ataque desemboque de um local mais adequado.

Em qualquer caso, a hora fixada para inicio do ataque 
não deve ser retardada.

• • •

• • • • • •

\ z \  \ z \  •
Fig 12 ■ Formação do Esq Fuz operando com os flancos ex 

postos
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429. A  boia do ataque também é normalmente deter
minada pelo comandante do regimento.

Excepcionalmente ela é fixada pelo comandante do 
esquadrão.

Fig 13 • Formação do Esq Fuz com 2 Pels no escalão de a* 
taque e um em reserva. É a formação normal de »• 
taque

Quando tal acontecer, o capitão deverá levar em consi
deração o tempo necess&rio:

—  429 —
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Fig 14  - Formação do Esq Fuz cm frente muito larga. É a formação excepcional
no início do ataque I
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— aos deslocamentos até às posições, de onde deve 
ser iniciado o ataque;

—  aos indispensáveis reconhecimentos;
—  à preparação do plano de ataque;
—  & expedição de suas ordens e de seus comandantes 

de pelotões.
Km regra, as tarefas enunciadas acima, total ou par

cialmente, são executadas no decorrer do movimento, dimi
nuindo o tempo que deveria ser consagrado às mesmas.

O desembocar do ataque pode ser coordenado, deter- 
minando-se aos elementos subordinados que iniciem seus 
movimentos para a frente à uma hora definida, ou exigindo-se 
que êles estejam prontos a determinada hora, mas, só 
comecem suas operações a um sinal convencionado.

430. A  idéia de manobra do capitão é. sumária e traduz 
o modo segundo o qual vai empregar a subunidade para 
cumprir a missão recebida'.

Não é possível, sem graves riscos para a obtenção do 
almejado sucesso, progredir com esfôrço igual em tôda 
a frente dada.

Um minucioso estudo do terreno e dos modos, real 
e provável de ocupação do mesmo pelo inimigo, dará ao 
comandante do esquadrão a região onde deve concentrar 
seu esfôrço, tendo em vista atingir a posição adversa no 
ponto mais fraco.

Do mesma modo, lhe permitirá orientar o restante 
do escalão de ataque sôbre certas partes da zona de ação, 
com a finalidade de forçar o inimigo a dispersar seus esfor
ços, de maneira que não possa utilizar tôda a sua capacidade 
defensiva contra uma determinada parte do citado escalão.

431. Uma zona de ação é dada a cada pelotão de 
fuzileiros do escalão de ataque.

Esta zona é definida, designando-se para o pelotão 
uma porção da base de partida ou uma região ou ponto 
de onde êle deve iniciar o ataque.

No interior da zona de ação que lhe fôr designada, 
o pelotão é responsável pela sua progressão e pela con
quista dos objetivos designados.
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Em média, a zona de ação do esquadrão é de 200 a 
400 metros, podendo atingir a 600 metros, desde que dis
ponha de metralhadoras em reforço ou de um apoio de fogos 
eficiente.

Convém ressaltar que, em uma frente larga, a justa 
ocupação é alcançada não pela extensão da frente dos 
pelotões, mas pelo aumento dos intervalos que os separam.

Normalmente, a frente designada para o pelotão não 
deve ser menor de 100 ou mais do que 200 metros; no 
entanto, algumas vezes, as circunstâncias exigem a altera
ção desses limites.

432. A  ordem de operações do regimento para o ata
que, em regra, fixa um ou mais. objetivos, a serem con
quistados pelo esquadrão.

Conforme as condições do terreno, podem existir outros 
objetivos que devam ser conquistados pelo esquadrão, antes 
dos que foram fixados pelo coronel. Daí o capitão, algumas 
vezes, ter necessidade de escolher acidentes de terreno, 
intemediários, e os distribuir, como objetivos, aos seus pelo
tões atacantes.

A  cada pelotão, é dado um objetivo perfeitamente 
definido no terreno ou uma série de objetivos a serem 
conquistados.

O primeiro objetivo ou objetivo inicial, designado & 
cada pelotão, deverá ser a linha do terreno mais próxima, 
ou a posição inimiga dentro de sua zona de ação, cuja 
conquista é essencial para o futuro avanço de todo o 
esquadrão.

No decorrer do ataque, a partida de um objetivo já 
conquistado para um outro determinado, conforme as ne
cessidades de coordenação e contrôle, pode ser executada 
mediante ordem do capitão, ou tão logo o comandante do 
pelotão interessado a julgue conveniente.

433. Inicialmente, uma reserva, de efetivo compatível 
com suas prováveis missões, deve ser mantida para um 
emprêgo posterior (repelir contra-ataques, substituir
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elementos do escalão de ataque que tenham desviado sua 
direção, dar o assalto final, etc.).

Quando é possível definir o emprêgo da reserva, ela 
deve receber ordem para ficar em condições de cumprir 
essa missão; isto permitirá ao seu comandante realizar 
os necessários reconhecimentos e prèviamente saber como 
vai agir.

A  colocação inicial da reserva deve ter em vista a 
proteção contra a observação terrestre e aérea, e os 
tiros inimigos.

No decorrer do ataque, a reserva progride geralmente 
atrás do centro do esquadrão, conservando uma distância 
suficiente, para não se misturar com o escalão de ataque 
e não ser atingida pelos tiros de artilharia dirigidos 
contra êsse escalão; em média, tal distância pode variar 
de 100 a 300 metros.

Se o esquadrão tem um flanco expôsto, a reserva 
deverá estar colocada de forma que se posse deslocar 
ràpidamente, para fazer face a qualquer ameaça inimiga, 
que daí possa sobrevir.

A  reserva, apesar de ficar disponível, pode receber 
missões de apoio de fogo ou de ocupação do terreno.

434. A  segurança abrange o conjunto de medidas 
relativas aos flancos e aos ataques motomecanizados ou blin
dados, aéreos e gases, que possam sobrevir.

435. A  proteção imediata de seus flancos é da inteira 
responsabilidade do capitão, e independe de quaisquer outras 
medidas prescritas pelo comandante do regimento.

Normalmente, durante o ataque, haverá intervalo entre 
a sua subunidade e as que a enquadram, trazendo, em 
conseqüência, necessidade de determinadas providências.

Em regra, para a satisfação dessas necessidades, são 
destacadas patrulhas, de efetivos variáveis, e retiradas, 
quáse sempre, da reserva.

Para o caso do esquadrão agir em flanco exposto, 
ver números 425, (Fig. 12 e 13) e 433.

436. A  defesa contra carros deve ser judiciosamente
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prevista e acionada oportunamente, mediante o estabele
cimento de um eficiente sistema de alerta.

O capitão assegura a proteção pela designação, à cadá 
pelotão, de direção ou zonas de possíveis ataques de carros. 
Instrui, também, os atiradores de lança-rojão sôbre ã 
maneira pela qual cumprirão suas missões, designando po
sições que cubram as estradas favoráveis ao emprêgo de car
ros (os atiradores dessa arma desempenham as suas funções 
normais até o momento do alarme).

Cada pelotão, na respectiva direção ou zona designada, 
assegura sua própria vigilância, empregando seus grana- 
deiros de fuzil.

437. A  defesa anti-aérea, como a contra carros, re
pousa principalmente nas medidas de alerta estabelecidas 
prèviamente pelo capitão e no continuo cumprimento das 
prescrições sôbre dispersão e camuflagem.

Podem ser designadas determinadas armas, em alguns 
casos, para desencadearem o fogo anti-aéreo.

438. A  defesa contra gases é obtida mediante a colo
cação de vigilantes incumbidos de dar alarme ante qual
quer ataque e de evitar zonas suspeitas de contaminação, 
no decorrer da progressão.

439. O emprêgo do armamento deve ter em vista dar 
ao escalão de ataque o máximo de apoio.

Os morteiros de 60 mm. poderão ser colocados em 
posição —  antes do desencadeamento do ataque —  para 
serem empregados na neutralização de quaisquer armas 
inimigas ou grupos que possam impedir a progressão 
do escalão de ataque.

Em virtude do seu pequeno ráio de ação e das dificul
dades de remuniciamento, os morteiros não deverão ser 
empregados para bater grandes zonas, para realizar con
centrações prolongadas, ou para atirar sôbre alvos impre
cisos.

O emprêgo eficiente depende de se ter um observador 
bem localizado, que possa regular o tiro sôbre o alvo.

O comandante do esquadrão deve estabelecer, precisa
mente, na ordem de ataque, as zonas sôbre as quais éles
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devem estar em condições de executar o tiro. Se forem 
localizados objetivos adequados, êles poderão ser designados 
como missão inicial de tiro.

Os morteiros são mantidos sob o controle do capitão; 
todavia, quando um dos pelotões não pode ser eficiente
mente apoiado, uma das peças pode ser posta em acompanha
mento ao mesmo.

Ãs metralhadoras, caso o esquadrão tenha sido com elas 
reforçado, o capitão fixa a missão, podendo conservá-las 
sob seu controle ou atribuí-las, eventualmente, a um dos 
pelotões.

Âs armas automáticas do elemento em reserva, consoante 
as necessidades, são dadas, inicialmente, determinadas mis
sões de fogo.

440. Os cavalos de mão são objeto de especial cuidado 
por parte do comandante do esquadrão.

Êles podem ficar grupados no conjunto do esquadrão, 
ou permanecer no âmbito dos respectivos pelotões.

Devem ser localizados ao abrigo dos fogos e vistas 
inimigos e protegidos da ação da aviação.

O movimento dos mesmos para a frente, tão logo seja 
possível, deve ser previsto, mediante prescrições claras 
e precisas, afim de que não seja retardado o prosseguimento 
da ação montada, se tal se fizer necessário.

441. O pôsto de comando do comandante do esquadrão, 
raramente fica, no ataque, localizado a mais de 400 metros 
da linha de frente.

A  medida que o esquadrão progride, êle se desloca, çendo 
as novas posições informadas ao pôsto de comando do re
gimento.

As posições escolhidas deverão dispor de abrigos e ser 
desenfiadas dos fogos inimigos.

442. A  ordem de ataque do esquadrão decorre do plano 
de ataque feito pelo capitão. De uma maneira geral, abrange:

a) —■ Informações sobre o inimigo
Somente as que precisam ser conhecidas pelos subor

dinados, seguidas de uma apreciação sintética 3ôbre suas
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possibilidades, isto é, do modo pelo qual poderá, interferir 
no cumprimento da missão atribuida ao esquadrão.

b) —  Informação sôbre as tropas amigas
Que conterá sòmente a posição e ações dos elementos 

vizinhos e de apôio que influam diretamente sôbre o ataque 
do esquadrão.

c) —  Missão do esquadrão
Isto é, a missão atribuída ao mesmo na ordem regi

mental.
d) —  Hora do ataque
Constante, também, da ordem dada pelo comandante 

do regimento.
e) —  A  linha de partida, direção do ataque e objetivo 

Inicial
Dar a cada pelotão do escalão de ataque, bem como 

a conduta a ser seguida pelos mesmos, após a conquista do
respectivo objetivo inicial.

f )  —  Fogos
Apôio dado pela base de fogos; emprégo dos morteiros 

de 50 mm. (zonas de posição e '«bjetivo); missões definidas 
aos elementos de metralhadoras, se em refôrço; como e 
onde atuarão as armas da reserva, inicialmente; se fôr o 
caso, o apôio dado pela artilharia (zonas batidas, horários 
dos tiros, etc.)

g ) —  Reserva
Localização e, se possível, indicação sôbre seu provável 

emprêgo.
h) —  Segurança dos flancos e ligações com as uni

dades vizinhas
i) —  Ponto de remuniclamento e pôsto de socorro do 

regimento
Localização; —  evacuações e suprimentos —  condições 

em que serão realizados; outras instruções administrativas 
—  julgadas necessárias.

j )  —  PC e PO
Localização, bem como a posição inicial e futura do 

capitão.
k ) —  Cavalos de mão
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Localização e outras instruções referentes aos mesmos.
443. O ataque tem inicio, quando os elementos em 

1* escalão ultrapassam a linha de partida.
A  progressão, coberta pelos fogos das armas de apõio, 

é feita por infiltração ou por lanços sucessivos dos grupos 
e pelotões do escalão de ataque.

Excepcionalmente, o ataque se desenvolve, exatamente, 
como foi planejado.

A  desigualdade da resistência oposta pelo inimigo, a 
diferença de terreno, as variações do auxílio recebidos dos 
fogos de apõio, etc., facilitam ou dificultam o avanço de deter
minados elementos; uns progridem, enquanto outros ficam 
detidos.

Um elemento, não detido pelo fogo, continua a pro
gredir até conquistar o objetivo determinado, mesmo que 
os elementos, vizinhos tenham sido detidos. Êsse avanço 
desborda as resistências que detêm as mencionadas uni
dades, ou facilita, pelo fogo, a retomada do movimento 
pelos elementos detidos. Éstes retomam sua progressão, tão 
logo lhes seja possível.

As interrupções do fogo inimigo são aproveitadas para 
o impulsionamento dos elementos de escalão de ataque e 
para ocupar os pontos fortes naturais do terreno, de onde 
se possa atirar, de preferência, com as armas automáticas.

Assim, combinando o fogo e movimento, os pelotões 
progridem por lanços, a despeito do inimigo, sôbre os obje
tivos determinados, até a distância do assalto.

444. A  ação do comandante do esquadrão, uma vez 
iniciado o ataque, limita-se ao emprêgo dos fogos de apõio 
e de sua reserva.

As naturais flutuações do combate podem propiciar 
situações favoráveis ou obstáculos imprevistos, e o capitão 
deve estar alerta para poder aproveitá-los, ou contorná-los, 
procurando executar o plano de' ataque que elaborou, mas, 
evitando segui-lo rigidamente.

E ’ imperioso, para poder prêver e agir com oportuni
dade, que se mantenha constantemente informado da situa
ção a sua frente e nos flancos.
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Êle se coloca onde melhor possa dirigir e controlar 
o ataque. Para isso, ocupa um PO de onde possa vêr tôda 
a zona atribuida ao esquadrão ou, pelo menos, uma parte 
dela; neste caso, cumpre-lhe ficar nas proximidades dos ele
mentos, cujas operações são mais importantes. Deve tam
bém estar em condições de ligar-se ràpidamente com o seu 
PC, com a reserva e com as armas de apôio sob seu con
trole.

As ordens que se fizerem necessárias são dadas verbal
mente aos elementos subordinados,, ou enviadas por escrito; 
para isso, dispõe do pessoal do grupo de comando e de 
mensageiros deixados à sua disposição pelos comandantes 
de pelotão e secção. (Ver nos. 57 e 60 do presente Manual).

No decorrer do ataque, o capitão procura obter a mais 
estreita coordenação entre o movimento de seus pelotões 
e o fogo de tôdas as armas de apoio. Deve evitar que seus 
elementos se empenhem em missões que possam ser exe
cutadas prontamente pelas citadas armas, em especial, 
quando o auxilio dessas vai lhe poupar tempo e baixas. 
Os pedidos de tiros de metralhadoras e morteiros 81 são 
feitos ao comandante do esquadrão de petrêchos e, se fôr 
o caso, solicita ao comandante do regimento, por intermédio 
do observador avançado, os tiros de artilharia que julgar 
necessários.

445. A  secção de morteiros de 60 mm. é deslocada ã 
frente, de maneira a atender prontamente as necessidades 
dos pelotões, sempre que a eficácia do tiro não é mais 
possível da posição ocupada, ou tôda vez que o terreno 
conquistado ofereça posições, das quais a missão de apôio 
possa ser mais bem executada.

Todavia, cumpre ter especial cuidado na seleção dos 
objetivos e parcimônia no consumo da munição, já  que a 
peça de morteiros só pode transportar, a braço, uma quan
tidade de projetis muito limitada.

De maneira geral, os morteiros são empregados contra 
os seguintes tipos de objetivos:

a) —  metralhadoras pesadas e morteiros inimigos em
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posições desenfiadas, pessoal abrigado, que de uma zona 
perfeitamente assinalada estejam detendo a progressão;

b) —■ posições inimigas avançadas, para manter supe
rioridade de fogo durante o avanço final dos pelotões de fuzi
leiros até a distância de assalto, quando não forem possíveis 
outros fogos de apôio;

c) —  contra-ataques inimigos, quando o fogo é essen
cial, quer para detê-lo, quer para retardá-lo, ganhando tem
po, até que outras medidas sejam tomadas.

446. O emprego da reserva deve ser justo e oportuno.
Ela não deve ser empregada por partes, nem se con

fundir com o escalão de ataque; para isto, seu desloca
mento é regulado, de maneira que se conserve a uma dis
tância conveniente do mesmo (Ver n. 433).

Quando o capitão determina que, inicialmente, ela aguar
de ordem em uma certa posição, deve expedir, em tempo, 
as indicações para o seu deslocamento.

Enquanto os pelotões do escalão de ataque não empe
nharem suas próprias reservas ou os fogos de apôio não se 
tomarem insuficientes, a reserva não deve ser empregada; 
excetuam-se, todavia, os casos em que é necessário apro
veitar uma oportunidade, para se desfechar um golpe deci
sivo, ou para repelir um contra-ataque inimigo. Por vezes, 
nesta última emergência, o comandante da reserva não deve 
hesitar em dar, por sua própria iniciativa, o apôio de seu 
fogo ao elemento visado.

Se os pelotões do escalão de ataque, apesar dos esforços 
feitos, não podem continuar a progressão, a reserva deverá 
ser empregada sem hesitação. Não é aconselhável, porém, 
insistir com ela onde o inimigo resiste mais fortemente; o 
capitão a engaja no ponto mais propício e dá-lhe todo 
o apôio de fogo que lhe fôr possível, tendo em vista criar 
uma nova possibilidade de movimento. De preferência, as 
resistências que detêm o escalão de ataque, devem ser 
envolvidas, ou atacadas de flanco.

Sempre que a reserva é empregada, o capitão informa 
ao comandante do regimento (nç 60) e providencia a cons
tituição de uma outra. Esta poderá ser obtida, utilizando
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o pessoal (mensageiros, homens destacados de seus pelo
tões, etc.) que possa ser reunido com segurança, ou deter
minando que a reserva de um dos pelotões, ainda não em
penhada, não o seja, sem sua prévia autorização.

E’ vedado constituir reserva, ou reforçá-la, retirando 
elementos quê se achem sob o fogo inimigo.

447. Os flancos devem merecer especiais cuidados no 
decorrer do ataque; nem sempre as medidas previstas e 
tomadas inicialmente são eficientes e imutáveis.

O capitão deve se manter constantemente informado da 
situação dos mesmos e da localização dos flancos de cada 
unidade vizinha.

Se, eventualmente, perder o contato com uma das 
unidades enquadrantes, informa ao comandante do regi
mento e toma as disposições que julgar necessárias.

448. " O esquadrão progride, mesmo que as unidades 
vizinhas tenham sido detidas. E ’ ganhando terreno, sem se 
regular por elas, mas, assegurando a ligação, que lhes 
presta o mais eficiente auxílio.

Contudo, o esquadrão auxilia as unidades vizinhas, 
quando:

—  tal auxilio facilitar sua própria progressão;
—  receber ordem do comandante do regimento;
—  julgar que é imperiosa à realização da missão atri

buída ao regimento, mesmo sem recebimento da ordem.
Cumpre também assinalar que:
-— um auxilio que possibilite, a uma unidade vizinha 

retardada, retomar sua progressão, é geralmente o melhor 
meio, para manter a segurança do próprio flanco;

—  é -mais eficaz um auxilio pelo fogo e movimento, 
do que somente pelo fogo.

Neste último caso, o movimento deve ser apoiado pelo 
fogo de tôdas as armas disponíveis, inclusive o da unidade 
que está sendo auxiliada. Também, o movimento não deve 
privar o esquadrão, por muito tempo, dos elementos essen
ciais à própria progressão futura.

449. O assalto é o lanço que conduz sôbre o objetivo.
Nem sempre êle apresenta o caráter de simultaneidade
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No curso do ataque, realizam-se assaltos locais, lançados 
geralmente pelos pelotões ou grupos, que o preparam prè- 
viamente, mediante ação de tôdas as armas de que dispõem, 
tão logo é pressentida a possibilidade de êxito.

Normalmente, êle não tem a sua realização determi
nada pelo comando superior, cabendo ao capitão impulsio
ná-lo, ou apoiá-lo, seja com fogos de que dispõe, seja uti
lizando sua reserva, se necessário.

A  distância em que êle é iniciado, varia com o terreno, 
a visibilidade e a resistência inimiga; em média, é menor 
do que 300 metros.

Os componentes do escalão de ataque avançam ousada 
e ràpidamente contra as resistências oponentes, O tiro em 
movimento é utilizado vantajosamente; as armas do com
bate aproximado e as granadas têm largo emprêgo nesta 
fase final do ataque.

450. A  conduta do esquadrão após a conquista do obje
tivo é normalmente fixada na ordem regimental.

O capitão, após atingí-lo, organiza seu fogo, põe a 
sua unidade em ordem, retoma, se pode, um escalonamento 
em profundidade, restabelece suas ligações, instala seu 
observatório e informa ao comando do regimento.

As informações que presta, devem tratar da situação, 
do efetivo do esquadrão, das necessidades em munição, etc..

Se houver prisioneiros, os envia devidamente escoltados 
para o ponto de reunião de coleta previsto (ver C 100-10 e 
C 30-15).

Cumpre-lhe, enfim, zelar pela segurança e conservação 
do terreno conquistado.

451. O ataque a cada objetivo dó esquadrão é feito de 
maneira semelhante ao ataque ao primeiro objetivo.

E ’ de grande importância a rapidez nos reconhecimentos 
e na expedição de ordens, afim de que o ataque seja reini
ciado sem demora, a tempo de tirar proveito do sucesso 
já  obtido.

452. O aproveitamento do êxito, se as condições em 
que o inimigo abandona a posição são favoráveis, é logo 
iniciado.
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Nêste caso, o capitão conserva o contato, lança para 
a frente seu primeiro escalão e persegue o inimigo com 
seu fogo. Retoma sua unidade, escalona-a e, se a missão 
comporta, faz montar tòda ou parte da sua tropa e lança-a 
para a frente.

Todavia, o mais eficaz aproveitamento do êxito decorre 
do emprêgo de elementos lançados especialmente para êsse 
fim. (Ver n« 3 do presente Artigo).

453. Quando, no decurso do ataque, a progressão é 
detida, o capitão emprega tôda a sua energia em manter os 
pèlotões sôbre os pontos atingidos e informa ao comandante 
do regimento acêrca de sua situação.

Os trabalhos de organização do terreno (abrigos, espal- 
dões, etc.) são iniciados e a luta pelo fogo continua.

454. Se o esquadrão fôr envolvido, o capitão improvisa 
um ponto de apôio sumário e executa a defesa em tôdas 
as direções.

A  mais estrita economia de munição deve ser feita.
455. Se receber ordem para interromper o combate 

e se as circunstâncias permitirem, o capitão desaferra seu 
esquadrão, em caso de necessidade, por escalões.

Algumas vezes, a pressão inimiga pode compeli-) o es
perar pela noite, para executar a operação.

456. Pode acontecer que, devido à necessidade de levar 
à frente certas armas de apôio, seja ordenada ao esquadrão 
uma parada no decorrer do ataque.

Nêste caso, o capitão, sem se descuidar da segurança 
de sua subunidade, deve aproveitar a parada para os rea- 
justamentos necessários ao prosseguimento do ataque.

C. No aproveitamento do êxito e perseguição
457. O aproveitamento do êxito, em principio, é iniciado 

tão logo seja conquistado o objetivo principal do ataque; en
tretanto, deverá ser desencadeado a qualquer momento que 
uma brecha seja aberta no dispositivo adversário, ou ainda 
quando êste apresente indicios de desagregação.

Tem como finalidade apressar a conquista do objetivo 
de rutura, atuando sôbre os flancos e a retaguarda imediata
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do inimigo, não lhe permitindo oportunidade de se reorgani
zar.

Poderá ser executado pela própria tropa encarregada da 
conquista do objetivo de rutura ou por um elemento da re
serva.

158. A  perseguição procura o aniquilamento da fõrça 
principal do inimigo.

É iniciada quando o inimigo não é capaz, por mais tem
po, de manter sua posição e tenta fugir. Indícios importan
tes da fraqueza do inimigo são: o avanço contínuo numa di
reção decisiva sem uma reação inimiga forte; a conquista 
de objetivos capitais; o aumento de números de prisioneiros 
capturados, armamento abandonado e mortos não enterra
dos; e a diminuição ou cessação de outras contramedidas 
hostis.

459. As operações de aproveitamento do êxito se carac
terizam pela: rapidez no cumprimento das prescrições rece
bidas; flexibilidade nos dispositivos adotados; audácia na ex
ploração das características da arma; e descentralização vi
sando maior iniciativa aos subordinados.

460. Em princípio, cabe aos elementos motomecaniza- 
dos, por sua velocidade, mais apropriados a êste tipo de ação, 
a tarefa da retomada do contato com as fôrças adversas.

files se lançam ràpidamente no encalço do inimigo, re
calcam as resistências encontradas, ou mantêm o contato, 
quando em presença de fôrças superiores.

461. Neste caso, isto é, quando houver elementos moto- 
mecanizados operando à frente, o esquadrão ocupa no dispo
sitivo do regimento o lugar determinado pelo coronel, e 
se conserva em condições de, mediante ordem, apoiar ps 
citados elementos.

Se o esquadrão fôr destacado para, no decorrer do des
locamento, constituir a vanguarda do regimento, observa 
os princípios contidos no capítulo 4 —  Art. n  —  N« 2, 
do presente Manual.

462. As operações de aproveitamento do êxito serão 
desencadeadas por elementos a cavalo tôda vez que o terre
no dificulte a exploração máxima da mobilidade dos moto- 
mecanizados, quando o inimigo retirar-se com fraca veloci-
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dade operacional ou, ainda, quando as condições atmosiéri- 
cas dificultarem a ação daqueles elementos.

463. O esquadrão de fuzileiros, empregado numa.ope- 
ração de perseguição, constituirá um destacamento de des
coberta do regimento, ou mesmo da própria GU, no âmbito 
da qual o regimento esteia trabalhando.

Normalmente, êie é reforçado por elementos de metra
lhadoras, etc..

Em qualquer dos casos, ressalvadas a duração da missãó, 
a profundidade da operação e as condições imediatas de 
apdio, êle obedece o contido nos números que seguem.

464. Ao comandante ao esquaarao ae ruzueiros, que re
cebe a missão de se constituir em DD, são dadas uma mis
são, uma zona de ação bem definida e outras prescrições 
gerais que se façam necessárias.

Tratando-se de uma operação de perseguição, os obje
tivos a Serem dados ao DD devem ser profundos de forma a 
permitir que seja cortada a retirada do inimigo. Êstes ob
jetivos incidem, em geral, sobre nós de comunieações, reu
niões de tropa ou pontos que dominem as comunicações.

465. Recebida a ordem, o capitão faz o estudo da si
tuação (ver n° 46), assenta sua decisão, reune seus subal
ternos e dá suas ordens.

A  carta da região em que vai atuar deve ser cuidado
samente estudada, sendo, em particular, assinalados os pon
tos ou zonas que se prestem favoràvelmente à localização 
de resistências inimigas, os eixos que a elas se dirigem, 
bem como facilidades oferecidas aos desbordamentos.

466. O dispositivo a adotar deve permitir, de um 
lado, a rapidez na retomada do contato e na obtenção e 
transmissão dos informes e, de outro, o pronto e eficaz 
aproveitamento dêsses informes e imediata ação.

Em conseqilência, o capitão constitui uma ou mais 
patrulhas, de efetivos variáveis até o máximo de pelotão 
e conserva o restante do esquadrão sob seu contrôle, para 
com êle exercer suá ação, onde se fizer necessário.

A , capacidade de investigação de um pelotão de fuzi
leiros é, em média, de 2 kms., mas, contra um inimigo de
sorganizado, pode ser razoàvelmente aumentada.
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467. A  velocidade de marcha, determinada pela neces
sidade de se deslocar ràpidamente no rastro do inimigo, 
não permite um esquadrinhamento metódico da zona de 
ação.

Em média, a velocidade horária é de 7 a 8 kms..
468. A  segurança não deve ser descurada. Ela repousa 

não só na mobilidade do esquadrão, como também na exe
cução das medidas prescritas pelo capitão.

Com o objetivo de retardar o movimento, o inimigo pode 
armar emboscadas, principalmente em terrenos cobertos.

469. Normalmente, no período que antecede o seu 
lançamento, o esquadrão se desloca para as proximidades 
dos elementos em 1* escalão e ai permanece pronto pára 
partir à primeira ordem.

Isto permite ao capitão se manter perfeitamente infor
mado acêrca do desenrolar dos acontecimentos e tomar ou
tras disposições que julgue necessárias.

470. No momento justo e mediante ordem, o esqua
drão inicia o cumprimento da missão recebida.

O capitão aciona as patrulhas que constituiu, enquanto 
o restante da subunidade aguarda determinação para partir.

Em certos casos, o início do cumprimento da missão, 
isto é, a passagem na brecha, pode ser determinado pelo 
comandante do esquadrão em face das informações dos 
elementos de 1° escalão.

471. As patrulhas se lançam ousadamente, segundo os 
itinerários prescritos, recalcando, ou desbordando as resis
tências encontradas e informando constantemente o co
mandante do esquadrão.

472. O grosso do esquadrão se desloca por lanços, 
em condições de apoiar os elementos lançados à frente e de 
vencer as resistências que a êles se oponham.

473. O capitão se desloca, onde melhor possa acionar 
a sua subunidade.

file recebe Os informes enviados pelas sua,s patrulhas, 
as substituí, quando julga conveniente, ou lança outras, 
sempre que achar necessário; aciona o grosso cm função
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dos informes recebidos e o mantém pronto a intervir, sem 
perda de tempo, onde fôr preciso.

Procura, enfim, tirar o máximo partido da sua mobili
dade —  só apeia quando fôr impossível o movimento a cavalo.

474. As resistências opostas pelo inimigo no decorrer 
do aproveitamento do Cxito, normalmente, são improvisa
das e esparsas, colocadas em regiões favoráveis ao re tar
damente do« elementos que o seguem.

Geralmente, há conveniência em desbordá-las, seja para 
cair de surpresa sôbre sua retaguarda, seja para cortar- 
lhes a retirada, seja ainda para se lançar inopinadamente 
sôbre elementos mais importantes que se deslocam cober
tos pelos que foram desbordados.

Em regra, a profundidade do espaço abandonado pelo 
inimigo é limitada pela existência de uma posição, mais 
ou menos organizada, e onde êle se dispõe a resistir mais 
eficazmente.

475. Quando são encontradas resistências, as patrulhas 
esforçam-se por fazê-las cair.

Se tal sucede, o movimento é prontamente retomado.
476. Se a resistência não pode ser removida, o coman

dante do esquadrão não deve hesitar em atacar.
Executa um rápido reconhecimento, escolhe um ponto 

que lhe pareça favorável a exercer seu esfôrço, determina 
as condições de apoio de fogo e desencadeia a ação.

477. Se o inimigo retira, o capitão lança imediata
mente suas patrulhas, reagrupa o restante do esquadrão 
e continua o movimento para a frente.

478. Quando o inimigo resiste e o esquadrão não 
pode prosseguir o movimento, o contato deve ser mantido 
até a chegada do grosso da tropa.

479. Os informes têm um papel preponderante no 
aproveitamento do êxito.

A  transmissão dos mesmos deve ser feita o mais rápi
damente possível; para isso, o capitão dispõe dos meios 
orgânicos e dos que forem colocados à sua disposição.
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Um Informe só tem valor, quando chega em tempo 
ãtãl àquele que o espera, ou que o pode explorar.

480. A  conduta a manter com os prisioneiros está 
contida no Manual C 30-15.

D. Como reserva
48Í. O esquadrão de fuzileiros fica em reserva, quando 

isto fôr especificado na ordem dada pelo coronel.
482. Eventualmente, êle pode ficar em reserva da GU 

a que pertence.
Nêste caso, sua missão e demais prescrições ficam a 

cargo do comando desta.
483. As missões de uma reserva podem ser as seguintes: 
a —  continuar a ação do escalão de ataque, 'quando

êste ficar enfraquecido ou desorganizado;
b —  envolver ou desbordar qualquer resistência que 

detenha o citado escalão;
c —  proteção de flancos ou da retaguarda; 
d —  repelir contra ataques; 
e —  auxiliar unidades vizinhas; 
f  —  aproveitar o êxito;
g  —  fornecer patrulhas especiais, se necessário; 
h —  encargos extraordinários (remuniciamento e outros 

serviços em beneficio dos elementos do escalão de ataque).
484. Para auxilo a unidade vizinha» e aproveitamento 

do êxito, ver, respectivamente, números 448 e 457 a 479.
485. Consoante a situação, o esquadrão de fuzileiros 

em reserva pode permanecer montado, ou apear, para cum
prir a missão.

Se permanecer montado, deverão ser tomadas as me
didas tendentes a assegurar o segredo e a segurança (disper
são, ocultamento, etc.).

486. A  ordem dada ao capitão, em geral, prescreve 
a localização inicial e, se fôr o caso, a respectiva utilização, 
previsões para o emprêgo no decorrer da ação, etc..

487. Recebida a ordem, o capitão, acompanhado do 
pessoal julgado necessário, se desloca até o local designado, 
afim de proceder aos indispensáveis reconhecimentos (itine-
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rários que a êle conduzem, desenfiamentos oferecidos &s 
vistas e aos tiros, etc.).

Normalmente, há conveniência em conduzir tôda a su- 
bunidade até uma região coberta, situada nas proximidades 
do local determinado, proceder aos reconhecimentos, e depois 
levá>la para o mencionado local.

488. Se para a localização inicial fôr necessário um 
deslocamento a cavalo e a situação exigir, o comandante 
do esquadrão obedece o contido no Art. IX —  n» 1 -— Letra a 
do presente Capitulo, naquilo que lhe fôr aplicável.

De modo idêntico procede para os movimentos a pé 
(Art. I I  —  n» 1 —  Letra b —  W s. 414 a 415).

489. Em regra, compete ao capitão conduzir pes
soalmente o esquadrão até a posição inicial.

No entanto, caso não o possa fazer, deve delegar esta 
atribuição ao subcomandante do esquadrão ou a um outro 
subalterno, dando-lhe tôdas as instruções sôbre o desloca
mento até a aludida posição, prescrições referentes à segu
rança, etc..

490. Em face do emprêgo provável da subunidade, o 
capitão faz as suas previsões, esforçando-se por tê-las com
pletas, antes de entrar em ação.

Reune seus subalternos e informa-lhes acêrca dos de
talhes dessas previsões, definindo o papel de cada um em 
face das mesmas.

491. Na posiçáo Inicial, os pelotões são dispostos de 
maneira a facilitar a execução do que foi previsto; tomam- 
se medidas relativas à segurança local contra eventuais 
sortidas terrestres e tira-se o maior partido dõ terreno, 
para assegurar a proteção passiva anti-aérea.

Todos os esforços são feitos, para evitar que o inimigo 
descubra a localização da reserva.

492. O deslocamento da reserva, normalmente, é efe
tuado por lanços, por ordem do comandante do regimento.

O mecanismo do deslocamento é aná'ogo ao da marcha 
para o çòmbate a pé. (Letra b do presente artigo).
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493 J A  distância em que deve ficar do escalão de 
ataque depende do terreno, da segurança, do contrôle e de seu 
provável emprêgo.

494. A  reserva é empenhada por ordem do coronel.
Entretanto, em caso de absoluta necessidade, o capitão

não deve hesitar em agir por iniciativa própria.
495. A  conduta da reserva, quando posta em ação, 

é idêntica á do esquadrão de fuzileiros no escalão de ataque. 
(N* 2 —  Art. n  presente Manual).

496. As ligações devem ser perfeitamente estabele
cidas.

O capitão se mantém a par do desenrolar dos aconte
cimentos e em condições de ser acionado pelo coronel, sem 
perda de tempo. Para isso, permanece no PC do regimento, 
ou designa um oficial para essa missão.

497. Os cavalos de mão obedecem ao prescrito no 
n» 440.

498. Quando â reserva fôr dada uma missão de apoio 
de fogo, em principio, só é destacado para cumprí-la o pes
soal dos grupos de tiro das armas automáticas, geralmente 
sob o comando de um subalterno prèviamente designado.

Tais elementos são recuperados, tão. logo terminem 
a missão ou na iminência do emprêgo do esquadrão.

499. Pode acontecer que o desenrolar do ataque 
imponha a necessidade do esquadrão executar uma passagem 
de linha.

Cumpre ao capitão, ao receber a ordem, deslocar-se 
com o pessoal julgado necessário {Oficiais, grupo de coman
do, etc.) para a região em que vai ocorrer a passagem e, 
aí, entrar em entendimentos com o comandante dos ele
mentos que vão ser ultrapassados, fazer os seus reconhe
cimentos, t )mar sua decisão e prescrever missões aos seus 
subordinad< s.

O esquadrão, em regra, é conduzido pelo subcoman- 
dante até o local determinado pelo capitão; o citado local 
deve preencher os requisitos indispensáveis à segurança 
e ao segredo.
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A  formação de ataque é tomada no local mencionado 
acima ou noutro mais & frente, porém, sempre sob a pro
teção dos elementos engajados, constituindo a linha por 
êstes mantida a orla exterior da linha de partida.

Tôdas as ações que antecedem a passagem de linha 
devem ser cüidadosamente executadas dentro do prazo es
tipulado, afim de que o mesmo seja realizado na hora fixada 
para a retomada do ataque.

500. Se a operação fôr realizada ao amanhecer, tomam- 
se, de véspera, tôdas as medidas necessárias (entendimen
tos, reconhecimentos, etc.), inclusive balizamentos, designa
ção de guias, e outras providências que facilitem o desen- 
cadeamento da missão atribuída ao esquadrão.

Particular cuidado deverá haver no cálculo do tempo 
previsto para execução do movimento e demais ações que 
precedem a passagem de linha.

E. CASOS PARTICULARES 

a. Ataque Noturno

501. Para as características gerais noturnas, ver 
C 100-5 —  Cap. 13 —  Art. I I I  e, para as peculiares à arma, 
ver os manuais C 2-15 e C 2-61.

502. O esquadrão de fuzileiros pode ser empregado 
num ataque noturno no conjunto do regimento ou isola
damente.

503. Uma preparação minuciosa deve ser feita.
Se possível, o ataque é ensaiado num terreno seme

lhante àquele em que vai ser realizado. Quando isto não 
é permitido, seja por exiguidade do tempo, seja por outro 
motivo qualquer, devem ser feitos exercícios em planos re
levos da zona, onde a operação se desenvolverá.

Numa operação delicada como é o ataque noturno, 
o segrêdo e a surpresa têm capital importância.

504. O coronel, ao determinar um ataque noturno, 
informa sôbre o inimigo e tropas amigas e fixa ao esqua
drão:
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—  Missão —  que define o papel a desempenhar no 
quadro da operação que serã realizada;

—  Objetivo —  perfeitamente definido, fàcilmente re
conhecível à noite e limitado em largura e profundidade;

—  Conduta após a conquista do objetivo —  afim de 
evitar confusões, incertezas e perdas de tempo, que pode
rão redundar em resultado desastroso.

Normalmente, após a conquista, afim de reforçar a ocupa
ção da posição, é designado um elemento de metralhadora 
para o esquadrão de fuzileiros; „

— Apoio de fogos — que será dado pelas armas sob 
seu contrôle, mas, sòmente após o ataque ter sido revelado.

Os elementos de tiro dessas armas são calculados 
durante o dia. As metralhadoras atiram por horário ou a 
pedido, mediante sinais convencionados. Os morteiros ati
ram & frente e nos - flancos, em particular, onde houver 
suspeitas de existirem reservas inimigas;

—  Hora do ataque —  determinada em função da finali
dade que se tem em vista.

Assim, quando se quer impedir o retraimento do ini
migo ou o reforço de suas posições durante a noite, o ataque 
é desencadeado logo às primeiras horas da mesma; quando 
êle constituir a ação preliminar de um ataque ao amanhecer, 
é levado a efeito às últimas horas da noite;

—  Posição de reunião —  é aquela onde o  esquadrão é 
desenvolvido para o ataque e onde sãó feitas as verifi
cações finais (contrôle, direção, deslocamentos, etc.).

£ localizada bem à frente, próxima da linha de par
tida, sempre que possível desenfiada dos fogos de trajetória 
tensa, não sendo isto, entretanto, imprescindível, desde que 
a escuridão proporcione a proteção necessária;

—  Linha de partida —  que deve ser fàcilmente identi
ficável e reconhecível, de preferência perpendicular à direção 
de ataque.

Havendo dificuldade em defini-la, pode ser usado o 
balisamento.

A  situação ideal é aquela em que coincide com a orla. 
anterior da posição de reunião;
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—  Medidas de controle e identificação —  são amplamente 
utilizadas e perfeitamente definidas. Fixam-se acidentes 
inconfundíveis (estradas, cêrcas, orlas de bosques, cursos 
dágua, etc.) como indicadores de itinerários de aproximação; 
além disso, um azimute de marcha também é determinado.

Meios de identificação visuais —- faixas ou lenços bran
cos, etc., prêsos às costas dos combatentes —- ou verbais 
—  senhas e contrasenhas ■— são empregados.

—  Outras medidas complementares —  julgadas necessá
rias e assecuratórias do êxito do ataque, podem ser também 
determinadas.

505. A  ação do capitão durante o tempo que precede 
o ataque, é múltipla e variada.

Abrange um conjunto de reconhecimento, ordens, plano, 
providências e verificações, todos imprescindíveis ao bom 
cumprimento da missão recebida.

506. Os reconhecimentos são indispensáveis e devem 
ser tão completos quanto permitam o segrêdo, o tempo, O 
inimigo e o terreno.

O reconhecimento do terreno mantido pelo inimigo é 
feito de dia e ao anoitecer, afim de que sejam assinaladas 
as diferenças de aspectos dos acidentes existentes.

O capitão deve, de uma maneira geral:
—  localizar perfeitamente o objetivo que lhe foi dado 

e o eixo de progressão de ataque do esquadrão;
—  determinar o eixo de progressão de seus pelotões, 

além da linha de partida;
—  escolher acidentes, tais como, cristas, sebes, estradas, 

etc., ou outros pontos notáveis do terreno, que possam, à 
noite, servir para auxiliar o controle da operação.

E conveniente ressaltar que o reconhecimento do ter
reno, mantido pelo inimigo, é limitado à observação de deter
minados acidentes, feita de pontos & retaguarda da linha 
de frente. O estudo de fotografias aéreas verticais e obli
quas, recentes, caso existam, de muito facilitará e comple
tará o trabalho do capitão.

Cumpre ainda ao comandante do esquadrão reconhecer:
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—  a posição de reunido que lhe foi artibuida, dlvidindo-a 
em zonas, que serão dadas aos seus pelotões;

—  a linha de partida prescrita, balisando-a, se fôr o caso, 
e repartindo-a entre os pelotões.

Os locais, onde será atravessada, Bão fixados exata
mente;

—  os itinerários que os elementos subordinados devem 
seguir para, da orla anterior da posição de reunião, alcan
çar a linha de partida;

—  os itinerários que, do local onde o esquadrão se acha, 
conduzem à posição de reunião.

Normalmente, afim de serem evitados erros ou en
ganos, os itinerários são balisados e guias são escolhidos, 
para conduzirem os elementos subordinados até cs locais 
escolhidos.

507. . As ordens expedidas pelo capitão têm o carater 
de preparatórias, até ser dada a de ataque, decorrente do 
plano que elaborou.

Primeiramente, tão logo recebe a ordem do coronel, 
distribui a sua ordem, afim de alertar os subordinados 
sôbre a missão recebida (Ver n* 46); após terminar os 
reconhecimentos, expede outra ordem, em que dá os dados 
necessários oriundos dos mesmos e outras informações ou 
instruções que julgue conveniente.

Os reconhecimentos dos comandantes de pelotões só 
serão realizados se o tempo disponível permitir. Se tal 
suceder, a ordem preparatória deverá ser dada de modo 
que éles os realizem antes do anoitecer, competindo ainda 
ao capitão estabelecer as restrições (sôbre os reconheci
mentos) que lhe pareçam necessárias à manutenção do 
segrédo.

508. O plano para um ataque noturno, embora mi
nucioso em seus detalhes, deve ser simples.

Deve estabelecer uma coordenação que assegure a ma
nutenção da direção, do contrôle e da coesão dos elementos 
postos em ação.

Para elaborá-lo, o capitão possui as informações sôbre 
o inimigo, sôbre as tropas amigas, o terreno a ser percor-
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rido e outras indicações úteis prestadas pelo coronel, file 
os amplia pelo contato com os elementos em 1* escalão, 
por meio de patrulhas ou postos de observação que haja 
podido lançar, ou instalar ainda de dia, pelos seus reco
nhecimentos ou pelo estudo de fotografias aéreas, caso 
tenham sido distribuídas.

Nenhuma regra fixa pode ser estabelecida para a con
fecção do plano. De uma maneira geral, êle compreende:

—  Direção e controle —  onde são aproveitadas tôdas 
as medidas possíveis para mantê-los. Tais medidas consis
tem em:

—  não marcar objetivos intermediários;
—  escolher terreno favorável à progressão;
—  designar limites, balizados por acidentes inconfun

díveis no terreno e dar azimute de marcha para cada ele
mento do esquadrão;

—  determinar um pelotão base, devendo ser escolhido, 
de preferência, o que progredir por um itinerário mais fácil- 
mente identificável;

— - prescrever paradas curtas, mas, necessárias & manu
tenção do contrôle e reajustamentos; poderão ser esco
lhidas linhas características do terreno, ou, caso essas não 
existam, são determinados intervalos de tempo para serem 
realizadas;

—  determinar precisamente a conduta de cada pelotão 
após a conquista do objetivo;

—  empregar guias para os deslocamentos da reta
guarda para a frente e desta em direção ao inimigo; pres- 
tam-se a esta última finalidade, se existirem, homens que, 
em missão de patrulhas, tenham percorrido o terreno que 
leva às posições adversas;

—  outras prescrições julgadas oportunas e necessárias:
—  velocidade de progressão —  é função do grau de 

visibilidade e do terreno.
Normalmente, consta da ordem do regimento. Em mé

dia, até a posição de reunião, quando através campo, é 
de 1,5 Km/h; além da citada posição é de 100 ms em 6 a 10 
minutos.
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— Formações — devem ser compactas e flexíveis para 
assegurarem a direção e o controle; as distâncias e inter
valos são variáveis.

Para o deslocamento até a posição de reunião, o capitão 
adota a formação mais conveniente, tendo em vista não só 
o futuro dispositivo, como também o itinerário a percorrer; 
êste, se o terreno permite, pode ser distinto à cada pelotão.

Para transpor a Unha de partida, normalmente, é ado
tada a formação em linha de pelotões, cada pelotão por 
grupos sucessivos em uma direção definida.

Uma patrulha de efetivo variável precede o esquadrão, 
afim de lhe proporcionar a necessária segurança.

A  secção de morteiros de 60 mm segue um dos pelotões, 
a uma distância conveniente, ou se desloca por lanços, 
marcados periòdicamente pelo capitão. Haverá, pois, neces
sidade de serem destacados homens da secção para junto 
daquela autoridade, afim de transmitirem as ordens e ser
virem de guias no decorrer do lanço. Em qualquer dos casos, 
deverá haver cuidado em evitar que, por se achar muito 
próxima dos elementos em l 5 escalão, ela seja levada a 
tomar parte no assalto.

A  reserva é normalmente constituída por um pelotão de 
fuzileiros. Seu papel é reforçar as posições ocupadas, ou 
proteger o retraimento, em caso de necessidade. O capitão 
designa a posição que ela deve ocupar. Em regra, esta po
sição fida situada fóra do eixo de ataque do esquadrão, 
entre a linha de partida e o objetivo, em local que se preste 
favoràvelmente ao desempenho de sua finalidade. Algu
mas vezes, quando a distância ao objetivo permite, a reserva 
pode permanecer na linha de partida.

A  reserva não pode ser empregada como elemento de 
manobra, nem ser empenhada prematuramente, nem reunida 
aos elementos em 1" escalão.

A  formação normal de ataque do esquadrão é com 
2 pelotões em 1" ««calão e um em reserva.

—  Segurança —  repousa principalmente na escuridão e 
na preservação do segredo.

As ações preparatórias para o ataque devem ser to-
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madas durante o dia, sendo restringidas ao mínimo indis
pensável os movimentos necessários.

As noites claras favorecem o contrôle, mas, diminuem 
o ocultamento dos atacantes.

O vento é um fator favorável, quando vindo da direção 
do inimigo.

Durante a progressão, o esquadrão é precedido por 
uma patrulha (ver Formações, no presente número); sôbre 
os flancos, são lançadas outras, tôdas de efetivos variáveis, 
de ordinário, tiradas da reserva.

—  Segrêdo —  é vital para o sucesso da operação.
Fumo, luzes de quaisquer espécies, conversas, (exce

tuam-se ordens verbais, informes, senha e contra-senha, 
assim mesmo em voz baixa), são proibidos.

As peças do equipamento ou fardamento que façam 
ruidos ou reflitam à luz são cuidadosamente embrulhadas, 
substituídas ou eliminadas.

As baionetas são armadas antes de ser iniciada a pro
gressão.

—  Identificação —  Os meios para assegurá-la são, em 
regra, prescritos pelo comando do regimento (ver n» 504); 
se não o forem, são da competência do capitão, que pode 
também complementar os determinados.

Distintivos especiais para oficiais e sargentos são uti
lizados. As senhas e contra-senhas devem ser do conheci
mento de todos.

—  Comunicações —  O PC do comandante do esquadrão, 
normalmente, fica situado nas cercanias da linha de par
tida, até que o objetivo haja sido conquistado.

O capitão deve estar perfeitamente ao par dos sinais 
convencionados para pedir fogos de apôio, suspendê-los 
ou alongá-los e para comunicar a conquista do objetivo.

Meios suplementares podem ser postos à disposição 
do esquadrão, se necessário, não devendo, porém, ser utili
zados prematuramente. O rádio permanece em silêncio até 
o ataque ser desencadeado.

509. As providências de ordem material são da res
ponsabilidade do capitão, mas, - tomadas pelo subcoman-
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dante do esquadrão, secundado pelos subalternos e subte- 
nente.

Compreendem, geralmente, fiscalização das restrições 
impostas; afastamento de homens doentes ou estropiados; 
distribuição da alimentação e de uma ração fria antes do 
deslocamento para a posição de reunião; recebimento e 
distribuição de munição para recompletamento e de equi
pamento ou material suplementar (granadas, meios de iden
tificação, artifícios luminosos, etc.); eliminação, substituição 
ou ocultamento de peças de fardamento ou equipamento que 
produzam ruídos ou brilhem à luz; etc..

A  tropa deve ser dado o maior repouso possível no 
decorrer da fase que precede o início da operação.

510. As verificações têm por fim constatar se foram 
executadas tôdas as providências e ordens prescritas e, em 
caso negativo, ordenar as medidas que se fizerem neces
sárias.

Cada um as procede no âmbito do respectivo comando, 
mas, compete ao capitão certificar-se pessoalmente de que 
tudo foi executado.

Todos os homens devem conhecer com exatidão o papel 
a desempenhar.

511. A  ordem do esquadrão para um ataque noturno 
deve ser clara e, em geral, contém mais detalhes do que 
uma ordem semelhante para um ataque de dia.

E ’ verbal e pode incluir os seguintes assuntos:
a) —  Informações sôbre o inimigo e tropas amigas.
b) —  Missão do esquadrão.
c) —  Segurança.
d) —  Missão de cada pelotão:
—  Linha de partida;
—  Direção do ataque;
—  Objetivo;
—  Conduta após a conquista do mesmo e ao clarear 

o dia;
—  Segurança (se fôr o caso);
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— Hora do ataque;
— Diversos.
e) — Reserva:
—  Condições de emprêgo.
— Diversos.
f )  — Serviços:
— Ponto de remuniciamento do regimento — locali

zação e itinerário;
— PS do regimento — localização;
— Ponto de coleta de prisioneiros —  localização;
— Diversos.
g) — Ligação e comunicações:
— Localização do PC do regiínento e do esquadrão, du

rante o ataque e futuramente, se possível;
— Diversos.
h) — Diversos — onde são incluídas as precrições 

comuns a todos os pelotões, como sejam, medidas de iden
tificação, de segrêdo, de contrôle, de segurança, etc..

512. O ataque consta de três fases:
—  Progressão para o assalto
—  O assalto
—  Reorganização e ocupação da posição.
513. A  progressão é feita vagarosa e cuidadosamente.
Isto permite manter o silêncio, o contrôle, a ligação e à

direção.
A  hora determinada para o inicio do ataque, o esqua

drão, na formação adotada, atravessa a linha de partida e 
progride diretamente em direção ao seu objetivo, sem se 
preocupar com as unidades vizinhas.

A  patrulha que precede o esquadrão se desloca a uma 
distância variável de 100 a 150 metros, função do terreno 
e da escuridão reinante, à frente dos pelotões do escalão 
de ataque. (Fig. 15).

Êstes seguem-na, normalmente, com seus GC dispostos 
sucessivamente e esclarecidos por dois exploradores ã dis
tância máxima de ligação pela vista.

O pelotão reserva, se tomar parte na progressão, des- 
loca-se na formação adotada pelos anteriores, à retaguarda
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de um dêles, de acordo com ordem do capitão e a uma dis
tância conveniente. De idêntica maneira, progride a secção 
de morteiros de 60 mm. O capitão se desloca onde melhor 
possa comandar a sua subunidade; verifica constantemente 
a direção e mantêm ligação com seus elementos. A  reta
guarda de cada coluna, um graduado, de preferência, deve 
ser deixado para orientar ou reunir os retardatários.

A  progressão pode ser feita por movimento continuo até 
o desenvolvimento para o assalto ou por lanços. Neste caso, 
êles são esclarecidos prèviamente; as paradas têm o mínimo 
de duração.

Se o inimigo utilizar artifícios iluminativos e fôr per
cebido o ruído do lançamento, a tropa, rápida e silenciosa
mente, se deita; entretanto, se fôr surpreendida pela luz 
do artifício, todos os homens fazem alto imediatamente e 
permanecem imóveis até a claridade desaparecer.

Ao ser informada a iminência do contato, os pelotões 
do escalão de ataque, conservando a mesma formação, au
mentam o intervalo, passando êste a ser de 40 a 60 metros; 
os elementos em 2* escalão acompanham os pelotões que 
os precedem, caso não recebam outras instruções do coman
dante do esquadrão (Fig. 16).

Os elementos avançados do inimigo que forem encon
trados (patrulhas, postos de escuta, etc.) devem ser de 
surprêsa e silenciosamente eliminados, à arma branca.

Se os citados elementos se apercebem do movimento e 
fazem indagações, estas, sendo possível, são respondidas; 
para que tal aconteça, é conveniente levar, & testa das 
colunas ou junto com os exploradores, homens que falem 
a língua do inimigo.

Ao primeiro indício de contato, os pelotões - em 1* es
calão se desenvolvem, adotando um dispositivo em forma de 
cunha, enquanto o de 2* escalão age de acôrdo com ordem 
do capitão. (Fig. 17).

Devem ser evitados:
—  o desenvolvimento em linha por dificultar o contrêle;
—  o desencadeamento de um ataque prematuro.
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Fig 15 - Formação do esquadrão ao deixar a base de partida 
( linha de pelotões em grupos sucessivos, cada GC em 
esquadras justapostas). Obs:-As distâncias e intervalos 
são variáveis (vêr n° 508).
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Fig 16 " Formação do esquadrão ao ser informado a iminência 
do contacto. - Pel reserva em posição entre a B P e o 
objetivo (ver n° 508).
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40 a 60 ms n _  n[ | 15 a 40 I

Fig 17 " Formação do esquadrão ao indicio de contacto. - Sec 
Mrt em posição - Pel reserva em posição na B P (ver 
n° 508).
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514. O assalto é o ato capital do ataque.
A  rapidez é imperativa após o alarme. Homens isolados 

ou grupos inimigos mais importantes são sumàriamente 
eliminados pelos exploradores óu, mediante sinais conven
cionados dados por êstes, por grupos prèviamente desig
nados pelos comandantes de pelotões.

A  patrulha que precede o esquadrão é absorvida pelos 
elementos em 1° escalão.

Os pelotões nas direções que lhes foram designadas, 
cerram sôbre o inimigo, reduzem as resistências encon
tradas, sem fazer alto para responder aos fogos. Todos os 
meios disponíveis (coronhas, granadas, pistolas, revólveres, 
sabres-punhal, etc.) são empregados para se alcançar o fim.

A  secção de morteiros em posição, numa distância con
veniente, se o terreno permite, faz o apôio do ataque, ati
rando por sôbre a tropa amiga, ou a proteção sôbre os 
flancos, ou, ainda, cobre o retraimento, na eventual hipó
tese de um insucesso.

Se necessário, o capitão, utilizando os sinais codifi
cados, pede os fogos de apôio previstos; todavia, tanto 
quanto possivel, evita solicitá-los.

A  agressividade e a brutalidade nas ações, o valor 
moral e o grau de instrução dos combatentes, o espírito 
ofensivo e o exmeplo do capitão e de seus quadros, consti
tuem, em síntese, a couraça capaz de determinar o êxito 
do assalto.

515. A  reorganização tem início imediatamente após 
a conquista do objetivo.

As ligações são retomadas e os pelotões são reajus
tados; as estradas que vêm do inimigo são barradas por 
fogos de armas automáticas.

Um serviço de patrulhas é organizado; elas percor
rem, inicialmente, as proximidades da posição e, posterior
mente vão alargando o círculo de suas investigações, sempre 
precavendo-se contra possíveis emboscadas.

A  reserva, mediante ordem, é aproximada e vai ocupar 
o local que lhe fôr determinado; o mesmo sucede com a
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secção de morteiros de 60 mm e com os elementos de m^ ■ 
trabalhadoras, se em refôrço (Ver n. 503).

Armas contra carros, ae é de temer a ação de ele
mentos mecanizados, ao amanhecer, são desde logo deslo
cadas.

Ao alvorecer, são feitos todos os ajustamentos de pes
soal e material.

516. Em caso de Insucesso, o esquadrão reflui a pontos 
de reunião por itinerários pré-fixados. Estes pontos são 
localizados longe do eixo de ataque e de preferência sob a 
proteção de cobertas e abrigos.

O movimento de retorno deve ser feito com calma, sem 
atropêlos, afim de serem reduzidas ao mínimo as propor
ções do insucesso.

A  ordem para refluir deve se- dada sftmente a oficiais.
517. O esquadrão pode ficar em reserva do regimento.
Em face das instruções do coronel, o capitão executa

os reconhecimentos necessários, toma as medidas julgadas 
oportunas e dá as suas ordens.

De uma maneira geral, o seu papel será ficar em con
dições de cobrir o retraimento dos esquadrões em 1* escalão, 
ou de reforçar a ocupação do objetivo do regimento.

b. Ataque através de um curso dágua

518. Ver:

— Para os princípios gerais —  C 100 — 5
—  Para os peculiares a arma — c 2 — 15
—  Para emprêgo do RC — c 2 — 61
—  Para detalhes sôbre cargas —  T 5 — 271

519. O ataque através de um curso dágua compreende, 
normalmente, três fases:

—  reconhecimento e preparação da travessia;
—  travessia pròpriamente dita e conquista do terreno 

prõximo à margem ocupada pelo inimigo;

516 519
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—  prosseguimento do ataque e a conquista de posições 
mais importantes do sistema defensivo do adversário.

O esquadrão de fuzileiros toma parte em um ataque 
através um curso d’água, seja em conjunto com outras 
armas, seja sem o concurso das mesmas.

Km ambos os casos, variam os meios de transposição, 
mas, a finalidade da operação é a mesma.

Quando em conjunto com outras armas, é a engenharia 
que, mediante acionamento de seus elementos, lhe presta 
a devida assistência para transposição.

No caso oposto, isto é, quando não há assistência da 
engenharia, todos os meios capazes e utilizáveis São em
pregados para efetuar a travessia.

520. A  ordem regimental, geralmente sób a forma 
de preparatória, fixa a missão e dá as demais informações 
e instruções julgadas necessárias.

Entre essas, áfóra as referentes ao inimigo, desta* 
caxn-se:

—  Frente de transposição —  nitidamente limitada por 
acidentes inconfundíveis do terreno.

A  transposição, em regra, é feita em uma larga frente, 
correspondendo:

—  aos Pelotões....... ...............  200 a 300 metros;
—  ao Esquadrão. .. .............. 300 a 1.200 metros.
Quando fôr dada ao capitão uma linha, a partir da qual

deverá fazer a transposição, compete-lhe determinar a frente 
em que a realizará.

—  Posição de espera —  é aquela que fica tão pró
xima da frente de transposição, quanto permitam o terreno 
e as condições de segurança

A  permanência nela não deve ser demorada; em média, 
entre a chegada e o início da transposição, o espaço é de 
uma hora.

No decorrer dos reconhecimentos e demais atos pre
paratórios, o esquadrão é mantido na posição recuada, si
tuada a Uma distância conveniente do curso dágua e ofe
recendo as necessárias condições de segurança (tiros de 
artilharia, observação aérea, etc.).
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Essa posição deve ser ligada & de espera por itinerários 
cobertos, afim de não ser pressentida a aproximação.

— Hora de Inicio —  que não deve ser retardada.
A  travessia pode ser feita totalmente ou em parte, sob 

a proteção da escuridão. Normalmentè, porém, em face das 
dificuldades que apresentam as operações noturnas, ela 
fi feita, de tal maneira que a margem oposta seja alcan
çada imediatamente antes do amanhecer.

—  Objetivos —' o primeiro objetivo, a ser conquistado, 
é aquêle que impossibilite o inimigo da observação para a 
sua artilharia e de posições, de onde suas metralhadoras 
possam hostilizar a travessia.

O segundo deve anular tôdas as probabilidades de fogos 
de artilharia sõbre quaisquer pontos, por onde deva passar 
o grosso da tropa.

S21. Recebida a ordem do coronel, o comandante do 
esquadrão inicia seus reconhecimento».

Estes são táticos e técnicos, feitos em conjunto, afim 
de harmonizar, tanto quanto possivel, as servidões de uns 
ás necessidades de outros, e -vice-versa.

A  parte técnica, em geral, abrange:
—  Largura e correnteza do rio —  A  correnteza se clas

sifica em:
—  fraca t —  0,60 m por segundo;
—  ordinária : —  0,50 a 1,00 m por segundo;
—  forte : —  1 a 2 metros por segundo;
—  impetuosa : —  mais de 2 metros por segundo.
—  Margens —- em ambos os lados do curso d’água, sob 

o ponto de vista das facilidades que apresentam ao acesso, 
ao embarque e desembarque [escarpadas, cobertas, pan
tanosas, etc.).

—  Localização de vaus —  que, normalmente, são denun
ciados por caminhos, sulcos de rodas ou pégadas de ani
mais que a files vão ter. A  profundidade dos vaus, para 
homens a pé deve ser de 1 metro, para cavaleiros de 1,30 m 
e para viaturas 0,65 m..

■— Balsas, jangadas, etc. —  se fõr o caso, são ava-

521 —

REVOGADO



—  146 —

liados o estado de conservação, a capacidade ,etc.. A  parte 
tática compreende normalmente:

—  Determinação da zona de ação, dos objetivos fixados 
para o esquadrão e dos que devam ser dados aos pelotões;

—  Pontos ou zonas ocupados pelo inimigo (armas, or
ganizações, etc.) e dos que se supõem de fraca ou de ine
xistente defesa;

—  Vias de acesso, caminhos, etc., que apresentem as
pecto favorável, na margem inimiga;

—  Localização exata da posição de espera e dos itine
rários que a ela conduzem.

Sempre que possível, o capitão efetua os reconheci
mentos acompanhado de seus subalternos e demais pessoal 
julgado necessário, tendo, porém, o cuidado de restringir o 
número de acompanhantes ao mínimo indispensável. Em 
caso contrário, deve expedir ordens, em tempo de permitir 
aos comandantes de pelotões fazerem também os seus re
conhecimentos.

522. O plano elaborado pelo capitão, embóra com de
talhes, deve ser feito tão ràpidamente quanto lhe permita 
o tempo disponível; pode compreender:

—  Deslocamentos —  Dois serão necessários:
1" —  da posição recuada à de espera —  que poderá ser 

feito sob o controle do regimento ou isoladamente. Para 
movimentos durante o dia, o itinerário deve ser desenfiado 
e, para os executados à noite, cuidados especiais devem ser 
tomados, para evitar perdas de direção (guias, balizamento, 
etc).

2? —  da posição de espera para o curso d’ágna —  quan
do são aproveitados todos os itinerários (caminhos, trilhos, 
etc.) afim de evitár congestionamento ou confusão.

—  Dispositivo — normalmente, o esquadrão transpõe o 
curso d’água com os 3 pelotões de fuzileiros em primeiro 
escalão. O grupo de comando e a secção de morteiros de 
60 mm fazem a travessia, logo que aquêles. atingem a mar
gem oposta.

—  Cavalos de mão —  podem permanecer na posição 
recuada ou noutro local mais à frente, porém, livres da
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observação aérea e de interferências terrestres (artilharia, 
etc.). Êles fazem a travessia mediante ordem e após ter 
sido estabelecida a cabeça de ponte.

—  Ligações e comunicações —  O contrôle durante a 
transposição fica a cargo dos comandantes de pelotões. 
O capitão retoma-o, tão depressa quanto lhe seja possível; 
êle executa a transposição, acompanhando, ou seguindo ime
diatamente à retaguarda dos elementos em primeiro escalão. 
A  ligação com o PC do regimento é restabelecida após a 
transposição, tão logo que possível. Os meios normais de 
comunicações são os ' mensageiros, o rádio, após ter sido 
desvendado o segrêdo, e sinais óticos convencionados.

—  Segrêdo e segu.- jiça  —  Tôdas as precauções devem 
ser tomadas, para assegurar o segrêdo da operação e a 
segurança da tropa. O ataque tem inicio, quando é atingida 
a margem em poder do inimigo. Os movimentos de quaisquer 
natureza são reduzidos aos estritamente necessários. No 
decorrer da transposição, se de dia, não deve ser aberto o 
fogo e, sob a proteção da escuridão, é expressamente proi
bido, para os elementos que a executam.

523. A  ordem de transposição dada pelo capitão de
verá conter o seguinte:

a) —  Localização da posição de espera, itinerários para 
atingi-la, contrôle (guias, balizamentos, etc.) e hora de 
inicio do movimento;

b) —  Dispositivo para a transposição; (inclusive meios, 
se fôr o caso);

c) —  Objetivos e missões dos pelotões e secção;
d) —  Hora de transposição;
e) —  Diversos (suprimentos, evacuações, cavalos de 

mão, etc.).
524. Quando a transposição é realizada com auxilio 

da engenharia:
1* —  O capitão entra em contato, consoante determi

nação recebida (local, hora, etc) com o comandante do ele
mento dessa arma que o assistirá;

2* —  O esquadrão deve ser prèviamente repartido em
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grupos (le embarque, respeitada, tanto quanto possível, a 
unidade tática. Esta repartição, em regra, deve ser feita 
antes da partida da posição recuada;

3 » — na posição de espera, os elementos de engenharia 
reunem-se ao esquadrão. Nesta posição, são colocados os 
botes pelos citados elementos, ao longo do itinerário dos 
elementos a pé. Os guias da engenharia conduzem, então, 
os grupos de embarque aos respectivos botes. Um bote 
transporta com segurança qualquer das seguintes cargas:

- -  1 2  homens com os respectivos armamentos e equi
pamentos individuais;

— 10 homens com 2 morteiros de 60 mm e 72 granadas. 
Cada bote é tripulado por 3 soldados de engenharia, incum
bidos de guiar e de fiscalizar a aproximação até a margem, 
o lançamento, o carregamento e todos os movimentos sôbre 
a água. Os grupos marcham em coluna por dois, afim de 
tomar os botes, sem mudança de dispostivo. Cada bote é 
transportado, em silêncio, pelos cavaleiros que nêle vão 
fazer a travessia;

40 — tão logo o bote esteja lotado, a transposição, 
sob o comando de um elemento de engenharia, é iniciada.

Não há preocupação de alinhamento de botes no decor
rer da transposição e os intervalos são variáveis.

Também, não se deverá remar a montante, afim de 
evitar a deriva, a menos que as posições relativas dos 
pontos de desembarque e de embarque e a natureza da 
corrente hajam provocado ordens anteriores nesse sen
tido.

525. Não havendo o concurso da engenharia, são uti
lizados todos os meios possíveis, orgânicos ou não, afim 
de ser realizada a travessia.

Neste caso, o esquadrão atravessa total ou parcial
mente a nado. utilizam-se vaus, constróem-se balsas! jan
gadas, etc., ou se lança mão das existentes.

526. A transposição, com auxílio da engenharia ou 
não, é iniciada à hora prevista, sob a proteção de elementos
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de cobertura, feita o mais rápidamente possível e pelo 
caminho mais curto, em direção à margem oposta.

A í chegando, a margem é prontamente desembara
çada; os comandantes de pelotões reunem seus homens, 
sem perda de tempo, nas proximidades de acidentes do 
terreno prèviamente escolhidos.

Quando sob a proteção da escuridão, ninguém atira, 
mesmo que se revelem grupos inimigos próximos à margem; 
êstes são reduzidos, à arma branca.

527. O ataque é iogo iniciado pelos pelotões de fuzi
leiros, que se lançam audaciosamente sôbre as resistências 
encontradas, de forma a conquistarem o primeiro objetivo 
atribuído ao esquadrão.

Neste objetivo o capitão retoma o controle de sua 
subunidade e faz os ajustamentos necessários.

Em seguida, mediante ordem, o esquadrão prossegue 
o ataque, afim de copquistar o segundo objetivo.

Em princípio, após conquistá-lo, nele se estabelece; 
entretanto, pode prosseguir a ação, se pará isso houver 
ordem.

528. Após a transposição, a segurança não deve ser 
descuidada; obedece, naquilo que fôr aplicável, o prescrito 
para os ataques diurnos.

As defesas contra-carros e contra-aviões devem ser, 
desde logo, previstas. Esta repousa nas medidas passivas, 
nas providências tomadas pelos escalões superiores e nas 
prescritas pelo capitão; aquela deve estar preparada para 
um eventual contra-ataque inimigo, desfechado por elemen
tos blindados.

Para isso, os homens, que atiram com granadas de 
fuzil, são colocados de maneira a bater os itinerários que 
se prestem à aproximação de elementos blindados, em par
ticular sôbre os flancos; aos lança-rojões são prescritas 
missões com idênticas finalidades.

Quando a operação fôr realizada sob a proteção de 
nevoeiro ou cortinas de fumaça, precauções especiais devem 
ser tomadas para o caso de dissipação das mesmas.
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520. Os cavalos de mão e demais materiais do esqua
drão atravessam o curso d’água após a obtenção da cabeça 
de ponte e mediante ordem do escalão superior.

530. O esquadrão pode ficar em reserva, seja de seu 
regimento, seja da GU a que pertence.

Num e noutro caso, o capitão obedece o que lhe 
fôr prescrito, realiza os reconhecimentos que se fizerem ne
cessários e expede suas ordens.

O esquadrão faz a travessia, mediante determinação 
superior, utilizando passadeiras, portadas, balsas, etc..

c. Ataques em bosques

531. Ver:
—  para as características funda

mentais —  C 100 —  5
—  para as peculiares à arma —  C 2 — 15
—  para o emprego do RC —  C 2 —  61
532. Os bosques em terreno amigo, apesar de certas 

desvantagens que apresentam (referência para a artilharia 
inimiga, etc.), desempenham, muitas vezes um papel be
néfico no decorrer de determinadas ações (dissimulação de 
homens e cavalos às vistas aéreas e terrestres, etc.).

Em terreno inimigo, porém, em face da localização, 
dimensão e da possível utilização, podem constituir sérios 
obstáculos.

Em geral, uma ação direta sôbre êles é evitada, (ver 
n* 2 —  Art. II, do presente Capitulo) sendo, porém, levada 
a efeito, sempre que não fôr possível capturá-los por outra 
forma (desbordamentos, etc.).

Em alguns casos, quando a natureza da operação 
comporta e o tempo permite, a fotografia aérea presta 
relevante serviço (densidade, trilhas, etc.), o mesmo suce
dendo com os reconhecimentos aéreos; ambos servem para 
completar os informes obtidos por meio de patrulhas.

Também, é de grande valia O emprêgo da fumaça, 
principalmente quando o ataque deve ser feito em um
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terreno completamente exposto & observação e ao fogo 
> de um inimigo coberto. Em Idêntica situação, o ataque 

pode ser levado a efeito sob a proteção da noite (Ver n" 1, 
do presente Artigo).

533. O ataque a um bosque compreende:
—  ataque contra a orla anterior;
—  a progressão em seu interior;
—  o desembocar do bosque.
534. O ataque contra a orla anterior é feito de modo 

análogo a qualquer outro ataque.
Em regra, o objetivo inicial do esquadrão é consti

tuído de um ou mais salientes apresentados pelo bosque 
e que são neutralizados pelos fogos das armas de apoio 
(artilharia, metralhadoras, etc.), tanto quanto possível.

Aprogressão é feita mediante a utilização de caminhos 
favoráveis ao acesso à posição inimigo, sob a proteção 
de cortinas de fumaça ou da escuridão noturna (ver n»531).

A  formação é variável, dependendo das circunstâncias 
do momento.

Atingida a orla do bosque, desalojado o inimigo, é feita 
uma parada e reorganizado o esquadrão, de acôrdo com or
dens prèviamente dadas pelo capitão; patrulhas, de efetivos 
variáveis, são lançadas para manter ou procurar o con
tato.

O capitão toma providências relativas à proteção de 
seus flancos, de sua retaguarda, a ligação com os vizinhos, 
e, após, dá suas ordens para a continuação da operação 
(objetivos, azimutes, etc.).

O tempo da parada deve ser o mínimo possível.
As orlas de bosques são objetivos favoráveis para a 

artilharia e a aviação inimiga.
535. A  progressão através do bosque £ iniciada e feita 

tão ràpldamente quanto seja possível.
O dispositivo depende da visibilidade e das facilidades 

ou dificuldades de deslocamento, apresentadas pelo bosque,
Patrulhas são lançadas ã frente e sôbre os flancos,
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afim de esclarecer e proteger a progressão da subunidade.
Os elementos em escalão se fazem preceder por 

exploradores e adotam uma formação conveniente. Assim, 
em bosques pouco densos, o ' desenvolvimento em linha é 
conveniente; em bosques densos, pode ser adotada a for
mação em linha de grupos.

Os elementos em 2* escalão, normalmente, se deslocam 
em coluna, mantendo, por meio de exploradores, a ligação 
com os que os precedem.

As distâncias e intervalos são reduzidos.
Em princípio, um morteiro é colocado à disposição de 

cada pelotão em 1* escalão.
O capitão se desloca, a uma distância razoável, entre- 

os dois escalões da subunidade, em condições de empres
tar sua ação, onde se fizer necessária; o grupo de comando 
acompanha-o de perto.

As ligações são efetuadas por meio de homens ou 
patrulhas, tôda vez que a visibilidade impedir que sejam 
feitas pela vista.

Deverá haver o cuidado de restringir o número de
homens encarregados dessa incumbência.

Altos, se necessário, poderão ser. feitos periodicamente, 
afim de restabelecer as ligações, manter a coesão, verificar 
a direção, etc. De preferência, são aproveitadas linhas bem 
definidas (orlas de clareiras, encruzilhadas, etc.) para fazê- 
los, ou então podem ser realizados em espaços de tempos 
determinados.

Sua duração é a estritamente necessária ao fim a que 
se destina.

A  progressão é feita cuidadosamente. Sua velocidade 
é função, também, do grau de visibilidade existente.

Os bosques se prestam favoràvelmente à emboscadas 
e & contaminação por agentes químicos. Vigilantes de gás 
devem integrar as patrulhas; um rápido e eficiente sis
tema de alerta deve ser previsto e pôsto a funcionar, se 
necessário.

Esclarecido pelas patrulhas e exploradores, o esquadrão 
progride no interior do bosqúe. Quando êsses elementos en-
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contram resistências procuram vencê-las; não o conseguindo, 
informam aos pelotões em 1* escalão. Êstes, ràpidamente, 
entram em contato com o' inimigo, procurando envolvê-lo, 
sempre que possível.

É essencial uma ação inteligente e agressiva por parte 
dos quadros subalternos, sempre que entrarem em ação.

Os morteiros de 60 mm, se permanecerem sob o contrôle 
do comandante do esquadrão, são empregados quando fôr 
possível á observação do tiro (clareiras, etc.).

Os fogos de apoio podem ser solicitados; convém, to
davia, ressaltar que a falta de observação e a dificuldade, 
em precisar os objetivos, os limitam profundamente.

A  reserva é empregada de acôrdo com a situação. Em 
principio, dela são retirados os homens para patrulhas e 
outras necessidades.

536. O desembocar do bosque é precedido de um. alto 
de duração variável, realizado a uma distância que coloque 
os elementos em 1° escalão ao abrigo dos fogos inimigos 
dirigidos sôbre a orla; é aproveitado para os necessários 
reajustamentos, os quais devem ser realizados o mais rà
pidamente possível.

Enquanto isto, as patrulhas lançadas pelo capitão re
conhecem os pontos suspeitos à frente e é retomado o 
contrôle da secção de morteiros de 60 mm, caso tenha 
sido posta em acompanhamento aos pelotões.

O comandante do esquadrão põe-se em condições de 
reiniciar a progressão. Em regra, o coronel fixa-lhe o novo 
objetivo —  üm acidente do terreno que impeça a observação 
inimiga e o tiro de suas armas portáteis.

O terreno, a intensidade e a espécie do fogo inimigo 
(artilharia ou armas automáticas) influirão sôbre o desem
bocar.

O ataque que se seguir é idêntico a qualquer outro 
ataque.

537. Os cavalos de mão obedecem o prescrito no 
n» 440.

538. Quando em reserva, o esquadrão de fuzileiros
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Be desloca numa formação aproprida e & distância pres
crita pelo coronel.

Km alguns casos,, pode fornecer determinados elementos 
para patrulhas (de flanco, de ligação, de retaguarda, etc.) 
ou para proteção às armas contra-carros, morteiros, etc.

d. Ataque a  localidades

539. Ver:
—  para as características funda

mentais —  C 100 —  5
—  para as peculiares & arma —  C 2 —  15
para maiores detalhes sôbre a —  C 2 —  61 e

operação —  C 31 —  50.
540. O ataque a localidades apresenta, em geral, 

muita semelhança a um ataque em bosques, (n® 3, do pre
sente A rtigo ).

Também, como aquêle, deve ser eyitado, mas, uma 
ação diréta é executada, quando se tomar impossível a 
sua conquista por outro medo ( desbordarmentos, etc.).

Fotografias aéreas, recentes, prestam excelente papel, 
revelando o sistema defensivo existente.

â  uma operação difícil, na qual o combate aproximado 
assume vital importância.

O sucesso, em sua quase totalidade, depende da agres
sividade dos quadros e da tropa.

541. Conquistada a orla anterior, mediante um ataque 
igual a outros ataques, sucede-se a progressão no interior 
da localidade. Ksta deve ser feita o mais ràpidamente pos
sível; todavia, é a parte mais penosa e difícil da operação, 
dada a natureza das resistências e outros obstáculos que 
podem ser opostos ao movimento.

O esquadrão, em geral, recebe uma zona de ação que 
engloba uma ou mais ruas e os edificios de cada lado.

O capitão fixa o eixo de progressão dos pelotões em 
1 * escalão e os objetivos. Distes podem ser cruzamentos 
de ruas, praças, etc., e são aproveitados também para serem 
feitos altos de curta duração, com o fim de restabelecer
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as ligações e o contrôle; aquêles, em regra, são definidos 
pela orla lateral de uma rua.

A  progressão é feita por lanços, de rua em rua, ou 
de casa em casa.

As ruas proporcionam um deslocamento mais rápido, 
porém, são mais sujeitas à ação de atiradores emboscados. 
Nelas, os grupos progridem em coluna por um, de ambos 
os lados, òs homens de um lado vigiando as janelas e 
saidas do lado oposto.

O deslocamento pode ser feito também através dos 
prédios e pátios contíguos, embóra sejam aumentadas as 
dificuldades de contrôle; os telhados dos edifícios são gal
gados e os elementos que o fizeram atuam contra atira
dores inimigos que se revelem em janelas ou tôpos de 
outras casas.

As granadas e outros meios do combate aproximado 
são largamente empregados.

As resistências mais sérias que forem encontradas são 
neutralizadas pelos fogos das armas automáticas e dos 
morteiros de 60 mm; o capitão solicita, quando necessário, 
os fogos de apoio.

Comunicação imediata é feita ao coronel sôbre tôda 
resistência que tenha sido contornada ou não tenha sido 
possível vencer.

O desembocar da localidade é feito de maneira aná
loga ao desembocar de um bosque (n* 536).

542. O esquadrão de fuzileiros em reserva, consoante 
determinação, pode ser utilizado, total ou parcialmente, para 
eliminar elementos inimigos que tenham sido contornados 
pelas unidades em 1* escalão, para auxiliar o aniquilamento 
de determinadas resistências, para proteção dos flancos, 
da retaguarda, etc..

e. Golpes de mão

543_. O golpe de mão tem por fim seja conquistar e con
servar uma parte da posição inimiga, cuja posse é útil, 
seja fazer prisioneiros, ou efetuar destruições.
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No primeiro caso, a operação é denominada "de ocupação” 
e, no segundo, “ de vai e vem” ; quer num, quer noutro, o 
êxito repousa no cuidado e no segrêdo da preparação 
e na rapidez da execução.

A  preparação tem por base unia observação minu
ciosa do inimigo, completada, sempre que possível, pelo 
estudo de fotografias aéreas, e uma distribuição detalhada 
das missões aos elementos executantes, auxiliada pela ado
ção de um sistema de sinais codificados.

A  execução depende do grau de instrução da tropa e 
do valor dos quadros que o dirigem. Pode se revestir da 
forma de um ataque, que pode ser efetuado de surprêsa, 
ou precedido de uma curta preparação de artilharia.

544. Ao comandante do esquadrão de fuzileiros, in
cumbindo de executar um golpe de mão, são dados a 
missão, objetivo ou finalidade da operação, o apoio de fogos 
que lhe será prestado, a hora de inicio, bem como o itine
rário de retraimento, se fôr o caso.

545. O capitão e os comandantes de pelotões executam 
os reconhecimentos (diurnos e noturnos), etc..

O que ficou exposto nos números 506 a 510 é aplicável 
à presente operação, com as alterações que forem jul
gadas convenientes.

546. O golpe de mão é iniciado à hora determinada.
Em princípio, é noturno e, nêste caso, conduzido como

prescreve o n* 1 do presente Artigo.
Quando diurno, pode ser realizado sob a proteção de 

nevoeiro, neblina ou fumaça. Sob certos aspectos (prepara
ção, conduta etc.) é semelhante ao golpe de mão noturno.

Os pelotões em 1° escalão se dirigem, rápida e ousada- 
mente, nas direções fixadas e sôbre os objetivos deter
minados.

Os elementos inimigos de reserva podem não ter sido 
localizados, ou vir ocupar posições diferentes daquelas que 
foram supostas ou das quais se tinha conhecimento (patru
lhas,etc.). Em conseqtiência, o comandante do esquadrão
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deve estar preparado para vencer prontamente qualquer 
resistência que possa por em perigo o sucesso da operação.

Uma reserva deve ser constituída pelo capitão e em
pregada, diretamente, sob seu controle.

A  secção de morteiros de 60 mm é utilizada no apoio 
do ataque, na proteção sôbre os flancos, na cobertura do 
retraimento, esteja êste previsto (vai e vem) ou seja im
posto pelo inimigo.

O capitão, com seu grupo de comando, se desloca nas 
proximidades dos elementos em l 9 escalão, colocando-se 
em um local de onde melhor possa atuar no decorrer da 
ação.

547. Se o golpe de mão é de ocupação, conquistado o 
objetivo, o capitão procede como está descrito no n9 515.

548. Se o golpe de mão é de vai e vem, o capitão, 
cumprida a missão e- no momento que julgar mais opor
tuno para o retraimento, dá a respectiva ordem.

O pessoal, para transportar o material capturado e para 
a guarda e condução de prisioneiros, é retirado da reserva 
ou de outro elemento, de acôrdo com as circunstâncias 
da ocasião.

O retraimento é feito com calma e cuidadosamente, 
afim de serem evitadas surprêsas que possam comprometer 
o sucesso da operação.

549. Para retraimento decorrente de um insucesso, 
ver n9 516.

550. Algumas vezes, o comandante do esquadrão pode 
receber ordem para organizar um golpe de mão com um 
pelotão ou elemento menor da sua subunidade.

Cumpre, neste caso, ao capitão:
—  designar o comandante e tropa que o executará;
—  dar sua ordem —  missão, finalidade ou objetivo, 

itinerário, hora de início, etc. — subordinado-a às instru
ções recebidas da autoridade superior;

—  orientar os reconhecimentos;
— certificar-se pessoalmente, antes da partida, de que
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foram tomadas tôdas as medidas e providências necessá
rias ao bom cumprimento da missão.

Quando é possível, o golpe de mão é ensaiado em 
terreno semelhante aquêle em que vai ser executado.

ARTIGO n i

O ESQUADRAO ISOLADO

551. No desenvolvimento das partes do presente ar
tigo, em tudo que fôr exequível, são aplicadas, além do 
que ficar exposto, as prescrições contidas nos artigos ante
riores dêste Capitulo.

Em cada caso, ver:

—  para as características funda
mentais —  C 100

—  para as peculiares à arma —  C 2
—  para o emprêgo do RC —  C 2

A . Na marcha para o combate, 

a . A  cavalo
552. No dispositivo de marcha de aproximação a cavalo, 

as formações adotadas são tomadas em face da atuação do 
inimigo terrestre, e a partir do momento em que o capitão 
julgar oportuno.

A  articulação do esquadrão em uma formação dispersa 
é função da missão, da largura da zona de ação e do 
terreno, e deve ser adotada de tal modo que a passagem 
para um dispositivo a pé seja feita com o mínimo de movi
mentos laterais.

553. O capitão, no decorrer da marcha para o combate 
em dispositivo de marcha de aproximação a cavalo, deve 
informar aos seus subalternos sõbre a situação e determinar:

—  a formação a adotar, inclusive andadura, pelotão 
base, etc.;

—  direção, itinerário, etc:;
—  medidas de segurança, inclusive anti-aérea e con- 

tra-carros;

—  5
— 15
—  61
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—  instruções quanto aos cavalos de mão, se. fôr o caso.
file se desloca onde melhor possa comandar e coorde

nar o movimento.
O grupo de comando, numa formação apropriada, segue-o 

de perto, ou ocupa no dispositivo o lugar que lhe fôr deter
minado.

554. A  progressão é feita em movimento continuo 
ou por lanços; êstes podem ser efetuados simultâneamente 
por todo o esquadrão ou por pelotões sucessivos.

A  amplitude dos lanços é variável; são feitos sôbre 
linhas do terreno que ofereçam a necessária proteção, uti
lizando-se itinerários desenfiados, sempre que possível.

A  formação em linha de pelotões, em coluna ou em 
linha de grupos, com grandes distâncias ou intervalos, 
oferece um alvo menos compensador aos ataques aéreos 
e aos tiros de artilharia e facilita a passagem de obstá
culos e o aproveitamento de abrigos ou cobertas.

A  segurança é essencial c não deve ser descuidada. 
O capitão lança à frente e sôbre os flancos do esquadrão, 
nas direções que achar conveniente, com o fim de escla
recer o movimento e iniciar o reconhecimento do inimigo, 
patrulhas de efetivos variáveis ou, então, destaca um de 
seus pelotões para constituir a vanguarda (n°s. 291 a 293).

Organiza um sistema de observação e de alerta, coorde- 
mando-os cuidadosamente, afim de estar em condições de 
executar as necessárias e possíveis medidas passivas e 
ativas contra os ataques aéreos e mecanizados (oculta- 
mento, previsão de emprêgo dos lança-rojão, itinerários 
desfavoráveis a mecanizados, etc.).

555. O esquadrão apela, quando a aproximação não 
pode mais continuar a cavalo e em local que apresente 
condições favoráveis (cobertas, abrigos, etc.).

Em regra, o apeiar é determinado & prova de fogo.
Protegido, então, pelos elementos que precederam a 

subunidade, o capitão toma suas disposições para o combate 
a pé,

556. Os cavalos de mão, sob o contrôle do sargento-
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auxiliar, podem ficar grupados no conjunto do esquadrão 
ou com seus pelotões.

Aproveitam-se as cobertas existentes, para ocultá-los 
ãs vistas aéreas e terrestres, e tomam-se disposições para 
colocá-los ao abrigo de surprêsas de ataques dêstes últimos.

O capitão dá tôdas as instruções referentes aos mesmos 
(ligações a manter, água, forragem, etc,).

557. Ver n*s. 379 a 389 e C 2-15.

b. A  pé

558. Enquanto o esquadrão toma suàs disposições para 
o combate a pé, o capitão acompanhado pelo pessoal julgado 
necessário (oficiais, praças, etc.) se desloca ã frente, ve
rifica o que lhe foi informado pelas suas patrulhas, (ou 
vanguarda) e faz um rápido reconhecimento.

Após, assenta sua decisão e dá suàs ordens.
As ordens, em geral, compreendem: missão doB pelotões, 

direção (azimutes, pontos de direção afastados) ou itinerá
rio a seguir, dispositivo, segurança, conduta, ligações, etc..

559. A  progressão é iniciada gl ordem do capitão.
A  segurança é obtida por meio de patrulhas lançadas 

à frente, ou vanguarda, se fôr o caso, e sôbre os flancos, 
pelo estabelecimento de medidas contra Burprásas aéreas e 
mecanizadas, tanto no conjunto da subunldade, como no 
âmbito dos pelotões ou secções.

Um l 9 escalão, de composição variável, ou vanguarda, 
se assim julgar o capitão, em formação conveniente, progride 
por lanços na direção determinada, aproveitando ao máximo 
as cobertas e abrigos existentes.

O 2« escalão, constituído por um ou dois pelotões, 
conforme o dispositivo adotado pelo capitão, e pela secção 
de morteiros de 60 mm, segue na esteira do l ç, em condi
ções de poder apoia-lo em qualquer momento, porém, sem 
correr o risco de cair sob os mesmos fogos dirigidos contra 
aquêle.

O capitão, seguido pelo pessoal do grupo de comando, 
se desloca ã frente ou junto de um dos pelotões èm 1"
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escalão, e executa contínuos reconhecimentos, tendo em 
vista a melhor condução de seus comandados (caminhamentos 
cobertos, travessia de determinadas zonas perigosas, etc.).

A  existência de bosques e de terreno dobrado difi
cultando o controle, exigem a utilização de formações mais 
compactas, do que em terreno limpo.

Os intervalos devem ser suficientes para permitir o 
desenvolvimento sem emassamento, confusões ou perdás de 
cóntrjôle; as distâncias sofrem % influência da amplitude dos 
lanços, mas, não devem ocasionar perdas de ligação. To
davia, as distâncias excessivas são mais convenientes, do 
que as pequenas demais; e isto porque aquelas ainda per
mitem, em caso de necessidade, que os elementos mais re
cuados possam apoiar os mais avançados em curto prazo, 
enquanto estas podem colocar inopinadamente a totalidade 
de um elemento sob um mesmo fogo.

560. O dispositivo de marcha de aproximação a pé tem 
uma duração variável; termina quando surge a necessidade 
de emprêgo do fogo para progredir.

561 Ver "'s. 3BO a 415.
JB. Na tomada de contato

562. No dispositivo de marcha de aproximação o es
quadrão pode, a qualquer momento, tomar contato com as 
fôrca terrestres do inimigo.

Os elementos em 1* escalão, nas direções que lhes fo
ram fixadas, suficientemente articulados, progridem, vas
culhando a zona de ação da subunidade.

Tomados pelo fogo inimigo, uns encontram zonas ou 
corredores não batidos e procuram infiltrar-se; outros, obri
gados a deter-se diante de resistências inimigas, instalam-se 
momentâneamente, até que, vencidas estás pela combinação 
do fogo e do movimento, ou mesmo pela simples ameaça 
de desbordamentos, conseguem retomar a progressão.

Assim, impulsionando seus pelotões, proporcionando- 
lhes em tempo o apoio de que dispõe, o capitão chegará 
a um momento em que seu esquadrão não poderá mais 
progredir —  estará detido em tôda a frente.
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Compete-lhe, pois, nêste caso, manter-se nas posições 
atingidas e tomar o dispositivo de ataque.

C. No ataque 

a . A  cavalo

563. O ataque a cavalo, embóra não seja o modo nor
mal de ação da cavalaria, pode, em determinadas circuns
tâncias, ser levado a efeito.

Nêle, a susprêsa, mais do que em qualquer outra ope
ração, constitui o fator essencial do êxito. Esta é obtida 
pela rapidez da ação, pela distância a que se encontra 
o inimigo, pela direção escolhida, pelo aproveitamento do 
terreno e das condições de visibilidade (nevoeiro, semi-es- 
curidão, fumaça, etc.).

Também, sempre que possivel, há conveniência em co
locar o fogo a serviço do choque: Entretanto, os benefícios 
proporcionados por aquêle meio não devem, em absoluto, 
anular as vantagens advindas da susrprêsa.

Algumas vezes, situações dificeis podem impor o ataque 
a cavalo como um último recurso; outras, favoráveis, podem 
indicá-lo como um dos meios mais eficazes de atuação.

Os resultados alcançados pelo ataque, serão mais com
pensadores, quando êle fôr desfechado contra um inimigo 
em formações compactas ou em locais que não se prestem 
a uma resistência.

A  rapidez, a coesão e o emprêgo eficiente das armas 
individuais são indispensáveis.

Os terrenos que contenham cêrcas de arame, farpados 
ou não, valetas profundas ou vajas, cursos d’agua, matos 
densos, pântanos, etc. não são convenientes, por deterem 
ou dissociarem o ataque.

564. o  esquadrão de fuzileiros ataca a cavalo em qual
quer formação, desde que se apresente uma ocasião favo
rável.

Ao comandante do esquadrão compete julgar da opor
tunidade do ataque.
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Em regra, não há tempo para um reconhecimento 
minucioso; o capitão o executa sumàriamente e, quase sempre, 
um rápido olhar e uma ligeira estimativa da situação 
serão suficientes.

Se decide desencadeá-lo, dá aos seus subordinados 
verbalmente ou por gestos, as indicações julgadas impres
cindíveis, orienta a subunidade na direção escolhida e lança-a 
à carga.

A  impetuosidade, a coesão e o vigor do choque são 
condições essenciais e decorrem do preparo técnico-profis- 
sional c do moral dos quadros e da tropa.

O valor individual que, finalmente, decide o êxito da 
operação, exige de cada um o emprêgo de tôda a sua 
audácia, tenacidade, vigor físico e destreza. '

Contra a cavalaria, em principio, é adotada a formação 
em batalha.

Os flancos do esquadrão merecem atenção.
Contra infantaria ou artilharia, os pelotões podem ser 

lançados sucessivamente, em formações apropriadas.
Algumas vezes, o capitão pode dispor suas armas (FM 

morteiros, metralhadoras, se em reforço) para prolon
garem a ação, protegerem seus flancos ou reunião do es
quadrão.

O aproveitamento do êxito levado a efeito em caso 
de sucesso, deve ser ousado e agressivo, sem contudo levar 
o capitão ao risco de sacrificar o sucesso obtido, reali
zando-o desordenadamente.

Os materiais que não podem ser transportados e os 
cavalos que não possam ser conduzidos são sumàriamente 
destruídos ou mortos.

b. A  pé

565. O esquadrão de fuzileiros, quando levado a ata
car, o faz rápido e audàciosamente, conduzindo seu es- 
fôrço sôbre um ponto em que o seu comandante estima 
obter o almejado sucesso.

Sempre que possivel, combina o ataque com um mo-
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vimento desbordante, afim de ameaçar a linha de retirada 
do inimigo.

É preciso convir que suas possibilidades são realmente 
limitadas pelos meios de que dispõe e, em consequtiência, 
o capitão não deve empregá-lo a fundo e precipitadamente. 
Pelo contrário, deve, com calma e ponderação, avaliar 
os prós e os contras da ação a encetar, sem, contudo, 
deixar-se apoderar de desmedida cautela que poderá, muitas 
vezes, levá-lo a perder excelentes oportunidades.

Uma reserva é necessária ser mantida; em principio, 
seu efetivo é de um pelotão de fuzileiros. Todavia, em 
certos casos, o capitão não deve vacilar em lançar ao 
ataque todo o seu esquadrão.

566. O reconhecimento efetuado pelo comandante do 
esquadrão não deve ser muito prolongado.

Quáíe sempre, é acompanhado pelos seus subalternos 
que, à vista do terreno, recebem a3 respectivas ordens e 
outras indicações julgadas oportunas.

567. O desembocar do ataque é, geralmente, feito da 
última coberta atingida e por ordem do capitão.

Sôbre o objetivo do ataque são concentrados todos os 
fogos das armas automáticas dos pelotões em linha e de 
elementos de metralhadoras, se em refôrço.

Os morteiros de 60 mm são empregados na neutrali
zação ou destruição de resistências opostas à progressão 
do escalão de ataque.

Medidas de segurança são tomadas, em particular 
quanto aos flancos; essas podem ficar a cargo dos pelo
tões atacantes, ou ser feitas por meio de_ patrulhas des
tacadas da reserva.

O capitão, colocado em local favorável ao exercido 
de suas atribuições, observa a ação dos pelotões, assegura 
a cooperação entre êles, coordena seus fogos com os 
das armas sob seu contrôle e empenha sua reserva, quando 
necessário.

A  reserva, consoante a situação e o terreno, pode ficar 
a pé ou a cavalo, em condições de intervir com presteza.

568. Ver n*s. 416 a 457
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D. No aproveitamento do êxito

569. Para aproveitar o êxito, o capitão lança no en
calço do inimigo, os elementos (patrulhas, etc.) julgados 
necessários, enquanto o restante do esquadrão, ou seja o 
grosso, é conservado sob seu contrôle.

As patrulhas, atuando nas direções fixadas, procuram 
vencer as resistências encontradas e informam constan
temente o comandante do esquadrão.

Êste se desloca com seu elemento de segurança.
O grosso, sob o comando do subcomandante, executa 

o movimento, articulado, em condições de atuar ràpidamente 
sôbre as resistências apresentadas.

Consoante o valor das mesmas, o capitão emprega 
seus meios. Para umas, será suficiente a situação de um 
pelotão;'para outras, pode ser preciso montar uma ação da 
subunidade (n* 3 —■ letra b).

£  sempre mais conveniente fixar o inimigo com um 
elemento e com os demais envolvê-lo, afim de cair sôbre 
sua retaguarda, para aniquilá-lo, ou cortar sua retirada, 
do que exercer uma ação direta.

Tão logo uma resistência já  vencida, o capitão lança 
patrulhas, para retomarem e conservarem o contato, reagrupa 
o esquadrão e prossegue o movimento.

Se a situação se apresentar favoràvelmente, o capitão 
aplica o contido nos n*s. 561 e 562

E. Casos particulares

570. O ataque noturno não pode ser levado a efeito 
pela totalidade do esquadrão de fuzileiros, agindo isolada
mente.

No decorrer do aproveitamento do êxito, sob certas 
condições favoráveis e contra um inimigo desmoralizado, 
o capitão pode executar ações noturnas com elementos 
até o efetivo máximo de pelotão.

Tais ações, realizadas de surprêsa, terão como objetivo, 
sobretudo, levar a inquietação e o pânico ao inimigo.

Ver n» 550
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571. A  transposição de um curso d’agua em presença f 
do inimigo é possível ao esquadrão de fuzileiros isolado, 
quando aquêle está fracamcnte defendido.

Em regra, nesse caso, o inimigo se coloca de maneira 
a bater determinados pontos de passagem obrigatória.

O capitão executa um rápido reconhecimento, escolhe 
onde fazer a transposição, dá as demais indicações úteis 
à mesma e realiza a travessia.

E sempre preferível, se a situação e o tempo comportam, 
desviar-se da direção em que vem atuando, escolher um 
vau e por êle passar, desbordando as resistências oponen
tes, do que atuar sôbre elas diretamente.

Ver n̂ s. 518 a 530.
572. As localidades e os bosques, situados na zona 

ação do esquadrão, devem, normalmente, cair por desbor- 
damentos.

O capitão procura conquistar posições, fóra dos mesmos, 
das quais poderá atuar seja contra a retirada de seus 
defensores, seja contra chegadas de reforços.

O reconhecimento de uma localidade está contido no 
n* 214.

Ver n»s. 532 a 538 e 540 a 542.

ARTIGO IV

COOPERAÇÃO DA ARTILH ARIA

573. A  cooperação da artilharia, na ofensiva, se faz 
sentir mediante:

— bombardeio preliminar e fogos de preparação antes 
do ataque;

— fogos de apoio durante o ataque;
—  tiros de interdição e contra-bateria.
Para maiores detalhes, ver: C 100-5, C 6-20, C 6-101, C 2-15 

(n*s. 546 a 553) e C 2-61.
574. E essencial a realização e manutenção da ligação, 

entre a tropa que ataca e a artilharia que a apoia.
Para junto do RC é enviada uma turma de ligação 

comandada por um ofical.
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Afim de obter informações oportunas, quanto à locali
zação de objetivos, e assegurar o emprêgo de um fogo 
ajustado sôbre aquêles que não podem ser batidos pelas 
armas orgânicas, são utilizados observadores avançados, 
que são providos de meios adequados de comunicações.

575. Um oficial ou graduado de artilharia pode, em 
certos casos, ,ser destacado para acompanhar o esquadrão 
de fuzileiros, ' com a missão de observador avançado, que 
se colocará no lugar que achar mais conveniente ao 
melhor cumprimento de sua missão. Deve, entretanto, manter 
o capitão sempre informado do ponto onde se encontra, o 
qual tê-lo-á sempre ao par de seu dispositivo e situação.

Ambos são responsáveis pela manutenção das ligações 
mútuas.

576. No ataque, o capitão solicita, sempre que a si
tuação exigir, por intermédio do observador avançado, o 
apoio da artilharia, especificando quais os objetivos e 
indicando quando e por quanto tempo o deseja (Ver n* *4 4 ).
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CAPITULO 6

COMBATE DEFENSIVO 

ARTIGO I  

Generalidades

577. A  defensiva tem como finalidade ganhar tempo, 
enquanto se aguarda o desenvolvimento de condições mais 
favoráveis, para empreender a ofensiva, ou economizar 
tropas em uma frente com o propósito de Concentrar forças 
superiores, para obter a decisão em outra qualquer parte 
(C 100-5, § 573).

578 . O combate defensivo da cavalaria, em oonseqüência 
das características e organização da arma, é normalmente 
realizado em largas frentes e sem grande profundidade.

Assim, contra um inimigo superior em fôrça, se não 
pode realizar um esfôrço durável sõbre determinada linha, 
é apta a opor resistência de duração limitada sôbre posições 
sucessivas, retardando sua progressão e ganhando tempo.

Entretanto, desde que sejam satisfeitas determinadas 
condições, ela pode ocupar e defender uma posição, por 
tempo relativamente longo, face a um adversário que realize 
um ataque metódico com meios poderosos.

579., A  escolha da posição, onde se deve realizar a 
defesa, d condicionada à missão, à situação e ao terreno. 
Ela deve satisfazer plenamente ao objetivo da defesa e 
facilitar a futura manobra.
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580. As disposições para a defensiva podem ser reali
zadas sem ter sido tomado o contato com o inimigo, quando 
ém contato, ou ainda partindo de uma situação de marcha.

Os reconhecimentos da posição variam, pois, com a 
situação que antecede a realização do combate defensivo.

581. Uma unidade que tem por missão “ conservar”  
um determinado ponto do terreno jamais deve abandoná-lo; 
cumpre a cada homem morrer no seu pôs to e nunca recuar 
(C  2-15, § 487).

582. Ver para:
—  os princípios fundamentais
—  Os peculiares & arma
—  o emprêgo do RC
— os princípios logísticos

ARTIGO H

O Esquadrão enquadrado

A . Em 1' escalão

58 3 . Ao esquadrão de fuzileiros em 1" escalão é dada 
uma zona denominada subquarteirão.

Sua missão consiste em ocupar, organizar, de acôrdo 
com o tempo disponível, com suas possibilidades ou com 
o auxilio que eventualmente lhe seja prestado, e defender, 
consoante as determinações recebidas, o subquarteirão que 
lhe foi atribuído.

584. A  ordem de defesa dada pelo comandante do regi
mento, em geral, é verbal e à vista do terreno.

Essa ordem, normalmente compreende:
—  situação amiga e inimiga;
—  missão do regimento;
—  idéia de manobra do coronel;
—  missão do esquadrão (inclusive reforços, se fôr 

o caso);

—  C 100 —  5
—  C 2 —  15
—  C 2 —  61
—  C 100 —  10
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—  segurança;
— plano de fogos;
—  localização e missão da reserva regimental;
—  trabalhos de organização do terreno e respectiva 

urgência;
—  ligações e comunicações;
—  outras indicações convenientes.
Posteriormente, se a situação defensiva se prolonga, o 

coronel adiciona à sua ordem aquilo que julgar necessário 
e oportuno (aperfeiçoamento do plano de fogos, substi
tuições, etc.).

585. O reconhecimento do terreno é tão detalhado 
quanto a situação o permitir (ver | 579).

O parágrafo 587 trata principalmente do reconheci
mento de uma posição, quando o contato ainda não foi 
tomado.

586. Recebida a ordem do coronel, geralmente na 
zona em que vai atuar, o comandante do esquadrão por 
intermédio de um dos mensageiros determina a vinda de 
seus subalternos ao local, - onde se encontra, ou a outro 
que escolher, e envia ao subcomandante as instruções que 
achar conveniente.

587. Se a ordem não foi dada à vista do terreno, 
o capitão executa um estudo na carta e assenta um plano 
preliminar de defesa.

Em seguida, dá suas determinações, inclusive ponto 
de 1° destino do esquadrão ao subcomandante, e acompanhado 
do pessoal julgado necessário (subalternos, etc.) se des
loca para proceder ao reconhecimento da posição.

Nêste caso, compete-lhe ao alcançá-la, antes de mais 
nada, identificar com precisão o seu subquarteirão.

588. O reconhecimento, levado a efeito pelo coman
dante do esquadrão, antecede o estabelecimento de seu plano 
de defesa e, de um modo geral, compreende:

1. A  frente da posição:
a) —  caminhamentos favoráveis à aproximação do ini

migo, inclusive mecanizados;
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b) —  obstáculos naturais, acidentes, trêchos expostos 
do terreno, etc. que o inimigo deva transpâr;

c) —  pontos do terreno que se prestam favoràvelmente 
k  observação pelo inimigo.

2. No interior da posição:
a) —  pontos vitais cuja manutenção é essencial à 

defesa, e caminhamentos que a êles conduzem;
b) — localização das posições dos pelotões;
c) — determinação das posições dos morteiros de 60 mm 

e dos lança-rojões (metralhadoras, se em refôrço);
d) —  determinação de zonas onde sejam necessários 

os fogos de apoio (artilharia, inclusive, se fõr o caso);
e) —  direções prováveis de contra-ataques locais;
f )  —  local a ocupar pela reserva;
g) —  fixação dos locais dos pontos de observação e 

de Comando do esquadrão.
589. O plano de defesa estabelece a coordenação entre 

o que foi prescrito pèlo coronel e o modo, mediante o qual, 
o capitão cumprirá as determinações recebidas.

De uma maneira geral, compreende o contido
nos §§ 590 a 602.

590. Os limites do subquarteirão são prescritos pelo 
comandante do regimento e definem a zona de responsa
bilidade do esquadrão. Nela, devem ser localizados todos 
seus elementos de combate.

A  cada pelotão em 1* escalão, o capitão também define 
responsabilidades, dando determinada zona enquadrada 
por limites, os quais, tanto quanto possível devem passar 
por elementos do terreno facilmente identificáveis.

Ao fixá-los, evita dividir certos acidentes do terreno, 
tais como passagens obrigatórias, vias de acesso, e dá 
ao elemento encarregado da defesa de um dêsses acidentes 
a região que o domina.

591. A  frente do subquarteirão depende da situação 
e do terreno.

O quadro que se segue consigna a frente de combato
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Frente de combate, em metros

Defensiva

Sem obstáculo Atrás de obstáculo Cortina

A cavalo Motorizado A cavalo Motorizado A cavalo Motorizado

F  M (a ) 100 200 150 300

Pel Fuz 300 600 450 900

Esq Fuz
(b)

600 a 
800

1.200 a 
1.600 900 1.800 1.800 3.600

Observações: (a) - Também por G C

(b) - Com dois pelotões de fuzileiros em Io. escalão.
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aproximada do pelotão e dos esquadrões de fuzileiros, a 
cavalo e motorizado.

Todavia, ao esquadrão de fuzileiros normalmente, é dada 
uma frente maior do que a constante do quadro acima — 
é denominada frente de contato.

Assim sendo, compete ao capitão, na impossibilidade 
de exercer a defesa em tôda a sua extensão, fazer um 
judicioso estudo do terreno e determinar não só as partes 
passivas, como também as mais importantes nele contidas.

Estas, êle defenderá, de acôrdo com suas possibilidades, 
instalando seus elementos, e mantendo-as consoante as deter
minações do comando superior —  é a sua frente de combate.

Naquelas, êle exercerá uma vigilância mais ou menos 
acentuada, em função do grau relativo de importância 
que apresentem.

592.. A  profundidade do subquarteirão é conseguida 
pela colocação do elemento em reserva â retaguarda dos 
que se acham em 1 * escalão, a uma distância variável.

Aquêle elemento, isto é, a reserva, não deve ser 
situado muito próximo à linha de resistência, afim de não 
ficar sujeito aos efeitos dos mesmos tiros, nem ser 
envolvido, no caso do inimigo obter sucesso em sua pene
tração na posição.

Em média, a profundidade do subquarteirão varia 
de 150 a 400 metros.

593, O dispositivo do esquadrão é função das neces
sidades táticas de cada situação.

Entretanto, normalmente, êle emprega dois pelotões 
em 1 » escalão e um reserva.

Os pelotões ocupam os acidentes importantes do ter
reno, batem os intervalos, apoiam-se mütuamente, exercem 
a defesa em tôdas as direções.

Geralmente, no decorrer do dia, o inimigo, para atacar 
a posição, utiliza os caminhamentos desenflados que a 
ela conduzem; â noite, êle busca as zonas limpas existen
tes, para executar sua progressão.

Dai, durante o dia, ser conveniente cs pelotões bar
rarem principalmente os citados caminhamentos e, â noite,
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baterem as partes limpas do terreno, deixando os já 
mencionados caminhamentos a cargo de patrulhas de com
bate.

594. O plano de fogos constitui o elemento primordial 
da defesa.

O capitão dâ ao seu estabelecimento e à sua execução 
um cuidado todo especial.

A  colocação dos órgãos de fogo resulta da determi
nação das partes do terreno que se quer bater e da 
densidade que se pode obter.

O fogo das armas automáticas deve ser Intimamente 
ligado com o da artilharia que o precede, ou o reforça 
em certos pontos, e que o supre em lugares desenfiados.

Nem sempre, porém, o esquadrão poderá contar com 
o apoio dessa arma, restando-lhe, apenas, a cooperação 
das metralhadoras e morteiros do regimento.

£  então, por seu próprio fogo, em coordenação com 
o das armas de apoio, desencadeado instantaneamente, 
que éle procurará desorganizar o ataque inimigo.

Os FM são empregados, em principio, para atirar per- 
pendicularmente à frente ou numa direção pouco oblíqua.

Os morteiros de 60 mm são localizados, de modo a 
preencher pequenas lacunas deixadas pelos tiros das outras 
armas, e a colocar fogos em zonas desenfiadas ã frente 
da posição.

Quando um dos pelotões não pode ser eficientemente 
apoiado pelos morteiros colocados em uma posição sob 
o controle do esquadrão, uma de suas peças pode ser posta 
à sua disposição.

Aos lança-rojões são previstas posições, cobrindo as 
vias de acesso favoráveis à aproximação de veículos blin
dados.

Se possível, essas posições devem permitir o fogo sõbre 
objetivos secundários (armas e pessoal —  Ver $ 17).

Eventualmente, o coronel pode reforçar o esquadrão com 
elementos de metralhadoras.

Nêste caso, elas atiram desde o alcance útil sõbre
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os caminhamentos favoráveis, procurando retardar a apro
ximação do inimigo; após, reforçam a ação das demais armas 
na defesa aproximada da posição.

O capitão entra em ligação com os comandantes dos 
elementos que o enquadram, coordena seus fogos com os 
dêles, de maneira que se apoiem mütuamente, sempre que 
possível. Verifica as zonas a serem batidas pelas metra
lhadoras, pelos morteiros de 81 mm e pela artilharia, 
se fôr o caso.

A  cada arma êle especifica as missões e dá as pres
crições relativas à execução dos tiros: objetivos, regime, 
abertura, fim ou recomêço, etc..

O Manual C 2-15, §§ 489 a 494, contém os principios 
básicos da organização do fogo na defensiva.

595. A  organização do terreno depende do tempo e dos 
meios disponíveis.

O capitão estima suas necessidades em ferramentas 
e outros materiais e as comunica ao comandante do regi
mento; após recebê-los, faz a distribuição aos seus pelo
tões, de acôrdo com a quantidade e a urgência dos traba
lhos a executar.

Imediatamente após a ocupação da posição, são logo 
iniciados os trabalhos de organização do subquarteirão.

A  limpeza dos campos de tiro necessários, a constru
ção de abrigos individuais e os espaldões para as armas cole
tivas, são de primeira urgência.

As cobertas e abrigos naturais e artificiais existentes 
são aproveitados ao máximo, tendo em vista a proteção 
contra a observação e os fogos terrestres e aéreos.

As medidas de camuflagem são tomadas e executadas 
simultaneamente com os demais trabalhos. Uma rigorosa dis
ciplina, tanto individual como coletiva, deve ser prescrita 
e mantida em qualquer circunstância.

As terras provenientes das escavações são cobertas 
com materiais naturais ou, então, transportadas para longe, 
em sacos, panos de barraca, etc.; e espalhadas em caminhos, 
riacliòs, etc..

As dobras do terreno, os caminhos já  existentes, valsas,
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etc. devem ser aproveitados, afim de não fornecer indica
ções úteis ao inimigo que delas se poderá valer, mediante 
o emprego de fotografias aéreas.

Minúcias aparentemente insignificantes, muitas vezes, 
podem fornecer ao adversário detalhes preciosos e alta
mente prejudiciais ao desenvolvimento das ações que se 
têm em vista.

Os obstáculos devem, em regra, ser coordenados com 
os fogos das armas da defesa. Melhoram-se aquêles que 
existirem, ou se constroem outros, se possível fôr.

A  disposição dêles deve ser feita de tal modo que 
sua remoção ou neutralização pelo inimigo possa ser obstada 
por meio de tiros das armas automáticas, e onde não sejam 
muito visíveis, tanto pela observação aérea como pela 
terrestre.

Os caminhamentos favoráveis aos engenhos mecani
zados merecem especial cuidado e devem ser barrados 
mediante a preparação de cortes, fossos, campos mina
dos, etc..

Se, excepcionalmente, elementos de engenharia forem 
colocados à disposição do esquadrão, o emprêgo justo dos 
mesmos é na construção de obstáculos, execução de des- 
truições e trabalhos especializados e não naqueles que pos
sam ser feitos pelos cavaleiros.

Caso a situação se prolongue, os trabalhos vão sendo 
melhorados e ampliados, segundo uma ordem de prioridade 
estabelecida pelo comando.

596. A  segurança não deve ser descurada em nenhum 
momento.

Abrange as medidas tomadas pelos escalões superiores 
(para PAG e PAG ver Cap. 4 —  Segurança) e as pres
critas pelo capitão em coordenação, ou em complemento 
às determinadas pelo coronel.

A  defesa contra-carros aproveita todos os meios pas
sivos existentes.

Improvisam-se rapidamente, ou se aproveitam os obstá
culos naturais encontrados; colocam-se se . possível, campos
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minados para interditar, dissociar, ou canalizar noutra dire
ção, a aproximação dos carros inimigos. Além das precauções 
constantes do § 303, destacam-se sentinelas nas entradas 
dos campos, para impedir que veículos amigos o atravessem.

A  comunicação dos sinais de alarme estabelecidos é 
feita, imediatamente, ante qualquer ameaça que se 
apresente.

O capitão coordena o emprêgo de seus lança-rojões e 
distribui missões aos homens armados de granadas de 
fuzil.

Ao soar o alarme, os atiradores de lança-rojão e os 
granadeiros ocupam suas posições e ficam em condições 
de abrir fogo, tão logo os engenhos cheguem à distância 
eficaz de suas armas; os demais homens permanecem, 
ou buscam os abrigos individuais ou outros, e se preparam 
para atuar contra os elementos a pé que os acompanhem.

A  defesa contra aviões obedece às medidas de alarme 
e às prescrições relativas ao ocultamento, dispersão e em
prêgo do fogo.

A  disciplina de camuflagem é exigida rigidamente.
Vigilantes do ar são dispostos no interior do sub-quar- 

teirão com a incumbência de dar o alarme.
Ao ser dado o alarme, as disposições relativas ao ocul

tamento e outras são imediatamente tomadas.
O capitão determina as armas, geralmente do pelotão 

reserva, para, inicialmente, desencadearem o fogo contra 
aviões inimigos, voando a pouca altura. Para isto, elas 
ocupam posições especiais.

Ao sinal de “perigo passado” todos os homens retor
nam às atividades normais.

Evita-se atirar, tôda vez que a posição não tenha sido 
revelada.

A  defesa contra gases é exercida mediante a colocação, 
em determinados locais, de vigilantes de gás em combina
ção com um completo sistema de alarme.

O emprêgo de agentes químicos, não sòmente por 
elementos especializados, mas, também pela artilharia e 
aviação inimigas, constitue uma constante ameaça.
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Ao alarme, todos empregam os respectivos meios indi
viduais de defesa.

Os flancos devem merecer do capitão especiais cuida
dos.

Para isso, êle deve se manter constantemente a par 
da situação dos elementos que o enquadram, destacando 
observadores, pequenas patrulhas, etc., ou dando essa 
incumbência aos seus pelotões.

Quando um de seus flancos está exposto, pode desta
car patrulhas ou postos, de efetivos variáveis, localizando- 
os de tal maneira que dominem as principais vias de acesso 
que a êle conduzem.

Consoante o tempo disponível e a situação, podem, 
sôbre tais vias, ser executadas destruições, obstáculos, etc..

597. A  reserva do esquadrão, geralmente, é consti
tuída de um pelotão de fuzileiros.

Dela o capitão retira os elementos necessários ao cum
primento das missões de segurança (Cap. 4, dêste Manual). 
Pode ainda ser empregada, antes do ataque inimigo, se 
as circunstâncias permitem, na melhoria dos campos de 
tiro dos pelotões em 1* escalão, na construção e colocação 
de obstáculos, etc..

Normalmente, pode. ser utilizada para prolongar, em 
profundidade, a resistência do esquadrão, Vpara proteção 
dos flancos, ou para contra-atacar.

Nos dois primeiros casos, realiza de acordo com o 
tempo disponível, nas regiões designadas, os trabalhos 
de organização que se fizerem necessários.

No último, são feitos os reconhecimentos dos caminhos 
que conduzem ã zona provável prescrita pelo capitão e 
tomadas tôdas as medidas tendentes a facilitar a execução 
do que foi previsto.

Ela se conserva em uma zona denominada —  zona 
de reunião —  determinada pelo capitão, a qual deve lhe 
proporcionar cobertas e abrigos, itinerários desenfiados e 
rápido acesso aos locais, onde tiver de ser empregada.

Quando não existirem cobertas ou abrigos naturais, 
os cavaleiros constróem abrigos individuais.
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O acionamento da reserva é feito pelo capitão.
Sempre que o comandante do esquadrão empenhar 

sua reserva, comunica imediatamente ao coronel e trata 
de organizar uma outra.

O comandante do pelotão reserva permanece próximo 
ou junte ao PC do esquadrão.

598. Os contra-ataques são desencadeados, tóda vez 
que o inimigo, tendo conseguido penetrar na posição, não 
possa ser, pelo fogo, destruído, ou forçado a recuar.

Impõe-se, principalmente, quando houve perda, ou hã 
ameaça de perda de uma parte vital do sub-quarteirão e 
cuja manutenção é essencial à defesa.

Para ser bem sucedido, um contra-ataque deve ser 
realizado de surprêsa e r&pidamente, antes que o Inimigo 
tenha podido se organizar.

O êxito do mesmo depende também, em grande parte, 
do modo pelo qual ps elementos em contato com o inimigo 
mantenham as respectivas posições.

O capitão, ao determinar um contra-ataque, designp. 
o objetivo, a direção em que deve ser desencadeado, aá 
condições de apoio de fogos etc.

O objetivo fica situado no interior do sub-quarteirão, 
e a direção deve propiciar atacar as fôrças inimigas 
no flanco, com tõda a potência dos elementos que o 
executam.

O contra-ataque feito pelo pelotão reserva, em regra, 
consiste num assalto à baioneta, vigoroso, rápido e com tõda 
audácia que fôr possível.

Não é prolongado além da linha de resistência, a não 
ser pelo fogo, nem desencadeado enquanto existirem blin
dados inimigos no interior do sub-quarteirão.

Se o contra-ataque falhar na expulsão da fôrça inimiga, 
os elementos executãntes aferram-se ao terreno, procurando 
manter a posição atingida.

Quando a penetração inimiga resultar de alguma 
ação noturna, o comandante do esqudrão toma suas 
providências, para realizar o eontra-ataque nas con
dições já  expendidas, durante a meia-luz da madrugada,
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afim de evitar que o adversário tenha oportunidade de 
observar sua zona e de preparar sua defesa.

Após a realização dò mesmo, impõe-se, sem perda de 
tempo, uma batida pelos arredores, afim de localizar e 
prender ou aniquilar homens ou pequenos grupos inimigos 
que se tenham extraviado e permanecido na posição.

599. As medidas para a passagem da nòite devem ser 
previstas e preparadas.

Igual procedimento é tomado para os casos de má 
visibilidade (fumaça, cerração, etc.).

A  noite:
—  a execução dos tiros fica reduzida àquêles que. te

nham sido preparados, amarrados, etc.;
—  quando existe, é utilizada a iluminação artificial;
—  o combate corpo a corpo assume grande importância;
—■ as informações imediatas sôbre os movimentos ini

migos à frente dos subquarteirões são essenciais;
De um modo geral, compete ao capitão:
—  tomar as providências necessárias à execução dos 

fogos;
—  localizar postos de escuta sôbre caminhamentos fa

voráveis ao acesso inimigo à posição, afim de alertarem 
sôbre sua aproximação;

—  destacar patrulhas, para cobrir a frente e os inter
valos existentes entre os pelotões, para a vigilância dos 
flancos, etc..

As disposições para os casos de pouca visibilidade, aci
ma citados, são tomadas por ordem superior.

600. O pôsto de observação (PO) do esquadrão deve 
permitir vistas extensas sôbre a totalidade ou grande parte 
do sub-quarteirão e sôbre os itinerários que a êle conduzem.

O PO é o local do capitão no combate; entretanto, êle 
pode se deslocar para onde julgar necessário, ou a sua 
presença fôr exigida, comunicando ao subcomandante, onde 
poderá ser encontrado a qualquer momento.

601. O pôsto de comando (PC) do esquadrão é loca
lizado nas proximidades do elemento em reserva.

599 — 601
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Deverá ser desenfiado. e oculto da observação aérea é 
facilitar as ligações com os comandantes de pelotões e com 
o PC do regimento.

O subcomandante é responsável pelo seu funcionamento 
e pela organização de sua defesa.

602. Os cavalos de mão obedecem às determinações 
emanadas do coronel.

Podem ficar no conjunto do regimento, ou no âmbito 
do esquadrão.

Neste último caso, o capitão determina onde devera 
ficar, prescreve as condições de segurança, de ligações a 
manter e dá outras indicações julgadas úteis.

O responsável pelos mesmos deve velar particularmente 
pelas medidas de ocultamento à observação aérea.

603. A  ordem de defesa do esquadrão decorre do plano 
do capitão, e compreende geralmente:

a) —  Informações sôbre o inimigo, inclusive uma apre
ciação de suas possibilidades face ao sub-quarteirão.

b) —  Informações sôbre as tropas amigas (unidades 
vizinhas, forças de cobertura, etc.).

c) —  Missão do esquadrão, inclusive apôio de fogos 
que receber (metralhadoras, morteiros de 81 mm, arti
lharia, se fôr o caso).

d) —  Posição e missão de cada pelotão.
e) -— Localização e missão da sec. de mort. de 60 mm 

e de elementos de metralhadoras em refôrço, se houverem 
sido dados.

f )  -— Segurança (medidas tomadas pelos escalões supe
riores, as determinadas ao esquadrão e as prescritas ao 
mesmo pelo capitão).

g ) — - Trabalhos de organização do terreno e respectiva 
ordem de urgência.

h) — Detalhes administrativos: ferramentas e outros 
materiais, remuniciamento, etc..

i) —  Localização do pôsto de socorro do regimento.
j )  —  PC, PO, etc..
k ) — Prescrições relativas aos cavalos de mão.

602 —  603
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604. A  ocupação da posição é realizada após o rece
bimento da ordem de defesa.

O capitão, à medida que libera os subalternos, dá-lhes 
autorização para, do ponto de 1’  destino, conduzirem dire
tamente os respectivos pelotões ãs zonas que lhes foram 
determinadas.

Cada pelotão deve colocar ràpidamente seus elementos 
na zona que lhe foi designada, afim de lhes proporcionar 
o máximo de tempo para òs trabalhos de organização do 
terreno.

Para —  "Trabalhos de organização do terreno” , ver
§ 695.

605. A  conduta da defesa visa manter a integridade 
do sub-quarteirão.

O atacar te deve ser mantido sob um volume de fogos 
sempre crescente, a partir do momento em que penetra- 
na zona de barragem.

Primeiro, e no decorrer de tôda a ação, são os fogos de 
artilharia, depois os longuínquos de metralhadoras, de mor
teiros e, finalmente, êstes e o de tôdas as armas disponí
veis.

O capitão aciona seus fogos no momento oportuno. 
Caso tenha recebido metralhadoras em reforço, êle faz exe
cutar os fogos longínquos, por forma a retardar a apro
ximação do inimigo o maior tempo possível.

Estas, podem ocupar posições suplementares à frente, 
se retraindo a tempo de executarem as demais missões pre
vistas; identicamente, pode ser procedido com es morteiros 
de 60 mm..

O esquadrão procede o acolhimento dos elementos de 
segurança destacados à frente da posição nas condições 
prescritas no Cap. 4 —  Art. I I  —  §§ 6 e 7.

Se o inimigo executar fogos de preparação, os cava
leiros se abrigam, mas, ficam em condições de atuar com 
suas armas no cumprimento das respectivas missões de tiro.

Quando o ataque inimigo chega dentro do alcance (da zona

604 —  605
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batida pelos fogos aproximados da defesa, tôdas as armas 
abrem fogo.

O capitão solicita, sempre que necessário, os fogos de 
apôio necessários (metralhadoras, morteiros de 81 mm.v arti
lharia, se fôr o caso, etc.). Para os desta última arma, pode 
fazer diretamehté ao observador avançado ou através do coro
nel; para as demais, pede, seja a esta autoridade, seja ao 
comandante do esquadrão de petrêchos.

Ao soar o “alarme” de ataque de engenhos blindados, 
todos procedem como foi descrito no § 59b —  “Defesa 
contra carros” .

Quando os blindados chegam à distância do alcance 
útil do tiro do lança-rojão, os atiradores abrem fogo, pro
curando alcançá-los no momento preciso em que atravessem 
os obstáculos que tenham sido dispostos (ver § 595). Os 
atiradores de granadas de fuzil atuam, por sua vez, no mo
mento oportuno.

Os demais homens utilizam suas armas sôbre os ele
mentos a pé que os acompanhem, até serem obrigados, em 
vista da aproximação, a se abrigar, não' só para sua pro
teção contra o esmagamento, como também das suas armas; 
o fogo é reiniciado, logo que os carros tenham passado.

Os objetivos principais no decorrer de um ataque por 
engenhos blindados são:

1 ’  —  as tropas inimigas a pe que os acompanhem;
2" —  o pessoal transportado;
3* —  os próprios veículos.
O fogo das armas portáteis é pouco eficaz contra os 

engenhos blindados. Em condições favoráveis, o uso de 
projeteis perfurantes pode ser utilizado contra as engre
nagens e a lagarta dos carros.

Quando não existe pessoal a pé em acompanhamento, 
o fogo destas armas será mais eficiente sôbre os carros 
que tenham as tôrres abertas e sôbre as fendas de obser
vação.

Em nenhuma circunstância, porém, os cavaleiros devem 
se distrair de sua básica missão de atirar e destruir os 
elementos a pé que acompanham os carros.
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Km caso de “alarme aéreo”, o procedimento está des
crito no I 596 — "Defesa contra aviões” .

Quando se apresentarem simultâneamente objetivos aé
reos e terrestres, as metralhadoras, se em reforço, e os 
FM. são empregados contra o objetivo que oferecer maior 
ameaça ao cumprimento da missão do esquadrão.

Se o inimigo chega ao assalto, deve ser rechaçado suces
sivamente pelo fogo, granadas, e pelo combate corpo a corpo.

Se êle penetrar no sub-quarteirão, a resistência con
tinua, a defesa é executada em tôdas as direções e as posi
ções são mantidas consoante as determinações recebidas. 
O capitão decide como empregar sua reserva (ver §§ 597 
e 598).

Quando não possuir reserva adequada para contra-ata
car, êle informa ao comandante do regimento, e toma dispo
sições para se manter da melhor maneira possível, não só 
enquanto aguarda as providências tomadas por aquela au
toridade, como também no decorrer da ação que delas re
sultar.

Quando uma penetração é feita num dos elementos 
vizinhos, o comandante do esquadrão toma as medidas que 
se tornarem adequadas para enfrentar as ameaças que pos
sam sobrevir (encaminhamento da reserva para o flanco 
ameaçado, etc.).

Ver, neste Manual, para:

—  Ofensiva
—  Movimentos Retrógrados

B . Km Reserva

606. As missões que podem ser atribuídas ao esqua
drão de fuzileiros em reserva, de um modo geral, são as 
seguintes:

—  contra-ataques;
—  ocupação de determinadas partes do terreno;
—  estabelecimento de PAG;

—  Cap. 5 
—■ Cap. 7

606 —
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—  estabelecimento de PAC, todo ou em parte;
—  substituição;
—  fôrça de cobertura.
Pode ainda, se as circunstâncias permitirem, ser em

pregado, total ou parcialmente, para auxiliar os esquadrões 
em l ç escalão em alguns dos trabalhos de organização do 
terreno, como sejam, construção de obstáculos, limpeza de 
campos de tiro, lançamento de minas, etc..

Ver, neste Manual:

—  PAG e PAC —  Cap. i  —  “ Segurança”
—■ Fôrça de Cobertura —  Cap. 7 —  “ Movimentos Retrógrados”
—  Substituição —  N? 3, do presente Artigo.

607. O comandante do regimento determina a zona 
de reunião do esquadrão, seu provável emprêgo no decorrer 
da ação e demais indicações que julgar convenientes.

Algumas vezes, o esquadrão de fuzileiros pode ficar 
em reserva de sua GU; neste caso, sua missão e demais 
prescrições ficam a cargo do comando desta.

608. Recebida a ordem, o capitão:
—  conduz ou faz conduzir o esquadrão para a zona de 

reunião;
—- determina as condições em que serão estabelecidas 

as defesas contra-carros, aviões, etc.;
—  prescreve os trabalhos de organização do terreno, se 

necessário;
—  escolhe o local do PO e dá as indicações sôbre o

PC;
—  realiza os reconhecimentos das regiões, direções, etc. 

que lhe foram prescritas;
—  organiza seus planos, em face das previsões de em

prêgo da subunidade.
609. Na zona de reunião, os pelotões são dispostos 

suficientemente distanciados uns dos outros, aproveitando 
as cobertas e abrigos que existirem.

Se necessário, são contraídos abrigos para os homens, etc.

607 —- 609
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610. As defesas contra-carros, aviões, etc. abrangem 
medidas passivas e ativas.

Aquelas são obtidas pela dispersão, ocultamento e dis
farce.

Os granadeiros de fuzil e os atiradores de lança-rojão 
ficam em condições de atuar sôbre as vias perigosas de 
acesso aos carros.

Os FM são dispostos para a proteção anti-aérea da 
zona que foi atribuída ao esquadrão.

611. O põsto de observação, em princípio, e inicial
mente, fica próximo do pôsto do regimento.

Quando o esquadrão fôr empregado, êle é localizado, 
de modo a poder observar melhor o terreno em que a subu- 
nidade vai atuar.

612. O local do pôsto de comando é prescrito pelo 
coronel; em regra fica nas proximidades do PC do regi
mento.

file se desloca cóm o esquadrão, quando o mesmo fôr 
empregado.

A  nova localização é imediatamente comunicada àquela 
autoridade.

Antes do seu acionamento, o capitão permanece no 
FC ou PO da subunidade, ou, então, junto ao coronel ou no 
PC dêste.

613. Quando o esquadrão fôr destacado para cumprir 
missão de segurança (Cap. 4, deste Manual), o capitão 
reconhece a zona que lhe foi determinada e os itinerários 
que, da linha principal de resistência, a ela conduzem, afim 
de poder realizar a sua posterior reunião.

614. Os planos estabelecidos pelo comandante do es
quadrão são função da missão recebida e devem estar pre
parados para ser desencadeados na ocasião conveniente.

Assim:
a) —  para ocupação de determinadas partes do terreno, 

seja para aumentar a profundidade da posição, seja para 
limitar a progressão inimiga, seja ainda para servir como 
fôrça de cobertura, etc., reconhece, organiza e prepara as
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posições prescritas, de acôrdo com o tempo e meios dispo
níveis.

Coordena seus fogos com os das metralhadoras, dos 
morteiros de 81 mm. e da artilharia, se fôr o caso.

Os pelotões são dispostos e defendem as respectivas 
posições, de modo semelhante aos que se acham em 1* 
escalão.

Aplicam, no que fôr possível, o contido “no n* 1, dêste 
Artigo” .

b) —  para contra-atacar, deve ter em vista:
—  atingir o flanco inimigo com a maior intensidade 

que lhe fôr possível;
—  coordenar sua ação com os fogos das armas ém 

apôio (metralhadoras, morteiros de 81 mm,, etc.);
—  que êsses fogos sejam concentrados no local da pe

netração inimiga, afim de evitar a entrada de novos ele
mentos;

—  que pouca ou nenhuma reserva deverá manter;
—  que, ao atingir o objetivo determinado, deverá ocu

pá-lo e tratar de organizar o terreno;
—  não perseguir o inimigo além da posição de resis

tência, a não ser pelo fogo;
—  que, em caso de insucesso, lhe ' cumpre manter as 

posições atingidas;
—  que o desencadeamento da ação prevista é feito por 

ordem do coronel;
—  em fim que, a rapidez e a susprêsa são essenciais 

ao êxito da missão que lhe foi confiada.
615. Ao terminar seus planos, submete-os à aprova

ção do comandante do regimento e, após, no terreno, comu
nica-os aos seus subalternos, prescrevendo-lhes missões e 
dando-lhes as indicações que julgar oportuites.

616. Ao receber ordem do coronel, para cumprir uma 
das missões dadas, o capitão o faz sem perda de tempo, mas, 
evitando precipitações, sempre prejudiciais.

Utiliza, para alcançar a posição determinada ou a linha 
de partida para o contra-ataque, itinerários desenfiados, prè-

615 —  616

REVOGADO



—  188 —

viamente reconhecidos, e dispõe seus elementos de acôrdo 
com ás previsões feitas, introduzindo, se necessários, as mo
dificações aconselhadas pela situação.

C. Nas substituições

617. Se a defesa £ prolongada, a autoridade superior 
providencia no sentido de substituir os elementos que se 
acham em 1* escalão.

A  substituição é uma operação delicada que exige o 
mais completo segrêdo, não só durante a preparação, como 
no decorrer de sua execução.

Ela é efetuada sob a proteção da escuridão e a tempo 
de permitir que o elemento substituído se encontre além 
do alcance da artilharia inimiga, antes do clarear do dia.

618. O esquadrão de fuzileiros pode tomar parte numa 
substituição, seja como elemento a substituir, seja como 
substituto.

619. Como elemento a substituir, compete ao capitão:
a) —  colocar o comandante substituto áo par de tudo 

que se relacione com a defesa, vida, etc., do sub-quarteirão;
b) —  deixar em perfeitas condições higiênicas as ins

talações e trabalhos (abrigos, espaldões, latrinas, etc.) exis
tentes na sua zona de ação;

c) —  fazer conduzir pela subunidade todo o equipa
mento individual e material de organização que lhe tiver 
sido distribuido;

d) — levar sòmente a munição prescrita na ordem de 
substituição;

e) —  determinar que permaneçam iio sub-quarteirão o 
equipamento especializado e as reservas de munições exis
tentes;

f )  —  destacar os guias necessários à condução dos pe
lotões e secções substitutos às respectivas posições;

g ) —  dirigir as ações concernentes à substituição;
h) —  defender, como responsável que é, o sub-quar

teirão, até que a substituição haja sido concluída;
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630. Como substituto, o capitão deve:
a) —  entrar em ligação com o comandante do ele

mento a substituir e, recolher dêste todos os dados e de
talhes necessários ao cumprimento da missão (dispositivo 
do substituído, e do inimigo já conhecido, etc.);

b) —  proceder, juntamente com os subalternos e pes
soal julgado necessário, um detalhado reconhecimento da 
zona em que vai atuar;

c) —  familiarizar-se com o plano de fogos de artilharia, 
com o apôio dado pelo regimento, com o dispositivo do ele-; 
mento a substituir, etc.;

d) —  verificar as condições de higiêne da zona de ação 
e prescrever as medidas que julgar oportunas;

e) —  assegurar-se prèviamente das condições do arma
mento, munições, equipamento e fardamento de seus coman
dados; ,

f )  — receber do elemento substituído o material espe
cializado, munições, etc., deixados no subquarteirão;

g ) —  inspecionar a execução' da substituição pelos ele
mentos subordinados, acelerando-a, sem, contudo, prejfutt-
«W a;

h) —  informar ao comando superior, tão logo a subs
tituição esteja terminada.

D. Casos particulares 

a. Generalidades

631. Para os casos particulares contidos a seguir, ver:
—  C 100 —  5 —  Princípios fundamentais.
■— C 2 —  15 —  Princípios peculiares à arma.
—  C 2 —  61 —  Emprêgo do RC.
622. Nos citados casos, quando o esquadrão de fuzi

leiros estiver em reserva, aplica, de um modo geral, o que 
se achá prescrito nos § § 606 a 616 .

b. Defesa de um curso dágua

638. Os cursos dágua constituem, geralmente, por

630 —  628

/

REVOGADO



— 190 —

menor que seja o seu valor, obstáculos ao ataque inimigo 
e se prestam favoràvelmente ao estabelecimento de posi
ções defensivas.

O Manual C 2-15 contém os três modo de defesa 
de um curso dágua.-

Os parágrafos que se seguem tratam da defesa na 
própria margem do rio.

624. o  comandante do regimento determina uma 
zona de aç&o para o esquadrão, fixa as condições em 
que será feita a defesa, e dá as demais indicações julga
das úteis.

625. O capitão procede, acompanhado do pessoal 
julgado necessário, o seu reconhecimento, toma sua decisão 
e dá as suas ordens.

O reconhecimento deve, principalmente, ter em vista:
—  a natureza da margem inimiga em relação às faci

lidades apresentadas (cobertas, abrigos, etc.), à dissimu
lação e ocultamento dos movimentos .Inimigos (proteção ao 
pessoal, lançamento de botes, etc.);

—  a existência de vaus e de caminhamentos que a êles 
conduzam, etc.;

—  a natureza da margem, onde vai se estabelecer, 
facilidades e dificuldades que apresentem aos desembar
ques, reunião, etc, do inimigo;

—  caminhamentos, vias de acesso, etc., que da dita 
margem conduzam à posição que vai defender;

—  a posição que vau defender, os fogos a estabelecer, 
os trabalhos de organização a executar, etc..

626. O ' estabelecimento da defesa é análogo ao 
descrito no n* 1 do presente Artigo.

O capitão destaca postos avançados para a vigilância da 
margem a defender, colocando-os, de preferência, nos pontos 
favoráveis ao desembarque e reunião do inimigo; tais postos, 
em regra, são providos de armas automáticas.

Os trabalhos de organização compreendem a melhoria 
dos campos de tiro, contrução de abrigos, espaldões, etc.,
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afim de barrar os pontos de mais provável transposição 
e acesso.

Obstáculos, se possível, são localizados em lugares 
adequados; os vaus devem ser tornados impraticáveis, 
mediante a colocação do que fôr julgado útil a êsse fim.

A  defesa contra<-avlões é obtida pelo ocultamento, dis
persão e pela prescrição de missões a determinadas armas, 
para atuarem contra aparélhos inimigos, manifestadamen. J 
hostis, e à altura conveniente.

A  defesa contra-carros, em regra, não é estabelecida, 
pois, êsses engenhos não fazem a transposição até o inimigo 
obter sucesso e conseguir uma cabeça de ponte.

Os lança-rojões, neste caso, podem receber missões 
de atuar contra-pessoal, etc..

Se, houver possibilidade da intervenção de carros de 
combate anfíbios, o capitão toma suas disposições, desi
gnando posições a serem ocupadas pelos lança-rojões, em 
caso de necessidade.

As destruições assumem grande importância e devem 
incidir sôbre todos os meios de transposição existentes.

Elias são realizadas à medida das possibilidades, e pre
paradas para o acionamento no momento oportuno, de 
acôrdo com ordem do comando superior, se fôr o caso.

A  reserva, em princípio, constituída por um pelotão de 
fuzileiros, deve ser colocada em local que se preste ao 
desencadeamento de contra-ataques previstos.

Normalmente, o capitão retira da mesma os elementos 
para o estabelecimento dos PA.

As ligações e as comunicações devem ser realizadas 
pelos meios mais rápidos possíveis.

Utilizam-se mensageiros, rádio, se houver ordem, sinais, 
artifícios, etc..

O PC é designado pelo coronel, ou escolhido pelo ca
pitão e comunicado àquela autoridade.

O PO deve permitir vistas sôbre tôda a frente atri
buída à subunidade ou, pelo menos, a parte mais impor
tante da mesma.
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627. A  conduta da defesa é realizada, de forma a 
cumprir as determinações emanadas do coronel.

O esquadrão acolhe, na ocasião oportuna, na sua zona 
de ação, os PA  e as patrulhas lançadas à margem oposta 
do curso dágua (Para PAG, ver Cap. 4 —  "Segurança” ).

As destruições que tiverem sido preparadas são aciona
das, se para isso houver ordem.

Os postos de vigilância intensificam sua ação no pe
ríodo de má visibilidade, e no decorrer da noite, particular
mente de madrugada. Nestas ocasiões, evitam se deixar 
surpreender e se preparam para atuar à arma branca.

Tão logo pressinta a transposição pelo inimigo, alertam 
o esquadrão e iniciam sua ação.

O restante da subunidade se mantém em condições 
de ocupar as posições designadas e o faz sem perda de 
tempo, ao ser alertado ou informado da transposição.

O inimigo é tomado sob o fogo das armas da defesa, 
que devem ser acionadas ativamente, afim de impedir 
que êle obtenha o sucesso almejado.

O capitão solicita, sempre que necessários, os fogos 
de apoio, de artilharia inclusive, se fôr o caso.

Se o inimigo conseguir tomar pé na margem defendida 
o capitão utiliza sua reserva contra-atacando-o sem demora. 
Informa o comandante do regimento dêsse fato e de todos os 
outros que se relacionem com a defesa da posição.

Para “Retraimento” ver Cap. 7 —  "Movimentos Retró
grados” .

c. Defesa de bosques

628. Os bosques como posição defensiva apresentam 
o incoveniente de constituírem alvos claramente definidos 
às fôrças inimigas.

Entretanto, por sua dimensão ou localização, podem 
constituir fortes zonas defensivas, sendo mister utilizá- 
los ou mantê-los, conforme as circunstâncias.

Neste caso, o êxito da defesa dependerá da vigilância, 
dos fogos aproximados, do combate corpo a corpo, da
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eliminação de grupos inimigos que se infiltrarem e da 
rapidez no desencadeamento de contra-ataques.

629. O capitão, quando receber a missão de se estabe
lecer defensivamente em um bosque, deve considerar que:

a) —  os campos de tiro são limitados;
b) —  a observação é restrita;
c) — as ligações são difíceis.
630. Em coseqüência, o estabelecimento da defesa 

repousará:
a) — na manutenção de um constante patrulhamento 

à frente e nos flancos da posição;
b) —  numa estreita coordenação dos fogos aproxi

mados:
c) — na redução das frentes e dos intervalos entre 

seus pelotões;
d) — na vigilância permanente das vias de acesso 

favoráveis aos blindados;
e) — na informação rápida e oportuna dos movimentos, 

penetrações, etc., do inimigo, à  frente e nos flancos da 
posição;

f )  — na rapidez com que forem eliminados os grupos 
inimigos que se infiltrarem ou no desencadeamento dos 
contra-ataques previstos.

d. Defesa de localidades

631. Ao esquadrão de fuzileiros, quando na defesa 
de uma localidade, são dadas uma zona de ação. variável 
com a importância da localidade, com as possibilidades 
de observação, dos campos de tiro e com o fim que se 
tem em vista, a missão e demais prescrições necessárias.

Em regra, êle é reforçado (metralhadoras, canhões 
contra-çarros, etc.).

632. O capitão dispõe, normalmente, dois pelotões em 
1» escalão e- conserva um em reserva, e se prepara para 
exercer, a defesa em tôdas as direções.

Todos os caminhamentos, ruas, etc. de aproximação 
devem ser preparados para resistir ao ataque, mediante a
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colocação de obstáculos (barricadas, minas, demolições, etc.), 
combinados com os fogos das armas da defesa.

O número e a natureza dêsses obstáculos dependem 
do tempo, do material, do pessoal disponível para executá- 
los e, principalmente, da argúcia do capitão e de seus 
quadros, fi preciso, porém, considerar, na construção de 
tais obstáculos, que êles não venham, posteriormente, in
terferir na defesa, dificultando os movimentos, evacuações 
e suprimentos.

Evita-se colocar pessoal nos cruzamentos de ruas; êstes 
devem ser batidos pelas armas contra-carros e pelos tiros 
das armas automáticas, etc. dispostas adequadamente atrás 
de barricadas, e que enfiem as vias de acesso.

Tiros longínquos de metralhadoras podem ser obtidos 
mediante a respectiva colocação em posições elevadas, em 
edifícios; deve ser previsto o modo pelo qual elas, na 
ocasião oportuna, deixarão as citadas posições, afim de 
cumprir outras missões previstas.

Da reserva, o comandante do esquadrão retira os 
elementos necessários às missões de segurança. Fica em con
dições de contra-atacar, segundo direções perfeitamente 
definidas, ou de ocupar posições prèviamente designadas.

633. O êxito da defesa depende, principalmente da ini
ciativa e espirito de agressividade do capitão, dos quadros 
e de todos os elementos subordinados.

Os tiros aproximados, o combate corpo a corpo, as 
granadas, etc., devem tornar penosa e dificultar ao máximo 
a progressão inimiga no interior da localidade.

ARTIGO m  

O esquadrão isolado 

A . Generalidades

634. Quando o esquadrão de fuzileiros agir isolada
mente, o capitão, além do que fôr prescrito nos números 
que se seguem, aplica com as modificações que julgar con-
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venientes, o contido no Artigo anterior dêste Capitulo.
€35. Ver para:

—  os princípios fundamentais —  C
—  os peculiares à arma —  C
—  o emprêgo do RC —  C
—  a tática das pequenas unidades —  C

B. Na defesa de uma posição

636. A  defensiva do esquadrão isolado repousa na fle
xibilidade e, a menos que tenha por missão “ conservar" um 
determinado ponto do terreno (ver § 580) de acôrdo com 
ordem superior, na. possibilidade de, no momento opor
tuno, ante fôrças superiores, romper o contato e prosseguir 
na ação, se fôr o caso.

637. Em geral, o capitão organiza o grosso, cons- 
tituindo-o com dois pelotões, secção de morteiros de 60 mm 
e metralhadoras, se em refôrço.

O pelotão restante fica em reserva; déle são retirados 
Os elementos necessários à segurança (ver n ' 6 —  Art. m  
—  Cap. 4, dêste Manual).

Em certos casos, pode fixar a localização e o valôr 
dêsses elementos, e determinar que sejam destacados de 
cada pelotão do grosso.

638. De acôrdo com o tempo disponível, o esquadrão 
executa, nas prováveis direções do ataque inimigo, os 
necessários trabalhos de organização do terreno.

Se possuir metralhadoras èm refôrço, posições suple
mentares à frente da posição, com amplos campos de tiro, 
devem ser organizadas; anàlogamente, procede com os mor
teiros de 60 mm..

Os lança-rojões e granadeiros de fuzil ficam em con
dições de atuar sôbre engenhos mecanizados; os fogos des
sas armas devem ser coordenados com obstáculos naturais 
existentes ou com outros que tenham sido constituídos. 
Recebem ainda, eventualmente, missões de atuar contra 
pessoal.

100— 5 
2 —  15 
2 —  61 
2 — 8
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639. Quando o inimigo se apresenta, chocarse com os 
P A  instalados à frente da posição e êstes atuam como foi 
previsto no n' 6 —  Art. I I I  —■ Cap. 4, dêste Manual.

As metralhadoras (se em refôrço) executam, 'das posi
ções suplementares o tiro longínquo por forma a retardar 
a aproximação adversária.

Os morteiros de 60 mm. batem as vias de acesso, etc.. 
No momento oportuno, ambos se retraem e passam a coope
rar na defesa aproximada da posição.

O grosso do esquadrão permanece em condições de 
entrar em ação e o capitão o conduz, consoante os informes 
recebidos e a própria observação, à direção ameaçada pelo 
ataque inimigo, dispondo-o em posições prèviamente pre
paradas, de onde executa a defesa.

Para “movimentos retrógrados”  ver Cap. 7, dêste Ma
nual.

640. Se a defesa fôr estabelecida na própria margem 
de um curso dágua, o capitão instala na mesma postos 
de vigilância de -efetivos restritos e destaca para a outra 
margem os demais elementos de Segurança (n* 6 —  Art.. n  
—  Cap. 4, dêste Manual), permanecendo com o grosso em 
condições de proceder de acôrdo com o contido, no § 638.

Após o acolhimento dêsses últimos elementos, obstrui 
ou destrói, respectivamente, as passagens ou meios de 
transposição existentes (vaus, balsas, etc.) e executa a 
defesa da posição.

Cumpre ao capitão se certificar, ao escolher um curso 
dágua para se estabelecer, se o mesmo não oferece sôbre 
os flancos da posição possibilidades imediatas de desbor- 
damento mediante a utilização, pelo inimigo, de váus, pon
tes, etc..

ARTIGO IV  

Cooperação da artilharia

641. A  cooperação da artilharia na defensiva se faz 
sentir mediante a execução de fogos:
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a) —  antes do ataque Inimigo —  afim de retardar a 
montagem de seu dispositivo;

b) —  na iminência do ataque —  visando fazê-lo abortar 
e desorganizar ou destruir o seu dispositivo;

c) —  durante o ataque —  com o objetivo dè quebrá-lo 
e dissociá-lo e, finaimente, detê-lo.

642. O plano de fogos da artilharia é Intimamente 
ligado ao das demais armas da defesa (FM, metralhadoras, 
etc.), suprindo-o, completando-o ou reforçando-o.

643. O destacamento de ligação funciona de acôrdo 
com as mesmas regras da ofensiva (Art. IV  —  §§ 574 a 
576 —  Cap. 6 —  1* Parte, dêste Manual).

644. Maiores detalhes sôbre a cooperação da arti
lharia na defensiva estão contidos nos seguintes Manuais: 
C 100-6, C 6-20, C 6-101, C 2-15 e C 2-61.

642 —  644
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MOVIMENTOS RETRÓGRADOS 

ARTIGO I

g e n e r a l id a d e s

643. Ver para:

—  os princípios fundamentais C 100 —■ 5
—  os peculiares à arma C 2 — 15
—  o emprêgo do RC C 2 — 61
—  idem, das unidades elementares C 2 — 8

646. Movimento retrógrado é aquêle que uma tropa 
efetua para a retaguarda, ou para furtar-se ao inimigo.

Pode ser imposto pelo inimigo, ou realizado volunta
riamente.

Classifica-se como:
—  retraimento;
—  retirada;

- ação retard adora.
A  natureza e características dos movimentos retró

grados requerem, além de uma preparação meticulosa, um 
largo emprêgo de destruições, lançamento de campos mi
nados, contaminações, etc., com a finalidade de retardar 
a perseguição do inimigo às tropas que os executam.

647. Retraimento é a operação pela qual a totalidade 
ou uma parte de uma fôrça desdobrada rompe o contato com 
o inimigo, a fim de colocar-se em condições de iniciar uma 
outra ação.

645 — 647
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Por si só, não é completo; constitui sempre a fase ini
cial de alguma outra operação.

Dada a sua delicadeza, é essencial que o sigilo dos pre
parativos e dos movimentos seja mantido.

Pode ser executado tanto de dia como de noite. Entre
tanto, desde que a situação permita, é sempre vantajoso 
aguardar a proteção da escuridão noturna para executá-lo, 
tendo em vista que a luz diurna acarreta graves inconve
nientes (perdas excessivas, desorganizações, etc.).

648. Retirada é uma marcha executada por uma tro
pa, buscando afastar-se do inimigo sem sofrer pressão direta 
e conseguir a reconquista de sua liberdade de ação.

Executa-se segundo um plano bem definido e que tem 
por finalidade evitar um combate decisivo, em face de uma 
situação existente.

Nenhum comandante tem autoridade para ordenar a 
retirada por iniciativa própria, simplesmente em virtude 
de insucessos locais ou reveses sofridos por unidades vizi
nhas.

Tôdas as medidas que possam assegurar a proteção 
da tropa que retira, devem ser tomadas, afim de preser
vá-la de surprêsas e inquietações pelo inimigo.

649. Ação retardadora é um movimento retrogrado, 
realizado com a finalidade de ganhar tempo, retardando o 
avanço inimigo e evitando uma ação decisiva.

Normalmente, é executado pela defesa em posições su
cessivas, intercalada de retraimentos, e pelo retardamento 
exercido entre cada uma delas.

850. A  cavalaria, por suas características, é parti
cularmente apta ao desempenho de missões retrógrados, pro
porcionando a devida segurança às tropas que os executam.

ARTIGO H 
RETR AJJMLKN TOS

A . O esquadrao enquadrado em 1* escalão 
a. No retraimento diurno

651. Em regra, a ordem de retraimento do coronel 6 
dada ao capitão sob a forma de ordem particular.
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Êste a recebe em seu pôsto de comando, ou onde se 
encontrar; tal procedimento visa evitar seu afastamento 
da zona de ação da subunidade, em momento em que ela, 
devido à pressão inimiga, mais necessita de sua presença

A  ordem é breve e néla são fixadas:
—  composição e localização do escalão de acolhimento;
—  hora de início do retraimento;
—  zona ou itinerários de retraimento;
—  zona de reunião do esquadrão.
652. Recebida a ordem, o capitão faz reconhecer o 

local de reunião do esquadrão e os itinerários que a êle 
conduzem, a posição a ocupar por sua reserva, afim de 
acolher os elementos em 1° escalão, assenta sua decisão 
e dá suas ordens aos subordinados.

Prescreve, também, medidas que assegurem o segrêdo 
da operação —  o inimigo só deve percebê-la nos últimos 
momentos.

653. A  reserva do esquadrão é acionada e vai ocupar 
a região escolhida, afim de cobrir o retraimento dos ele
mentos empenhados.

Após, à hora determinada, tem inicio a retraimento.
Os pelotões em 1° escalão, utilizando ao máximo as 

cobertas e abrigos existentes, evacuam gradativamente as 
respectivas zonas de ação, mediante üm movimento seme
lhante ao executado durante o ataque, com a diferença de 
ser inversa a respectiva direção, e se dirigem diretamente 
ao local de reunião da subunidade (fig. 18).

Quando êles terminam os respectivos retraimentos, a 
reserva, de modo idêntico, aproveitando-se, também, da 
proteção do escalão de acolhimento do regimento, vai se 
reunir ao esquadrão.

b. No retraimento noturno

654. A  ordem dada pelo comandante do regimento, 
para o retraimento noturno, é idêntica para o efetuado du
rante o dia (ver § 651), com o acréscimo da composição
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Escalão de acolhimento 
do Esq

Fig 18 - Esquema do retraimento e reunião do esquadrão
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do pessoal do esquadrão a ser deixado em. contato com o 
inim'go, afim de mascarar a posição.

655. Recebida a ordem, o capitão procede como está 
prescrito no § 652.

Após assentar sua decisão, se possível, pessoalmente, 
se dirige às zonas ocupadas pelos pelotões e dá aos respec
tivos comandantes as suas ordens.

Essas, de uma maneira geral, compreendem:
a — hora de retraimento —  a fixada pelo comandante 

do regimento.
Tôdas as ações preliminares julgadas como necessárias, 

devem ser realizadas com antecedência, afim de não haver 
retardo no início da operação.

b — local de reunião do esquadrão — também, em 
regra, fixado na ordem regimental.

Quando é grande a distância entre êle e a posição que 
o esquadrão ocupa, e o terreno e a situação permitem, o 
capitão designa um local intermediário para a subunidade 
se reunir. A  permanência nêsse local deve ser a estrita
mente necessária; dêle, a subunidade se dirige ao deter
minado pelo regimento.

c — itinerário a utilizar — fixados em função dos 
reconhecimentos ordenados pelo capitão.

Sempre que possível, itinerários distintos devem ser 
determinados à cada pelotão.

Medidas, tais como balizamentos, ou guias para con
duzir os elementos, devem ser previstas.

Quando a situação e o tempo disponível permitem, os 
comandantes de pelotões também reconhecem os itinerários 
que lhes foram fixados. Cumpre ao capitão, neste caso, 
afim de preservar o segrêdo, fazer as restrições que julgar 
convenientes (constituição dos reconhecimentos, hora de 
execução, etc.).

d — valor dos elementos a deixar em contato, é deter
minado na ordem regimental.

Normalmente, para o esquadrão, é de um a dois grupos 
de combate.

O capitão determina quais os elementos que permane-
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cerão, designa um oficial para comandá-los e dá a hora, 
geralmente antes do inicio do retraimento, para o mesmo 
assumir o seu encargo.

O papel do citado elemento é simular uma atividade 
normal no sub-quarteirão, conduzindo-a, de modo a evitar 
que o inimigo venha a descobrir o retraimento. Para isto, 
desencadeia fogos, faz um patrulhamento continuo, solta 
os artificios costumeiros, etc.

O oficial encarregado de comandá-los toma tôdas as 
providências para executar a sua missão do melhor modo 
possivel (localiza homens e armas onde julgar conveniente, 
designa itinerários para os respectivos retraimentos local 
de reunião, etc.).

O retraimento dêsses elementos, em principio, é feito 
antes do amanhecer, com tempo suficiente para se apro
veitarem da escuridão reinante.

files podem receber ordem para retrair á determinada 
hora ou, então, para o fazer á ordem do comandante do 
escalão de acolhimento regimental.

e —  localização e composição do escalão de acolhimento 
regimental —  de acôrdo com a ordem recebida do coronel.

O capitão deve deixar um ou dois mensageiros à dispo
sição do oficial designado para comandar os elementos que 
permanecerão em contato, afim de atender às necessidades 
de ligação com êste escalão.

656. O retraimento é iniciado & hora fixada.
Os pelotões o fazem para as respectivas zonas deter

minadas pelos seus comandantes que, após, os conduzem 
para o local de reunião do esquadrão.

Os deslocamentos e reuniões são levados a efeito tão 
rápida e silenciosamente, quanto possivel.

B . O esquadrão enquadrado em reserva

657. No retraimento diurno ou noturno, em princípio, 
o esquadrão reserva, total ou parcialmente, é deixado em 
posição como escalão de acolhimento do regimento, afim de 
cobrir o retraimento dos elementos em 1» escalão.
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Normalmente, é reforçado com metralhadoras, mortei
ros de 81 mm, etc.

A  conduta, a hora de retraimento e missão posterior, 
se íô r  o  caso, são prescritas pelo coronel.

De dia, como de noite, compete-lhe proteger o retrai
mento dos esquadrões que rompem o contato e cobrir a reu
nião dos mesmos; nas operações noturnas, acolhe também 
os elementos que ficaram mascarando a posição.

O seu retraimento é feito, seja sob a proteção dos fogos 
de suas armas, seja sob a de elementos deixados pela gran
de unidade a que pertence.

O capitão deve escolher e fixar um local de reunião 
para a, sua subunidade; geralmente,. aproveita o determi
nado para o seu regimento.

Pode lhe ser determinado, que após o cumprimento dessa 
missão, se reuna a sua unidade ou que passe a  constituir 
a retaguarda da mesma. Em qualquer dos casos, ao iniciar 
o deslocamento para trás, não deve se descuidar das me
didas de segurança de seus elementos.

Para retaguarda, ver letra c —  art. I I  —  cap. 4, nesta 
parte.

C. O esquadrão Isolado

658. Agindo isoladamente, o capitão, de acôrdo com 
o desenrolar dos acontecimentos, após tomar tôdas as pro
vidências julgadas oportunas e necessárias, ordena o retrai
mento do esquadrão.

Se a situação permite, deve esperar a noite para exe
cutá-lo; todavia, não deve hesitar em realizá-lo de dia, 
principalmente, quando para isto se apresentar uma ocasião 
favorável.

A  distância dos cavalos de mão e as características do 
terreno, determinam até que ponto o inimigo pode pro
gredir, antes de se tomar necessário o retraimento.

659. Tomada a decisão, o comandante do esquadrão 
se a operação £ diurna, faz retrair imediatamente os ele
mentos que possam ser dispensados (trens, etc.), fixando-
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lhes um itinerário c determinando-lhes um ponto onde deve
rão aguardar a subunidade; se a operação é noturna, rece
bem as mesmas indicações e iniciam o movimento, logo 
que escureça.

Normalmente, tais elementos obedecem a chefia do 
sub-tenente.

660. Pessoalmente ou não, o capitão dá a ordem de 
retraimento aos seus subalternos.

Esta ordem contém geralmente:
a — Local de reunião, tanto mais próximo quanto 

fôrem as condições de segurança que ofereça,
Em regra, êste local deve coincidir ou ficar bastante 

perto dos cavalos de mão.
b — Itinerários de retraimento que facilitem, pelas 

cobertas e abrigos existentes, o máximo de proteção aos 
elementos que o executam.

Se a operação fôr realizada à noite, devem ser tornai 
das medidas (balizamentos, guias, etc.) que evitem erros 
ou confusões.

c —  Localização e valor do escalão de acolhimento —  
O papel dêste escalão consiste em deter, limitar, retardar 
ou desviar o avanço inimigo, permitindo o rompimento 
do contato, a reunião e o deslocamento do esquadrão.

Êle é constituído pela reserva ou retirado de outros 
elementos menos empenhados.

A  sua localização deve, de preferência, ser feita em 
terreno com comandamento e escolhido de tal maneira que 
possa cobrir os itinerários de rètraimentos e o local de 
reunião do esquadrão.

O seu valor é variável de um grupo de combate a um 
pelotão, se possível, reforçado com morteiros de 60 mm 
e metralhadoras, caso o esquadrão disponha.

A  hora de seu retraimento é determinada pelo capitão, 
de acôrdo com as necessidades da ocasião.

Geralmente, nas operações noturnas, êle a efetua após 
o esquadrão ter abandonado o local de reunião e ter sido 
feito ,o acolhimento dos elementos deixados em contato.

Uma vez cumprida a missão, o escalão se retrál e,
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consoante ordem recebida, pode se reunir ao esquadrão, ou 
constituir a retaguarda do mesmo.

Para retaguarda, ver § 351.
d — Hora de retraimento é função da situação e da 

missão.
O retraimento pode ser feito por pelotões ou simul

tâneamente por todo o esquadrão.
Aquêle, geralmente, é utilizado no retraimento diurno; 

algumas vezes, nesta emergência, é possível o esquadrão 
se retrair de uma só vez desde que o terreno, por suas 
cobertas e abrigos, possibilite a proteção contra os fogos 
inimigos.

O retraimento simultâneo, normalmente, é usado à noite.
e —  Valor dos elementos a deixar em contato — 

Êsses elementos só são utilizados nos retraimentos noturnos.
O seu valor, de um grupo de combate a um pelotão, 

no máximo, varia com as necessidades da situação; êsses 
elementos se conduzem e seguem as demais prescrições 
contidas no § 655 — d.

O comando dêsses elementos pode ser dado a um 
sargento, que obedece à direção geral do oficial, à cuja 
ordem fica o escalão de acolhimento do esquadrão.

661. O retraimento do esquadrão se processa como 
foi indicado nos § § 653 e 656, conforme o caso.

O capitão, acompanhado do pessoal julgado neces
sário, permanece em seu pôsto de comando ou n’outro 
local que escolher, até o término da operação.

O subcomandante do esquadrão, no local de reunião, 
toma tôdas as providências que julgar oportunas, velando 
particularmente pela manutenção do silêncio.

ARTIGO H I

RETIRADA

662 . Desde que a retirada se torne imperativa, o 
coronel dá ao esquadrão a respectiva ordem que, em
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geral, completa ordens preparatórias expedidas anterior
mente.

O capitão, então, determina a execução da operação, 
de acordo com as medidas e providências já tomadas; 
envida todos os esforços, para que o desenrolar seja feito 
sem confusões nem atropelos, afim de não agravar a 
situação.

663. Quando o esquadrão está em contato, a retirada 
tem início com o rompimento dêsso contato para uma zona 
de reunião fixada e sob o proteção de um escalão de 
acolhimento.

Para o retraimento é aplicável o que está contido nas 
letras a e b do artigo anterior.

Ao atingir a citada zona de reunião, o movimento a 
cavalo é iniciado, de acôrdo com ordem e segundo um 
itinerário determinado; êste, às vezes, pode ser através 
campo.

664-. Ver, nesta parte, para:

—  marchas noturnas e forçadas
—  retaguarda
—  flancoguarda
—  vanguarda
—  ação retardadora

ARTIGO IV 

AÇAO RETARDADORA 

À . O esquadrão enquadrado

665. A  ação retardadora pode ser levada a efeito em 
uma única posição ou em posições sucessivas.

No primeiro caso, ou seja em uma única posição, trata- 
se de manté-la durante um tempo pré-estabelecido; é 
conduzida de acôrdo com o prescrito no cap. 6 — defensiva, 
nesta parte.

—  I I  123 e 124.
—  I I  278 a 286.
—  I I  273 a 277.
— I I  272
—  I I 665 a 670
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No segundo, isto é, em posições sucessivas, éla consiste 
em uma série de operagSes, temporàriamente defensivas, 
cada qual segu ia  de um retralmento para a posição 
seguinte.

O presente artigo trata principalmente do esquadrão 
de fuzileiros, enquadrado ou isolado, na ação retardadora
em posições sucessivas.

666. Ao esquadrão de fuzileiros 6 designado um sub- 
quartelr&o a ocupar na posição fixada para o regimento.

A  frente dêste sub-quarteirão é variável com a situação 
e com o terreno.

A  ocupação desta frente deve ser feita após um meti-' 
culoso estudo do terreno, mediante o qual são determinadas 
zonas em que uma simples vigilância é suficiente, enquanto 
noutras se torna necessária uma ação mais direta e efi
ciente (ver § 592).

O dispositivo adotado deve atender ás necessidades 
oriundas do estudo realizado.

Os pelotões de fuzileiros ocupam posições que ofereçam 
bons campos de vistas e que permitem não só o tiro 
a maior distância que lhes fôr possível, como também 
um desenfiamento imediato em caso de retralmento.

Os morteiros de 80 mm são localizados de modo a 
poderem atirar em zonas não batidas pelas armas de tiro 
tenso (caminhamentos desenfiados, zonas que se prestem 
a reuniões, etc.).

A  defesa contra-carros é estabelecida mediante mis
sões adequadas sôbre as prováveis vias de acesso favoráveis 
a êsses engenhos, e dadas aos granadeiros de fuzil e atira
dores de rojões.

A  defesa contra aviões não deve ser descurada; vigi
lantes do ar são dispostos em locais convenientes, afim 
de alertarem a subunidade e são determinadas certas armas 
para executarem o tiro, na eventualidade de um ataque.

Eventualmente, frações de metralhadoras podem ser 
postas em refórço ao esquadrão; se tal acontecer, o capitão 
as coloca em terreno com amplos comandamentos e de
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onde o tiro possa ser realizado até o limite dos respectivos 
alcances úteis.

O capitão pode empregar a totalidade de seus pelotões 
numa posição de retardamento, dêsde que assim julgue neces
sário; porém, é sempre vantajoso retirar de um dêles um 
elemento qualquer —  grupo de combate, por exêmplo — para 
permanecer sob seu contrôle.

Todavia, esta reserva é aumentada e disposta a atender 
as necessidades sõbre os flancos, tôda vez que um ou ambos 
estejam descobertos ou que não ofereçam a devida segu
rança.

A  organização da posição é feita de acôrdo com o tempo 
disponível e, em geral, compreende construções de espal- 
dões para armas automáticas e abrigos para os homens; 
são aproveitadas, em tõda plenitude, as vantagens ofere
cidas pelo terreno.

O lançamento de minas contra carros e contra pessoal 
é vantajoso; se efetivado, obedece ãs precauções dos §§ 311
e 596.

Os cavalos de mão ficam o mais perto possivel dos ele
mentos em posição, satisfeitas as indispensáveis condições 
de segurança contra o inimigo terrestre e contra a aviação.

A  munição, retirada aquela julgada suficiente à satisfa
ção das necessidades imediatas, permanece nas viaturas.

667. A  conduta do esquadrão consiste em, por meio 
de fogos, deter ou dificultar a progressão do inimigo du
rante o maior tempo possivel.

O capitão ordena a abertura do fogo, de forma a 
forçar o inimigo, desde o alcance útil de suas armas, a se 
desenvolver, abandonar as estradas e progredir cautelosa
mente; conserva-o a uma distância tal que, por seus fogos, 
não constitua uma ameaça ao aferramento da subunidade.

Grupos ou homens isolados que se apresentem, ou tentem 
se infiltrar, são imediatamente tomados pelos tiros dos 
defensores da posição.

Os pontos de passagem obrigatória e os flancos do 
esquadrão, são objetos de particular cuidado; uma constante
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vigilância é exercida sôbre os caminhamentos favoráveis a 
blindados e, também, contra a ação da aviação inimiga.

A  reserva constituída pelo capitão é utilizada em 
contra ataques imediatos sôbre elementos adversos que 
tenham alcançado o interior do sub-quarteirão, ou para 
reforçar os pelotões em 1* escalão, em caso de necessidade, 
ou ainda para atender ameaças surgidas nos flancos da 
posição, etc.

- Os fogos de apoio previstos são solicitados pelo capitão, 
sempre que julgá-los necessários.

JSste oficial comunica sempre ao coronel o emprêgo 
de sua reserva e as alterações ocorridas no sub-quarteirão.

Se o inimigo, apesar de conta-atacado, não fôr jogado 
féra da posição, o capitão toma suas disposições enquanto 
aguarda as providências do comandante do regimento.

Algumas vezes, esta autoridade fixa determinada linha 
do terreno até a qual o comandante do esquadrão pode 
retrair a subunidade por iniciativa própria; é necessário, 
porém, que o capitão não se precipite na utilização dessa 
faculdade, reservando-a para a ocasião justa e precisa. Ao 
fazê-lo, tão logo a alcance, comunica ao coronel.

668. O retraimento de uma para outra posição é pre
cedido de um reconhecimento dessa outra posição.

A  sua finalidade, em regra, é reconhecê-la e balizá-la, 
e preparar o estacionamento aa subunidade na região de 
destino fixada

O coronel, em ordem geralmente verbal, dá ao coman
dante do esquadrão as indicações sôbre:

—  a hora a partir da qual deseja iniciar o retraimento;
—  como pretende fazer a defesa na nova posição;
—  o sub-quarteirão que o esquadrão ocupará;
— a região de 1* destino da subunidade;
—  a execução do reconhecimento (efetivo, meios de 

transporte, hora de inicio, relatório, etc.).
O capitão, recebida a ordem, alerta os seus subor

dinados, e, após um rápido estudo na carta, designa um 
oficial, geralmente o subcomandante do esquadrão, para
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chefiar o reconhecimento; dá a êste oficial as instruções 
que julgar necessárias.

Na nova posição, o reconhecimento, tem por objetivo:
—  determinar os caminhamentos favoráveis ao inimigo, 

os pontos de passagem obrigatória, etc.;
—  determinar a ocupação, tendo em vista bater com 

fogos os citados caminhamentos, passagens obrigatórias, etc.;
—  balizar os locais de armas automáticas e morteiros 

em função do estudo acima citado;
—  repartir a região de 1* destino pelos elementos do 

esquadrão, localizando-os, se possível, de maneira a facili
tar os respectivos deslocamentos para a provável zona de

- emprego;
—  enfim, tomar tôdas as medidas que facilitem a 

chegada e a permanência na aludida região, e . que pos
sibilitem uma rápida ocupação do sub-quarteirão designado 
para o esquadrão.

Em regra, êste reconhecimento não é definitivo; sofre, 
posteriormente, as mudanças decorrentes de u’a melhor 
ocupação pelos elementos postos em linha, e de nóvãs 
determinações dadas pelo coronel.

Se o itinerário que conduz à região de 1* destino, fór 
distinto para o esquadrão, deve, também, ser reconhecido 
e, se possível, balizado, afim de serem evitadas perdas de 
direção.

Idênticas precauções e medidas são tomadas quando 
o percurso fôr, parcial ou totalmente, feito através campo; 
nêste último caso, pricipalmente, o uso de guia (vaqueano) 
é assaz proveitoso.

Um relatório do reconhecimento é feito e entregue ao 
comandante do regimento em hora ou local por éle fi
xado.

A  ocupação e ação na nova posição, e noutras que 
porventura se sigam, são idênticas às descritas nos §§ 
666 e 667

-669. O retraimento é feito por ordem do comandante 
do esquadrão, à hora que lhe foi determinada.

Para execução, ver letras a e b do art. I I  dêste capítulo.
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O emprêgo da fumaça assume particular importância 
nos retraimentos diurnos, tornando-os menos perigosos e 
facilitando-os sôbremaneira.

670. Quando o esquadrão estiver em reserva, o capitão 
aplica, com as modificações necessárias, o que ficou prescrito 
para quando em 1’  escalão, em relação ao reconhecimento 
da nova posição.

Para as missões que pode receber, ver:
— cap. 6 — art. I I  —  Combate defensivo.
— n” 2 — art. I I  —  O esquadrão enquadrado em reserva,

B. O esquadrão isolado

8T1. Quando isolado, o esquadrão de fuzileiros obedece, 
naquilo que lhe fôr aplicável, o prescrito no n* 1 do presente 
artigo.

Normalmente, o esquadrão se retrái sem aceitar com
bate e tão logo o capitão pressinta que o inimigo, superior 
em fôrça, vai desencadear o ataque.

Assim sendo, o retraimento para a posição escolhida 
à retaguarda é feito antes que o fôgo inimigo se tome 
eficaz.

A  nova posição deve ter bons campos de tiro e de 
vistas, e facilitar o retraimento da subunidade.

A  distância entre a posição a abandonar e a que vai 
ser ocupada é variável; deve ser de tal ordem que obrigue 
o inimigo a retirar suas armas dos locais em que se acham, 
a reunir seus elementos e a se deslocar cuidadosamente 
em busca do contato.

Entre as duas posições, pequenos grupos de cavaleiros 
poderão ser deixados em locais favoráveis, afim de forçar 
o inimigo a uma ação mais cautelosa; tais grupos, alguns 
por veses dotados de armas automáticas, cumprida a missão, 
se retiram ràpidamente, utilizando itinerários desenfiados, 
e vão se reunir à subunidade.

Sôbre os flancos do esquadrão é exercido um meti
culoso e eficiente cuidado, sendo previstas medidas de segu
rança.
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Os cursos dágua se prestam favoràvelmente & exe
cução de retardamentos, principalmente quando não ofere
cem facilidades imediatas a desbordamentos pelo inimigo.

Em qualquer circunstância, o capitão:
- evita ser atacado pelos flancos, ou ser envolvido;
—  não aceita o combate aproximado.
Para retraimento, ver n» 3 do art. anterior dêste capi

tulo.
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CAPÍTULO 8

OS SERVIÇOS 

ARTIGO I  

GENERALIDADES

872. Ver para:

—  os princípios fundamentais C 100 —  10
—  os peculiares ã anua C 2 —  15
—  o emprêgo do esquadrão de serviços C 2 —  54

073. O esquadrão de fuzileiros é a menor fração da 
arma com encargos administrativos.

A  composição e atribuições do pessoal do grupo de 
serviços estão contidos nos §| 22 e 38 a 41.

ARTIGO I I

SUPRIMENTOS

874. Os suprimentos são uma responsabilidade de co
mando e não pode ser delegada.

875. O comandante do esquadrão é responsável pelos 
pedidos oportunos dos suprimentos e pela respectiva dis
tribuição ã subunidade, inclusive aos elementos que este
jam adidos ou em refôrço ã mesma.

A . Classe I

676. A  classe I  compreende víveres, forragens, etc., 
os quais são consumidos numa quantidade relativamente 
uniforme, independente da situação e do terreno.

672 —  676

REVOGADO



— 215 —

677 . Os viveres, isto é, as rações, obedecem a tipos.
As decisões relativas à. alimentação da tropa se ba

seiam na situação tática, nas disponibilidades em, meios 
de transporte, na rêde de estradas, terreno e condições 
atmosféricas.

A  tropa deve consumir, diàriamente, três refeições; 
destas, no mínimo, duas devem ser quentes.

A  viatura cozinha destinada ao esquadrão pode:
— permanecer com o trem regimental;
—  ficar com a subunidade.
No primeiro caso, obedece o controle do comandante 

do esquadrão de serviços. Os alimentos feitos são levados 
à zona, onde o esquadrão se encontrar em caminhões, car
gueiros, faxinas, etc. (ver § 41).

No segundo, o esquadrão de fuzileiros recebe de véspera, 
& noite, a quantidade necessária ao consumo do dia seguinte. 
Compete ao capitão prescrever as medidas de dissimulação 
e ocultamento da viatura e do pessoal, e tomar as demais 
providências cabíveis.

678. A  forragem é entregue ao esquadrão em local 
determinado, em princípio, próximo aos cavalos de mão.

Normalmente, os cavaleiros conduzem em seus alforges 
uma ração de milho ou de aveia.

Sempre que possível, a forragem é obtida pela explo
ração dos recursos locais; tal prática é aconselhável, tendo 
em vista diminuir as necessidades em meios de transportes.

679 - Os tipos de rações e espécies de forragens constam 
do manual C 2-54; os quadros de dotação consignam as 
respectivas quantidades.

B. Classe II

680 Os suprimentos desta classe abrangem artigos 
constantes dos respectivos quadros de dotações —■ farda
mentos, máscara contra gases, armamento, cavalos, ma
terial de comunicações, etc.

Excetuados certos artigos, tais como, armas e cavalos,
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cuja necessidade pode impor pedidos especiais para satis
fação imediata, os demais são solicitados e substituídos no 
decorrer dos períodos -de pausa, isto é, quando a subunidade 
se encontrar & retaguarda para descanço e recuperação.

C. Classe m

681. A  classe m  compreende gasolina, óleo, graxa, etc.
Estes artigos são distribuídos autom&ticamente, me

diante a apresentação de pedidos autorizados, nos pontos 
destinados a tal mistér.

O suprimento é feito pela troca de camburóes vazios
por cheios.

Quando certas viaturas não podem ir até o ponto de 
suprimento desta classe, seus camburóes serão conduzidos 
por outras viaturas que os devolverão cheios, de regresso.

De um modo geral, para o esquadrão de fuzileiros, as 
necessidades normais dos artigos desta classe são nulos 
ou quase inexistentes.

D. Classe IV

682. Os artigos que não constam dós quadros de dota- 
çSes, constituem esta classe.

As necessidades são satisfeitas mediante pedidos es
peciais ou por determinação superior, e dependem das ope
rações de combate que estão sendo levadas a efeito.

Os artigos-tipos desta classe são os materiais de for
tificação, as ferramentas, etc.

Em situação defensiva, o capitão solicita, se fôr o caso, 
as ferramentas que necessitar, recebendo-as do regimento 
num ponto determinado. Terminados os trabalhos, provi
dencia a respectiva devolução.

E. Classe V

683. A classe V  compreende tôdas as espécies de mu
nições, granadas, minas, etc.

681 — 683
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684. A  munição do esquadrão de fuzileiros compõe-se 
de dotações:

—  individuais, conduzidas pelos homens;
—  levadas nos cargueiros;
—  transportadas nas viaturas da subunidade;
—  tranportadas no trem regimental.
Os quadros de dotações prescrevem as respectivas quan

tidades de munições a serem conduzidas pelos citados ele
mentos.

685. O coronel em sua ordem determina a localização 
do ponto de remuniciamento do regimento.

Em regra, éle fica situado o mais à frente que fôr 
possivel, e quasi sempre sôbre rodas.

686. O capitão escolhe e determina o local para a 
instalação do ponto de remuniciamento do esquadrão.

O citado local deve atender as seguintes condições:
—  facilidades ao remuniciamento dos pelotões e secção 

de morteiros de 60 mm;
—  desenfiamento aos tiros de trajetória tensa;
—  ser coberto da observação aérea e terrestre;
—  ser fàcilmente Identificável pelos elementos amigos;
—  oferecer facilidades ao acesso de viaturas.
-687. Na iminência do combate, é feita uma distribui

ção de munição suplementar para tôdas as armas e a todos 
os homens, afim de lhes permitir iniciar e sustentar o com
bate, até que o remuniciamento possa ser efetuado.

As viaturas, tão logo esta distribuição tenha sido efe
tuada, são enviadas & retaguarda, para serem recompletadas.

688 , O remuniciamento é um ato inerente ao comando.
Compete ao capitão fixar o local (§ 686) onde a munição 

será recebida e distribuída aos subordinados.
O sargento sapador (§33) é o encarregado de super

visionar êsses trabalhos.
O comandante do esquadrão deve ser constantemente 

informado acêrca dá situação em munições de seus vários 
elementos, afim de poder, também, cumprir igual prescri
ção em relação ao escalão superior.
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Na ofensiva, o remuniciamento dos pelotões em 1» es
calão só pode ser efetuado, quando o terreno permite um 
mascaramento adequado aos movimentos do pessoal encar
regado de fazê-lo ou, então, após o cair da noite, em caso 
de cerração ou sob a proteção da fumaça.

Na defensiva, são constituídos pequenos depósitos nas 
posições ocupadas, afim de lhes permitir aguardar o remu
niciamento, geralmente, feito sob a proteção da escuridão.

Em qualquer dos casos, as viaturas levam a munição 
o mais à frente que lhes fôr permitido pelas condições de 
segurança existentes; dai até os vários locais, o remunicia
mento pode ser realizado, utilizándo-se cargueiros, faxinas, 
etc.

Nas situações de grande mobilidade (reconhecimento, 
aproveitamento do êxito, etc), não é possível a continuidade 
do remuniciamento; em conseqttência, as necessidades são 
estimadas e os pedidos antecipados. Por vezes, pode ser 
dado ao esquadrão um meio de transporte adicional.

689. Durante e após o combate, as viaturas devem ser 
imediatamente recompletadas em suas dotações regulamen
tares.

F. Agua

690. A  água para o consumo pode ser obtida nos pró
prios locais e isto após autorização superior, ou nos pontos 
de suprimentos instalados pelo batalhão de engenharia.

Neste caso, o suprimento é feito mediante troca de 
camburões vazios por cheios; êstes camburões diferem dos 
que conduzem suprimentos classe m , por trazerem pintada 
uma faixa amarela.

A  necessidade média diária é expressa em litros por 
homem e animal, e varia com a situação.

G. Recursos locais

691. Em algumas ocasiões, em particular, quando o 
esquadrão de fuzileiros atua isoladamente, pode haver 
necessidade de aproveitamento dos recursos locais.
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Êstes são extremamente variáveis; porém, quase sem
pre, se resumem em viveres, forragens e água.

O manual C 10-5 trata dos processos de aproveita
mento, e instruções especiais dos escalões superiores os re
gulam no TO.

692. Estoques utilizáveis de todos os tipos de supri
mentos que forem encontrados, dentro da zona de ação do 
esquadrão, devem ser protegidos e a autoridade superior 
imediatamente notificada do tipo, quantidade e respectiva 
localização.

693. Os suprimentos, materiais, etc., capturados do ini
migo, mediante autorização, podem ser utilizados.

Neste caso, os citados materiais e suprimentos devem 
ser cuidadosamente examinados, tendo em vista evitar arma
dilhas ou contaminações.

ARTIGO m  

EVACUAÇÕES

694. Ver para:

C 100 —  10 
C 8 — 5 e 
C 8 —  10 
R  96
C 2 7 — 10 
C 3 0 — 15

A  Do pessoal

695. a  secção de saúde do regimento fornece ao es
quadrão os elementos julgados necessários ao mesmo.

Estes elementos:
—  proporcionam os primeiros socorros aos feridos e 

doentes (curativos, atgduras, torniquetes, etc.);
—  encaminham aquéles que estejam em condições de

—  princípios gerais
—  evacuações do pessoal

—  idem, de animais
—  idem, de mortos
—  idem, de prisioneiros de guerra
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andar ao pôsto de socorro regimental, informando-lhes pre
cisamente o itinerário que a êle conduz;

—  na ofensiva, afim de facilitar o trabalho dos socor- 
ristas, colocam os feridos graves ao longo do eixo de pro
gressão, em locais desenfiados;

—  na defensiva, com o mesmo objetivo, escolhem um 
local apropriado à acomodação dos citados feridos;

—  nas situações de grande mobilidade, os colocam 
em determinados pontos ao longo do eixo de evacuação 
fixado.

696. Os socorristas fazem a evacuação dos feridos da 
zona de ação do esquadrão para o pôsto de socorro regi
mental.

Devem ser informados acêrca dos locais aonde os feridos 
graves estão reunidos.

697 O conhecimento perfeito, por todos os homens 
do esquadrão, da instrução de primeiros socorros e do 
modo de utilização do conteúdo da respectiva caixa, além 
de proporcionar ao cavaleiro uma auto-certeza de trata
mento, contribui para aliviar os encargos dos elementos, 
sempre diminutos, postos à disposição da subunidade pela 
secção de saúde regimental.

B . Dos animais

698. O tratainento de animais doentes e feridos é 
proporcionado pela secção de veterinária regimental, a que 
compete também fazer as evacuações que se tomem neces
sárias.

699. Quando a situação exige, a citada secção destaca 
para junto do esquadrão o pessoal julgado necessário, mu
nido do respectivo material utilizado no exercício da espe
cialidade.

Este pessoal executa os primeiros socorros nos animais 
e encaminha ao pôsto de veterinária regimental aqueles 
que necessitem de determinados cuidados.

Os cavalos para ai remetidos, quando julgados aptos
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para continuar em serviço, retomam à subunidade; em caso 
contrário, são evacuados para o escalão superior.

700. Nas situações de grande mobilidade, os animais 
que ficarem indisponíveis e não sejam susceptíveis de recu
peração, são sacrificados; os demais são reunidos e deixados 
em pontos ao longo do eixo de evacuação fixado.

701. A  observação contínua .das regras de tratamento 
e de condução dos animais pelos seus detentores, as veri
ficações do estado do arreiamento e do modo de encilha- 
mento, e uma severa fiscalização exercida pelos graduados 
e oficiais nas frações que comandam, contribuem eficaz
mente para a diminuição de indisponibilidades causadas por 
fricções, cortes, inchações, etc., aliviando o trabalho do 
pessoal da secção de veterinária e permitindo que o esqua
drão mantenha o nível médio de seu efetivo regulamentar.

C. Do material

702. O material (armamento, arreiamento, etc.) que 
não possa continuar em uso e não seja possível reparar 
no âmbito da subunidade, após a devida comunicação e 
autorização do S4, é evacuado para o órgão regimental cor
respondente.

D. Prisioneiros de guerra

703. Os prisioneiros de guerra, logo após a captura, 
devem ser desarmados e revistados.

Normalmente, lhes é permitido conservar seus unifor
mes, placas de identificação, condecorações, insígnias de 
pôsto e valores.

Oficiais, sargentos e praças devem ser divididos e sepa
rados em grupos diferentes.

Os documentos encontrados deverão ser apreendidos e 
marcados com o nome e número de identidade dos respec
tivos possuidores, e remetidos juntamente com êles à reta
guarda.

700 — 703
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Novas identificações devem ser comunicadas imedia
tamente ao comando superior, discriminando a ocasião e 
o local da captura.

704. Afim de se obter o maior número possível de 
informes, os prisioneiros devem ser interrogados, antes de 
passar o choque da captura e o dissabor causado pela 
mesma.

Devido a isso, o máximo esfôrço deve ser feito no 
sentido de evacuá-los, para o local fixado, o mais r&pida- 
mente que fôr possível.

Todos ob meios de transporte disponíveis são utili
zados com 6sse fim.

705. Quando a situação do esquadrão (reconhecimento, 
etc.) tornar impraticável ou difícil a evacuaçãq imediata, o 
capitão obedece o prescrito no § 703 e procede a uma inqui
rição sumária; em seguida, deixa os prisioneiros sob guarda 
e informa ao escalão superior quanto á localização, número, 
etc.

E. Mortos

706. Os mortos são evacuados para locais denominados 
"pontos de reunião” donde são levados para o cemitério 
pelo serviço de intendéncia.

707. Quando, excepcionalmente, o funeral fér reali
zado pelo esquadrão, deve ser feito um relatório de sepul- 
tamento, do qual constarão: nome 'do morto, filiação, gra
duação, unidade, local, causa, datas da morte e do enter- 
ramento, e localização da sepultura.

ARTIGO IV  

MANUTENÇÃO

70S. Manutenção é o conjunto de operações neces
sárias ao material, afim de conservá-lo sempre em estado 
de perfeita eficiência.

704 — 708
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Pode ser:
—  preventiva ou de 1" escalão;
—  de reparação, que engloba quatro escalões diferentes.

709. A  manutenção preventiva é a necessária à conser
vação e ao bom funcionamento ou utilização do material, 
e compreende: limpeza, lubrificação, pintura, etc., etc..

710. A  fiscalização da manutenção é função precipua 
do comando.

O capitão não pode delegar a pessoa alguma esta res
ponsabilidade.

A . Das viaturas.

711. O pessoal do grupo de serviços, dentro dos limi
tados recursos da subunidade, deve empregar o máximo 
esfôrço para manter em serviço as viaturas que consti
tuem o trem do esquadrão.

712. O condutor é o elemento primordial da manu
tenção preventiva de primeiro escalão.

Esta compreende:
—  inspeção e limpeza diária das viaturas;
—  execução de pequenos reparos;
—  cuidados indispensáveis na respectiva utilização.

713. Quando a viatura carecer de consertos que não 
possam ser executados no âmbito da subunidade é, após a 
devida comunicação ao S 4 do regimento, imediatamente 
evacuada para o órgão correspondente; ou então, de acôrdo 
com a decisão daquêie oficial, reparada no local do esquadrão 
por elementos regimentais enviados com êsse fim.

B. Do armamento

714. A  manutenção preventiva ou de primeiro escalão, 
é feita pelo próprio homem detentor da arma ou pelo grupo 
de homens que trabalha com a mesma.
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Abrange:
— limpeza;
■— lubrificação;
— refrigeração;
— modo de condução da arma;
—  substituição de peças sobressalentes contidas nas 

caixas que acompanham as armas;
— remoção de defeitos de funcionamento, provenientes 

de acidentes previstos nos manuais de emprêgo.
O pessoal regimental especializado executa a manu

tenção de 29 escalão; auxilia e orienta os elementos que 
fazem a manutenção preventiva ou de primeiro escalão.

C. Do arreiamento e equipamento

715. E ’ de elevada importância a manutenção dêstes 
materiais, e o capitão lhe deve emprestar esmerada atenção.

Freqilentes inspeções deverão ser realizadas nas selas 
(cepilho, coxins, patilhas, etc.) e em todo o equipamento da 
subunidade; com isto, serão evitadas futuras indisponibi- 
lidades de animais, sempre prejudiciais à eficiência do es
quadrão.

A  prática aconselha que a distribuição das selas pelos 
cavaleiros não deve ser feita indistintamente, e sim de 
acôrdo com a conformação fisica do dórso das respectivas 
montadas.

O uso continuado de óleos apropriados e ' constantes dos 
catálogos de manutenção amacia o couro do arreiamento, 
concorre para o confôrto dos animais e, pela conservação 
que proporciona, diminui sensivelmente os encargos dos 
corrieiros do esquadrão.

ARTIGO V 

TRENS

716. Com o esquadrão de fuzileiros, normalmente, fica 
o trem de combate; êste trem atua às ordens do capitão e
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é composto de viaturas que conduzem o necessário ao apôio 
imediato das operações (munições, etc.).

O trem de estacionamento permanece no Conjunto do 
trem regimental.

Algumas vezes, em determinadas missões, acompanha 
a subunidade.

Os quadros de dotações contêm a natureza e a quan
tidade de viaturas constitutivas de cada trem.

ARTIGO V I

DESTRUIÇOES DE SUPRIMENTOS, MATERIAIS, ETC.

747. Os suprimentos e outros materiais, tais como 
equipamentos, armamento, viaturas, etc., que em determi
nadas situações tenham que ser abandonados, não deverão 
ser deixados em condições de serem utilizados pelo inimigo.

O esquadrão deve ser treinado em processos rápidos e 
eficientes de destruição dos citados materiais, seja utili
zando meios orgânicos ou os fornecidos para a emergência, 
seja improvisando aquêles que se tomem necessários à con
secução do fim desejado.

Em se tratando de armas e viaturas, a combinação da 
destruição de partes essenciais com a remoção de deter
minadas peças, é mais eficaz, do que a execução isolada 
de um dêsses atos.

A  destruição, porém, só deve ser iniciada mediante 
ordem superior ou por iniciativa do capitão, quando a julgar 
imperativa.

ARTIGO V II 

ORDENS

71S. O comandante do regimento dá suas determi
nações relativas aos serviços, seja em um dos itens de sua 
"ordem geral de operações”  (OGO), seja, quando aquelas
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se tomam muito volumosas, através de uma “ordem geral 
de serviços”  (OGS).

De um modo geral, das prescrições dadas pelo coronel, 
interessam ao esquadrão as seguintes:

—  ponto de remuniciamento do regimento;
— quantidade de munição a ser colocada na posição 

(defensiva);
—  localização dos PS (saúde e veterinária);
—  eixo de evacuação;
—  prisioneiros de guerra;
—  localização dos trens.
719. A  ordem do capitão ao esquadrão contêm, tam

bém, item referente aos serviços.
Em regra, compreende a transcrição do contido no pará

grafo acima, acrescido:
—  da localização do pôsto de remunicamento do esqua

drão;
—  de prescrições sôbre as viaturas da subunidade.
Instruções complementares podem ser incluídas no men

cionado item, ou distribuídas aos interessados, posterior
mente, sob a forma de ordens particulares.

As citadas instruções podem compreender um plano 
de alimentação (víveres e forragens, designação de guias, 
composição de faxina, horário, etc.), ou outros quaisquer 
assuntos, a critério do comandante do esquadrão.

FIM DA 1* PARTE

—  719 —
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2.a Parte

0 ESQUADRÃO DE FUZILEIROS 

M OTORIZADO
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CAPITULO 1

GENERALIDADES

720. O esquadrão de fuzileiros motorizados (Esq Fuz M) 
é uma subunidade constitutiva do regimento de cavalaria 
motorizado (RCM).

721. Unidade tática é o elemento base da manobra 
do regimento.

7£2. E ’ inteiramente motorizado, sendo todos os seus 
meios — homens, armamento e equipamento —  conduzidos 
em viaturas auto.

Os tipos de viaturas constam dos quadros de dotações.

ARTIGO I

ORGANIZAÇAO

A . Composição

728. O esquadrão de fuzileiros motorizado é coman
dado por um capitão.

Compreende:
—  comando e secqão de comando
— três pelotões de fuzileiros;
—  pelotão de petrechos leves.

B . Armamento

724. As armas individuais, exceção da espada, e as 
coletivas, com o acréscimo das metralhadoras .50 Madsen 
são as mesmas do esquadrão de fuzileiros .a cavalo (§§ 5 a 
17, deste manual).

720 - 724
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725. A  metralhadora calibre .50 é uma arma potente 
que confere ao esquadrão um excelente meio de defesa 
contra aviões e blindados inimigos.

Eventualmente, pode ser empregada contra posições de 
metralhadoras, etc.

Seu alcance máximo varia entre 6.600 a 6.900 metros, 
sendo o útil igual a 900 metros.

726. A  metralhadora Madsen é o mesmo fuzil-metra- 
lhador, acrescido do reparo que, com o emprêgo da luneta, 
lhe dá uma precisão de tiro bastante apreciável.

E ’ fàcilmente conduzida e pode, sem inconvenientes, 
na ofensiva, acompanhar a progressão dos prilneiros esca
lões, ou na defensiva, mudar rápidamente de uma & outra 
posição.

727. Os quadros de efetivos contém a dotação e a 
distribuição do armamento pelo pessoal do esquadrão.

Detalhes sôbre o armamento constam dos respectivos 
manuais* técnicos.

C , Equipamento

728. As dotações de material constam dos respectivos 
quadros de organização.

729: O material de guerra química, compreendendo 
máscaras, macacões e luvas de desimpregnação, deve me
recer um especial e meticuloso cuidado de conservação.

ARTIGO I I

COMANDO

A . Composição

730. A  organização geral da seção de comando difere 
da do esquadrão de fuzileiros (hipo), por não possuir o 
grupo de veterinária, possuindo entretanto o seu grupo de 
manutenção com maior número de elementos.
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B. Atribuições

a. Do comandante

731. O comandante do esquadrão é o único responsável 
pela instrução, disciplina, administração, suprimentos, em- 
prêgo tático e coordenação de sua subunidade.

Fig 20 — Organograma do Cmdo e Sec Cmdo

732. As viaturas do esquadrão, em qualquer situação, 
devem ser objeto, por parte do capitão, de um severo controle

731 —  732
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e de um eficiente cuidado no que conceme à respectiva 
manutenção.

Para as demais prescriçOes, ver §S 23 e 25 a 27 na 
1* Parte.

b . Do subcomandante e comandantes de pelotões

733. Ver na 1*. parte, § § 28 e 29, as prescrições refe
rentes ao subcomandante do esquadrão e comandantes de 
pelotões.

Estes últimos devem exercer sôbre as viaturas um 
meticuloso cuidado e uma eficiente fiscalização.

c. Do grupo de comando

734. Auxiliar, função exercida por um 1’  sargento, 
que 6 o comandante do grupo de comando; normalmente, 
desempenha as funções de sargenteante do esquadrão.

Mantém o registro de tõdas as ordens e mensagens 
de combate.

Eventualmente; em caso de necessidade, pode assumir 
o comando de um dos pelotões constitutivos da subunldade.

735. Ordenanças, são também motoristas (ver ; 739).

d. Do grupo de administração, Suprimento

736. aste grupo tem atribuições idênticas ãs do es
quadrão de fuzileiros (hlpo).

737. O Subtenente exerce a chefia do grupo Adm, Sup 
e rancho.

A  funç&o de escrevente é exercida por um cabo, que 
é o datilógrafo da sübunidade; o soldado auxiliar é também 
motorista.

o 3? sargento furriel substitui o subtenente em seus im
pedimentos.

738. O grupo de manutenção é encarregado dos traba
lhos de manutenção referentes a viaturas, armamento, etc,
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2 chefiada por um 3’  sargento, encarregado das viatu
ras; é ainda mecânico de auto, como também o são um 
cabo e dois soldados, existentes no grupo. Dos soldados, 
um é motorista.

A  parte referente à manutenção do armamento é 
distribuída a um cabo e um soldado, ambos armeiros.

739. Motoristas, existentes em ambos os grupos, diri
gem as viaturas e executam a manutenção de primeiro 
escalão.

c. Ação de comando

740. Idêntica ao contido nos 8 8 42 a 57 da X* parte.

D . Posto de comando

74X. Ver §8 58 a 71 da 1* parte.

E . Comunicações

742. Como nos SS 72 a 75 da 1* parte.

ARTIGO I I I

NOÇOES GERAIS SOBRE O EMPREGO DO ESQUADRAO.

743. O esquadrão de fuzileiros motorizado é organi
zado, equipado e instruído para, normalmente no âmbito 
do regimento e, eventualmente, destacado em apoio a outros 
elementos, particularmente mecanizados, de reconhecimento, 
cumprir missões peculiares à arma, isto é, missões, cujo 
desempenho exijam mobilidade e potência de fogo.

744. Suas viaturas lhe proporcionam um grande ráio 
de ação e lhe conferem a propriedade de transportar ràpi- 
damente seus òrgâos de fogo; entretanto, o tomam muito 
vulnerável, prendem seu deslocamento às estradas e o 
incapacitam de garantir a própria segurança, quando em 
movimento.
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745. A  potência de seu armamento e o efetivo em 
• homens, aliados ao ráio de ação de. suas viaturas, lhe

permitem cooperar eficazmente com elementos mecanizados 
no cumprimento de missões de reconhecimento.

746. O esquadrão de fuzileiros motorizado desembarca 
para combater pelo fogo.

Conquista, ocupa, e mantém durante um espaço de 
tempo razoàvelmente prescrito uma determinada zona de 
terreno.

747. No cumprimento da missão recebida, o esqua
drão age em conjunto, afim de que o capitão possa coorde
nar e controlar a ação de seus pelotões.

748. O pelotão, unidade tática elementar, é o elemento 
base da manobra do esquadrão.

A  cada pelotão é dada uma missão independente.
749. Uma reserva, variável com a situação, deve 

ser mantida.
fi com ela que o capitão faz face ás eventualidades.

745 —  749
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CAPITULO 2

MOVIMENTOS E ESTACIONAMENTOS 

ARTIGO I  

GENERALIDADES

750. Ver para:

—  os principios fundamentais C 100 — 5
—  os peculiares à arma C 2 — 15
—  emprêgo do RCM c 2 — 61
—  transporte, circulação e controle

de trânsito C 100 — 10
—  dados técnicos e logisticos C 101 — 10
—  movimentos motorizados C 25 — 10
—  ordens, gráficos, etc. C 101 5
■— capacidade de vagões, etc. c 101 — 10
—  deslocamentos por ferrovia c 100 — 15

751. O esquadrão de fuzileiros motorizado se movi
menta:

—  marchando, isto é, utilizando seus próprios meios;
—  por via-férrea;
—  por água;
—  pela combinação dêsses processos.

752. Nos movimentos, o processo a empregar, determi
nado pelo escalão superior, depende:

—  da situação;
—  da distância a percorrer;
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REVOGADO



—  237 —

—  da urgência da execução;
—  das condições da tropa;
—  da disponibilidade e capacidade dos meios de trans

porte.
753. Os tipos de movimentos motorizados são:
1 —  Infiltração, empregado quando é da máxima impor

tância a conservação do segredo e é de esperar-se a ação 
da observação aérea.

A  formação conveniente é obtida, regulando-se a par
tida das viaturas, prescrevendo-lhes velocidades máximas 
e mínimas.

A  velocidade determinada deverá proporcionar uma 
densidade uniforme de circulação no percurso a ser feito.

2 —  Coluna cerrada, que pode ser empregada nas 
seguintes condições:

a) — para movimentos curtos e em altas velocidades, 
dum local abrigado para outro.

b) —  durante a noite, nos movimentos com escure- 
cimento total, especialmente nas estradas escassamente 
balizadas.

Requer a divisão da coluna em grupamentos e unidades 
de marcha, espaçados com intervalos de tempo, para dimi
nuir os congestionamentos e os choques.

3 —  Coluna aberta é adotada, tendo em vista reduzir 
os efeitos de ataques aéreos do inimigo, as colisões e con
gestionamentos no interior da coluna, ou para a obtenção 
de ambas essas finalidades.

As distâncias convenientes entre as viaturas podem ser 
obtidas pela prescrição:

—  de intervalo de tempo;
—  de distâncias máximas e mínimas;
—  pela .ombinação de ambos.
£ste tipo de movimento é aconselhável nas marchas 

diúrnas, quando se impõe a defesa passiva contra ataques 
aéreos e as necessidades para a realização do movimento 
são tais que as de manutenção do segrêdo ficam num 
plano inferior.

— 753 —
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754. Os estacionamentos, tanto na forma como na 
duração, são função da situação, e têm como objetivo dar 
à tropa o • tempo ihdispensável para repousar, preparar os 
alimentos e cuidar da manutenção e conservação das viatu
ras e do material.

755. Os alimentos e as bebidas obtidos dos recursos 
locais são considerados como contaminados e seu consumo 
proibido, até que haja autorização (C 100-15, § 329).

756. O esquadrão de fuzileiros motorizado realiza os 
movimentos e estacionamentos como parte integrante de 
seu regimento.

Quando, eventualmente, isolado, obedece o contido no 
presente capítulo e, com as devidas modificações, o prescrito 
no manual C 2-61.

ARTIGO II  

MOVIMENTOS 

A . Marchas

757. As marchas, em campanha, são um meio para 
se alcançar um fim.

758. A dependência do motor que possibilita, apesar 
dos progressos constantes da mecânica, o aparecimento de 
“panes", exige um rígido cuidado de manutenção e uma 
severa fiscalização das viaturas, além de um sólido preparo 
técnico-profissional dos motoristas qüe as conduzem.

759. 8 mediante a combinação de uma excelente 
resistência física da tropa e da aplicação integral e judi- 
ciosa das regras e princípios regulamentares como o con
tido no parágrafo anterior, que o. capitão conseguirá mar
char com eficiência, restringindo ao mínimo as indisponibi- 
iidades em homens e viaturas.

760. Tôda marcha deve ser bem executada.
A tropa deve chegar ao local desejado, à hora deter

minada, em plena posse de seu valor combativo.
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REVOGADO



—  239

761. O esquadrão de fuzileiros motorizado, normal
mente, se desloca como parte de seu regimento, na coluna, 
ocupando o lugar determinado pelo coronel.

A  sua colocação no dispositivo é função da situação 
e de seu emprego futuro.

A  qualquer momento, deve estar em condições de 
desembarcar e entrar em combate.

762. As medidas de segurança, no decorrer das mar
chas, são prescritas e coordenadas pelo comandante do regi
mento.-

Compete ao capitão, no âmbito da subunidade, zelar 
pelo cumprimento e fiel execução, não só do que lhe tiver 
sido determinado, como também daquilo que, em comple
mento, prescrever à mesma.

Os sistemas de alerta assumem grande importância, 
e todos os esforços devem ser empregados no sentido de 
uma rápida comunicação dos sinais codificados.

Vigilantes do ar são designados em cada pelotão, 
e o capitão incumbe certas guarnições para, das viaturas, 
executarem o fogo contra-aviôes.

Os atiradores de lança-rojões e os granadeiros de fuzil 
ficam em condições de, ao sinal de alerta, serem acionados 
sem perda de tempo.

Para missões de segurança, ver art I I  —  cap. 4, da 
presente parte.

763. Em princípio, uma ordem preparatória, contendo 
a hora de inicio de movimento e demais indicações úteis 
ao preparo intelectual e material da marcha, precede a 
ordem de movimento: ambas são expedidas pelo comandante 
do regimento.

Para estacionadores, ver art I I I  dêste capítulo.
764. A  ordem de movimento aludida no parágrafo 

anterior, geralmente, compreende:

—  situação amiga ou inimiga;
—  finalidade ou objetivo do movimento, ou idéia de 

manobra do coronel;
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—  dispositivo;
—  medidas de segurança;
—  ponto inicial;
—  hora de início do movimento;
—  velocidade de marcha;
—  itinerário;
—  outras indicações.

765. A  velocidade de marcha é função da situação, 
da extensão do percurso, da natureza do terreno, das con
dições atmosféricas, do estado dos homens e das viaturas.

O quadro que se segue dá as possibilidades máximas 
de movimentos do esquadrão de fuzileiros motorizado.

Velocidade em estrada Em Kms OBS

Em Kma

De dia

De noite com faróis
Etapa diária

Os presentes dados 

variam. com o estado 

do material, terreno.
por hora Acêaoa Apagado*

máxima

40 ;  40 15 280

766. Após o reconhecimento da ordem preparatória, o 
comandante do esquadrão assenta medidas e providências 
a tomar, para cumpri-la, e dá suas instruções aos subal
ternos da subunidade.

As citadas medidas e providências, geralmente, compre
endem:

—  reconhecimento do itinerário que conduz ao “ponto 
inicial”  (P I ) fixado e respectivo balizamento, se fôr o caso; 
caso exista necessidade, prescreve um P I intermediário 
para o esquadrão;
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—  cálculo do tempo necessário para alcançar o P I deter
minado; em funçáo dêste, êle prescreve a hora de reuni&o 
do esquadrão, e o inicio do movimento para o mencionado 
ponto;

—  determinações referentes à alimentação dos
homens;

—  prescrições relativas ao abastecimento das viaturas;
—  restrições quanto aos movimentos no estacionamento, 

tendo em vista não denunciar a operação à aviação inimiga.

767. A  reunião do esquadrão deve ser fixada, de tal 
maneira que não haja demasiada demora, pois, esta acar
reta sempre fadiga e irritação & tropa.

As viaturas, no local determinado, são colocadas, de 
modo a romper fàcilmente em coluna.

Os subalternos e graduados aproveitam para executar 
as últimas verificações; os motores são postos em fun
cionamento.

Quando tudo estiver pronto, são feitas as devidas 
comunicações ao capitão; êste inspeciona ràpidamente a 
subunidade e ordena as modificações que julgar oportunas.

768. Para partir, o capitão ordena o embarque da 
tropa, e apõs receber o sinal de estar tudo pronto, por 
gosto, comanda: “ em frente” .

O movimento é iniciado lentamente; cada viatura na 
distância prescrita, coloca-se à retaguarda da precedente.

A  velocidade de marcha fixada é tomada progressiva
mente.

769. Os pelotões, precedidos pela secção de comando, 
ocupam na coluna do esquadrão o lugar determinado pelo 
capitão, tendo em vista o provável emprego.

Algumas vezes, as secções do pelotão de petrechos 
leves podem se deslocar divididas, escalonadas na coluna, 
a critério do comandante do esquadrão.

770. Em condições normais de marcha, as distâncias 
entre as viaturas são de 25 a 50 metros.

Entretanto,, consoante a velocidade prescrita e a ativi-
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dade da aviação inimiga, elas poderão ser aumentadas 
ou diminuídas (ver § 753).

771. O esquadrão entra na coluna do regimento, me
diante a passagem de sua testa e da cauda, à hora deter
minada, no P I fixado pelo coronel.
Este ponto deve ficar num local de fácil acesso e identi
ficação, e sôbre a direção de marcha.

Deve ser alcançado no justo momento, sem atrazos, 
nem esperas intermediárias, seja nêle, em suas pro
ximidades ou n’outra qualquer parte do percurso que a 
êle conduza.

772. No decorrer da marcha, eis viaturas se deslocam, 
em uma única coluna, do lado direito da estrada.

Os homens, em cada viatura, se conservam nos luga
res determinados.

J8 proibido sentarem-se nos estribos, colocarem as pernas 
para fóra, consumirem alimentos inadequados, ingerirem 
bebidas nocivas, etc..

Aos motoristas não é permitido fumar.
Quando uma causa qualquer — subida, trêchos em 

máu estado, etc. — determinar uma diminuição da velocidade, 
a viatura testa de cada pelotão não deve retomar a ante
rior, senão quando a última viatura do mesmo também 
possa fazê-lo.

Em alguns casos, a citada viatura pode mesmo parar, 
depois de uma passagem difícil, até que a coluna esteja 
novamente formada.

Nos itinerários sinuosos, nas localidades, em casos 
de chuva, de cerração, etc., a velocidade é reduzida e, 
cessada a causa, progressivamente retomada.

Quando um motorista percebe que a sua viatura 
corre o risco de se imobilizar em pouco tempo, desemba
raça a estrada e encosta o mais possível para a direita, 
aproveitando a margem; ao mesmo tempo, faz sinal 
àquela que o segue, para ultrapassá-lo.

Se a “pane'’ sobreveiu sem ser tomada a precaução 
acima, a viatura deve ser retirada do leito da estrada;
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caso isto não seja possível, o chefe da viatura (o mais 
graduado que nela viajar), faz desviar o tráfego em tômo 
da mesma, empregando, para êste serviço, os homens que 
se tornem necessários.

Para providências e demais prescrições relativas a 
“panes", ver C 25-10.

As viaturas que, por qualquer motivo, abandonem a 
coluna, retomam os respectivos lugares, numa velocidade 
normal, por ocasião dos altos.

O capitão não tem lugar fixo na coluna; desloca-se 
onde melhor possa observar o movimento e exercer o 
contrôle. Em principio, porém, deve deslocar-se próximo 
à testa da subunidade,' afim de obter informações opor
tunas sóbre algum possivel incidente e tomar as provi
dências necessárias.

XJm oficial, geralmente, o comandante do pelotão testa, 
tem como incumbência regular a velocidade de marcha 
e assegurar a manutenção da direção.

Os comandantes dos pelotões, de secção e chefes de 
viaturas, são responsáveis por tudo que diz respeito à 
velocidade, à conservação das distâncias, à ordem e à dis
ciplina.

Em caso de ataque aéreo, se a situação permite, as 
viaturas continuam a se deslocar em frente, e as guarnições 
prèviamente designadas, das próprias viaturas, abrem fogo 
contra os aviões atacantes; são auxiliadas, se possível, 
por outras armas do esquadrão.

Se a antecedência do alarme aéreo tomar possível, 
as viaturas se colocam à margem da estrada ou, conforme 
o terreno, abandonam a mesma, buscando cobertas que pro
piciem o respectivo oeultamento. As guarnições escaladas, 
das viaturas, executam o tiro contra-aviões; o restante do 
pessoal desembarca, dissemina-se e procura abrigar-se.

Quando o ataque aéreo fôr desencadeado sem prévio 
alarme, as viaturas param imediatamente; o pessoal, exceto 
as guarnições designadas, desembarca e procura se abrigar, 
ou se ocultar. O fôgo é aberto com as armas das citadas
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guarnições e com as do pessoal desembarcado, se possível
fôr.

Ao ser dado o alarme de ataque de carros, as viaturas 
saem da estrada e aproveitam os obstáculos naturais do 
terreno. A  tropa desembarca, dispersa, cobre-se ou se abri
ga; os atiradores de langa-rojão e os granadeiros de fuzil 
ocupam posições sõbre os itinerários d’onde o ataque é es
perado e abrem fôgo às distâncias convenientes.

Em ambos os casos —  ataque aéreo e de Carro» —  a 
tropa, ao desembarcar, deve evitar afastar-se muito de 
suas viaturas, afim de permitir que o movimento seja reto
mado tão logo cesse a ação do inimigo.

773. Os altos são interrupções temporárias nas mar
chas, destinadas à alimentação e repouso da tropa, e pode
rão ser de curta ou longa duração. Além das finalidades ci
tadas, os altos ainda servem para inspecionar as viaturas, 
os animais e o equipamento e prepará-los para a operação 
seguinte.

Um primeiro alto, de 15 minutos, é feito ao ser com
pletado 45 minutos de marcha.

Se a duração da etapa fôr maior de três horas, faz-se 
um alto de 10 minutos ao fim das mesmas, procedendo 
identicamente tôda vêz que o dito número de horás fôr 
completado.

Um grande alto, de duração variável, pode ser reali
zado em determinados movimentos. E ’ aproveitado para a 
alimentação dos homens, para verificação e manutenção das 
viaturas, etc.

Quando, no decorrer das marchas, ocorrerem altos não 
previstos, o capitão é prèvi amente alertado e faz a ime
diata comunicação aos elementos subordinados.

Ao fazerem alto, as viaturas, se possivel, saem da 
estrada; em caso contrário, deixam espaços para facilitar 
o trânsito.

Pouco antes de finalizar um alto,.a tropa é alertada, 
mediante um sinal combinado, do prosseguimento da mar
cha; os motores são ligados, os homens ocupam seus lugares 
e os chefes de viaturas informam, quando tudo estiver 
pronto.

—  773 —
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Nas paradas ocasionadas pelos altos, devem ser
descuradas as medidas de defesa contra carros e aviões.

Para reiniciar o movimento, é observado o contido no 
S 768.

774. A  marcha termina, quando o esquadrão atinge 
o local fixado para estacionar, ou de acôrdo com as cir
cunstâncias impostas pelo inimigo.

Para estacionamento, ver art. U I do presente capitulo.
775. As marchas noturnas realizam-se para preservar 

o segrêdo, para escapar à ação da aviação inimiga e tam
bém no decorrer das marchas forçadas, ou para evitar o 
calor excessivo.

Em regra, não são realizadas, quando existe probabi
lidade de encontro com fôrças terrestres inimigas impor
tantes.

São mais fatigantes para a tropa e mais difíceis de 
dirigir.

Após o recebimento da ordem preparatória, o capitão 
toma tôdas as medidas e providências (reconhecimentos, 
balizamentos, meios de identificação- para homens e via
turas, abastecimentos das viaturas, etc.), restringindo, po
rém, ao minimo, os movimentos e deslocamentos que se 
tomem necessários a êsses preparativos.

No decorrer das. mesmas:
—  para velocidade, ver quadro do § 765;
—  é proibido fumar e utilizar luzes (o uso de lanternas 

pode ser permitido a oficiais e graduados prèviamente enu
merados, devendo, porém, elas serem veladas);

—  o rádio é silenciado ou restrito o seu emprégo;
—  os mosquetões são conduzidos descarregados;
—  & aproximação de aviões inimigos a coluna faz alto 

e permanece imóvel; os homens abaixam as cabeças;
—  só se atira contra aviões inimigos, se a coluna fôr 

atacada;
—  os motoristas são substituídos de duas em duas ho

ras; devem descer da viatura e fazer exercícios para com
bater a sonolência;

— os chefes de viaturas devem assegurar, pela conser-

774 — 775

REVOGADO



—  246 —

vagão e outros meios, que os motoristas se mantenham 
acordados.

776. A  marcha forçada, executada quando a situação 
exige, é aquela na qual uma tropa, em principio informada) 
de sua necessidade, cobre uma distância consideràvelmente 
maior, do que a normalmente realizada, durante um pe
ríodo determinado.

E ’ essencial e imperativo que a tropa, ao terminá-la, 
esteja em condições de cumprir a sua missão.

777. A  transposição de cursos d’água, em váus exis
tentes, é possivel, quando o fundo é resistente e a profun
didade não ultrapassa um certo limite, variável com a na
tureza do material.

Normalmente, devem ser tomadas as seguintes precau- 
ções:

—  reconhecer o váu, verificando as condições do fundo 
e a profundidade; se possivel, melhorá-lo com faxinas, pe
dras, etc;

—  balizar a direção a ser seguida;
—  colocar, na entrada e na saida, graduados para di

rigir a passagem das viaturas;
—  tomar disposições necessárias & proteção dos órgãos 

essenciais dos motores;
—  só deixar entrar no váu uma viatura de cada vêz;
—  transpô-lo em velocidade moderada.

B. For estradas de ferro

778. O movimento, por estradas de ferro, é executado 
pelo esquadrão de fuzileiros motorizado, normalmente, no 
âmbito do regimento.

Quando, excepcionalmente, deslocar-se isolado, as atri
buições do capitão são análogas &s contidas para o coronel 
no manual C 2-61.

Ver | 147 da 1* parte dêste manual.
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C. ‘ Por água

779. Quer enquadrado, quer isolado, o capitão não 
exerce contrôle algum sóbre o movimento do transporte utili
zado.

E’, porém, responsáveLpela manutenção do ordem e da 
disciplina de sua subunidade no decorrer da viagem.

ARTIGO III 

ESTACIONAMENTOS

780. O contido no art. U I —  cap. 2 — §§ 150 a 165, 
da 1* parte dêste manual, com as modificações convenientes, 
são aplicáveis ao esquadrão de fuzileiros motorizado.

Dentre as citadas modificações, ressaltam:
1 — A  turma de estacionadores
—  escolhe para as viaturas locais que facilitem o acesso 

e a saída e que, ao mesmo tempo, propiciem o máximo de 
ocultamento.

2 — Nos estacionamentos, as viaturas
—  são colocadas irregularmente espaçadas, dispersas, 

ocultas, ou então camufladas, sem, contudo, virem a difi
cultar a reunião do esquadrão;

—  são dispostas, tendo em vista a conveniência da ma
nutenção pela turma do regimento;

—  as que tiveram de ser utilizadas em algum serviço 
ou missão são localizadas em pontos que permitam fácil 
acesso &s estradas;

—  são verificadas pelos respectivos motoristas, que 
executam, desde logo, a manutenção de I o escalão;

—  são inspecionadas pelos respectivos comandantes de 
pelotões;

—  são reabastecidas e ficam em condições de prosse
guir o movimento.

3 —  Ao levantar o estacionamento
—  com a devida antecedência, os motores são postos 

a funcionar, principalmente em tempo frio, afim de evitar 
possíveis átrazos à partida.
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CAPITULO 3

RECONHECIMENTO 

ARTIGO I

GENERALIDADES

781. Ver para:

—  os princípios fundamentais
—  os peculiares & arma
—  emprêgo do reg cav mecanizado
—  idem, do esq rec mec
— prisioneiros de guerra

C 100 —  5 
C 2 —  15 
C 2 —  30 
C 2 —  20 
C 30 —  15

782. O destacamento de descoberta (DD) é o órgão 
normal de reconhecimento.

O destacamento de descoberta mecanizado (DDM) cons
titui o tipo normal de DD (C 2-15, I 130).

783. Em alguns casos especiais, e quando o terreno 
e a rfide de estradas o permitirem, pode ser necessário for
necer meios poderosos a um destacamento mecanizado; 
podem ser-lhe atribuídos, então, elementos do regimento 
de cavalaria motorizado (C 2-15, § 135).

ARTIGO D

DESTACAMENTO DE DESCOBERTA

784. Quando o esquadrão de fuzileiros motorizado fôr 
designado para reforçar a ação de elementos mecanizados 
em descoberta, cumpre ao capitão entrar imediatamente 
em ligação com o comandante do esquadrão, afim de re-
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ceber dêste tôdas as indicações subsidiárias que se tomem 
necessárias ao cumprimento da missão.

785. Em seguida, dá ao subcomandante do esquadrão 
as instruções que julgar oportunas e, em face da missão 
e das indicações recebidas, passa a fazer o estudo dá situa
ção (§ 46).

Cuidadosamente, estuda a carta da região, em que vai 
operar, assinalando os itinerários e obras d’arte existentes, 
as passagens obrigatórias, as regiões favoráveis & locali
zação de resistências pelo inimigo, etc.

786. O subcomandante do esquadrão e demais subal
ternos, enquanto o capitão procede ao estudo da situação, 
cuidam da preparação material da subunidade, de acôrdo 
com o que lhes foi prescrito, completando-a oom o que jul
garem conveniente.

As citadas medidas, entre outras, compreendem:
—  afastamento de homens doentes oü extropiados;
—  Inspeção minuciosa das viaturas, com exclusão das 

que não apresentem bom estado,
—  verificação geral do armamento e outros materiais;
—  rècompletamento de munições, equipamentos, etc;
—  reabastecimento das viaturas (gasolina, óleo, água, 

etc);
—  revista dos homens, retirando dos mesmos tudo 

aquilo que possa fornecer indícios ao inimigo (papéis, cartas, 
etc.);

—  alimentação da tropa, se a situação permitir.
A  rapidez desta preparação decorre da disciplina e da 

organização interna da subunidade.
787. Ao terminar o “estudo da situação” , o capitão 

reune seus subalternos e dá suas ordens.
Após, passa em revista o esquadrão, afim de se certi

ficar se as medidas materiais foram executadas e as neces
sidades satisfeitas. Ordena, se conveniente, modificações, 
reajustamentos, etc.

788. A  hora determinada, ou conforme ordem, coberto 
pelos elementos mecanizados, o esquadrão inicia o cumpri
mento da missão.
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O deslocamento é feito por lariços, variáveis com: '
— o terreno;
—  a segurança proporcionada 1 frente por aquêles 

elementos;
—  o apôio que poderá ser solicitado a lhes prestar.

789. Os lanços devem ser executados ràpidamente, 
tendo em vista diminuir a visibilidade e a vulnerabilidade.

O capitão toma disposições que facilitem o ocultamento 
no decorrer e no fim dos mesmos, a segurança contra a 
aviação inimiga, etc.

Os tipos de movimentos motorizados estão contidos 
no art. I  —  cap. 2 da presente parte.

790. O papel do esquadrão consiste em assegurar 
aos elementos mecanizados em qualquer momento e cir
cunstâncias, um apoip eficiente.

Para isso, há necessidade do capitão se manter per
manentemente ligado com o comandante daquêles elementos, 
sabei; de suas intenções, estar perfeitamente imbuído dos 
detalhes da missão e cooperar, orientando-o ou aconselhan- 
do-o, na parte relativa ao emprêgo de sua subunidade.

Entretanto, não lhe compete interferir no modo de 
ação dos citados elementos, nem modificar qualquer deci
são que porventura tenha sido tomada pelo comandante do 
destacamento.

791. De um modo geral, o apoio que o esquadrão 
motorizado presta aos mecanizados, consiste em:

—  fixar resistências inimigas, enquanto êles as des- 
bordam;

—  atacar as resistências* que lhes detenham a pro
gressão;

■ — manter a posse, de pontos importantes do terreno;
■ — acolhê-los em caso de insucesso.

792. Para atacar determinada resistência, o capitão 
desembarca os elementos a empenhar, deixa as viaturas em 
local abrigado das vistas terrestres e, se possível, aéreas;
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dissimula a marcha de aproximação, afim de realizar a 
surpresa, prescreve as condições de apoio do pelotão de 
petrechos leves ao escalão de ataque, regula a participação 
dos mecanizados na ação a encetar, determina o ponto 
que lhe parece favorável a exercer seu esfôrço, etc..

O ataque deve ser rápido e vigoroso; para maiores 
detalhes, ver na presente parte, "cap. 5 —  art. I I I  — ataque 
do esquadrão isolado”

Se o inimigo retira, após ser ultrapassado pelos meca
nizados, o capitão reune o esquadrão, retoma as vitauras 
e prossegue na esteira dos mesmos.

Se o inimigo resiste, o capitão toma disposições, con
soante a missão do destacamento, seja para manter os 
pontos atingidos, seja para retrair.

Ver na presente parte:
— cap. 6 — art. m  — "O esquadrão isolado na defesa 

de uma posição” ;
—  cap. 7 ■— art. I I  —  “ retraimento” e art. IV  — n° 2 

— “ ação retardadora” .
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CAPITULO 4

SEGURANÇA 

ARTIGO I  

GENERALIDADES

793. Ver para:
—  os princípios fundamentais C 100 —  5
—  os peculiares à arma C 2 —  15
—  emprêgo dò RCM C 2 —  61
—  idem, do R  Rec Mec C 2 —  30
—  idem, do Esq Rec Mec C 2 —  20
—  o esclarecedor e a patrulha C 21 —  75

794. O esquadrão de fuzileiros motorizado não é apto 
ao emprêgo em missões de vanguarda, flancoguarda e reta
guarda.

Todavia, pode executá-las, seja em refôrço a ele
mentos mecanizados, seja no decurso de deslocamento efe
tuado isoladamente pela unidade a que pertence, em cara- 
ter execepcional.

\ 795. Em principio, tal deslocamento só é realizado, 
quando a situação indica claramente ser impossível veri- 
ficar-se, na zona considerada, um encontro importante com 
o inimigo.

796. A  distância em que o inimigo se encontra, devido 
ao aperfeiçoamento crescente dos meios de locomoção, não 
dá mais a certeza de sua não intervenção em determinada 
operação.

Há sempre o perigo aéreo e, embora remotamente, a 
possibilidade de incursões inopinadas de elementos meca
nizados inimigos.
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O capitão e os quadros subalternos, afim de não serem 
surpreendidos, não se devem descuidar, em nenhum mo
mento e circunstâncias, das medidas ativas e passivas de 
defesa contra aviões, carros e gases.

797. No cumprimento das missões contidas no § 796, 
qualquer que seja o caso, as viaturas, após o desembarque, 
deverão ficar cobertas das vistas aéreas e terrestres, dis
persadas, mas, de tal maneira que seja possível uma 
pronta retomada do movimento.

798. Em estação, o esquadrão de fuzileiros motorizado, 
poderá cumprir missões de:

■— postos avançados;
—  postos avançados gerais;
—  postos avançados de combate.

799. Na execução de qualquer das missões contidas 
no artigo que se segue, em reforço a mecanizados ou não, 
é aplicável ao esquadrão motorizado, principalmente depois 
de desembarcado, o prescrito para idênticas missões no 
cap. 4 — art. I I  e I I I  da 1‘ parte dêste manual.

ARTIGO II

O ESQUADRAO ENQUADRADO 

A . Na segurança cm marcha 

a. Vanguarda

800. Quando o esquadrão de fuzileiros motorizado 
reforçar elementos mecanizados em missão de vanguarda:

—  o escalão de reconhecimento será constituído por 
êstes elementos, que se encarregarão da segurança e da 
observação do eixo de marcha e de seus arredores.

— o escalão de combate, será, normalmente, por êle 
integrado.
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Algumas vezes, poderá constituir a reserva, destacando 
elementos, se* necessário e conveniente, para reforçar o 
escalão de combate.

801. As distâncias entre os escalões são variáveis; 
dependem da situação, do terreno e das condições de visibi
lidade.

Devem ser suficientes para permitir ao esquadrão 
desembarcar e se desenvolver, livre da interferência inimiga.

802. O deslocamento é feito por lanços sucessivos, 
variáveis com o terreno e as necessidades táticas.

Em regra, o esquadrão só deve alcançar determinada 
linha do terreno, após os mecanizados haverem atingido, 
& frente, uma outra que o coloque a coberto de surprêsas 
terrestres.

Os tipos de deslocamentos motorizados estão contidos 
no § 753.

803. A  velocidade de marcha é fixada em função da 
velocidade do grosso e deve possibilitar a investigação pelos 
mecanisados que, quando em trabalho, têm a velocidade de 
16 é 8 kph, respectivamente, de dia e de noite.

Quanto maior fôr a velocidade de marcha da vanguarda, 
mais rápido será o esquadrinhamento da zona de ação por 
êles feito, e menor a segurança dada ao esquadrão.

804. As ligações e as comunicações entre os dois 
elementos, mecanizados e motorizados, devem ser perfeita- 
mente coordenadas e rigorosamente mantidas.

Utilizam-se mensageiros motorizados, rádio, etc..
O capitão pode se deslocar à testa da subunidade, 

imediatamente à retaguarda dos mecanizados, ou onde 
julgar mais conveniente ao exercício de suas atribuições.

805. Quando o esquadrão constituir a vanguarda sem 
a cooperação de mecanizados, se fraciona em:

—  ponta;
—  escalão de reconhecimento;
-— escalão de combate.
O escalão reserva geralmente é omitido; suas funções 

são desempenhadas pelo de combate.
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Se o esquadrão agir isoladamente, o escalão de combate 
pode deixar de existir.

806. O valor dêsses escalões é variável:
—  o da ponta, condicionado ao minimo necessário à 

observação;
—  o do escalão de reconhecimento, três ou mais viaturas;
—  o do escalão de combate, o restante do esquadrão.
Normalmente, o esquadrão deve ser reforçado com

armas contra-carros.
807. O dispositivo deve permitir uma observação 

eficaz e um pronto apoio de cada elemento àquele que o 
precede.

O último elemento da vanguarda marcha entre cinco 
a dez minutos à frente do grosso.

808. O deslocamento é feito por lanços, cuja ampli
tude varia com a situação e com o terreno.

As viaturas da ponta avançam individualmente, por 
. lanço, de um a outro ponto de observação.

O escalão de reconhecimento segue em sua esteira e 
é seguido, com alguns minutos de intervalo, pelo de com
bate.

Em terreno coberto, ou quando são más as condições 
de visibilidade, serão necessários freqttentes reconheci
mentos a pé.

809. A  conduta consiste em alertar o grosso sõbre 
a presença de resistências inimigas.

ÍÊ ara isso, reconhece o eixo de marcha e suas rami
ficações, afim de descobrir os movimentos ou a presença 
do adversário.

Se encontrar resistências, a ponta informa imediata
mente; os dois escalões desembarcam e, por meio de ações 
a pé, rápidas e agressivas, repelem pequenos elementos, 
retardam-nos ou mantêm o contato com fôrças superiores.

Se a resistência fõr constituída de elementos mecani
zados, cada componente da vanguarda, da frente para a 
retaguarda, alerta, sem perda de tempo, o que o segue, e
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toma, de acôrdo com o tempo disponível, as providências 
para retardá-los.

As citadas providências sáo extremamente variáveis; 
podem incluir, entre outras, colocação rápida de minas e 
até barricadas com viaturas da própria vanguarda.

A  defesa contra aviões é executada como foi prescrita 
no § 772.

Para maiores detalhes sõbre vanguarda, ver cap. 4 
— art. I I  •— n« 1 da 1* parte.

b . Flancoguarda

810. Quando o esquadrão de fuzileiros motorizado 
fôr empregado como flancoguarda em conjunto com elemen
tos mecanizados, êstes servirão para lhe proporcionar a 
segurança no decorrer do cumprimento da missão, seja:

—  quando a flancoguarda é móvel, esclarecendo e co
brindo o eixo de marcha;

—  quando a flancoguarda é fixa, balizando ou retar
dando a aproximação do inimigo sôbre eixos que conduzam, 
não só a posição ocupada pelo esquadrão, como também 
a outra que porventura venha a ocupar, no caso de, 
ante um inimigo superior em fôrça, ter que executar uma 
ação retardadora.

811. O capitão conduz o esquadrão, quando a flanco
guarda é:

— móvel, de acôrdo com o prescrito no n5 1 dêste artigo;
—  fixa, conforme o contido no § 276 da 1* parte dêste 

manual.
812. Quando, no desempenho de missão de flanco

guarda, não houver o concurso de mecanizados, o esquadrão 
se desloca bem à frente do grosso, afim de, se:

—  móvel, poder proceder, a pé, às necessárias inves
tigações;

—  fixa, ter tempo para ’se instalar e estabelecer, sôbre 
as direções perigosas, um sistema de vigilância.

Em qualquer dos casos, o esquadrão deverá ser refor
çado com armas contra carros.
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813. A  conduta da flancoguarda consistirá em proteger 
o grosso da observação terrestre do inimigo e em lhe per
mitir preparar-se para entrar em ação.

c . Retaguarda

814. Cumprimento missão de retaguarda, os mecani
zados executam, em sentido inverso, o que foi prescrito 
para vanguarda (n’  1, dêste artigo).

O esquadrão motorizado se estabelece em regiões que 
se prestem ao retardamento do inimigo e facilitem o re- 
traimento para nova posição no momento oportuno.

As viaturas devem, consoante o terreno, ficar bem 
próximas do pessoal, afim de permitirem o abandono rá
pido das posições.

O fracionamento da retaguarda é, em geral, análogo 
ao da vanguarda.

815. Sem o concurso de mecanizados, o capitão des
taca uma “ponta” e, dom o restante do esquadrão, cons
titui o elemento de retaguarda.

No tempo, o escalonamento do elemento de retaguarda 
à ponta é, em média, de um a dois minutos.

A  retaguarda não pode esperar reforço do grosso; 
deve, era principio, contar, desde o inicio da missão, com 
meios contra-carros.

Em certos casos, éla pode ser encarregada de executar 
destruições preparadas pelo grosso.

Quanto ãs viaturas, aplica-se o contido no $ 814 acima.

B. A  segurança em estação 

a. Postos avançados

816. Pára o papel geral dos postos avançados (PA ), 
ver § 244 na 1» parte.

817. O esquadrão de fuzileiros motorizado, quando 
destacado pára as missões abaixo, aplica o contido na
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1* parte dêste manual.

Para:
—  postos avançados
—  postos avançados gerais
—  postos avançados de combate

SI 289 a 322 
I I  323 a 333 
I I  334 a 341

818. No cumprimento das missões acima, as viaturas 
devem permanecer em locais que proporcionem a neces
sária segurança contra as vistas aéreas e contra a ação 
de elementos terrestres do inimigo.

819. Quando não enquadrado, no decorrer de deter
minadas missões, e normalmente em conjunto com elementos 
mecanizados, o capitão aplica, com as modificações oriundas 
da situação e do apoio que dispuser, o contido no artigo 
anterior dêste capitulo e nos §§ 342 a 364 da 1* parte 
dêste manual.

ARTIGO m

O ESQUADRÃO ISOLADO
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C A P IT U L O  5

COMBATE OFENSIVO 

ARTIGO I 

GENERALIDADES

820. Ver para:
—  os princípios fundamentais C 100 —  5
—  os peculiares à arma C 2 —  15
—  emprêgo do ROM C 2 —  81
—  emprege das unidades elementares C 2 —  8
—  detalhes sôbre cargas permissíveis T  5 —  271

ARTIGO n

O ESQUADRAO ENQUADRADO 

A. Na marcha para o combate 

a. Nas viaturas

821. A  marcha para o combate nas viaturas 6 função 
da atividade do inimigo e do terreno.

Deve ser levada o mais à frente que fõr possível, 
segundo itinerários que as coloquem a coberto dos fogos 
de artilharia inimiga.

O capitão conduz o esquadrão de acArdo com as ordens 
recebidas do coronel (formação, velocidade, etc.).

O movimento pode ser executado por todo o esquadrão, 
por pelotões ou ainda por grupos de viaturas.
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Os tipos de movimento motorizado estão contidos 
no § 753.

b. A  pé

822. A  marcha para o combate a pé é iniciada, quando 
o esquadrão alcança a zona determinada para desembarcar 
ou quando, devido ãs circunstâncias do momento, não pode 
mais continuar o movimento nas viaturas.

Em qualquer dos casos, a zonã de desembarque deve 
fornecer a necessária cobertura contra as vistas aéreas 
e terrestres.

823. Tão logo alcance a zona de desembarque, o capi
tão toma suas disposições para o combate a pé.

Os comandantes de pelotões agem de acordo com o 
prescrito no manual C 2-8 para esta eventualidade.

824. As viaturas são colocadas ao abrigo das vistas 
e dos fogos aéreos e terrestres.

Para isso, aproveitam-se as cobertas e abrigos ofere
cidas pelo terreno e faz-se largo uso da camuflagem.

Os caminhamentos que permitam deslocá-las ràpida- 
mente em todos os sentidos são, desde logo, reconhecidos, 
balizados e, se possivel, melhorados.

Tomam-se medidas para pô-las a salvo de infiltrações 
ou sórtidas levadas a efeito por elementos inimigos.

Os motoristas aproveitam para fazer as revisões e veri
ficações que julgarem convenientes, bem como outros cuida
dos (água, oleo,etc.).

825. O pelotão de petrechos leves se desloca, de pre
ferência, para locais de onde possa apoiar os elementos 
em l 9 escalão.

Algumas vezes, o capitão, se julgar conveniente, pode 
reforçar os citados elementos com peças de morteiros, con
servando sob seu contrôle a secção de metralhadoras.

826. Para ordens, formações, etc., ver na 1* 
parte §§ 392 a 415.
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B. No ataque

827. Ver na 1* parte, §§ 416 a 456.
828. O pelotão de petrechos leves tem seus morteiros 

de 60 mm, empregados como se acha prescrito no § 439.
A  secção de metralhadoras deve ser empregada para 

flanquear ou atirar obliquamente, nas posições desenfiadas 
do inimigo que se oponham à progressão do esquadrão; even
tualmente, podem atuar em proveito de elementos vizinhos.

Também podem ser utilizadas para proteger um flanco 
descoberto, desde que haja campo de tiro apropriado.

O emprego das metralhadoras, em tiro de frente, sé 
se justifica, quando o terreno ou outros fatores prove
nientes da situação não permitirem a execução de fogos 
de flanqueamento ou oblíquo, ou quando aquêle emprêgo 
seja essencial, para estabelecer a superioridade de fogo, 
ou para repelir um contra-ataque inimigo.

As missões de tiro devem ser executadas em rajadas 
curtas, concentrando-se o fogo de ambas as peças sôbre 
uma mesma zona.

As posições de tiro, sempre que possível, devem ser 
situadas à* retaguarda ou próximo aos flancos dos elementos 
em 1? escalão.

O capitão em sua ordem deve determinar zonas de po
sição e objetivos definidos, ou um setor de tiro; quando 
não existir posição inicial adequada, pode prescrever que 
elas sigam na esteira de um dos pelotões do escalão de 
ataque.

829. As metralhadoras .50 são dispostas para executar 
a defesa contra blindAos, atendendo especialmente aos flan
cos.

Não havendo previsão da presença dêsses engenhos, po
derão atuar contra metralhadoras inimigas que se revelem.

830. As viaturas podem ficar grupadas no conjunto 
do regimento, ou serem conservadas no âmbito do esquadrão.

Obedecem ao prescrito no § 824.
Em qualquer dos casos, elas ficam em condições de,
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aos primeiros indícios de êxito, serem aproximadas dos com
batentes a pé, utilizando itinerários desenfiados é prèvia- 
mente reconhecidos.

C. No aproveitamento do êxito e na perseguição

831. No aproveitamento do êxito, o esquadrão de fuzi
leiros motorizado ocupa, no dispositivo do regimento, o lugar 
designado pelo coronel, e é empenhado de acordo com ordem 
desta autoridade.

Ver §§ 457 a 480.

D. Como reserva

832. O esquadrão procede de acordo com o consig
nado nos §§ 481 a 500 r

E. Casos particulares

833. Ver na 1’  parte, para:

—  ataque noturno
—  idem, através de um curso d’água
—  idem, em bosques
—  idem, em localidades
—  golpes de mão

834. As viaturas:
a —  no ataqne através de um curso d’água, realizam

a travessia após a conquista da cabeça de ponte e mediante 
ordem.

Podem fazê-la utilizando pontes, portadas, balsas, etc..
b —  nos ataques a bosques e a localidades, de um modo 

geral, obedecem ao prescrito no $ 824.

ARTIGO IN

O ESQUADRÃO ISOLADO

835. Nesta situação, além do contido nos manuais

§§ 500 a 516 
§§ 517 a 529 
§§ 530 a 537 
§§ 538 a 541 
§§ 542 a 549

831 —  835
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citados no § 820, o esquadrão de fuzileiros motorizados 
aplica, com as modificações julgadas convenientes e opor- 

- tunas, o que ficou exposto no artigo precedente.

A . Na marcha para o combate 

a. Nas viaturas

836. A  marcha para o combate, nas viaturas, 6 feita, 
normalmente, a coberto dos elementos em contato.

O capitão conduz a subunidade até o limite máximo 
permissível pelas necessidades de segurança.

Precedido por exploradores do terreno, mantem-se em 
condições de aproveitar as variantes que existirem na zona 
de ação, desde que sejam desenfiadas.

Executa o movimento por lanços, finalizando-os em lo
cais que ofereçam a necessária cobertura e evitando pa
radas bruscas no decorrer dos mesmos.

b. A  pé

837. Ao atingir o local de desembarque, o coman
dante do esquadrão dá suas determinações para o combate
a pé e ordena a tomada do dispositivo de marcha de apro
ximação.

O deslocamento a pé, em geral, é de curta duração e 
deve colocar o esquadrão em frente ao objetivo.

O capitão pode confiar a condução da subunidade ao 
subcomandante, dando-lhe, para isso, as indicações convenien
tes (direção a seguir, ponto de l* destino, etc.) enquanto, com 
o pessoal julgado necessário, se desloca ã frente, até onde 
se encontram os elementos em contato, para recolher in
formes sôbre o inimigo e proceder aos reconhecimentos da 
zona em que vai atuar.

Ver na 1* parte, os §§ 558 a 561.

B. No ataque

838. As viaturas- podem ser conservadas no local, onde

836 — 838
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o esquadrão desembarcou, ou levadas mais para a reta
guarda.

O capitão deve prescrever as medidas que julgar neces
sárias, inclusive ligações a manter, afim de que não haja 
atrazo na aproximação das mesmas em caso de necessidade.

Ver §§ 565 a 568 e 828 a 829.

C. No aproveitamento do êxito e perseguição.

839. Num aproveitamento de êxito local, o esquadrão 
age como está prescrito no número 569.

Se se tratar de uma operação de perseguição, o esqua
drão, normalmente, é empenhado em conjunto com elemen
tos mecanizados, constituindo um DD.

A  inclusão do esquadrão no citado destacamento dá 
àquêles elementos uma capacidade de combate bem acen
tuada, tornando possivel uma atuação pela fôrça, de modo 
mais amplo e vigoroso, aliás, bastante necessária nesta der
radeira fase do combate ofensivo.

Os mecanizados lançam-se ràpidamente no encalço do 
inimigo, não lhe dando tempo para uma reorganização, per
turbam seus movimentos e removem pequenas resistências 
encontradas; simultâneamente, proporcionam a devida se
gurança ao deslocamento do esquadrão. Deste, recebem o 
apôio que necessitam para vencer certas e determinadas 
resistências mais acentuadas opostas pelo adversário.

O deslocamento do esquadrão é feito por lanços, variá
veis com o terreno e com as necessidades de apôio que lhe 
cumpre prestar aos elementos mecanizados.

Quando o esquadrão desembarca, a secção de metra
lhadoras é utilizada como no ataque (§ 828).

As metralhadoras .50 são empregadas de acôrdo com o 
fim a que se destinam; podem, porém, atuar contra quais
quer outros objetivos, se oportuno e conveniente.

Ver 457, 458. 464. 469. 472 n 478 e 480.
D . Casos particulares

840. O esquadrão de fuzileiros motorizado, quando 
no cumprimento de determinadas missões e normaimente

839 — 840
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em conjunto com elementos mecanizados, ressalvadas as 
condições e particularidades inerentes a êstes, aplica o 
prescrito nos §i 570 a 572 .

ARTIGO IV

COOPERAÇÃO DA ARTILH AR IA

841. Idêntica ao prescrito nos §§ 573 a 576.

REVOGADO



CAPITULO 6

COMBATE DEFENSIVO 

ARTIGO I  

GENERALIDADES

842. Ver para:

—  princípios fundamentais C 100 — 5
— os peculiares à arma c 2 — 15
— emprêgo do RCM c 2 — 61
— idem, do Rec Mec c 2 — 30
— idem, do RRec Mec c 2 — 30
— idem, das unidades elementares c 2 — 8

ARTIGO I I

O ESQUADRAO ENQUADRADO

A. Em 1' escalão

843. O pelotão de petrechos leves tem seus morteiros 
de 60 mm empregados de acordo com o consignado no § 594.

A  secção de metralhadoras, em regra, tem sua utili
zação coordenada pelo comandante do regimento no plano 
de fogos que organiza.

De um modo geral, lhe são dadas:
— o limite do setor de tiro;
— condições de execução dos fogos;
— outras indicações julgadas convenientes.

842 — 843
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A  missão das peças condiciona a escolha das posições 
de tiro; estas devem proporcionar a segurança (cobertas 
e abrigos) às respectivas guarnições e itinerários desen- 
fiados à execução do remuniciamento e de outros movi
mentos que se tomem necessários.

Os trabalhos de organização, tais como, construção de 
espaldões, limpeza dos campos de tiro, etc., devem ser ini
ciados imediatamente após a ocupação da posição; se pos
sível, as construções são localizadas entre grandes árvores, 
pedras, fossos ou outros obstáculos naturais que propiciem 
a máxima segurança contra a ação de carros inimigos.

Para esta eventualidade, pode lhe ser dada a missão 
de bater certos obstáculos (barricadas, campos de minas, 
etc.) colocados à distâncias convenientes, afim de dificultar 
sua remoção por elementos adversários.

844. As metralhadoras .50 são colocadas de modo a 
baterem as vias de acesso favoráveis a blindados.

As peças executam o tiro de pontaria direta e devem 
ser instaladas em profundidade, ficando em condições de 
se apoiarem mutuamente.

Quando as viaturas permanecerem com o esquadrão, e 
houver necessidade, o capitão as disporá, total ou parcial
mente, para executarem a defesa das mesmas.

O emprêgo contra metralhadoras inimigas é aconse
lhável, quando hão há ameaça imediata de ataque por ele
mentos blindados.

845. As viaturas podem ficar sob o controle do regi
mento, ou permanecer às ordens do esquadrão.

O contido no § 824 é aplicável, em sua quase totalidade, 
a ambos os casos.

846. Ver §§ 577 a 605.
Nas situações defensivas de duração prolongada, ou 

em frentes muito grandes, o esquadrão disporá de mais 
um FM por grupo de combate.

8 4 4  —  846
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B. Em reserva *

847. Ver !J 606 a 616.
848. As secções do pelotão de petrechos leves, quan

do empregadas pelo coronel em proveito dos elementos em 
linha, retomam ao esquadrão, tão logo êle recebe ordem de 
se engajar no cumprimento de determinada missão.

O emprêgo das mesmas pelo capitão deve estar pre
visto nos planos que elaborar.

C. Nas substituições

849. ídãntico aos gg 617 a 619.

D . Casos particulares

850. Ver para:

— defesa de um curso dágua gg 623 a 627
—  idem, de, localidades gg 631 a 632
—  idem, de bosques gg 628 a 630

851. Neste último caso, as peças da secgão de metra
lhadoras do pelotão de petrechos leves podem ser empre
gadas isoladamente.

ARTIGO m

O ESQUADRAO ISOLADO 

A . Generalidades

852. Para o esquadrão isolado, além do contido no 
número seguinte, é aplicável, com as devidas modificações, 
o que ficou consignado no artigo anterior.

B. Na defesa de uma posição

853. Ver gg 636 a 640.
854. Se a defesa tiver lugar no transcurso de deter-

847 —  854
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minada missão, desempenhada pelo esquadrão em conjunto 
com elementos mecanizados, êstes, de um mâdo geral, lhe 
proporcionarão:

—  antes da ação —  mediante patrulhamentoh, a segu
rança à frente e sôbre os flancos da posição;

—  no decorrer da ação —  o apôio dos fogos de suas 
armas e a continuação da segurança nos flancos.

Para “movimentos retrógrados” , ver cap. 7, nesta parte.

ARTIGO IV

COOPERAÇÃO DA AR TILH AR IA

855. Como nos §§ 641 a 644 da !• parte.

—  855
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MOVIMENTOS RETRÓGRADOS 

ARTIGO I

CAPÍTULO 7

GENERALIDADES

856. Ver para:

—  os princípios fundamentais C 100 —  5
■— os peculiares à arma C 2 —  15
—  o emprêgo do RCM c 2 —  61
—  idem, do RRec Mec c 2 —  30
—  idem, do Esq Rec Mec c 2 —  20
—- idem, das unidades elementares c 2 — 8

857. O esquadrão de fuzileiros motorizado, quando 
enquadrado, aplica o que se acha prescrito no capítulo 7 
da primeira parte.

858. Isolado, em regra, a situação é vivida em con
junto com os mécanizados e, ressalvado o concurso que êles 
lhe prestam de acôrdo com suas características e modo de 
emprêgo, o esquadrão aplica também o consignado em igual 
capitulo da 1* parte.

859. A  secção de morteiros de 60 mm do pelotão de 
petrechoa leves, é utilizada de modo idêntico a do esqua
drão de fuzileiros a cavalo.

A  secção de metralhadoras:
—  nos retralmentos — deve' receber ordem de retrair 

com a devida antecedência, afim de poder iniciar, em tempo, 
os preparativos que se fizerem necessários.

856 —  859
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Normalmente, elas são empregadas para reforçar o 
escalão de acolhimento.

— na ação retardadora —  pode ter o seu emprêgo con
trolado pelo comandante do regimento; entrentanto, nor
malmente, dada a extensão da frente, em que o esquadrão 
opera, ela permanece às ordens do capitão.

As posições, a ocupar, devem proporcionar amplas vis
tas e permitir o tiro até o respectivo alcance útil.

As posições de flanco nem sempre são preferíveis, pois 
que, no decorrer da ação retardadora, a maior parte dos 
fogos deve ser dirigida contra as testas das colunas, antes 
que elas possam se desenvolver e, se possível, quando esti
verem atravessando um ponto de passagem obrigatória.

860. As metralhadoras .50 devem ser colocadas em 
posições que dominem as vias de acesso favoráveis aos 
blindados inimigos.

Caso as viaturas permaneçam com o esqudrão, deve ser 
previsto o seu emprêgo na segurança das mesmas.

Se o terreno permitir, devem permanecer montadas 
em viaturas, afim de poderem se deslocar ràpidamente para 
os pontos ameaçados; o tiro poderá ser executado da própria 
Viatura, desde que haja a necessário desenfiamento.

Eventualmente, não havendo ameaça de ação dè blin
dados inimigos, poderão atuar contra metralhadoras adver
sárias.
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CAPITULO 8

OS SERVIÇOS 

ARTIGO I  

GENERALIDADES

861. Ver para:

— os princípios fundamentais C 100 — 10
— os peculiares à arma C 2 —  15
— emprêgo do RCM c 2 —  61
— idem, do Esq Sv c 2 —  54
— escalões de manutenção c 25 —  10

862. As prescrições contidas nos vários artigos de 
idêntico capítulo da 1» parte, são aplicáveis ao esquadrão 
de fuzileiros motorizados, com as variações e modificações 
constantes dos parágrafos abaixo.

863. As necessidades de classe D l constam do rela
tório confeccionado pelo sub-tenente, controlado pelo capitão 
e apresentado, diàriamente, ao S/4, à hora determinada; 
a satisfação das mesmas é feita de niodo idêntico ao des
crito no § 681 •

As viaturas transportam a capacidade de seus tanques 
e um suplemento variável com a respectiva tonelagem; 
assim, nas de 1/4 T., o citado suplemento é de um camburão 
e de dois nas de tonelagem superior.

Desta maneira, o esquadrão fica com uma autonomia 
superior a 500 quilômetros em comboio.

864. O trem do esquadrão é constituído das viaturas 
transporte de munição (trem de combate).

861 — 864
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O número de viaturas consta dos quadros de dotações.
O material de estacionamento é conduzido no trem 

regimental.
865. A  manutenção das viaturas assume vital im

portância.
O capitão é reponsável por tudo que se relacione com 

o estado e funcionamento das viaturas de sua subunidade 
e das pertencentes a elementos que estejam à sua dis
posição.

Ê auxiliado na fiscalização pelos oficiais e graduados 
do esquadrão, e dispõe do pessoal especializado da turma 
de manutenção do grupo de serviços para a execução dos 
trabalhos relativos às tarefas de 2« escalão.

Os motoristas são a peça mestre da cadeia de manu
tenção; da capacidade, do tirocínio e da noção de respon
sabilidade de cada um, depende o estado de conservação 
das viaturas.

O capitão:
—  os instrui sôbre seus deveres, as inspeções que lhes 

cumpre realizar e os trabalhos preventivos ou de 1’  es
calão que lhes cabe executar;

—  exerce sôbre êles uma observação pessoal continuada 
e realiza freqttentes verificações, afim de se certificar da 
normalidade dos encargos que lhes são atribuídos.

Ao S/4 é feita a comunicação e são solicitadas as 
devidas providências, sempre que determinadas viaturas 
necessitarem de manutenção própria aos escalões mais 
elevados.

O pelotão de manutenção regimental supre o esquadrão 
dos materiais necessários aos escalões que lhe são priva
tivos.

F I M

—  865 —
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MANUAIS PRIVATIVOS DA ARMA DE CAVALARIA

C 2 —

C 2 —

C 2 —

C 2 —

C 2 —

C 2 —

C 2 —

C 2 —

C 2 —

C 2 —

C 2 -

C 2 —

15 —  Emprego da Cavalaria.

20 —  Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado.

30 —  Regimento de Cavalaria Mecanizado.

61 —  Regimento de Cavalaria (a  cavalo e mo
torizado).

51 —  Esquadrão de Fuzileiros (a  cavalo e mo
torizado).

52 —  Esquadrão de Petrêchos (a  cavalo e mo
torizado) .

53 —  Esquadrão de Comando (a  cavalo e mo
torizado).

54 —  Esquadrão de Serviços (a cavalo e mo
torizado).

5 —  Evoluções nas Unidades de Cavalaria
(a cavalo e motorizado).

6 —  Características do carro blindado M 8.

7 —  Exercícios para a Cavalaria Mecanizada.

8 —  Instrução tática individual e das unidades
elementares.REVOGADO
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ALGUNS M ANUAIS NECESSÁRIOS A  UM 
COMANDANTE DE ESQUADRAO

T 9 — 215

T 9 — 294

T 9 — 1245

T 9 — 1260

T 9 — 1275

T 9 — 1295

T 23 — 65

T 23 — 70

T 23 — 85

T 23 — 90

C 5 — 20

C 6 — 20

C 8 — 40

C 11 — 80

C 21 — 5

C 21 — 10

C 21 — 15

C 21 — 20

C 21 — 25

—  Metralhadora de mão cal .45.

—  Lança-Rojão, 2,36” —  M9 A l  e M l A l.

—  Características do CAC 37mm.

—  Morteiros leves de campanha e reparos 
de todos os tipos.

—  Fuzil semi-automático.

—  Pistola M  1911 A l  e revolver “Smith 
and Wesson” .45.

—  Metralhadora . 50, refrigerada a ar, móvel, 
cano pesado.

— Canhão contra-carro cal 37 mm.

— Morteiro cal 60 mm M2.

— Morteiro cal 81 mm Ml.

—  Camuflagem.

—  Artilharia de Campanha.

—  Higiene em campanha.

—  Pombos — correios.

—  Instrução Militar.

—  Higiene Militar e Primeiros Socorros.

— Equipamentos e material de barracas.

— EduGação Física.

— Leitura de cartas elementares e foto- 
aéreas.
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c 21 — 30

c 21 — 40

c 21 — 45

c 21 — 75

c 21 — 100

c 23 — 25

c 24 — 5

c 25 — 5

c 25 — 10

c 30 — 5

c 30 — 15

c 30 — 20

c 30 — 21

c 30 — 25

c 31 — 15

c 31 — 20

c 100 — 5

c 100 — 10

c  100 — 15

C 101 — 10

— Convenções, símbolos militares e abre
viações.

—  Defesa contra ataques químicos.

—  Medidas de proteção individual e de 
pequenas unidades.

—  O esclarecedor e a patrulha.

— Manual do soldado.

— Sabre —  Baioneta.

— Comunicações.

— Manual do cavaleiro.

— Transportes motorizados.

—  Informações de Combate.

—  Exame de prisioneiros, repatriados, do
cumentos e material.

— Mapas militares.

—  Papel da fotografia-aérea.

—  Contra-informações.

—  Operações na neve e em regiões de frio 
intenso.

—  Arte de guerrear na selva.

—  Operações (Serviço em Campanha).

—  Serviços (Serviço em Campanha).

—  Deslocamentos por ferrovia.

—  Dados logísticos.
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"Características e instruções para uso da espada” 

"Instruções provisórias para a utilização do mosquetfio 

Mauser M 1908”

“Idem, idem, para a metralhadora Madsen”

"Idem, idem, para o morteiro Brandt”
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