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Gen Ex ALVARO FIÚZA DE CASTRO 
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Confere:
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Diretor de Armas

Distribuição:
a) De acordo com os n’s 1 e 3 da letra b do

artigo 106 do R-150
b) Grandes Unidades e Unidades

D 2,7 e 17 (3)
R 2 (5) 6,7 (1)
Btl 5,6,7,17 (1)
Esq 2 (5); 11 e 17 (1)

c) EME (20)
d) DA (20) demais diretorias (3)
e) ZM (2)
f) RM (3)
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PRIMEIRA PARTE

REGIMENTO DE CAVALARIA 
C A P Í T U L O  1 
GENERALIDADES

1 — Características do regimento. 0  regimento é ca
racterizado por sua mobilidade, aptidão manobreira e
potência de fogo.

2 — Sua mobilidade depende da velocidade e da re
sistência dos seus cavalos. Pode lançar-se ràpidamente 
de um para outro ponto, efetuando longos percursos. 
E’ capaz de sustentar, no curso de uma marcha normal, 
uma velocidade de 6 a 8 quilômetros horários. E’ capaz 
de cobrir 60 quilômetros diários, em seis dias por se
mana, por tanto tempo quanto a situação exigir. Tem 
possibilidade, se as circunstâncias impuzerem, de produzir 
um esforço considerável (100 quilômetros em 24 horas), 
sem poder, contudo, repetí-lo mais de duas ou três vêzes 
consecutivas.

3 — Sua aptidão manobreira se alicerça na faculda
de de adaptação ao terreno e na flexibilidade de evolução 
que lhe conferem a variedade de suas andaduras e a 
liberdade de transpor quaisquer terrenos.

4 — Sua potência de fogo decorre da provisão de armas 
automáticas de suas subunidades e de sua organização, 
cuja flexibilidade permite, no instante desejado, a coordena
ção e concentração dos esforços.

1 — 4
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Para combater, seus cavaleiros, normalmente apeiam f  
e atuam pelo fogo. .

5 — E’ a unidade tática fundamental da arma; tem 
funções administrativas.

Age em princípio, no quadro da divisão de cavalaria, 
cujo comandante coordena suas ações com a dos outros 
dois regimentos.

COMPOSIÇÃO

6 — 0 regimento compreende um comando e um es
quadrão- de comando; três esquadrões de fuzileiros e 
um de petrechos pesados; um esquadrão de serviços.

7 — Comando do regimento e esquadrão de comando.
O cornando compreende o comandante do regimento e 
o seu estado maior.

a — 0  esquadrão de comando compreende o coman
dante do esquadrão, uma secçãu de comando, um pelotão 
de informações e operações, um pelotão de comunicações, 
um pelotão anticarro e um pelotão de sapadores. 

5 — 8
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9 — Esquadrão de fuzileiros — O esquadrão de fuzi
leiros compreende o comandante do esquadrão uma secção 
de comando, três pelotões de fuzileiros e uma secção de 
petrechos (morteiros de 60 mm).

. 10 — Esquadrão de petrechos pesados — O esquadrão 
de petrechos pesados compreende o comandante do esqua
drão, uma secção de comando, dois pelotões de metra
lhadoras e um pelotão de morteiros de 81 mm.

9 — 10
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11 — Esquadrão de Serviços. O esquadrão de ser
viços compreende o comandante do esquadrão, uma secção 
de comando, uma secção de saúde, uma secção de veteri
nária, um pelotão de serviços (com uma secção de admi
nistração e uma de suprimento) e um pelotão de transporte 
(com uma secção de manutenção).

O GRUPAMENTO TÁTICO

12 — a — Tôda vez que ao regimento fôr dado um 
reforço especial, de elementos de outras armas, a fim 
de capacitá-lo ao cumprimento de uma determinada niissão, 
constitui-se um grupamento tático.

— Um G T no âmbito da D C é composto, pois de uni
dades colocadas sob o mesmo comando.

— Normalmente êle é constituído de um regimento
de cavalaria e um grupo de artilharia, cabendo o comando 
do G T ao comandante do regimento.

b — Os grupamentos táticos serão organizados, para 
emprêgo, quando o desenvolvimento da operação torne 
impraticável o controle centralizado, seja pela extenção 

11 — 12
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da frente de atuação, ou pela diferença de atitudes dentro 
do conjunto de uma mesma operação.

— Constituem exemplos de tais situações, as ações 
de aproveitamento do êxito e perseguição ou de opera
ções diversas.
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C A P Í T U L O  2 

COMANDO E ESTADO MAIOR 

ARTIGO I

O COMANDANTE DO REGIMENTO 

GENERALIDADES

13 —  O comandante se distingue e se impõe prin
cipalmente pelo caráter e ascendência pessoal. Inspira, 
através essas qualidades, confiança e respeito.

Nem o bom êxito, e o insucesso, ainda menos, devem 
moderar seu entusiasmo, alterar seu sangue frio, perturbar 
sua lucidez, abalar sua vontade.

E’ a alma do seu regimento. Prepara-o para o com
bate, emprega-o e o conduz. Em uma palavra comanda-o.

Preocupa-Se, incessantemente, com o adestramento fí
sico, intelectual e moral de seus cavaleiros. Destes, busca 
conhecer, com especial carinho, as qualidades naturais.

Esforça-se por conservá-las, desenvolvê-las e utilizá- 
las do melhor modo, de acordo com os acontecimentos.

Conquista a confiança da tropa pelas virtudes, evi
denciando em tôdas as circunstâncias, particularmente 
em combate: coragem, sangue frio, presteza de julgamen
to e de ação, nitidez de decisão e firmeza nas situações 
difíceis.

— 13 —
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Ganha a afeição de seus subordinados pela justiça e 
benevolência demonstradas no exercício do comando e 
do zêlo, que lhes garante bem estar. Cria, destarte, entre 
si e os seus homens, sólida ligação moral que supre, no 
combate, as inevitáveis interrupções das ligações materiais.

Em qualquer momento, deve:
— saber o que quer;
— fazer com que os subordinados compreendam 

a sua vontade e a cumpram;
— não temer as responsabilidades conseqüentes 

de suas decisões.
Para ser digno do cargo, pois comandar é a mais 

bela das prerrogativas e, também, a maior das respon
sabilidades, precisa evidenciar altas qualidades profissio
nais e virtudes incontestáveis.

E’ no campo de batalha que irá colher o que semeou. 
Quanto melhor houver servido antes, tanto maior será 
a sua reputação de justo, de enérgico, de valente, de 
bom instrutor e de cuidadoso com os subordinados, tanto 
mais fàcilmente no campo de luta reunirá tôdas as von
tades, para enfeixá-las numa só, a sua. (1)

14 — Como chefe de cavalaria, age quase sempre iso
lado, em circunstâncias normalmente criticas. Deve, por 
isso mesmo, trazer em gérmem, como uma decorrência 
de sua formação e de seu espírito, soluções para as 
questões provenientes de situações complicadas e difíceis.

15 — Tendo, muitas vêzes, sua atividade repercus
são além do quadro da sua unidade, deve possuir amplo 
preparo militar. Exercendo, de maneira normalmente 
inopinada, comandos variados, precisa de flexibilidade de 
espírito e faculdade de apreensão bem desenvolvidas.

(1 ) General DE BRA.CKE.
14 — 15
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16 — Para empregar o seu regimento, dotado de ma
teriais diversos, delicados e complexos, deve possuir conhe
cimentos técnicos precisos, mantidos cuidadosamente em 
dia, sem o que não poderá conseguir resultados sastifa- 
tórios.

17 — E’ imprescindível que disponha, em alto gráu 
de:

— sentimento do terreno para que possa apre
ciá-lo com rapidez e precisão, de maneira a tirar 
o melhor partido de seus recursos e servidões;

— intuição das possibilidades, isto é, capacida
de para julgar, a despeito da acelerada evolução 
da situação, o valor de suas fôrÇas em relação às 
do inimigo, deduzindo a manobra possível.

18 — Balança sempre, com cuidado, o valor absoluto 
e relativo dos fatores da decisão :

missão, meios, condições meteorológicas, ter
reno, fôrça e possibilidades do adversário.

19 — Estabelece ràpidamente decisões simples e pre
cisas, visando ganhar tempo para obter a surpreza ou li
mitar um insucesso. Domina a hesitação, evita as cons
tantes correções, que retardam as operações e podem 
conduzi-las a máu êxito. Observa o princípio de economia 
de forças, arriscando-se em ser fraco nas regiões secun
dárias para que possa ter meios potentes no ponto e no 
momento decisivo. Sua audácia é muitas vêzes, a verda
deira prudência, se a arremata com uma execução metó
dica. Impregnado da missão, obstina-se em cumpri-la.

20 — Comandando quadros que receberam, em dife
rentes gráus, formação intelectual e moral semelhantes 
à sua, simultaneamente habituados à iniciativa e ligados 
ao chefe pelo espírito de arma, estabelece decisões rá-

16 — 20
1? C 2-61
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pidas, que são prontamente transmitidas e executadas sem 
vacilação pela tropa.

21 — A cavalaria, arma dos momentos críticos, possui 
por tradição solidez moral para responder, em tôdas 
as circunstâncias e com perêne ardor, ao apêlo do seu 
comandante.

EXERCÍCIO DO COMANDO

22 — 0  comandante do regimento é responsável, pe
rante o comando superior, pelas operações a cargo de 
sua unidade.

Assim sendo, deve manter-se perfeitamente ao par 
da situação a fim de que não haja retardo na tomada de 
suas decisões e conseqüentemente demora na expedição 
de suas ordens ao subordinados.

— Cabe-lhe também a tarefa de constatar a 
fiel execução de suas ordens.

RELAÇÕES COM O EM

23 — 0  comandante do regimento por fôrça, de sua 
função, é quem toma tôdas as decisões que envolvem o 
emprêgo de sua tropa. E’ uma atribuição natural do chefe, 
a qual não pode delegar, e que o torna responsável pelas 
suas conseqüências.

24 — Dispõe de um E M que o alivia dos pormenores 
referentes a preparação de suas ordens, bem como de 
medidas administrativas.

25 — Tôda vez que sua unidade se encontrar em 
reserva, deverá fazer previsões sôbre seu futuro emprêgo. 
Isto lhe é possibilitado, através da ligação estabelecida 
com o comando superior, que o mantém a par da situação.

21 — 25
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Dentro das hipóteses formuladas, seu EM trabalha
rá na elaboração dos planos respectivos. 

A proporção que informações mais positivas forem 
conhecidas, êsses planos sofrerão as alterações necessá- 
rias> seja ampliando-os, ou mesmo cancelando a sua 
adoção. 

26 —-O EM auxilia o chefe na fiscalização da exe
cução das ordens e mantém ligação estreita entre o co
mando e suas subunidades. Êste o emprega judiciosamente 
a fim de que possa devotar-se aos mais importantes deveres 
do comando.

O contato pessoal direto com o estado-maior, deve 
ser norma habitual, bem como entre os oficiais dêste 
e os comandantes subordinados.

27 — Impõe, quando necessário, os maiores esforços 
ao estado maior. Toma providências para que o trabalho 
dêsse órgão seja convenientemente organizado, distribuido 
e simplificado a fim de que não lhe sejam exigidos es
forços inúteis.

Relações com os comandantes dè subunidade e com 
a tropa.

28 — O comandante assegura com os oficiais do re
gimento relações idênticas às mantidas com os oficiais 
do seu estado maior. Procura inteirar-se dos problemas 
dos seus comandados. Realiza inspeções e visitas, durante 
as quais estabelece conversas individuais ou coletivas, 
visando despertar cõnfiariça, inspirar respeito, conquistar 
lealdade. Através êsses atos, conhece com antecedência, 
a situação tática, as necessidades e as possibilidades das 
subunidades.

Relações com os comandantes de unidades de reforço 
ou apôio.

26 — 28
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29 — Quando unidades de outras armas e serviços re
forçam o regimento, tornam-se partes desta unidade, fi
cando sujeitas às ordens e às decisões de seu comandante. 
O comandante de uma unidade de reforço age, junto do 
comando do regimento, como conselheiro técnico dos assun
tos pertinentes ao emprego da arma ou serviço conside
rado e ao seu armamento ou material.

30 — O comandante, quando uma unidade de outra 
arma ou serviço apoia seu regimento, pode solicitar, mas 
não determinar, o auxílio que deseja. Em princípio, o seu 
pedido é atendido, a menos que seja impossível realizá- 
lo com os meios disponíveis ou colida com as ordens do 
comando superior.

31 — O comandante desenvolve grande atividade e 
vigilância visando garantir perfeita ligação entre o seu 
regimento e as unidades, com as quais está operando 
em combinação ou das quais está recebendo apôio. Para 
que fique assegurada completa coordenação e cooperação, 
mantém-nas constantemente informadas sôbre os planos, 
as operações, a posição dos elementos avançados e a lo
calização do posto de comando do regimento.

CONDUTA EM COMBATE
32 — O comandante do regimento, no combate, deve 

tomar, pessoalmente ou através o seu estado maior as 
seguintes providências:

— reconhecimento e segurança;
— ligação com o estado maior do escalão su

perior e unidades vizinhas;
— difusão oportuna das informações e remessas 

dos informes;
— conjugação dos esforços de tôdas as unidades 

subordinadas;

29 — 32
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— manutenção, recompletamento e substituição 
de pessoal e material.

33 — Estuda, auxiliado por seu estado maior, as even
tualidades possíveis, formulando planos para atendê-las. 
Transmite-os, de acordo com as conveniências do momen
to, aos comandantes subordinados.

34 — Realiza, no decurso do combate, reconhecimen
tos e visitas aos comandantes de esquadrão e à tropa. 
Antes de deixar o pôsto de comando, orienta o estado 
maior sôbre os planos, que deverão ser elaborados, e 
as medidas, que deverão ser tomadas, caso ocorram novas 
contingências, informando-o para onde vai e o itinerário 
que irá percorrer. Conserva-se, por intermédio do rádio, 
do telefone ou de outro meio de comunicação, em contáto 
com o pôsto de comando, a fim de estar constantemente 
ao par dos acontecimentos e assegurar o controle da 
operação.

35 — Quando fóra do seu pôsto de comando expedir 
ordens ou obtiver informações concernentes à situação, 
informa ao estado maior, na primeira oportunidade.

ARTIGO II

ESTADO-MAIOR E SUAS ATRIBUIÇÕES 

GENERALIDADES 

COMPOSIÇÃO

36 — O Estado-Maior compreende: o estado-maior 
da unidade, o estado maior especial, o comandante das 
unidades de reforço que não tenham representantes (uni
dades de artilharia, carros de combate ou engenharia) 
e os oficiais de ligação.

33 — 36
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37 — 0  estado-maior da unidade compreende :

— subcomandante (chefe do E Maior)
— ajudante do pessoal (S-l)
— oficial de informações (S-2)
— oficial de operações (S-3)
— oficial de suprimentos (S-4)

lí8 — O estado-maior especial compreende os oficiais 
comandantes de tropa e chefes dos órgãos de serviço, 
cuja principal função consiste no comando de suas tropas 
ou na direção de seus serviços.

Êsses oficiais são consultados, quando necessário, sôbre 
assuntos referentes à seus serviços. Só frequentam o pôsto 
de comando quando o exercício de suas atribuições assim 
exigir.

39 — São membros do estado-maior especial:

a — comandante do esquadrão comando 
b — comandante do esquadrão de serviços 
c — capelão
d — oficial de comunicações comandante do Pel 

de comunicações
e — oficial de guerra química (subcomandante 

do Esq Cmdo)
f — oficial de munições e auxiliar do S-i (cmí 

do Pel Serv do Esq Serv)
g — oficial de transporte e almoxarife. (cmt 

do Pel Tansp)
h — chefe do serviço especial e oficial de edu

cação física (Auxiliar do S-l)
i — oficial anticarro, comandante do Pel A C) 
j — oficial sapador (comandante do Pel de Sap) 
k — chefe do serviço de saúde 
m — chefe do serviço veterinário 
n — tesoureiro
o — adjunto do oficial de operações

37 — 39
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p — aprovisionador — (subalterno do pelotão 
de serviços)

ORGANIZAÇÃO DO COMANDO DO REGIMENTO PARA 
O COMBATE

40 — O, comando do regimento em campanha é divi
dido em dois escalões:

— O escalão avançado e o escalão recuado; 
aquêle, o PC, controla as operações táticas e êste 
o funcionamento dos serviços.

41 — O estado-maior da unidade é organizado para 
funcionar continuamente, dia e noite, no decurso das 
operações. Para tanto é necessário que cada um de seus 
oficiais esteja familiarizado com as funções dos demais, 
a fim de poderem ser divididos em grupos, que se alternam 
no trabalho, em cada escalão.

42 — O comandante ou subcomandante (chefe do esta
do-maior) fixa a composição desses grupos. Normalmente 
durante os períodos de atividade os oficiais de estado 
maior desempenham as funções relativas a sua própria 
função. Durante os períodos de calma estas funções podem 
ser desempenhadas sob o sistema de rodízio.

OFICIAL DO ESTADO MAIOR
43 — No exercício desta função não tem autoridade 

de comando (C 101-5). Quando expede uma ordem, o faz 
para transmitir a vontade ou decisões do comandante.

Se forçado pelas circunstâncias, envia uma ordem sem 
a devida autorização, dá, imediatamente, conhecimento 
do seu conteúdo ao comandante.

44 — Auxilia o comandante, poupando-lhe o tempo re
lativo ao estudo de detalhes. Apresenta-lhe, em ocasiões

40 — 44
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oportunas, quadros explicativos dos fatos essenciais, pro
pondo os meios de ação adequados. Mantém-se ao par 
dos acontecimentos, pronto para fazer sugestões quando 
solicitado ou voluntàriamente, sempre que mudanças sensí
veis na situação requeiram recomendações especiais.

45 — Deve ser útil aos comandantes subordinados, com 
os quais se mantém sempre em contáto. Consulta-os cons
tantemente, a fim de conhecer as necessidades e possibi
lidades dos esquadrões, visitando-os, com freqüência, para 
inteirar-se das falhas existentes e de como poderão ser 
remediadas.

46 — Antes de. iniciar uma visita, a uma unidade ou 
órgão de serviço, apresenta-se ao seu comandante ou che
fe, informando-o do objetivo da visita. Ao terminar, torna 
a se apresentar, dizendo o que observou e as medidas 
que, a respeito, pretende provocar. Evita, nessas ocasiões, 
assumir o papel de crítico e imiscuir-se nos assuntos re
ferentes aos comandantes subordinados. Contudo oferece 
sugestões que contribuam para corrigir o que estiver 
em desacordo com as intenções conhecidas do comandante.

47 — Para que possa visitar as subunidades e exe
cutar reconhecimentos, prepara e adestra os seus subordi
nados, tornando-os capazes de agir em sua ausência. 
No entanto, sempre que puder, deixará respondendo por 
suas atribuições um outro oficial do estado maior. Antes 
de deixar o pôsto de comando, certifica-se da situação 
geral e posição das difirentes unidades amigas e inimigas. 
Na sua passagem pelos escalões subordinados, informa os 
respectivos comandantes sôbre a situação geral e colhe 
o que puder sôbre as situações particulares, o inimigo e 
tudo que possa interessar ao comando do regimento.

O ESTADO MAIOR

48 — 0 estado-maior é constituído de membros ins
truídos para nêle desempenharem qualquer função. Essa

45 — 48
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exigência é essencial para que possa, mediante a substi
tuição dos oficiais feridos, mortos ou que deixam o posto 
de comando para realizar visitas ou reconhecimentos, fun
cionar durante as operações, sem interrupção. Deve pos
suir arquivos adequados, mantidos em dia, que habilitem 
o substituto a conhecer rapidamente a situação da função,
que assumir.

P R A Ç A S

49 — 0  contingente de praças do estado-maior do 
regimento compreende:

— elementos do pelotão de informações e opera
ções ;

— pelotão de comunicações;
— elementos do esquadrão de serviços.

Para maiores detalhes ver os Manuais C 2-53 e C 2-54.

SUBCOMANDANTE
50 — Atribuições:

a — É o principal auxiliar do comandante do regi
mento. Toma, na ausência temporária dêste, as decisões 
exigidas pela evolução dos acontecimentos. Deve, para 
tanto, estar ao par da situação e conhecer as intenções 
e os planos do comandante. Permanece no pôsto de 
comando, sempre que o comandante estiver ausente. Se 
deve deixar êsse pôsto, designa o oficial, que imediata
mente o segue em antiguidade, para responder pelo co
mandante.

b — Desempenha as atribuições indicadas, rio manual, 
C 101-5, para o chefe de estado maior e as que lhe 
forem determinadas pelo comandante do regimento. Ajus
ta-se ao papel que lhe fôr designado pelo comandante, 
aliviando-o de pormenores, especialmente daqueles de na-

49 — 50
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tureza administrativa. Providencia para que o coman
dante se conserve informado dos assuntos pertinentes a 
efetivo, moral, organização, instrução, suprimento e situa
ção tática do regimento. Submete à atenção do coman
dante os assuntos dependentes de exame, apresentando 
os fatos concisamente e fazendo sugestões adequadas.

c — Coordena as atividades dos estados maiores, exi
gindo cooperação dos diferentes elementos componentes 
dêsses órgãos. Difunde as instruções e as decisões do 
comandante. Examina os relatórios, planos e ordens ela
borados pelos oficiais do estado-maior, corrigindo-os, com
pletando-os- e tornando-os claros e concisos. Fiscaliza a 
execução das ordens. Vela pela conservação, em dia, da 
carta da situação do regimento.

AJUDANTE (S-l)

51 — É o S-l do estado-maior regimental e, conse- 
qüentemente, o responsável pelos trabalhos atribuídos no 
âmbito regimental à 1* -Secção e ao ajudante geral do 
manual C 101-5.

52 --- O pessoal auxiliar compreende:

— O grupo do ajudante e o grupo do secretário
(em tempo de paz)

— O grupo do oficial de serviço especial.

53 — O grupo do ajudante é constituído do ajudan
te, do sargento ajudante, do 2" sargento auxiliar do 
pessoal, do 3Ç sargento classificador, do 3’ sargento ar
quivista dactilógrafo e de um cabo dactilógrafo da secção 
de administração do pelotão de serviços.

54 — O grupo do secretário é constituído do 2(l sar
gento auxiliar de informações, de um cabo e três sol
dados observadores e de um cabo desenhista topógrafo

51 — 54
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(dactilógrafo) todos da secção de informações e observa
ção do pelotão de informações e operações.

55 — O grupo do oficial do serviço especial é cons
tituído do 39 sargento auxiliar de educação física, do 
cabo auxiliar de diversões e de um soldado auxiliar do 
capelão.

56 — Atribuições
a — Desempenha atribuições semelhantes às fixadas, 

no manual C 101-5, para o ajudante geral e para o chefe 
da 1“ secção, menos aquelas que em tempo de paz forem 
da alçada do secretário.

b — No quartel é auxiliado pelo secretário e em 
campanha pelo oficial do serviço especial. Durante o 
combate, parte do seu grupo permanece no escalão 
recuado do regimento junto ao trem regimental, ao 
passo que êle, com o sargento ajudante e um ou mais 
auxiliares, fica no pôsto de comando do regimento.

c — Em campanha, realiza, especificamente, as se
guintes atribuições:

(1) — As substituições e as providências para re
cepção, alojamento, encaminhamento e designação de pes
soal.

(2) — As providências para concessão de condecora
ções, citações, honras e prêmios previstos nos regulamentos.

(3) — A elaboração de mapas da fôrça, de rela
tórios sôbre efetivos, baixas e prisioneiros de guerra e 
de mapas relativos a civis inimigos.

(4) — A publicação do boletim da unidade.
(5) — A repartição do espaço ou zonas para acam

pamento, bivaques ou acantonamentos do regimento, con
forme as instruções preparadas pelo oficial de opera
ções (S-3).

55 — 56
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(6) —- Fiscalização do serviço de correio, particu
larmente quanto à coleta e distribuição da correspondência.

(7) — Em coordenação com o S2 e o S4 supervisiona
a reunião e evacuação dos prisioneiros de guerra, fazendo 
os relatórios;

(8) — Supervisiona o deslocamento do PG, bem
assim sua organização interior, o que compreende também 
a_ distribuição dos locais destinados ao comandante e às sec- 
ções do EM (nessa tarefa é auxiliado pelo cmt do Esq 
Cindo).

(d) — É ainda responsável:
(1) . Pelas turmas de estacionadores, fixando sua

composição, a hora e o local em que se devem apresentar, 
as rações e o equipamento que têm de levar e as medidas 
referentes à ocupação dos lugares escolhidos.

(2) . Pelas providências necessárias ao conforto da
tropa, inclusive utilização dos recursos locais.

(3) : Visita os esquadrões, sempre que julgar ne
cessário, a fim de obter informações relativas a baixas, pe
didos de substituição e efetivo atual das subunidades. 
Colhe, com antecedência, dados referentes aos assuntos 
dos relatórios das subunidades subordinadas recebidos 
pelo S-3 e S-2, de maneira a manter o comandante infor
mado sôbre o efetivo, estado moral e possibilidades das 
subunidades.

(4) . Conserva-se a par da situação tática e das
atividades dos outros oficiais do estado-maior, de maneira 
a poder assumir, quando necessário, qualquer outra função 
diferente da sua (ver, ainda, o manual C 101-5).

(5) . É encarregado da guarda, gestão e segurança
de todos os registros, documentos e estatísticas, referentes 
a pessoal, e a correspondência administrativa, que não pre-

— 56 —
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cisem ficar nos postos de comando dos esquadrões ou do 
regimento.

(6). É responsável pela instrução do pessoal de 
substituição para o contingente do estado-maior do re
gimento.

e •— Como encarregado dos serviços fúnebres (em 
coordenação com o S 4, o médico e o capelão).

(1) — Supervisionamento do serviço de busca e de
reunião dos mortos.

(2) — Identificação dos mortos.
(3) — Estabelecimento e funcionamento do ponto

de coleta dos mortos.
(4) — Regulação da evacuação dos mortos para o 

ponto de coleta da divisão.
(5) ■—• Manutenção em dia do registro completo

sôbre tôdos os mortos.
(6) — Reunião dos dados relativos aos haveres dos

mortos para organização do respectivo processo de habi
litação dos interessados.

(7) — Raramente em combate pode ser determinada
a realização do sepultamento e dos serviços fúnebres na 
zona do regimento. Deve contudo êste oficial estar prepa  ̂
rado para dirigir a execução de todos êsses serviços.

O OFICIAL DE INFORMAÇÕES (S - 2)
57 — 0  oficial de informações do regimento desem

penha, no estado maior regimental, as funções de S-2. É du
rante a instrução tática e as operações, auxiliado, no cum- 
primentos dos seus deveres, pelos elementos da secção de 
informações e observação, do pelotão de informações e ope
rações.

56 — 57
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Realiza suas atribuições e aciona os elementos encarrer 
gados da busca e catalogação dos informes e da difusão das 
informações, de acôrdo com as prescrições do Manual 
C 30-5.

58 — Atribuições: — Exerce funções de estado-maior 
que abrangem:

a — A instrução de qualificação do pessoal de informa
ções do regimento e a coordenação, conforme as ordens do 
comandante, da instrução de informações e contra-informa
ção do resto da unidade.

b — A preparação de planos de informações e ordens 
de busca de informes (ordens para o pessoal especializado 
diretamente; para os demais, através do S-3).

c — A coordenação dos órgãos de busca de informes 
e a manutenção da ligação e permuta de informações com 
os elementos de informações das unidades subordinadas, 
superiores e vizinhas.

d — A catalogação, análise e interpretação de in
formes.

e — A difusão de informações militares e de outra na
tureza ao comandante, oficiais do estado-maior, elementos 
subordinados, superiores e vizinhos e aos demais interes
sados.

f — A direção da secção de informações e observa
ção na instrução tática e em operações.

g — O exame do pessoal, documentos e material captu
rados ao inimigo, de importância imediata para o regi
mento.

h — A aquisição e distribuição de cartas, fotografias 
aéreas e fotocartas; cálculo das necessidades do regi
mento, referentes a êsses artigos, organização dos pedidos

58 —

REVOGADO



— 22 —

i — A fiscalização geral das medidas de contra-in
formação (ver, ainda o Manual C 101-5).

j — Supervisão da localização e funcionamento dos 
Postos de Observação regimentais e coordenação de tôdas 
as atividades relativas a observação.

k — Elaboração da parte da ordem de operações 
e do relatório da unidade referente às forças inimigas.

O OFICIAL DE OPERAÇÕES (S-3)
59 — O S - 3 se incumbe, particularmente, da instrução 

e das operações táticas do regimento.

60 — É auxiliado por um 1* tenente seu adjunto, e pelo 
pessoal da secção de operações que instrue, principalmente, 
na organização e conservação dos registros do estado- 
maior e da carta da situação, na confecção de cartas e 
calcos de operações, esboços e na preparação de traba
lhos burocráticos rotineiros.

61 — Atribuições — Suas atribuições abrangem:
a_— Reunião de dados, que auxiliem o comandante na 

apreciação das causas, que influem na instrução.
b — Organização dos programas de instrução do re

gimento, em obediência às determinações do comandante.
c — Preparação e coordenação dos planos referentes 

à fiscalização de:
— distribuição e consumo dos meios de instru

ção;

à divisão e fiscalização da distribuição do material que
fôr remetido.

— organização e funcionamento dos diversos
cursos regimentais;
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— repartição do material (de acôrdo com o S-4);
— distribuição do pessoal incluido (de acôrdo 

com o S-l) j
— organização das verificações de instrução 

inclusive as que forem da atribuição do comandante 
da unidade;

— marchas (de acôrdo com o S-4, em assuntos 
relacionados com tranporte e suprimentos);

— disposição da tropa nos estacionamentos, lo
cais de reunião e no combate (de acôrdo com os outros 
oficiais do estado-maior interessados);

— medidas de reconhecimento e segurança (de 
acôrdo com o S-2).

d — Conservação em dia, do registro de instrução e 
preparação dos respectivos relatórios.

e — Estudo permanente da situação tática, forne
cendo ao comandante informações a respeito da situação 
e fazendo sugestões quanto ao emprêgo tático da unidade. 
Estas devem ser baseadas na missão, situação do inimigo, 
instruções do comando superior, nas ações das unidades vi
zinhas e de apoio, na localização, no estado moral, e nas 
possibilidades de sua tropa, no terreno, nas condições me
teorológicas e no estado dós suprimentos.

f — Preparação dos planos decorrentes (com a coope
ração dos S-2 e S-4).

g — Preparação de ordens, cartas e calcos de ope
rações (com a cooperação dos outros oficiais de estado- 
maior). Após sua aprovação, cabe-lhe autenticar e distribuir 
as ordens, auxiliando a fiscalização do seu cumprimen
to.

— 61 —
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i — A fiscalização geral das medidas de contra-in
formação (ver, ainda o Manual C 101-5).

j — Supervisão da localização e funcionamento dos 
Postos de Observação regimentais e coordenação de tôdas 
as atividades relativas a observação.

k — Elaboração da parte da ordem de operações 
e do relatório da unidade referente às forças inimigas.

O OFICIAL DE OPERAÇÕES (S -3)
59 — O S - 3 se incumbe, particularmente, da instrução 

e das operações táticas do regimento.

60 — É auxiliado por um l 9 tenente seu adjunto, e pelo 
pessoal da secção de operações que instrue, principalmente, 
na organização e conservação dos registros do estado- 
maior e da carta da situação, na confecção de cartas e 
calcos de operações, esboços e na preparação de traba
lhos burocráticos rotineiros.

61 — Atribuições — Suas atribuições abrangem:
a — Reunião de dados, que auxiliem o comandante na 

apreciação das causas, que influem na instrução.
b — Organização dos programas de instrução do re

gimento, em obediência às determinações do comandante.
c — Preparação e coordenação dos planos referentes 

à fiscalização de:
— distribuição e consumo dos meios de instru

ção;

à divisão e fiscalização da distribuição do material que
fôr remetido.

— organização e funcionamento dos diversos
cursos regimentais;

59 — 61
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— repartição do material (de acordo com o S-4);
— distribuição do pessoal incluído (de acordo 

com o S -l);
— organização das verificações de instrução 

inclusive as que forem da atribuição do comandante 
da unidade;

— marchas (de acordo com o S-4, em assuntos 
relacionados com tranporte e suprimentos);

— disposição da tropa nos estacionamentos, lo
cais de reunião e no combate (de acordo com os outros 
oficiais do estado-maior interessados);

— medidas de reconhecimento e segurança (de 
acordo com o S-2).

d — Conservação em dia, do registro de instrução e 
preparação dos respectivos relatórios.

e — Estudo permanente da situação tática, forne
cendo ao comandante informações a respeito da situação 
e fazendo sugestões quanto ao emprêgo tático da unidade. 
Estas devem ser baseadas na missão, situação do inimigo, 
instruções do comando superior, nas ações das unidades vi
zinhas e de apoio, na localização, no estado moral, e nas 
possibilidades de sua tropa, no terreno, nas condições me
teorológicas e no estado dós suprimentos.

f — Preparação dos planos decorrentes (com a coope
ração dos S-2 e S-4).

g — Preparação de ordens, cartas e calcos de ope
rações (com a cooperação dos outros oficiais de estado- 
maior). Após sua aprovação, cabe-lhe autenticar e distribuir 
as ordens, auxiliando a fiscalização do seu cumprimen
to.

— 61 —
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i — A fiscalização geral das medidas de contra-in
formação (ver, ainda o Manual C 101-5).

j — Supervisão da localização e funcionamento dos 
Postos de Observação regimentais e coordenação de tôdas 
as atividades relativas a observação.

k — Elaboração da parte da ordem de operações 
e do relatório da unidade referente às forças inimigas.

O OFICIAL DE OPERAÇÕES (S - 3)
59 — O S - 3 se incumbe, particularmente, da instrução 

e das operações táticas do regimento.

60 — É auxiliado por um l 9 tenente seu adjunto, e pelo 
pessoal da secção de operações que instrue, principalmente, 
na organização e conservação dos registros do estado- 
maior e da carta da situação, na confecção de cartas e 
calcos de operações, esboços e na preparação de traba
lhos burocráticos rotineiros.

61 — Atribuições — Suas atribuições abrangem:
a — Reunião de dados, que auxiliem o comandante na 

apreciação das causas, que influem na instrução.
b — Organização dos programas de instrução do re

gimento, em obediência às determinações do comandante.
c — Preparação e coordenação dos planos referentes 

à fiscalização de:
— distribuição e consumo dos meios de instru

ção;

à divisão e fiscalização da distribuição do material que
fôr remetido.

— organização e funcionamento dos diversos
cursos regimentais;
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— repartição do material (de acordo com o S-4);
— distribuição do pessoal incluído (de acordo 

com o S-l) i
— organização das verificações de instrução 

inclusive as que forem da atribuição do comandante 
da unidade;

— marchas (de acordo com o S-4, em assuntos 
relacionados com tranporte e suprimentos);

— disposição da tropa nos estacionamentos, lo
cais de reunião e no combate (de acordo com os outros 
oficiais do estado-maior interessados);

— medidas de reconhecimento e segurança (de 
acordo com o S-2).

d — Conservação em dia, do registro de instrução e 
preparação dos respectivos relatórios.

e — Estudo permanente da situação tática, forne
cendo ao comandante informações a respeito da situação 
e fazendo sugestões quanto ao emprego tático da unidade. 
Estas devem ser baseadas na missão, situação do inimigo, 
instruções do comando superior, nas ações das unidades vi
zinhas e de apoio, na localização, no estado moral, e nas 
possibilidades de sua tropa, no terreno, nas condições me
teorológicas e no estado dos suprimentos.

f — Preparação dos planos decorrentes (com a coope
ração dos S-2 e S-4).

g — Preparação de ordens, cartas e calcos de ope
rações (com a cooperação dos outros oficiais de estado- 
maior). Após sua aprovação, cabe-lhe autenticar e distribuir 
as ordens, auxiliando a fiscalização do seu cumprimen
to.

— 61
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h — Planejamento e fiscalização das ligações com as 
unidades superiores, vizinhas e subordinadas.

i — Atualização da carta da situação.
j — Preparação dos relatórios táticos solicitados pelo 

subcomandante.
k— Fiscalização do funcionamento das comunicações 

e estabelecimento de planos para execução de medidas 
especiais, a elas referentes.

OFICIAL DE SUPRIMENTOS (S - 4)

6 2 — 0 oficial de suprimentos do regimento (S-4) pla
neja, coordena, supervisiona e fiscaliza os serviços de supri
mento, evacuação, transporte e manutenção no âmbito re
gimental, respondendo perante o comandante pelo seu 
funcionamento, de acordo com as ordens do comando su
perior e o plano tático da unidade. Mantem íntimo contáto, 
por imposição de suas atribuições, com o S-3, comandan
tes de esquadrões, 4" Secção da divisão e tôdas as instalações 
dos serviços provedores.

63 — É auxiliado pelo comandante e subcomandante 
do esquadrão de serviços, por seus adjuntos e pelos ele
mentos do pelotão de serviços que constituem o grupo do 
oficial de suprimentos. É responsável pela instrução dêsse 
pessoal.

64 — Na execução dos planos de suprimentos do re
gimento, tem no comandante do esquadrão de serviços o 
seu principal auxiliar. Êste oficial comanda e emprega os 
trens regimentais, mantendo-se perfeitamente informado da
queles planos.

65 — Nos assuntos referentes à munição e outros su
primentos de classe V, tem como auxiliar o comandante 
do pelotão de serviços, oficial de munições do regimento.

62 — 65
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66 — Atribuições — As atribuições do oficial de supri- 
. mentos abrangem, sob o duplo aspecto de planejamento e

fiscalização, o seguinte:
a — Aquisição, armazenamento, transporte e distri

buição de todos os suprimentos, exceto material sanitário 
de emergência.

b — Localização das instalações para os suprimen
tos e conservação destes.

c — Manutenção do material.
d — Recuperação do material, como fôr ordenado pela 

autoridade superior.
e —■ Coleta e reunião do material capturado, em coor

denação com o oficial de informações, quanto a exame, e 
com a 4* secção da divisão, quanto a utilização.

f — Evacuação do pessoal.
g — Controle da circulação e do tráfego, de comum 

acordo com o S-3.
h — Recomendações concernentes à proteção dos trens 

regimentais nos estacionamentos e de outras instalações da
retaguarda, de comum acordo com o S-3.

i — Escrituração dos bens pertencentes ao Estado e 
responsabilidade de sua conservação.

j — Preparação de. planos administrativos, parágrafo 
quarto das ordens de combate e ordens preparatórias 
(ver manual C 101-5).

Para detalhes ver o manual C 2-54.
SECRETÁRIO

67 — Esta função existe sòmènte em tempo de paz.e 
é desempenhada pelo oficial comandante do pelotão de in
formações e operações.

66 — 67
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COMANDANTE DO PÔSTO DE COMANDO
68 — O comandante do esquadrão de comando é o 

comandante do pôsto de comando do regimento, sendo au
xiliado no desempenho dessa função por elementos do gru
po de comando do seu esquadrão.

69 — Atribuições. As atribuições do comandante do 
PC abrangem:

a — Balizamento dos itinerários e comando do desta
camento precursor.

b — Os encargos de oficial estacionador, na ausência 
do ajudante.

c — Fiscalização do deslocamento do PC, fornecendo, 
para tanto, homens e transportes necessários, de seu es
quadrão.

d — Fiscalização do rancho e alojamento do pes
soal do PC.

e — Providências para a segurança do PC no combate, 
empregando, para isto, o pessoal disponível da secção de 
comando ou qualquer outra tropa destinada a êsse fim.

f — providências pará dissimulação do PC da obser
vação aérea e terrestre.

g — Cumprimento das normas de controle da circu
lação no interior da zona do PC e do esquadrão de comando 
regimentais.

h — Guarda e evacuação dos prisioneiros de guerra. 
Escolha do ponto de reunião dos prisioneiros de guerra, 
de comum acordo com o oficial de informações.

i — Guarda e recondução para os esquadrões dos 
soldados extraviados..

Para mais detalhes ver o manual C 2*53.
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0  CAPELÃO

70 — O capelão é o conselheiro do comandante e 
do estado-maior em todos os assuntos concernentes ao 
bem estar moral e espiritual da tropa.

71 — Atribuições — Suas atribuições abrangem:

a — Supervisão do ambiente espiritual da unidade.
b — Direção dos serviços religiosos, inclusive fune

rais.
c — Assistência espiritual dos doentes e feridos.
d ■— Correspondência com as famílias d'\s militares 

falecidos.
e — Coordenação do trabalho religioso das diversas 

sociedades beneficientes na zona que interessa à unidade.
f — Preparação de relatórios referentes às atividades 

religiosas e morais da unidade.
g — Para maior detalhes sôbre as atribuições do cape

lão ver os manuais C 101-5 e T 16-205.
OFICIAL DE COMUNICAÇÕES

72 — É o comandante do pelotão de comunicações do 
esquadrão de comando. É, como oficial do estado-maior 
especial, consultor do comandante e do estado-maior em 
assuntos de comunicações.Prepara os planos e instruções 
para organização das comunicações no regimento.

Como comandante do pelotão de comunicações, in
cumbe-se do estabelecimento e da manutenção da rêde de 
comunicações.

73 — Sob a orientação è a fiscalização do comandante 
do regimento, é o responsável pela instalação, funciona-
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mento e conservação das rêdes. de comunicações regimen
tais; esforça-se para que, de acordo com as instruções re
cebidas da divisão, os meios técnicos de comunicações sejam 
utilizados convenientemente, durante o combate.

74 — Atribuições — Além das atribuições normais 
de comandante do pelotão de comunicações, exerce as se- 
guintès no estado-maior:

a — Encarrega-se da instrução particularizada do pes
soal de comunicações de todo o regimento, em obediência 
às instruções baixadas pelo comandante. ;

b — É conselheiro técnico e auxiliar do oficial de su
primentos (S-4), quanto ao fornecimento de material de co
municações ao regimento.

c — Organiza planos e faz propostas para ó estabele
cimento da rêde de comunicações do regimento durante 

. 0 combate e seu controle, tendo em vista assegurar-lhe 
a máxima eficiência no âmbito do regimento e com as rêdes 
das'unidades vizinhas, de apoio, de reforço e com os esca
lões superiores. -

d — Apresenta sugestões para as localizações inicial e 
sucessivas do PC regimental, se-não tiverem sido prescritas 
por autoridade superior, e das unidades imdiatamente su
bordinadas, sempre que possível.

e — Em combate, solicita dó escalão superior as ins
truções para as comunicações do regimento e prepara, em 
decorrência, as normas que se tornarem necessárias ao 
contrôle técnico e tático da rêde de comunicações regi
mental, velando pela sua difusão entrè as unidades subor
dinadas, . ,
i; - .fi-c—Propõe & redação-do parágrafo 5 da ordem de 
operações.

g — Organiza e recebe do escalão superior as NCA 
para as comunicações; as 1PC, com instruções padrão das

— 74 —
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comunicações e as IEC, com instrução para exploração das 
comunicações. Distribue estas instruções e verifica se foram 
entendidas.

h — Propõe e supervisiona o emprego das medidas de 
segurança das comunicações, incluindo o uso do sistema 
de códigos e identificações.

i — Faz propostas sôbre o suprimento de material 
e substituição de pessoal de comunicações.

J —Para os detalhes das atividades do oficial de co
municações, em combate, ver os manuais G 2-53 e C 24-i6.

OFICIAL DE GUERRA QUÍMICA
75 — 0  subcomandante do esquadrão de comando é 

o oficial de guerra química do regimento. É o conselheiro
do comandante do regimento e do estado-maior em todos os
assuntos referentes ao uso de gases e fumígenos e à defesa
contra agressivos químicos. Normalmente as suas atividades
nas operações são coordenadas e supervisionadas pelo S-3.

76 — Atribuições — Exerce além das referentes ao 
subcomandante do esquadrão de comando, as seguintes atri
buições :

a — Pedidos ao oficial de suprimentos, concernentes 
ao aprovisionamento de agentes químicos e material de pro
teção contra gases.

b — Orientação e coordenação da instrução de defesa 
contra gás no regimento em ligação com o S-3.

c — Exames periódicos do material de defesa contra
gás.

d — Fiscalização; das instalações e da execução das 
medidas contra gás.

e — Fiscalização do uso de agentes neutralizantes.
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f — Controle dos reconhecimentos técnicos encarrega
dos de verificar a existência de gás nas estradas e zonas, 
antes de utilizadas pela tropa.

g — Recomendações sôbre o emprêgo de agressivos 
químicos e fumígenos.

h — Sugestões sôbre as medidas permanentes de defêsa 
contra gás.

i — Estudo em cooperação com o S-2 dos tipos e das 
características dos agressivos químicos e materiais usados 
pelo inimigo, bem como de seus métodos de emprêgo.

OFICIAL DE MUNIÇÕES

77 — O oficial de munições do regimento é o coman
dante do pelotão de serviços do esquadrão de serviços.

78 — Atribuições — Como auxiliar do oficial de supri
mentos, tem as seguintes atribuições:

a — Recebimento das munições e de outros mate
riais de classe V nos pontos de distribuição designados pe
lo escalão superior, e distribuição aos esquadrões e outras 
unidades de combate, de acordo com o plano aprovado pelo 
comandante do regimento.

b — Instalação, funcionamento e deslocamento do pôs- 
to de remuniciamento do regimento.

c — Confecção de mapas de munição e de relatórios e 
preparação dos pedidos da munição necessária ao regi
mento.

d — Conhecimento das necessidades de munição dos 
esquadrões.

e — Comando do grupo de viaturas de munição do 
trem regimental.
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f — Os detalhes do processo de remuniciamento são tra
tados no manual C 2-54.

OFICIAL DE TRANSPORTE

79 — 0 comandante do pelotão de transporte do es
quadrão de serviços é o responsável pelos transportes do 
regimento, e pela manutenção das viaturas.

80 — Deve ter prática e experiência de direção de 
transportes e manutenção. Serve de conselheiro, nas ques
tões relacionadas com transporte e manutenção, do coman
dante e do estado-maior do regimento, bem como dos co
mandantes de unidades subordinadas.

81 — Exerce, habitualmenfe, suas atribuições sob a 
fiscalização direta do comandante do esquadrão de serviços, 
e recebe as ordens referentes às missões de suprimento, do 
oficial de suprimentos do regimento. (S-4).

82 — Atribuições :

a — Exerce os encargos de comandante do pelotão. 
Emprega os elementos do seu pelotão, conforme as deter
minações do comandante do esquadrão de serviços, para 
transportar e distribuir suprimentos e fazer a manutenção 
de segundo escalão das viaturas motorizadas do regimento. 
Auxilia o comandante do esquadrão de serviços na orga
nização e defesa do estacionamento dos trens regimentais.

b — Os detalhes de suas atribuições relativas às 
normas gerais de manutenção e deslocamentos, constam 
dos manuais C 25-10 e C 2-54.

OFICIAL ANTICARRO

83 — É o conselheiro do comando nos assuntos ati- 
nentes à defesa contra engenhos blindados e à instrução 
da unidade referente a êste assunto.
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84 — Executa suas funções em cooperação com o 
S-2 e com o S-3.

85 — Faz parte do estado-maior especial regimental.
86 — Atribuições :— Além das atribuições normais de 

comandante do pelotão de CAC do esquadrão de comando, 
exerce as seguintes :

a — Apresentação dep ropostas sôbre a defesa anticarro 
do regimento, e sôbre emprêgo de minas e a localização 
e construção dos obstáculos anticarro, em ligação com o 
oficial sapador.

b — Propõe o estabelecimento e fiscalização do siste
ma de alerta anticarro em ligação com os oficiais de 
informações e de comunicações; coordenação deste sistema 
com o de observação da artilharia de apoio e com os 
similares das unidades superiores e vizinhas.

c ■- Coordenação de tôdas as atividades anticarro 
dentro da zona de ação do regimento, de acordo com as 
medidas tomadas pelo escalão superior e em ligação com 
as das unidades vizinhas.

Para mais detalhes ver o manual C 2-53.
OFICIAL SAPADOR

87 — E’ o conselheiro do comando nos assuntos refe
rentes aos trabalhos de organização do terreno, transpo
sição de cursos dágua e de minas. Faz parte do estado 
maior especial do regimento.

88 — Atribuições — Além das atribuições normais de 
comandante do pelotão de sapadores do esquadrão de 
comando e de oficial de minas do regimento, exerce as 
seguintes :

a — Execução das tarefas atribuidas ao seu pelotão 
em coordenação com o S-3, o S-4 e o oficial anticarro.

84 — 88
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b — Execução dos reconhecimentos relativos ao empre
go dos sapadores e fiscalização de seus trabalhos.

c — Direção e coordenação da instrução de seu pelotão 
de acordo com o S-3 e o S-4.

Para mais detalhes ver o manual C 2-53.

CHEFE DO SERVIÇO DE SAÚDE

89 — E’ o conselheiro do comandante do regimento 
e do seu estado-maior em todos os assuntos relativos à 
saúde da tropa, às condições de salubridade da zona do 
regimento, à instrução da unidade relativa a sua especia
lidade, à evacuação e á localização e funcionamento do 
pôsto de socorro.

90 — Faz parte do estado-maior especial do regimento.

91 — Orienta-se a respeito das atribuições da secção 
de saúde e do serviço de evacuação pelas prescrições 
dos manuais C 8-10; com referência à higiene e socorros 
urgentes. pelas prescrições C 21-11; com referência à hi
giene em campanha pelas prescrições do manual C 8-40; 
no que diz respeito a registro de doentes e feridos pelo 
manual C 8-41; para demais detalhes pelo manual C 8-55.

92 — Atribuições :

a — Chefia o serviço de saúde regimental.
b — Fiscalização da instrução de higiene e socorros 

urgentes na unidade e orientação da instrução da secção 
de saúde.

c — Inspeções médicas e sanitárias, mantendo o co
mandante informado sôbre a situação sanitária da unidade.

d — Organização e direção do pôsto de socorro.
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e — Providências relativas ao suprimento do material 
médico e odontológico à secção de saúde.

f — Preparação do plano de emprêgo do serviço de 
saúde regimental e proposta da localização do pôsto de 
socorro do regimento.

g — Ligação com o chefe do serviço de saúde da 
3ivisão, mantendo-o informado das necessidades de eva
cuação do regimento, da localização e provável desloca
mento do ponto de coleta de feridos e outras informa
ções visando facilitar a evacuação.

h — Fiscalização da coleta e evacuação de feridos.
i — Fiscalização da preparação das relações de baixas 

e de outros registros relativos ao serviço médico.
j — Exame e processo do material sanitário captu

rado.
k — Preparação dos relatórios médicos e sanitários.

Para detalhes ver o manual C 2-54.

CHEFE DE SERVIÇO VETERINÁRIO

93 — E’ o conselheiro do comandante do regimento e 
do estado-maior em todos os assuntos relativos à saúde 
da cavalhada, às condições de salubridade da zona do 
regimento, à localização e funcionamento do pôsto de 
socorro veterinário e do serviço de evacuação.

94 — Faz parte do estado-maior especial do regimento.

95 — Atribuições :

a — Chefia do serviço veterinário do regimento.
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b — Fiscalização da instrução de veterinária e dos fer- 
radores na unidade e orientação da instrução da secção de 
veterinária.

r"— Inspeção veterinária e sanitária, mantendo o co
mandante informado sôbre a situação sanitária da unidade, 
e quanto aos cuidados necessários para com a cavalhada 
e higiene das instalações.

d —■ Organização e direção do pôsto de socorro vete
rinário .

e — Providências relativas ao suprimento de material 
à secção veterinária.

f — Preparação do plano de emprêgo do serviço de 
veterinária regimental e proposta da localização do pôsto 
de socorro veterinário do regimento.

g — Ligação com o chefe do serviço da divisão, man- 
tendo-o, informado das necessidades de evacuação do regi
mento, da localização e provável deslocamento do ponto 
de coleta de animais feridos ou de tardia recuperação 
e outras informações visando facilitar a evacuação.

h — Fiscalização da coleta e evacuação dos animais 
feridos.

i — Exame e processo do material veterinário apreen
dido.

j — Preparação dos relatórios veterinários e de sani
dade da cavalhada.

k — Para maiores detalhes ver o manual C 2-54 e os 
relativos à especialidade.

OFICIAL DO SERVIÇO ESPECIAL
96 — E’ o conselheiro do comandante e do estado- 

maior nos assuntos atinentes a instrução de educação física 
e. diversões do regimento.
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97 — Executa suas funções como auxiliar do S-l. 
regimental.

98 — Faz parte do estado-maior especial regimental.

99 — Atribuições :
a — Organização dos programas de educação física e 

de diversões e supervisionamento de sua execução.
b — Escolha dos locais para execução dos programas 

de diverspes e atletismo do regimento e providências 
sôbre o material necessário.

c — Aconselha os melhoramentos para as instala
ções de diversões das subunidades.

d — Adquire e distribue em campanha os suprimentos 
do serviço reembolsável do exército.

e — Direção do grupo de serviço especial do pelotão 
de serviços.

f —■ Em combate êle e seu grupo podem ser empre
gados pelo S-l ém qualquer outra função.

TESOUREIRO

100 •— E’ o conselheiro do comandante no que se refere 
a questões de finanças.

101 — Trabalha em íntima ligação com o S-l e o
S-4.

102 — Faz parte do estado-maior especial do regi
mento.

103 — Atribuições :

a — Como tesoureiro :
Suas atribuições estão definidas no regulamento de 

administração do exército (N* 3).

1» C 2t61
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104 —• E’ o auxiliar do comandante nos assuntos refe
rentes ao preparo da alimentação e serviços do rancho.

105 — E’ subalterno do pelotão de serviços como co
mandante da secção de suprimentos.

106 — Suas funções são supervisionadas pelo S-4.

107 — Atribuições — Além das funções que exerce como 
comandante do pelotão de serviços compete-lhe:

a — Execução das medidas para o melhoramento e a 
seleção dos alimentos.

b — Providências quanto a qualidade e quantidade dos 
gêneros, funcionamento do rancho e tudo o que se relaciona
com o assunto.

c — Fiscalização da execução do funcionamento do 
rancho.

d — Direção da instrução do pessoal do rancho em 
coordenação com o S-3 e o S-4.

Para mais detalhes ver o manual C 2-54.

ARTIGO III 

OFICIAIS DE LIGAÇÃO

108 — Os oficiais de ligação como representantes dos 
respectivos comandantes, devem promover a cooperação e 
a coordenação entre as unidades interessadas. Realizam 
tal objetivo, assegurando e fornecendo à sua própria uni
dade as informações que recebem na unidade para a qual 
foram destacados e vice-versa.

104 — 108

REVOGADO



— 38 —

109 — Atribuições:

a — Antes de partir do PC de sua unidade, o oficial 
de ligação deve por-se ao par da situação e da missão da 
mesma, das unidades vizinhas e daquela para a qual se di
rige. Organiza as necessárias comunicações e os transportes, 
e chegando a seu destino, apresenta-se ao comandante da 
unidade, ou a seu substituto, informando-o de sua missão. 
Fica ao par da situação daquela, obtendo informações re
ferentes à missão e providencia a transmissão das men
sagens.

b — Promove a cooperação e executa sua missão sem 
interferir na apreciação da unidade com a qual faz a liga
ção. Mantem-se ao par da situação de sua própria unidade, 
e informa as mudanças havidas na situação à unidade com 
que se liga. Terminada a missão, participa o seu regresso 
ao comandante da unidade com a qual estava em ligação. 
Retornando à sua unidade presta imediatamente ao seu co
mandante tôdas as informações de interêsse.

110 — Oficiais de ligação da artilharia.

a — Um grupo de artilharia em apoio direto a um regi
mento de cavalaria, envia um oficial de ligação ao PC do 
regimento apoiado. Êste oficial informa o comandante do 
regimento logo que seu grupo tenha recebido a missão 
de apôio direto. Quando o regimento estiver em reserva, 
o grupo que normalmente o apoia, poderá, naturalmente,
receber outra missão; entretanto, o oficial de ligação da 
artilharia permanece com o regimento para estabelecer
planos de futuras operações. (Para maiores esclarecimentos
sôbre o oficial de ligação da artilharia, ver o manual
C 6-101).

b — O oficial de ligação da artilharia trabalha com 
o S-2 e o S-3 do regimento; faz a coordenação entre a 
cavalaria e a artilharia, dos fogos contra morteiros e 
outras armas inimigas.
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c — 0  oficial de ligação representa o seu coman
dante, e lhe competem os seguintes deveres:

(1) — Planejar e coordenar no plano do regimento,
no que se refere à parte da artilharia, os

fogos de apoio.
(2) — Acompanhar, quando fôr necessário, o co

mandante do regimento nos reconhecimentos.
(3) — Manter o comandante do grupo de artilha

ria informado sôbre o inimigo, sôbre a 
localização da tropa apoiada e sôbre o plano 
de manobra e suas modificações.

(4) — Manter o comandante do regimento infor
mado sôbre a atuação da artilharia e suas 
possibilidades.

ARTIGO IV 

PÔSTO DE COMANDO 

GENERALIDADES

111 — O comandante do regimento, o estado-maior 
da unidade, os oficiais necessários do estado-maior especial, 
os oficiais de ligação e algumas praças, constituem os ele
mentos de comando que funcionam no PC regimental.

LOCALIZAÇÃO

112 — A localização do PC é feita de modo a faci
litar o comando do regimento, dependendo:

— do dispositivo da tropa
•— das vias de comunicações existentes
— das ligações necessárias
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— do tipo de operação a realizar
— do espaço necessário para sua instalação
— das cobertas e abrigos existentes

— da segurança e da proximidade dos observatórios.
São evitadas as orlas de. povoações, cruzamentos de 

estradas ou suas proximidades, bem como outros pontos 
importantes que possam atrair a atenção do inimigo. Ou
tros locais devem ser previstos para uma eventual mudan
ça do PC, em conseqüência da atuação do inimigo.

113 — No ataque, a localização do PC deve ser a 
mais avançada possível a fim de .evitar deslocamentos 
prematuros.

114 — Em terreno matoso ou acidentado, esta loca
lização deve ser bem mais a frente que em outros terrenos 
que ofereçam menos cobertas e abrigos.

115 — Na defensiva, à retaguarda da área ocupada, 
a fim de evitar deslocamentos na eventualidade de penetra
ção inimiga.

116 — Durante as marchas, o pessoal do comando é 
deslocado por lanços, mantendo-se, entretanto, em perma
nente contato com o comandante da unidade onde quer 
que êste se encontre; caso deva deslocar-se junto à tropa, 
seus veículos serão reduzidos ao mínimo possível e os 
restantes, agrupados na testa da coluna motorizada.

Elementos de comunicações seguem como parte do 
pôsto de comando, em condições de funcionarem.

117 — O comandante do regimento localiza o seu PC 
quando não fôr determinado pela autoridade superior.

INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PC

118 — Escolhido o local exato do PC, o S-l auxiliado 
pelo comandante do PC, em ligação com o oficial de
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comunicações, determina a organização interna, designando 
os espaços reservados ao comandante, aos S e aos demais 
elementos.

119 — Os diversos elementos constitutivos do PC de
vem ficar suficientemente afastados a fim de facilitar o 
disfarce e permitir a segurança.

120 — O centro de mensagem deve ser localizado na 
entrada do PC de modo a facilitar a chegada e partida 
dos mensageiros.

121 — Os veículos são estacionados em região co
berta e de fácil acesso.

122 — Os aparelhos de rádio devem ser localizados 
em região que proporcione as melhores condições de emis
são, recepção e. utilização.

123 — Os painéis são desdobrados 'e os apanha-men- 
sagens são instalados nas proximidades dos aparelhos de 
rádio, em região plana, sem árvores e cursos dágua.

124 A central telefônica deve ser instalada em re
gião coberta e abrigada próxima da chegada dos circuitos 
e longe de ruídos e interferências.

FUNCIONAMENTO

125 — O PC é organizado para funcionar permanente
mente.

126 — Normalmente ns mensagens que chegam são di
rigidas ao centro de mensagem e daí para o encarregado 
do diário, que toma providências quanto a sua circulação 
dentro do PC.

127 — As mensagens a expedir são entregues ao cen
tro-:de mensagem em duplicata e uma cópia ou resumo, 
ao' encarregado do diário.
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128 — Todo o oficial que recebe uma mensagem ou 
ordem, ou as emite, é responsável pela entrega ao diário 
de um resumo das mesmas.

DESLOCAMENTO

129 — 0  deslocamento do PC deve ser realizado sem 
prejudicar o seu funcionamento.

130 — Quando é previsto um deslocamento, o S-3 de 
acordo com o oficial de comunicações, e com o comandante 
do PC, após os reconhecimentos, propõe ao comandante 
do regimento o novo local e a ocasião do deslocamento. 
Normalmente o comandante do PC acompanhado de guias 
e do oficial de comunicações com seus auxiliares neces
sários, marcham para êste novo local.

131 — Em geral o PC desloca-se em dois escalões: 
no primeiro, o comandante, o S-2, o S-3 e alguns auxi
liares; o segundo continúa a funcionar no local inicial sob 
a direção do subcomandante.

REORGANIZAÇÃO DO COMANDO

132 — São preparados planos e o pessoal é instruído 
para o caso de destruição parcial do PC. Essas previsões 
reduzem ao mínimo o período de confusão até que seja res
tabelecido o controle pelo oficial mais antigo presente e 
organizado o novo comando.. Parte dessas medidas são in
cluídas nas NGA.

133 — No plano para reorganização do comando exis
tem relações dos oficiais por antiguidade e das substituições 
a serem feitas no estado-maior, como também previsões 
para restabelecimeiito das comunicações.

SEGURANÇA
134 — O comandante do PC é responsável pela sua 

segurança. Supervisiona as medidas visando a camuflagem
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e o abrigo do pessoal, das instalações e do material. Ela
bora NGA para a defesa do PC, ligando-se com o S-3 sôbre 
os meios de reforço necessários,

Para detalhes ver o manual C 2-53.

PÔSTO DE OBSERVAÇÃO

135 — Em geral o comandante se desloca para um 
pôsto de obeservação organizado à frente do PC, a fim de 
melhor observar e dirigir as operações. Nêsse caso, deve 
manter-se ligado ao seu PC.

— Os PO são organizados pelo pessoal da secção de 
informações e observação sòb a direção do comandante do 
pelotão de informações e operações.

Para maiores detalhe» sôbre o serviço no PC ver o ma
nual C2-53.

ARTIGO V

TRABALHO DE COMANDO

GENERALIDADES

136 — Em tempo de paz ou de guerra, as ações de 
comando, deante duma determinada missão, obedecem ao 
mesmo processo de execução.

137 — Os trabalhos de comando inicíam-se com o rece
bimento da missão e terminam com a verificação da exe
cução das ordens expedida» aos escalões subordinados, 
para seu cumprimento.

138 — O ato fundamental dêsses trabalhos é a de
cisão do comandante; ela é o marco diferenciador do duplo 
papel do estado-maior:
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— o de assistir o comandante, colocando-o nas melho
res condições para decidir com oportunidade e justeza e

— o de preparar os planos e ordens consequentes que, 
acionando os meios, darão sentido objetivo à decisão.

139 —- Em regra, o comandante da unidade receberá 
a missão através de uma ordem escrita ou verbal, em seu 
P C ou em outro local. para onde tenha sido convocado 
pelo comandante superior.
Eventualmente, poderá ter ciência da missão por uni pla
no de manobra (ou extrato dêste) do escalão superior. Neste 
caso, a execução ficará na dependência de ordem ulteríor. 
Êstes trabalhos compreendem:

— estudo da situação;
■— decisão do comandante;
— elaboração dos planos e ordens, e sua distribuição 

aos destinatários;
— verificação e fiscalização junto aos escalões execu- 

tantes.

ESTUDO DÁ SITUAÇÃO

140 — O estudo da situação é um exame lógico e me
lódico de todos os fatores que afetam o cumprimento da 
missão, tendo em vista determinar a linha de ação mais 
conveniente.

— São considerados fatores os elementos, circuns
tâncias ou influências que contribuem para produzir de
terminado resultado. O estudo dos fatores é muito impor
tante porque a situação constitui- a soma dêstes compo
nentes, além de capacitar o comandante a agir sob sua 
influência.

139 — 140
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Os falôres mais comuns são: a missão, as características 
da região de operações, o inimigo (situação e possibilida
des), a situação amiga, etc. ..

— O estudo da situação constitui um trabalho contínuo 
e deve ser atualizado à medida que novas informações 
chegam ou são levadas em conta outras considerações.

— 0  estudo da situação deve ser tão completo quanto 
o permita o tempo disponível, podendo variar de um ra
ciocínio rápido, quando não houver tempo, o que é mais
comum nas pequenas unidades, a um estudo feito por es
crito e de forma completa.
Geralmente é começado na carta e feito pelo próprio co
mandante da unidade, auxiliado por seu estado-maior, de
vendo ser ouvidos os comandantes de elementos colocados 
à disposição ou em apoio.
Casos há em que o estudo da situação pode ser iniciado pelo 
S-2 e S-3, quando, naturalmente, houver tempo para um 
estudo mais completo.

— O estudo da situação, feito inicialmente na caria, 
permitirá ao comando chegar a conclusões iniciais e, em 
consequência:

— tomar medidas preparatórias e providências ur
gentes;

— dar ordens preparatórias às unidades subordinadas;
— possibilitar entendimentos com os elementos vi

zinhos e outras unidades, inclusive as de apoio, an
tes do reconhecimento;

— elaborar o plano de reconhecimento.

142 — 0  reconhecimento terá como finalidade com
pletar, no terreno, o estudo da situação atiles de ini-
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ciado, quer analisando pontos duvidosos ou deixados em 
suspenso, quer ratificando idéias já assentadas.

— O estudo da situação será realizado totalmente,
face ao terreno, quando a ordem fôr recebida já em um 
observatório, devendo o comandante aproveitar ao máximo s
a visão direta que o terreno lhe proporciona.

— Todavia, quando a carta é considerada fiel e há 
premência de tempo, o estudo da situação pode ser fei
to integralmente pela carta.

— Normalmente, só após o reconhecimento é que o 
comandante tomará sua decisão.

143 — A decisão é a expressão clara, concisa e pre
cisa de como o comandante quer cumprir a missão e decor
re do estudo da situação.

— A decisão é a base para a elaboração dos planos
e ordens. ' . *

— O memento básico constante do parágrafo seguinte 
e constitui uma orientação a seguir para execução do estudo 
da situação; foi organizado de forma a assegurar a investi
gação de todos os fatores pertinentes, a fim de se chegar a 
uma linha de ação que cumpra, da melhor maneira possí
vel, a missão.

TÉCNICA DO ESTUDO DA SITUAÇAO

144 _  MISSÃO

É o fatôr principal no estudo da situação e sua perfeita %
compreensão torna-se essencial.

A missão é a expressão concisa daquilo que deve ser exe
cutado, incluindo quaisquer ações deduzidas das instru
ções da autoridade superior.
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A missão deve ser analisada para determinar-se as ações 
prescritas e as deduzidas. Se necessário, estabelecer-se-ão 
prioridades nessas ações.
A missão pode estar claramente expressa nas ordens ou 
instruções emanadas do escalão superior ou ela pode ser 
deduzida das instruções recebidas e do conhecimento que 
se tem da situação.

— A interpretação da missão é feita pelo próprio 
comandante da unidade para seu estado-maior e comporta :

a) — sua finalidade ;
b) — natureza dos ações impostas :
(1) — prescritas

— principais e secundárias ;
— intermediárias ;
— complementares.

(2) — deduzidas
— intermediárias ;
— complementares.

c) — duração provável :
— no tempo (início e fim);
— no espaço (frente e profundidade);
— prazo para iniciar a execução ;
— outras condições de execução.

d) :— conclusões do estudo da missão.

145 — SITUAÇÃO E LINHAS DE AÇÃO.

Esta análise estabelece as bases do problema e tem 
por finalidade a determinação das possibilidades do ini
migo è das linhas de ação mais convenientes ao cumpri
mento da missão.
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— Os fatores que afetam as possíveis linhas de ação 
e que devem ser considerados são os seguintes :

1 — Características da região de operações, parti
cularmente as que se referem ao terreno e às condições 
meteorológicas.

(a) — Terreno.

O estudo do terreno é feito com o S/3 e compreende :
— O aspecto geral, no qual situa-se a zona de ação, 

sob o ponto de vista topográfico, sintetizando sua confi
guração e a das regiões vizinhas quanto ao relevo geral, 
comunicações, vegetação, obstáculos e concluindo-se sôbre 
as regiões ou pontos destacados do terreno considerado.

— O aspecto militar, no qual precisam-se as caracte
rísticas táticas da zona de ação da unidade em função do 
tipo de operação a empreender.

Analisam-se então os pontos chaves ou críticos; os 
observatórios, os campos de tiro, os obstáculos; as cobertas 
e abrigos; as vias de acesso, etc., ressaltando a influência 
que poderão exercer sôbre as possibilidades do inimigo 
para se opor á nossa ação e as que se refletirão sôbre nos
sas próprias possibilidades para o cumprimento da missão.

Assim pois, se a missão prescrever um movimento, 
deve-se considerar particularmente as comunicações, sua 
praticabilidade e rendimento; se uma ação ofensiva, os 
pontos chaves a conquistar, os compartimentos, as linhas 
de penetração naturais, o valor dos obstáculos, a permea
bilidade da vegetação; se. uma ação defensiva, os pontos 
fortes naturais e sua interligação ou interdependência, 
os observatórios, o escalonamento das zonas de defesa; 
zonas adequadas ou impróprias ao emprêgo de carros, 
zonas das reservas, campos de tiro, direção de contra- 
ataques, etc.
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(b) — As condições meteorológicas comportam :
— sumário das previsões meteorológicas e condições

de visibilidade para o período considerado pela operação 
a ser executada ;

(c) —-Outras.
2 — Situação do inimigo.
O estudo do inimigo é feito com o S/2 e compreende :

(a) — Yalôr — Assinála-se o valôr numérico, a 
capacidade combativa e o número de unidades
que se nos opõem. 0 valôr das forças aéreas,
unidades aeroterrestres e navais será indicado,
quando necessário.

(b) — composição — Indica-se a identificação,
armamento e tipo de organização das unidades
inimigas'.
Incluir as unidades de atrilharia e de bhn-

dados juntamente com as informações disponí
veis sôbre a ordem de batalha inimiga.
(c) — dispositivo — Assinala-se o dispositivo das

unidades, incluindo o apoio de fogos quando
conveniente. Êste dispositivo poderá ser indi
cado num calco ou na carta da situação.

(d) — moral e instrução — Obtidas por meio de 
informações fornecidas por diversas fontes,
pela atividade do inimigo, etc.

(e) — suprimentos — Considera-se a capacidade
de apôio logístico das unidades inimigas nas
operações em curso.

(f) — reforços — Considera-se as unidades não
empenhadas que são entretanto capazes de
serem empregadas contra nós.
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(g) — atividades importantes —-
— Sumário das atividades que podem indicar uma 

futura ação inimiga.
Essas indicações podem ter vários efeitos sôbre nossas 

linhas de ação. Se fôr possível admitir-se que o inimigo 
tem específico conhecimento de nossa situação e da ma
nobra projetata, êste fato deverá ser anotado.

Esta análise dá elementos para determinação da ordem 
relativa de probabilidades, dentro das possibilidades do 
inimigo.

— Os dados relativos às características da zona de 
operações e a situação inimiga são preparados normal
mente pelo S/2 e apresentados ao comandante no estudo 
da situação.

3 — Situação amiga — Devem ser analisados o valôr, 
a composição, o dispositivo, o moral e a instrução, 
reforços e suprimentos dos participantes da operação. 
Êste estudo visa concluir o que possa afetar a aptidão da 
unidade para cumprir, no terreno fixado, a missão imposta 
pelo escalão superior; é feito com os S /l, S/3 e S/4. .

POSSIBILIDADES DO INIMIGO

146 — As possibilidades do inimigo resultam das linhas 
de ação que êle é fisicamente capaz de realizar e que, uma 
vez levadas a efeito, influirão no cumprimento de nossa 
missão.

A experiência de combate com cada tipo particular 
dc inimigo permitirá o conhecimento de vários aspectos 
especiais, tais como valor, organização, armamento, mate
rial, capacidade de deslocamento e modo de atuar.

As possibilidades podem pois ser encaradas objetiva
mente, em face do conhecimento de tais aspectos.
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As linhas de ação possíveis de serem adotadas pelo 
inimigo dependem, até certo ponto, das regiões de valôr 
tático existentes, as quaiç são determinadas em função do 
terreno, da localização do inimigo e das condições me
teorológicas.

— O enunciado de cada possibilidade do inimigo deve 
responder, em relação a cada possível linha de ação, as 
quatro perguntas seguintes:

(1) — Que?
(2) — Onde?
(3) — Quem? (com que valor?)

(4) — Quando?
— 0  «que» é a linha de ação do inimigo que pre

judica ou favorece o cumprimento de nossa missão.
— O «onde» estabelece o ponto ou a região de possível 

intervenção do inimigo.
É determinado pela análise de 3 fatores:
— terreno e condições meteorológicas ;
— dispositivo inimigo;
■— nossa própria situação.
— 0  «quem» (com que valõr) é determinado em 

função do conhecimento da situação inimiga a qual dará 
indicação sôbre. seu dispositivo e valor.

Utilizando-se as informações conhecidas e levando-se em 
conta que as unidades inimigas podem movimentar-se para 
certos pontos, é possível determinar-se o valôr que o ini
migo pode empregar na realização de uma ação.

O cálculo para determinar-se o valor é feito em face 
do dispositivo do inimigo presente, bem como de suas
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reservas e de outras unidades capazes de reforçar as em- 
penhadas.

— A apreciação do valôr do inimigo deve ser cuida
dosa a rim de realmente possibilitar ao comandante esta
belecer sua decisão.

Quando houver informações positivas sôbre baixas 
inimigas, uma determinação aproximada de seu valõr pode 
ser feita.

Não deve ser feita tentativa para precisar o valor do 
inimigo quando não se dispõe de informações suficientes 
para tal.

— As tropas de infantaria, cavalaria e blindados são 
básicas na determinação do valor, entretanto, as armas 
de apoio devem ser incluídas no enunciado das possi
bilidades .

— O «quando» de uma possibilidade é conseqiiência do 
cálculo dos fatores tempo e espaço, levando-se em consi
deração as condições atmosféricas e de visibilidade.

— Como resultado dêsse cálculo certas linhas de ação 
do inimigo podem ser eliminadas, desde que o tempo 
atribuído a uma possível ação do adversário impeça sua 
influência na execução de nossa missão, por demasiada
mente tardia.

— Para êsse cálculo devem ser usados os dados cons
tantes do manual C 1 0 1 -1 0 .

— Além das possibilidades do inimigo terrestre, deve 
ser incluída a possibilidade do inimigo aéreo, formulando 
os tipos de avião que poderá empregar na nossa zona de
ação. *

LINHAS DE AÇÃO AMIGAS
147 — Na determinação das linhas de ação amigas o 
comandante da unidade, com seu S/3, considera a missão,
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as características da região de operações, a situação das 
forças inimigas e amigas e as manobras possíveis.

— Pesa mentalmente tôdas as linhas de ação, face 
aos fatores da situação, e determina quais delas são as 
praticáveis, lógicas e que lhe permitem a melhor proba
bilidade de cumprir sua missão.

Exclui as linhas de ação evidentemente inferiores ou 
ilógicas e mantém as demais para posterior consideração.

— As linhas de ação possíveis poderão ser determi
nadas pelo comandante, realizando as seguintes perguntas:

— Que preciso fazer para cumprir a missão ?
— Quando posso fazê-lo ?
■— Onde posso fazê-lo ?

ANÁLISE DAS LINHAS DE AÇÃO OPOSTAS

148 — A finalidade desta análise é evidenciar o efei
to das possibilidades do inimigo em cada uma das nossas 
linhas de ação. Entretanto, somente são consideradas as 
possibilidades do inimigo que podem influir na escolha de 
nossas linhas de ação. As possibilidades que não influem 
na seleção da mais favorável linha de ação não são con
sideradas, assim Como as que possam influir de modo 
idêntico ou que tenham efeito insignificante sôbre as li
nhas de ação.

— 0  efeito de uma possibilidade inimiga sôbre uma
linha de ação é determinado supondo-se a realização simul
tânea de ambas. Ésse efeito é expresso de forma simples 
e concisa com os detalhes suficientes- para permitir ao 
comandante ■ - as decorrências do mesmo.

Determinado o efeito de cada possibilidade inimiga 
sôbre cada linha de ação, o comandante estará habilitado 
a distinguir quais os fatores da situação que maior in
fluência exercem no sucesso das várias linhas de ação.
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COMPARAÇÃO DAS LINHAS DE AÇÃO AMIGAS
1 4 9  _  Êste é o ponto de maior importância do estudo 

da situação.
É agora que o raciocínio baseado nas premissas esta

belecidas nos parágrafos anteriores, atinge as conclusões 
necessárias. O objetivo da comparação é estabelecer a im
portância relativa das linhas de ação consideradas e de
terminar qual a mais favorável. Os padrões para medir 
êsse valor relativo são constituídos pelos fatores que exer
cem a maior influência no sucesso das linhas de ação. O 
primeiro passo, pois, na preparação desta comparação é 
a seleção dos fatores a serem utilizados como padrões de 
comparação.

Os efeitos relativos de cada fatôr nas várias iinlias 
de ação são resumidos e a linha de ação mais vantajosa 
para cada fatôr é indicada.

■— As linhas de ação mais vantajosas, são então, com
paradas à luz do fatôr ou dos fatores que se julga ter 
uma influência predominante, chegando-se à conclusão de 
qual é a mais favorável. A ponderação dos fatores para 
determinar quais são os dominantes é uma questão de bom 
senso, baseada na esperiência e nos conhecimentos táticos.

— Não devem ser consideradas conclusões não apoia
das na análise. A comparação deve indicar claramente a 
decisão.

D E C I S Ã O
150 — A linha de ação adotada constitui a decisão 

do comandante. Esta é a base para os planos, tanto tá
ticos como administrativos. Deve ser a expressão clara, 
lógica e precisa do desejo do comandante para seu estado- 
maior. Ela é apresentada com os pormenores suficientes 
para que os oficiais dêsse estado-maior possam elaborar 
os necessários planos, com o conhecimento exato das in
tenções do comandante.
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— À decisão deve ser redigida de sorte que possa 
constituir o parágrafo 2 da ordem de operações.

— Quando uma decisão houver sido dada, não deve 
haver dúvidas por parte do estado-maior sôbre os seguin
tes pontos:

— o que o comandante deseja fazer;
— quando a operação deve ser iniciada;
— onde o esforço principal será exercido;
— como o comandante espera empregar seus princi

pais elementos;
—  do «porque» deve ser enunciado o necessário para 

assegurar a eficiente cooperação dos elementos subordi
nados na manobra da unidade como um todo.

151 — O comandante hcúcssita de que o estudo da 
situação seja feito continuadamente. A cada mudança de 
situação, êsse estudo deve ser revisto, e decidido se será 
mantida a linha de ação que está se processando, ou se 
deverá ser tomada uma nova decisão.

152 — Depois que o comandante externa sua decisão, 
passa o estado-maior a elaborar o plano pormenorizado 
da operação ou então diretamente a redação da ordem de 
operações.

Normalmente, a missão imposta sendo para execução 
imediata, de pouca duração no tempo e pequena profun
didade’ no espaço, as ordens resultarão diretamente do 
estudo da situação.

153 — Assim sendo competirá: 
a — Ao S/3:

(1) — No prazo mais curto possível, confirmar,
modificar ou fornecer, conforme o caso, aos comandos
subordinados os elementos essenciais das ordens;
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(2 ) — elaborar:
— a ordem de operações, com os respectivos 

anexos (contendo o plano de fogos, de organização 
do terreno), quando fôr o caso;

— ou ordens particulares, quando fôr o caso.
(3 ) — redigir e expedir as ordens preparatórias, 

quando isto se impuser.
(4) — para isso deverá:

— fixar o dispositivo (se êste não tiver sido
determinado pelo comandante), estabelecendo os ele
mentos que constituem o primeiro escalão, o apoio, 
a reserva, bem como os limites da zona de ação 
respectiva;

—■ precisar a localização e composição defini
tiva dos diferentes elementos;

— definir as missões de cada elemento, fixan
do, inclusive, a atribuição de reforços;

— completar detalhes referentes à execução, 
b — Ao S/2:

(1) — Ampliar o conhecimento do inimigo pela
busca de informes e pedidos de informações, confec
cionando o plano de informações, a fim de possibili
tar a conduta de operação;

(2 ) — elaborar o anexo de informações bem como 
tódos os sub-parágrafos referentes ao inimigo para 
o plano e ordens:

c) — Ao S/4:
Elaborar o parágrafo referente à logística da 

ordem de operações, no que se relaciona com supri
mentos, transporte, evacuação e manutenção.
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d) — Ao S /l:
Elaborar a parte referente ao pessoal nos docu

mentos em que tais assuntos devam aparecer.

154 — O comandante da unidade acompanha dire
tamente o planejamento; examina e aprova ou não o 
trabalho de cada uma dos elementos de seu estado-maior.

CONDUTA DO COMBATE

155 — No caso de não haver plano, ou se êste tiver 
sido subvertido pelos acontecimentos, a conduta do com
bate é feita obedecendo às mesmas normas prescritas para 
o trabalho de comando.

156 — O estudo da situação se reveste de forma mais
simples e rápida. Assim, no estudo da missão verifica-se 
até onde a mesma foi cumprida e o que falta para com
pletá-la.

—  O S/2 estudará o inimigo nos mesmos moldes como 
o fêz, a fim de concluir sôbre suas possibilidades (novas
ou sem alteração).

— O S/3 completará o estudo do terreno (se preciso) 
e estudará a situação dos meios com o S /l e S/4, no 
que fôr necessário.

As linhas de ação, bem como a análise das linhas 
de ação opostas e a comparação de nossas linhas de ação 
se revestem de forma idêntica à já especificada.

— A decisão é tomada da mesma maneira e as ordens, 
normalmente, são particulares e, se fôr o caso, confir
madas mais tarde por uma ordem de operações.

157 — Quando existe plano, êste será gradativamente 
atualizado. Dêle se extraem as ordens, o que não implica 
em não ser feito o estudo da situação.
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Quando necessário, haverá uma decisão do comandan
te para adaptação do plano à situação e para a confecção 
das ordens.

ARTIGO VI

NORMAS GERAIS DE AÇÃO — RELATÓRIOS E 
DOCUMENTOS DO ESTADO-MAIOR

158 — Normas gerais de ação.
As normas gerais de ação abrangem os aspectos das 

operações de ordem tática e logística, regulando uma 
conduta definitiva ou padronizada, a ser adotada sem 
prejuízo da eficiência. Prescrevem o procedimento a ser 
seguido na ausência de ordens em contrário.

a — Sua finalidade consiste :
(1) — Com referência às ordens de combate, elas

visam simplificá-las e resumi-las, facilitando sua trans
missão e assegurando a sua clareza.

(2) — Simplificar e aperfeiçoar a instrução da
tropa.

(3) — Promover entendimentos e cooperação entre
o comandante, seu estado-maior e a tropa.

(4) — Facilitar e abreviar de um modo geral as
operações, e reduzir os erros e a confusão.

b — As normas gerais de ação devem ser curtas 
e não tratar dos assuntos contidos nas publicações oficiais 
do Ministério da Guerra. Valem como ordens, mas deixam 
de vigorar, quando assim impuser a situação.

c — Não é possível prescrever normas gerais de ação 
para tôdas as espécies de operações. Cada unidade de-
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senvolve as normas adequadas e eficientes que se adap
tem às suas condições, de conformidade com as normas 
estabelecidas pelo comando imediatamente superior.

RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES DO ESTADO-MAIOR
159 — Os documentos do estado-maior devem dar in

formações prontas para serem utilizáveis na elaboração 
de planos e estudos da situação* servir de base para rela
tórios históricos, e bem assim, de orientação a outros 
oficiais. Para permitir ao estado-maior funcionar em cam
panha e sob as condições de combate, seus documentos 
devem ser reduzidos à forma e ao número mais simples 
possível, de acordo com os propósitos acima. Os encar
gos da unidade e os relatórios de estado-maior variam 
com o tempo, pessoal disponível e com as necessidades do 
escalão superior. Os principais documentos do estado- 
maior: são: a carta da situação, as folhas de trabalho 
e os relatórios.

160 — Cartas, calcos e esboços.
a — Cartas, mapas, calcos e esboços, indicando grà- 

ficamente a situação do regimento em determinada ocasião, 
constituem meios úteis como relatórios resumidos e claros. 
Êstes meios esclarecem os comandantes superiores e su
bordinados sôbre a situação.

b — A carta da situação é um registro gráfico diário 
(alterado permanentemente) sôbre a situação tática e logís
tica da unidade e sôbre a situação do inimigo. Não deve 
ser confundida com a carta de operações. Normalmente, a 
carta da situação é conservada em dia peio S-3 e S-2 
e sob a direção do subcomandante. O S-l e o S-4 são 
responsáveis pela atualização dos dados referentes às res- 

. pectivas funções.
As alterações, logo que recebidas, são nela registradas. 

Nela se empregam sinais convencionais e símbolos militares 
para representação de objetivos e unidades. Qualquer infor
mação importante, que possa ser indicada graficamente,
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deve estar representada na carta. Deve também indicar 
graficamente os dados sôbre as forças amigas e inimigas, 
as unidades de apoio, zonas de reunião, obstáculos, pontes 
de suprimentos, postos de observação, postos de comando 
e limites. Quando oportuno, a data em que a informação 
foi recebida é nela registrada. Logo que novas informações 
são recebidas, fazem-se alterações correspondentes nos ele
mentos existentes na carta, de modo que ela esteja sempre 
atualizada. O emprêgo de uma fôlha de matéria plástica 
transparente facilita a retirada de informações obsoletas, 
permitindo também o transporte das informações para 
outras cartas ou calcos.

c — Calcos da carta da situação podem ser anexados 
como complemento de um relatório. Em certos casos, pode 
o próprio calco constituir um completo relatório. Tais
calcos devem ser preparados em determinado tempo ou no
fim de um período designado.

d — Os esboços embora sem escalas podem, entretanto, 
ser extraidos de uma carta ou do estudo do terreno. Os 
esboços devem mostrar pronta e claramente o aspecto da 
situação.

161 — Folhas de trabalho.

a — Cada oficial mantém apontamentos informativos 
referentes á sua secção. Para tais apontamentos, há folhas 
de trabalho constituídas de folhas colecionadas, com o ín
dice para as várias divisões desejadas. Estas folhas têm por 
finalidade proporcionar um meio útil, rápido e ordenado 
de registro de informações para elaboração de relatórios, 
estudos da situação e planos. Serve também para orientar 
os outros oficiais do estado-maior. Não há modêlo pres
crito para uma fôlha de trabalho, podendo ser utilizado 
para tal objetivo caderno ou mesmo um simples bloco de 
papel. A fôlha de trabalho é dividida em secções os as
suntos que o oficial do estado-maior trata mais freqüente- 
mente, quando da elaboração das partes e dos relatórios da
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unidade. Durante a ausência do oficial encarregado da 
confecção da fôlha de trabalho, os registros são feitos 
por seu substituto legal.

b — A fôlha de trabalho não deve ser retirada da 
secção; serve para prestar informações a outros oficiais 
de estado-maior durante a ausência do oficial que por ela 
é responsável. Constituindo a fôlha um registro temporário, 
as informações que não sejam mais necessárias devem ser 
canceladas com traços cruzados, ou então as páginas que lhe 
são referentes são retiradas e destruídas. Quando a fôlha 
de trabalho estiver completamente preenchida, os assuntos 
que estiverem em vigor sêrão transferidos para nova fô
lha, sendo destruída a antiga.

c ■— cada registro feito na fôlha de trabalho indica 
o número de ordem da mensagem, com data e fonte de in
formação referente ao assunto.

162 — Relatórios:
a — Os relatórios são usados para servir de base aos 

planos. As características e a finalidade dos relatórios 
do estado-maior e da unidade, variam com as necessidades 
do comandante, do comando superior e objetivos dos pró
prios relatórios. O valõr de um relatório não está em sua 
extensão; apenas é necessário que nêle sejam abordados, 
de uma maneira concisa, os pontos importantes. Deve re
duzir-se ao mínimo o número de relatórios escritos exigi
dos de qualquer comandante. Sempre que fôr possível, 
devem ser substituídos por conferências pessoais ou telefô
nicas. Os comandantes podem exigir relatórios de suas 
unidades em determinadas ocasiões, por exemplo, de manhã 
cêdo, ao meio dia e ao cair da noite, mesmo que não haja 
informações úteis á comunicar. Informações negativas po
dem, muitas vêzes, ser tão úteis como as informações posi
tivas. Os relatórios se classificam em especiais e periódicos.

b — Os relatórios especiais são pedidos ou enviados 
quando surge a necessidade de uma informação específica.
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Tais relatórios podem referir-se a determinados assuntos 
de operações, ao emprego e conveniência de material ou 
ensinamentos adquiridos em combate. Os relatórios da situa
ção podem ser pedidos pelos comandos superiores, no 
decorrer do dia, dependendo da espécie de operação.

c ■— Os relatórios periódicos são enviados pelo regi
mento no horário estabelecido pelo comando imediatamente 
superior. Tais relatórios, normalmente, compreendem um 
período de 24 horas, podendo ser determinada a entrega 
dêles a uma. hora certa, diàriamente. A cada oficial do es- 
dado-maior pode ser determinada a entrega de relatórios 
particulares em ocasiões diferentes, durante o período de 24 
horas, porém, também pode ser exigido um relatório ge
ral da unidade. Sendo preciso relatórios separados de 
cada «S» pode usar-se o parágrafo adequado do relató
rio do regimento. Tais relatórios podem ser acompanha
dos de um calco.

Relatório da unidade, diário de campanha e relatório 
dos principais acontecimentos.

163 — 0 relatório da unidade é um registro históri
co e periódico que mostra a situação do momento, e as mu
danças que ocorrem durante o período que abrange. Pode 
conter críticas e sugestões. Suas informações devem ser 
concisas e seus dados estatísticos em forma de quadro, 
sempre que possível. Quando praticável, cada informação 
é indicada na carta da situação, esboço, ou calco que acom
panha o relatório. O relatório da unidade constituirá uma 
parte dos documentos permanentes, se fôr publicado no 
boletim. Serve de base para futuros relatórios e de fonte 
para relatórios periódicos -do comando imediatamente su
perior. Fornece ao comandante e ao estado-maior uma 
recapitulação dos fatos ocorridos no período abrangido. 
Deve ser preparado por todos os membros do estado-maior, 
sob a supervisão do sub-comandante. O parágrafo 1  é 
elaborado pelo S-2; do parágrafo 2 é encarregado o' S-3; 
o parágrafo 3 está afeto ao S-4, com a colaboração do S-l;
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o parágrafo 4 abrange fatos correlatos ou comentários,
não incluídos em outro local, é reservado para o próprio
comandante.

164 — 0 diário de campanha é começado no início 
das hostilidades, devendo ser mantido em dia. É expedido 
mensalmente ou com outro intervalo de tempo conforme 
fôr determinado. Compreende de um modo geral, uma nar
ração histórica dos acontecimentos, contendo, em anexos, 
documentos comprovantes e com interpretações. Documen
tos das subunidades do regimento são a êle juntados.

165 — O relatório dos principais acontecimentos é 
um registro contínuo dos fatos do regimento, compreen
dendo informações sôbre a instrução, planos, atividades, 
estado moral, administração e suprimentos, em tempo de 
paz. É preparado e expedido na data prevista no celendário. 
Devem ser salientados, de preferência aos assuntos de ro
tina, os acontecimentos de maiõr relevância.

ARTIGO VII 

ORDEM DE OPERAÇÕES

166— Generalidades — A ordem de operações é o mo
do pelo qual o comando determina aos comandantes su
bordinados a execução coordenada das operações táticas 
em campanha. A ordem pode ser completa ou particular 
e pode ser emitida por escrito, ditada ou verbalmente. Uma 
ordem contém instruções para tôdas as subunidades e a 
elas é distribuída. Uma ordem particular contém apenas 
os itens referentes a uma parte da tropa. A ordem de opera
ções deve conter cinco itens:

(1) Informações sôbre a situação da tropa amiga e do
inimigo.

(2) Missão da unidade.
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(3) Missões das unidades subordinadas.
(4) Assuntos de administração e logística.
(5) Comunicações e informações sobre a localização

dos postos de comando.

167 — As ordens verbais são usadas frequentemente 
no âmbito do regimento. Quem recebe uma ordem verbal 
faz suas anotações, do mesmo modo que a autoridade que 
a expede, deve fazê-lo baseado em notas. Pode também 
ditar suas ordens, exigindo do subordinado que a recebe 
o registro de suas determinações.

168 — As ordens escritas são empregadas quando
o tempo o permite, e também são usadas para confirmar
e documentar as ordens verbais.

169 — Uma ordem de operações deve ser clara, con
cisa e oportuna. Ê clara quando se emprega linguagem 
simples e padronizada, usando formas afirmativas, frases 
curtas e diretas, e utilizando-se, quando possível, infor
mações gráficas. É concisa, quando feita dentro d,e um es
quema, em que se usam palavras sem sentido dúbio, abre
viações bem conhecidas, apresentadas em expressões cla
ras, usando-se anexos para resumir o texto da ordem 
e juntando cartas da situação, esboços e calcos. Ela 
é oportuna quando feita dentro de um planejamento, em 
que são tomadas a tempo as decisões necessárias, mediante 
o trabalho eficiente do estado-maior.

170 — As ordens devem ser pormenorizadas sôbre a 
execução da missão, para coordenar as ações de todos os 
elementos participantes.

Pormenores posteriores podem ser acrescentados, se 
assim o exigirem a situação, a missão, o nível de instrução e 
a experiência das unidades. Contudo, as ordens não devem 
ter pormenores em demasia, a ponto de tolherem a inicia
tiva ou a decisão dos comandos subordinados.
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171 — Ordens preparatórias, contém informações an
tecipadas para as unidades subordinadas a fim de que fa
çam os preparativos para futuras ações. Essas ordens ser
vem para mantê-las ao par de acontecimentos esperados e 
em condições de elaborar planos. As ordens prepara
tórias obedecem à mesma seqüência das ordens de opera
ções, tanto quanto possível, ainda que freqüentemente se
jam do tipo particular.

17? — Quanto ao sigiio, as ordens de operações são 
classificadas, normalmente, como secretas. Estas classifica
ções devem ser dactilografadas ou escritas por qualquer outro 
modo nas partes superiores de cada fôlha sôlta, sendo usa
do normalmente um carimbo para tal fim.

173 — Composição.
a — A seqüência dos cinco parágrafos é obedecida 

em tôdas as ordens, sejam completas ou particulares, in
dependente do processo de expedição. Deve juntar-se car
tas, esboços, calcos, tabelas ou qualquer outro documento 
que venha tornar mais claro, breve e simples o texto 
da ordem.

b — 0  grupo data-hora é indicado por seis algarismos, 
os dois primeiros èxpressando a data e os quatro últimos 
a hora. Por exemplo,- 06 1930 maio 55, vem a ser 19,30 ho
ras do dia 6 de maio de 1955. As ordens de operações devem 
ser numeradas seguidamente durante a guerra. Quando se 
tratar de grupamentos táticos especiais, as ordens te
rão numeração diferente, em virtude de serem diversas da 
organização normal, ou das normas gerais de ação. O co
mandante ou o subcomandante, normalmente, assina o 
original da ordem e o S-3 autentica e distribui as cópias.

174 — Antes da elaboração da ordem, cada oficial do 
estado-maior procura e fornece as devidas informações 
para auxiliar o comandante a tomar suas decisões. As 
informações são obtidas mediante reconhecimentos, con
tato pessoal ou relatórios de unidades subordinadas, es-
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calão superior ou unidades vizinhas. Durante as opera
ções, a qualquer momento, o estado-maior deve estar em 
condições de fornecer ao comandante tôdas as informações 
referentes ao inimigo, forças amigas, zonas de operações 
ou em condições de obtê-las. Recebendo o regimento uma 
ordem, seu comandante revela a nova missão do regimento 
e pode indicar como deseja executá-la. Baseado na nova 
missão, cada oficial do estado-maior estuda a ordem e a 
situação, prestando informações e apresentando suges
tões sôbre a ação a ser executada.

175 — Elaboração da ordem. O estado-maior auxilia 
o comandante no preparo da ordem. 0  S-3 prepara a ordem
de operações, depois de ter reunido as informações das
outras secções do estado-maior. O S-2 prepara o parágrafo
1; o S-4 auxiliado pelo S-l elabora o parágrafo 4, enquanto
o oficial das comunicações fornece os dados para o pará
grafo 5.

CARTAS E CALCOS DE OPERAÇÕES

176 — 0  S-3 é o responsável pela preparação de car
tas de operações e calcos. A carta de operações é uma re
presentação gráfica, parcial ou total, de uma ordem de ope
rações; igualmente, o calco de operações é a representação 
gráfica, parcial ou total, da ordem de operações, feito 
em papel calco. A finalidade de ambos é dar à ordem de 
operações clareza, concisão e oportunidade. Servem para 
economizar palavras, reduzir os erros e permitir rapidez 
e facilidade de compreensão. Êles são principalmente des
tinados a mostrar zonas ou linhas, tais sejam, zonas de ação, 
objetivos, localização de unidades, esquemas de manobras 
e linhas de partida.

177 — Ambos são preparados da mesma forma; en
tretanto, o calco de operações é mais fácil de ser repro
duzido em campanha; são feitos para apresentar um aspécto 
claro da operação a que se refere, devendo usar-se sinais 
convencionais, símbolos, abreviaturas militares e notas ex-
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plicativas. As notas devem ser breves e se houver instruções 
que não possam ser mostradas por meio de gráficos, serão 
colocadas no texto da ordem. A carta e o calco de operações 
têm um cabeçalho e um final.

178 — A carta e o calco, por si sós podem consti
tuir uma ordem completa, bem assim, fazer parte de uma 
ordem que os contenha. A fim de economizar tempo e tra
balho, costuma-se colocar o texto de ordem de operações 
na própria carta óu no próprio calco de operações. Neste 
último caso, quando devidamente autenticado, o documento 
passa a ser efetivamente uma ordem de operações.

179 — Tôda vez que o oficial preparar uma carta ou 
calco de operações, empregará uma norma padronizada. 
Isto aumenta a rapidez da preparação e facilita a inclusão 
de todos os itens gràficamente representados numa seqiiên- 
cia lógica.

180 — Na confecção das ordens de operações deverá 
ser observado o modelo e a seqüência prescritos nos pa
rágrafos 106 e 107 do manual C 101-5.

181 — Às ordens em calco obedepem ao contido no pa
rágrafo 109 do manual G 101-5.

182 — Quando houver tempo, a ordem de operações
é distribuída a todos os elementos subordinados para que 
tenham completo conhecimento da parte que lhes é atribuí
da na operação.

183 — Quando ocorrem entretanto situações que evo
luam rápidamente, o tempo pode não ser suficiente para a 
confeçâo e distribuição da ordem de operações a todos 
os elementos subordinados. Neste caso, normalmente, são 
expedidas ordens particulares, que constam de instru
ções enviadas a um ou vários elementos, prescrevendo a 
missão que cada um deverá desempenhar na operação 
ou em suas diferentes fáses.
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184 — Essas instruções devem ser concisas, sem pre- v, 
judicar a clareza, nem acarretar a omissão de informações 
essenciais. 

Podem ter apenas um parágrafo, mas obedecem sempre 
à seqüência observada nas ordens de operações. Embora ex
pedidas a um determinado elemento, consignam, geralmente, 
um resumo das instruções dadas aos demais, no que possa 
interessar-lhe.

Por êste motivo, as ordens particulares são completadas, 
tão cêdo quanto possível, por meio de entendimentos, por 
outras ordens, ou pela expedição da ordem de operações.

?5
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CAPÍTULO 3

MOVIMENTOS E ESTACIONAMENTOS 

GENERALIDADES

185 — O regimento de cavalaria a cavalo pode, como 
as unidades das outras armas, deslocar-se por seus próprios 
meios, marchando, ou ser transportado em viaturas, por 
estrada de ferro, por água ou pela combinação dêstes 
processos.

ARTIGO I 

MARCHAS

186 — As marchas podem ser executadas:
a — sem possibilidades da presença do inimigo, são 

as marchas do tempo de paz;
b — com possibilidades da intervenção do inimigo, 

seja pela sua observação ou por seus fogos, são as mar
chas táticas, do tempo de guerra;

187 — Podem, conforme a situação, ser:
— diurnas ou noturnas (estas as mais comuns)
— normais ou forçadas, conforme a sucessão das

etapas, a extensão destas e a velocidade.
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188 — Qualquer que seja sua natureza as marchas, para 
serem bem realizadas, devem ser planejadas e cuidadosa
mente preparadas.

PLANEJAMENTO

189 — O comandante do regimento tôda a vez que 
tiver de realizar uma marcha, planeja sua execução, con
siderando os seguintes fatores: a situação tática, o efeti
vo e a organização da unidade, a profundidade das colu
nas, o estado e o gráu de treinamento dos homens e ani
mais, as condições meteorológicas, o terreno, os itinerários, 
as aguadas e a situação dos suprimentos.

190 — Quando o encontro com importantes forças ini
migas é possível, o comandante deve considerar em pri
meiro lugar a missão recebida e a segurança da sua 
tropa; o conforto dos homens e animais é fator de im
portância secundária. No entanto, a fim de manter o 
poder combativo da tropa e as possibilidades de marcha 
da unidade, o comandante não deve perder oportunidades 
para poupar seus homens e animais.

DISPOSITIVO

191 — O dispositivo e as formações de marcha do re
gimento devem permití-lo entrar em combate no menor 
tempo; seus elementos são colocados nas colunas em fun
ção do emprêgo provável.

192 — Quando o contato com o inimigo é remoto, o 
dispositivo deve ser o que mais facilite o movimento 
da tropa e assegure o máximo de conforto. Êste dispo
sitivo deve proporcionar aos esquadrões a escolha do 
terreno favorável para maiores velocidades e permitir 
uma progressão uniforme.

193 — O regimento pode marchar em uma ou mais 
colunas, dependendo da situação, das estradas disponíveis 
e da missão.
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194 — Uma única coluna facilita o controle e o desen
volvimento para um flanco; duas ou mais colunas facilitam 
o desenvolvimento para a frente; o escalonamento para
um flanco facilita a manobra e o desenvolvimento na di
reção dêsse flanco. Um grande número de pequenas co
lunas permite fugir às vistas aéreas e reduz as baixas
em virtude de ataques aéreos e o do fôgo da artilharia. Ao
decidir como vai marchar o regimento, o comandante deve
considerar que estas medidas, se por um lado facilitam a 
marcha, por outro dificultam o comando.

195 — Quando o regimento marcha em várias colunas, 
devem ser designados comandantes para cada uma delas. 
São constituídas colunas de esquadrões ou de grupos 
de esquadrões. As viaturas do regimento em geral cons
tituem uma coluna.

196 — Os comandantes de colunas são responsáveis 
pela segurança de suas colunas, sendo os comandantes das 
colunas do flanco também responsáveis pela segurança 
nesse flanco.

LOCAL DO COMANDO

197 — O comandante do regimento, acompanhado de 
parte ou de todo seu estado-maior e órgãos de comando, 
pode marchar no intervalo entre a vanguarda e o grosso 
da coluna, ou de uma das colunas, ou ainda pode deslo- 
car-se por um itinerário à parte ou transportar-se por 
grandes lanços acompanhado do mínimo possível de seus 
auxiliares, imediatos.

198 — A profundidade das colunas em marcha exerce 
considerável influência sôbre a etapa diária. Em con
dições normais e se a rêde de estradas o permitir o 
regimento deve desdobrar-se por esquadrões.

199 — Quando duas ou mais colunas têm de passar 
um mesmo desfiladeiro ou transpor um curso dágua pela
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mesma ponte ou num só ponto, são tomadas medidas 
para evitar aglomeração à entrada ou saída do desfiladeiro 
ou passagem.

Devem, além disso, estas regiões ser completamente 
reconhecidas e protegidas pelos destacamentos de segu
rança antes das colunas nelas penetrarem.

VELOCIDADE E ETAPA

200 ■— As condições físicas dos homens e cavalos e 
o gráu de instrução e adestramento existentes, exercem
influência direta na determinação da velocidade de mar
cha e da extensão da etapa.

Os elementos a cavalo fazem 6 a 10 km por hora nas 
marchas normais; com homens e animais deficientemente 
treinados a velocidade é diminuída e os períodos de des
canso devem ser aumentados, quer em número, quer em 
duração.

201 — O comandante ao planejar a marcha deve con
siderar o clima e as condições meteorológicas, os quais 
exercem influência direta sôbre a capacidade de marcha 
de sua unidade. Os elementos a cavalo são principalmente 
afetados pelo calôr ou pelo frio intensos. O calôr exige 
que se dê água mais freqüentemente aos animais e que 
se marche a pé mais tempo, o que redundará na dimi
nuição de rendimento da marcha. Evita-se o efeito do 
calor marchando à noite ou durante as horas mais frescas 
do dia. O frio intenso exige também longos tempos de 
marcha a pé a fim de proteger os homens o que, como 
acima, redunda em diminuição da etapa de marcha,

• 202 — A natureza do terreno e as características
dos itinerários afetam a capacidade de marcha do regi
mento. Ao planejar a marcha seu comandante deve ter
informações completas sôbre o terreno e a natureza dos
itinerários. Os terrenos planos ou levemente ondulados
são mais favoráveis.

200 —  202
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203 — O regimento pode se deslocar através campo 
sem diminuir o rendimento de marcha, salvo em terreno 
muito acidentado ou boscoso; suas viaturas, entretanto, 
estão, como tôdas as viaturas, subordinadas à diminuição 
na sua velocidade sempre que deixarem as estradas.

204 — Os pântanos podem ser obstáculos intransponí
veis para o regimento e os cursos dágua invadeáveis com 
mais de 10 0  metros de largura afetam o seu rendimento 
de marcha.

205 — O estado e a natureza das estradas exercem 
influência sôbre a capacidade de marcha do regimento; 
as de superfície consistente proporcionam bom piso para 
os animais e viaturas; as de conservação precária, com 
pedregulho sôlto, buracos e valas fundas, bem como as 
situadas em terrenos montanhosos com longos declives e 
elevações íngremes, afetam profundamento seu rendimento, 
obrigando o aumento dos tempos de marcha a pé, redução 
e mesmo anulação dos tempos de trote.

206 — Sempre que possível, os itinerários e as pas
sagens em cursos dágua devem ser reconhecidos e bali
zados; estas quando consideradas inseguras para a pas
sagem das viaturas deverão ser desviadas ou reforçadas. 
Ao planejar a marcha devem ser consideradas as possibilida
des da existência de água nos itinerários disponíveis. Em
bora os animais possam deslocar-se por muitas horas sem 
beber, isto afeta o rendimento de marcha.

207 — No verão e nos dias muito quentes os animais 
necessitam de água mais frequentemente; nas marchas for
çadas ou nas marchas muito longas deve-se dar-lhes água 
tôdas as vêzes que fôr possível.

208 — A extensão e natureza dos locais destinados 
a dar água aos animais influem no rendimento de marcha 
da unidade.

209 — O suprimento contínüo aumenta a eficiência 
de marcha do regimento, o qual pode por longos períodos
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viver com rações reduzidas ou dos recursos locais, en
tretanto, isto afetará sua capacidade.

Em princípio, os cavaleiros comem antes de partir e 
enchem seus cantis de água, café, etc. Os cavalos devem 
ter bebido e, se as circunstâncias permitirem, comido 
parte da ração de milho duas horas antes.

PREPARAÇAO
210 — A finalidade da preparação de uma marcha é 

de ter homens, animais e viaturas no melhor estado pos
sível para sua execução; isto é, esquadrões devidamente 
equipados e supridos, com suas viaturas carregadas de 
acordo com as ordens; medidas tomadas para o supri
mento antes, durante e após o movimento, bem como para 
a manutenção e a evacuação do material inutilizado; esco
lhido o ou os itinerários, os locais dos altos, as aguadas, 
o local do estacionamento final, e a velocidade a adotar.

211 — Em princípio é organizado um gráfico da mar
cha a realizar, baseando-se na velocidade, na hora fixada 
para a partida ou na que deve chegar ao seu destino e 
na distância a ser coberta,

212 — Antes de deixarem o local do' estacionamento, 
os comandantes de esquadrão inspecionam suas unidades 
a fim de verificarem se estão em condições de iniciar 
a marcha.

Os comandantes das unidades elementares já devem ter 
passado revistas detalhadas e tomado as providências 
necessárias.

Esta medida visa constatar o perfeito estado dos ani
mais na parte referente à sua limpeza e ferragem, ao seu 
correto ensilhamento e o equipamento exato do arreamento.

INÍCIO DA MARCHA
213 — O regimento ocupando um estacionamento ex

tenso no sentido da frente, a coluna é formada pela pas-
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sagem sucessiva de seus diversos elementos pelo ponto 
inicial.

214 — Os comandantes subordinados mandam reconhe
cer os itinerários respectivos até o ponto ou linha inicial, 
avaliam o tempo necessário para percorrê-los, marcam 
a hora de partida e iniciam a marcha no momento pre
ciso para atingirem o local de reunião, a linha ou o ponto 
inicial na hora determinada pelo comandante.

215 — Tódo o ponto inicial deve ser de acesso fácil 
e de arredores livres de obstáculos, não se devendo esco
lher a saída de um desfiladeiro, povoação, mata, etc.

216 — Quando os estacionamentos estão escalonados 
em profundidade, de um lado e outro da estrada a per
correr, a coluna é formada pelo início da marcha dos 
diferentes elementos no momento oportuno. 0 comandante 
fixa a hora em que os elementos principais devem dei
xar os respectivos estacionamentos.

217 — Os elementos de segurança iniciam o movimen
to com a antecedência suficiente para o cumprimento de
suas missões.

0  destacamento precursor é organizado de acôrdo 
com as NGA do regimento, ou conforme a situação par
ticular. Normalmente, é constituido de elementos de re
conhecimento e de alguns sapadores, sob o comando de 
um oficial.

Compete-lhe a missão de reconhecer o itinerário, ba
lizá-lo, se fôr o caso, e efetuar trabalhos ligeiros de refor- 
çamenlo nas obras darte e reparações que venham faci
litar o deslocamento da tropa.

218 — A partida nunca deve ser retardada. Quando 
o comandante não estiver à testa da unidade na hora
prescrita, o oficial mais graduado põe-na em movimento.

219 — Os trens dos esquadrões ou partem com êstes 
ou permanecem nos estacionamentos até serem reunidos
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pelo comandante do esquadrão de serviços; os do regimen
to, Se deslocarão constituindo um grupamento a parte; ' 
em algumas circunstâncias especiais poderão preceder 
a coluna.

ORDENS

220 — Tomada a decisão de marchar, em geral o 
comandante expede uma ordem preparatória, verbal ou 
escrita, na qual consta a hora de início da marcha e tôdas 
as informações que possam auxiliar sua preparação.

221 — A ordem de operações para o movimento deve 
esclarecer quanto a situação tática, objetivo da marcha, 
velocidade, formações, dispositivo, ponto ou linha inicial, 
medidas de segurança e todos os outros pormenores re
lativos à marcha; é expedida após a ordem preparatória, 
podendo ainda ser escrita ou verbal. ‘

222 — Para maiores detalhes ver o manual C 101-5.

EXECUÇÃO

223 — Para a execução correta de uma marcha há 
necessidade de previsões que compreendem o controle, 
as formações, os altos, andaduras, cuidados com os ho- 
mentos e animais e que constituem a disciplina de marcha.

224 — O controle da marcha do regimento pode ser 
feito pela prescrição aos comandantes de esquadrão de 
informarem ao atingirem determinados pontos ou linhas, 
os quais devem ou não ser ultrapassados antes de deter
minada hora ou à ordem.

225 — Os comandantes das colunas e dos esquadrões 
marcham na posição de onde melhor possam observar 
sua tropa, sendo auxiliados nesse contrôle por todos os 
oficiais e graduados; são responsáveis pela manutenção 
da ligação com os elementos da vanguarda e sendo ne-
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cessário, grupos de balizadores e patrulhas de ligação 
são empregados, particularmente, quando o terreno íôr 
muito coberto e a estrada muito sinuosa, atravessar 
povoados.

226 — Quando a coluna é cortada (passagem de nível, 
etc) o comandante detido deve informar imediatamente 
aos elementos que o precedem e seguem, reiniciando a 
marcha ao trote, logo que obtenha passagem, conservan
do esta andadura até retomar a distância normal.

227 — A formação do regimento para a marcha é
normalmente em coluna por dois, uma fila em cada lado
da estrada aproveitando as melhores partes da estrada
ou as melhores cobertas ao longo do itinerário. Os co
mandantes de esquadrão têm liberdade de adotarem as for
mações que melhor se adaptem à situação.

228 — O regimento é a unidade de marcha, o coman
dante do elemento da testa controla a velocidade de 
acôrdo com as instruções recebidas.

229 — Em regra a distância entre os esqadrões é 
de 20 a 50 metros e entre os pelotões ou secções de 10 
a 20. Quando a situação o permitir, essas distâncias podem 
ser aumentadas, tendo em vista proporcionar o máximo 
conforto para os homens e animais.

A L T OS
230 — As marchas são em princípio interrompidas por 

altos destinados à alimentação e repouso da tropa, po
dendo êstes ser de curta ou longa duração. Além destas fina
lidades os altos visam conservar em boas condições, os 
homens, cavalos, viaturas e equipamentos, proporcionando- 
lhes tempo para inspeção e descanso aos homens e animais.

231 — O primeiro alto é feito para ajustagem do equi
pamento, arreiamento e revista dos cascos dos cavalos.

Êste alto é realizado após a primeira meia hora de,, 
marcha e lem a duração de 15 minutos.
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232 — Após êsse primeiro alto o regimento faz em 
cada 1 1 0 minutos de marcha mn alto de 13 a 20 minutos.

233 — Quando tiverem de ser feitos altos imprevis
tos, todos os elementos da coluna devem ser informados 
imediatamente quanto à sua provável duração e sôbre 
as causas respectivas, se fôr o caso.

234 — Grandes altos são feitos para evitar o calor 
intenso ou quando a extensão da etapa ou as circuns
tâncias especiais o exigirem. Nestes altos cuja duração 
é de uma a quatro horas, os cavalos são desencilhados e 
fSrrageãdós, caso á situação o permita. Os homens fuzem 
sua refeição. Em geral não são feitos grandes altos nas mar
chas de menos de 40 km.

235 — Durante a realização de um alto, todos o s ' 
elementos desimpedem a estrada. Os comandantes dos 
diversos elementos, após examinarem suas próprias mon
tadas, arreiamentos e equipamento, inspecionam suas uni
dades. Todos os homens, sem perda de tempo, ajustam o 
arreiamento e o equipamento e examinam os cascos de 
suas montadas.

236 — Todos os elementos devem ser alertados, antes 
de ser reiniciada a marcha; os animais são postos em 
forma, os equipamentos sofrem uma verificação final, os 
homens montam à ordem do comandante ou seguindo o 
seu exemplo e a marcha é reiniciada na hora devida. Ao 
montar depois de um alto, os cavaleiros ajudam-se mütua- 
mente, para apressar a operação, evitando acidentes, so
bretudo os produzidos por deslocamento de selas.

237 — As andaduras normais de marcha são o passo 
intercalado de pequenos períodos de marcha a pé com 
a velocidade de 6 km por hora e o trote com a veloci
dade de 13.2km horários. O galope somente é empregado 
em circunstâncias excepcionais ou quando a situação 
tática o exigir.

232 —  237
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238 — As condições físicas dos homens e dos ani
mais e a natureza das estradas determinam quando a 
velocidade normal de marcha para as diversas andaduras 
pode ou não ser mantida.

239 —• No início e fim das marchas os cavalos devem 
ser conduzidos a mão, por 5 minutos.

240 — Os períodos de trote devem, sempre que possível, 
ser feitos em terrenos planos; deve ser evitado subir 
ou descer ao trote rampas muito íngremes. O trote nas 
estradas pavimentadas é preferível a trotar em estradas 
pedregosas e arenosas, em lamaçais ou em estradas muito 
acidentadas.

241 — Sabendo o número de minutos que deve trotar 
em cada hora a fim de manter a velocidade prescrita, 
o comandante do elemento de marcha escolhe as andadu
ras de acordo com as condições da estrada.

242 — A regularidade da andadura deve ser rigoro
samente conservada e todos devem esforçar-se no sentido 
de mantê-la.

243 — O comandante do pelotão testa da coluna é 
geralmêhte o oficial encarregado de regular a andadura 
de marcha, devendo para isto marchar à frente de sua 
unidade.

244 — As partidas e paradas bruscas assim como a 
irregularidade das andaduras são causas de fadiga con
siderável para os cavalos e cavaleiros.

245 — Para a tropa iniciar a marcha, parar ou mudar 
de andadura, o comandante da coluna faz prèviamente 
o gesto de advertência — atenção — depois o gesto de 
execução — em frente, ao trote, alto, etc, no momento
em que deve ser feita a mudança de andadura. Êstes
gestos são repetidos da frente para a retaguarda pelos
oficiais e graduados.
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246 — Em determinados casos ( marchas à noite, com 
nevoeiro, etc) os gestos são substituídos por sinais de 
apito, ou mesmo por comando à voz.

247 — A coluna conserva a formação, guando faz alto. 
Seus elementos constitutivos reconstituem prèviamente as 
distâncias e desobstruem a estrada, desviando-se para o 
lado direito.

248 — Se a unidade tiver que se deslocar entre dois 
elementos de velocidade inferior à sua, deverá marchar 
em sua andadura normal até encontrar o elemento que 
a precede; faz, então, alto e deixa-se alcançar pelo ele

mento que a segue, para depois novamente avançar sem
retardar a marcha do último.

249 — Tôdas as unidades base mudam as andaduras

sucessivamente no mesmo ponto por ordem ou sinal de 
seus comandantes.

250 — Cuidados com os homens e animais —
a — Nas temperaturas extremamente quentes não deve 

ser permitido aos homens ingerirem alimentos ou be
bidas nocivas ou em quantidade excessiva.

b — Os períodos de trote muito curtos ou demasiado 
longos, a não ser quando a missão o exigir, causam fadiga 
aos homens e animais. Longos períodos ao passo fazem 
com que os homens relaxem a posição na sela, cansando-se 
e cansando os cavalos.

c — É aconselhável dar água aos cavalos cêrca de uma 
hora após o início da marcha e, novamente, poucos quilô
metros antes de fazer um grande alto. Com calôr e em 
tempo sêco é ainda aconselhável dar-lhes de beber de 
duas em duas, ou de três em três horas.

d — As queimaduras nos homens e animais poderão, 
na maioria dos casos, ser evitadas, desde que se ajustem 
perfeitamente as roupas, equipamentos e arreiamentos.
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e — Devem aproveitar-se tôdas as oportunidades para 
transportar as cargas e equipamentos em viaturas. Em
bora seja de todo interêsse que nos treinamentos, as car
gas permaneçam completas, em manobras, grandes marchas 
de verificação, etc, salvo ordem expressa em contrário, 
as cargas podem ser aliviadas.

f — Em uma marcha normal, deve conduzir-se os 
cavalos a mão por um período de tempo não superior 
a 5 minutos no, fim ou no início da marcha.

Nas etapas pequenas poder-se-á fazer a pé cêrca 
de 1 km na partida e de 1,5 na chegada; neste último trecho 
os arreiamentos devem ser afrouxados.

Sendo longa a etapa, êsses percursos a pé podem 
atingir um quarto do total.

Não é aconselhável fazer outros percursos a pé duran
te a marcha, porque a ação de montar e apear repetidamen
te pode causar ferimentos nos animais pelo desajuste do 
arreiamento. Entretanto, tal medida poderá ser adotada 
se as condições meteorológicas, as rampas muito íngremes, 
a fadiga dos homens e cavalos ou outras condições espe
ciais o exigirem.

g — Para os cuidados com os animais durante a 
marcha vêr o manual C 25-5.

251 — A disciplina de marcha consiste na observação 
das seguintes regras:

a — Conservar as andaduras e as velocidades de mar
cha determinadas, mudando-as simultânea e ordenadamen
te no interior de cada esquadrão ao cc "iando ou sinal.

b — Após passar um ponto crítico, conservar a mesma 
andadura até que a retaguarda da unidade o tenha ul
trapassado .

c — Observar as regras do tráfego.
d — Desobstruir as estradas por ocasião dos altos.

— 251 —

REVOGADO



— 82 —

e — Evitar que os homens se atrasem e saiam de 
forma a não ser em casos de absoluta necessidade.

f — Policiar os locais de alto e de estacionamentos.
g — Repetir os sinais, ordens e alertas quando a si

tuação o exigir.
h — Proporcionar aos animais todo o conforto possí

vel dentro da missão.
i — Apear quando não houver necessidade de perma

necer montado.
j — Conduzir os cavalos à mão nas distâncias esta

belecidas, não os deixando atrasar.
k — Não se deve permitir que as praças marchem 

fora de seus lugares ou se afastem da coluna sem per
missão especial.

1 — Os comandantes de esquadrão regulam a marcha 
de suas unidades de modo a conservar a distância e 
uma andadura regular, sem aumento ou diminuição brusca 
de velocidade.

m — São proibidos os gritos de «marche», «alio», ou 
«meia volta». Só os oficiais e sargentos comandantes de 
frações podem fazer comandos.

n — Ninguém pode sair de forma sem autorização que 
só é dada em caso de necessidade absoluta (cavalo des
terrado, manta caída, equipamento desarranjado). Um 
cavaleiro deixado momentaneamente para trás deve ficar 
acompanhado por um graduado ou companheiro, os quais 
reunem-se em seguida à cauda da coluna e continuam ao 
trote durante os tempos de passo, até retomarem seus 
lugares em forma, no primeiro alto.

o — Um oficial com uma pequena guarda marcha
na cauda do regimento encarrega-se de manter cerrada 
a unidade e evitar que fiquem retardatários. Se um homem
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sai de forma, êsse oficial o examina e encaminha ao 
médico, ou o compele a prosseguir a marcha, se fôr o 
caso.

p — Um oficial médico, com meios de transporte de 
feridos ou doentes, marchando na retaguarda de cada 
regimento examina os homens autorizados a aguardar 
sua passagem, dá-lhes permissão para viajar na ambu
lância ou, se fôr o caso, ordena que se apresentem à 
guarda de sua unidade.

Para pormenores, concernentes ao recolhimento e à
evacuação dos acidentados ou doentes ver o Manual C 
100- 10 .

q — Os comandantes dos pelotões do centro marcham
à retaguarda, nos flancos ou entre as colunas de seus res
pectivos pelotões para fiscalizar a marcha, porém com a 
preocupação de não perturbar a circulação. Fiscalizam 
a posição dos cavaleiros principalmente em fim de etapa, 
pois nessa ocasião a diminuição da tensão de espírito 
causada pela fadiga ou pelo sono podem dar lugar a 
graves feridas no dorso dos animais.

r — Os esquadrões e suas viaturas não devem inter
ceptar a estrada de marcha; encostam-se as viaturas para o 
lado direito normalmente, mas, tratando-se de veículos 
pesados, convém- deixá-los na parte empedrada, quando 
as margens não oferecem a solidez necessária.

s — A passagem de uma coluna para a frente 
da outra dá-se em princípio, quando uma delas está pa
rada. Em caso de urgência a tropa que vai ser ultrapassa
da deve fazer alto.

t —- É proibido viaturas da mesmá natureza se ultra
passarem durante a marcha.

u — Quando a marcha de uma coluna é interceptada 
pela de outra, os comandantes respectivos entram em 
entendimento, competindo ao mais graduado decidir.
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TRANSPOSIÇÃO DE CURSOS DÁGUA

252 — Os cursos dágua podem ser transpostos em 
pontes comuns existentes nas estradas, em pontes mili
tares, a váu, a nado, em portadas e sôbre o gêlo.

253 — A transposição de um curso dágua por pontes 
de grande extensão em uma estrada de rodagem, é executada 
da mesma maneira que a passagem de um desfiladeiro.

254 — Medidas, especiais de proteção devem ser ado
tadas enquanto as tropas estiverem engajadas na travessia.

255 — A transposição por pontes de equipagens, pon
tes suspensas ou de fortuna, exige precauções especiais 
de acordo com as ordens particulares estabelecidas para 
cada ponte.

a — As regras gerais a serem observadas na passa
gem são as seguintes:

— deve ser guardado o maior silêncio e evitadas 
as paradas capazes de ocasionar o atravancamento da ponte;

— as unidades passam em coluna por um ou por dois, 
os cavaleiros a pé, com os cavalos pelas rédeas. Os cavalos 
marcham no centro, pelo meio da ponte e os cavaleiros 
pelos lados de fóra;

— - os esquadrões guardam 20 metros de distância;
— os comboios hipomóveis marcham a passo, as via

turas avançam pelo meio da ponte e conservam 10  metros 
de distância entre si; os condutores apoiam e conduzem 
os cavalos da esquerda pela rédea; os homens transpor
tados apeiam também e recebem ordem de marchar, um à 
frente e outros à direita e à retaguarda das viaturas:

— em caso de ataque aéreo, os elementos que esti
verem sôbre a ponte continuam o movimento e os que ainda 
se acharem em terra tomam as medidas regulamentares 
p'ara se dissimularem e organizarem a defesa.

— É proibido fazer alto nas imediações das pontes 
que devem ficar desembaraçadas nos dois sentidos.
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c — Os elementos a transporem tomam o dispositivo 
apropriado uns 100 mefros antes da ponte e o conservam 
até que a tenham ultrapassado desta distância.

256 — Para passagem a váu ver o parágrafo 958 do 
Manual C 2-15.

257 — Para passagem a nado ver os parágrafos 960 
a 965 do Manual acima citado.

258 — Para passagem por meios descontínuos vêr os 
parágrafos 966 a 972 do Manual C 2-15.

259 — Para passagem sôbre o gêlo vêr o parágrafo 973 
do mesmo manual acima.

MARCHAS FORÇADAS, NOTURNAS E ATRAVÉS CAMPO

260 — As marchas forçadas, noturnas e através campo 
são feitas sob condições que introduzem fatores especiais 
além dos considerados nas marchas comuns.

261 — A marcha forçada é aquela na qual uma tropa 
durante um período determinado cobre uma distância con
sideravelmente maior do que a que ela pode percorrer nor
malmente. Ver os parágrafos números 975 a 979 do manual 
C 2-15.

262 — O regimento realiza marchas noturnas com o 
fim de agir por surprêsa, para se furtar aos ataques e à 
observação aérea, para diminuir o perigo de ataques me
canizados, para ganhar tempo, para fugir ao calôr exces
sivo ou para fins de instrução.

263 — Em campanha a forma mais comum de marcha 
é a noturna-

264 — Nas noites de luar o regimento pode manter 
aproximadamente a mesma velocidade de marcha que du-
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rante o dia; durante as noites escuras essa velocidade é 
reduzida) variando com o estado das estradas.

265 — A disciplina de marcha deve ser mais rigorosa
mente exigida.

266 — A marcha é executada em silêncio; grandes 
percursos ao passo, entrecortados com tempos de trote 
e alguns períodos a pé.

267 — Conforme a situação, são tomadas precauções 
especiais para proteger a tropa contra a aviação. Somente 
são permitidas luzes veladas; é proibido fumar.

268 — Sempre que possível os preparativos devem ser 
feitos de dia.

269 — O deslocamento dos trens poderá ser feito em 
comboios com ou sem luzes.

270 — Quando as circunstâncias permitirem é pre
ferível partir à noite para chegar de dia.

Ver os parágrafos ms 980 a 989 do citado manual.

271 — As marchas através campo podem tornar-se 
necessárias devido à situação tática ou devido à falta de
estradas disponíveis.

Em terreno normal é possível manter a velocidade 
de 6 Km por hora.

Vêr os parágrafos n’s 990 a 994 do manual C 2-15’

ARTIGO II

MOVIMENTO MOTORIZADO

272 — Devido à fadiga e ao enfraquecimento que as 
longas e freqüentes marchas forçadas causam aos homens
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e animais, e devido à redução de eficiência combativa dal 
resultante, deve-se aproveitar tôdas as oportunidades para 
transportar as unidades a cavalo por meio de veículos mo
torizados.

273 — O transporte de um regimento e mesmo de sub- 
unidades exigirá porém, grande disponibilidade de viaturas 
adequadas, assim como ótimas estradas.

274 — Para detalhes ver os manuais abaixo:
— o C 25-10 trata da organização dos movi

mentos por transportes motorizados;
— o C-2-50 trata dos tipos de viaturas a uti

lizar, das modificações necessárias a serem introduzidas 
nessas viaturas, o equipamento extra exigido para ada
ptá-los, dos processos de embarques e dos cuidados a ter 
com os animais durante as marchas.

275 — Esta medida, entretanto, tem caráter excepcio
nal, pois, dificilmente se encontrará viaturas em número su
ficiente para o transporte de todos os animais de um regi
mento; o normal, em tais circunstâncias, será a utilização 
dos veículos para transportar o pessoal e material, alivian- 
do-se os animais de sua carga.

Estes serão, então, reunidos e em liberdade, tocados. 
Uma escolta composta de elementos habituados a conduzir 
tropas terá a seu cargo o deslocamento dos animais.

O oficial encarregado dessa missão receberá indica
ções quanto à situação, itinerário a seguir e ponto de des
tino.

De posse desses dados fará um estudo da região a ser 
percorrida, dos recursos que poderá encontrar, das agua
das e pastagens. Em função do estado dos animais regulará, 
então, as etapas a serem efetuadas.

Normalmente, o pessoal de veterinária e os feiradores 
da unidade farão parte dessa escolta, devendo condu
zir o material necessário para socorros de urgência.
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ARTIGO III

MOVIMENTO POR ESTRADA DE FERRO
276 — A via férrea é o meio de transporte mais apro

priado, mais confortável e mais rápido a ser empregado 
para os deslocamentos das forças de cavalaria nos movi
mentos de grande envergadura.

277 — O regimento ou unidades de menor efetivo 
normalmente só é transportado por êste meio quando a 
distância a percorrer fôr muito grande ou a situação e a 
missão o exijam.

278 — Os manuais abaixo tratam em detalhe dêste 
assunto:

— o C 101-5 contém mementos de ordens e grá
ficos de embarque e desembarque;

— o C 1 0 1 -1 0  contém informações relativas à ca
pacidade dos diversos tipos de vagões;

— o C 2-50 contém detalhes sôbre os diversos ti
pos de vagões, sua preparação para o embarque dos 
animais, processos de embarcar, cuidados, forragea- 
mento, etc.
279 — As ordens sôbre o movimento de um regimen

to a ser transportado por via férrea, devem especificar as 
estações de embarque, número e tipo de composição hora 
de partida, hora do embarque, destino do movimento e 
estações de desembarque.

Em muitas situações, os elementos motorizados do re
gimento se deslocam por rodovia, para o destino, enquanto 
o restante do regimento é transportado por ferrovia.

ARTIGO IV

MOVIMENTO POR ÁGUA

280 — O transporte da cavalaria por água obedece 
aos mesmos princípios, conduta e organização que o das

276 — 280
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outras tropas, com a única diferença de que devem ser to
madas providências especiais para o embarque dos animais 
e cuidados particulares devem ser a êles dispensados du
rante a viagem.

281 — Os manuais abaixo contém as informações neces
sárias:

— o C 1 0 1 -1 0  contém informações referentes à 
espécie de embarcações exigidas, adaptações a introduzir 
na frota comercial, o material necessário. As atribuições 
do oficial encarregado do transporte dos animais, o trans
porte destes, do pessoal do serviço veterinário; o embarque 
e os cuidados com os animais, bem como sua preparação 
para o desembarque, constam do manual G 2-50.

— o C 101-10 contém informações referentes à pre
paração do embarque, tonelagens necessárias para o trans
porte das tropas e dos suprimentos, planos, etc

ARTIGO V 
ESTACIONAMENTOS 

GENERALIDADES

282 — É indispensável dar tempo à tropa para re
pousar, preparar os alimentos, cuidar dos cavalos e con
servar o material, sob pena de inutilizá-la prematura
mente. Os períodos de movimento são, pois, interrompidos 
por jornadas de repouso, sempre que a situação o permite.

283 — É de tôda conveniência que a instalação da 
tropa seja realizada de preferência de dia. Embora à noite 
a instalação se torne difícil, poderá, em certas situações, 
ser realizada; nêste caso deve levar-se os preparativos 
o mais longe possível; o trabalho dos estacionadores é 
feito em detalhe; os trens são aproximados e as distribuições
são feitas quanto possível antes do anoitecer.

284 — O regimento, quando no conjunto da divisão, 
recebe uma zona de estacionamento.

281 284
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285 — Tôdas as cobertas existentes devem ser cui
dadosamente aproveitadas contra a observação aérea.

286 — Devem ser feitos os máximos esforços para 
abrigar os homens e os animais.

287 ■— Logo que o regimento chega ao seu estacio
namento, os cavalos são cuidados conforme as prescri
ções do manual C 25-5, as barracas são armadas se fôr o 
caso, procede-se a limpeza do armamento e o serviço é 
escalado.

288 — Os manuais abaixo contém informações refe
rentes ao estacionamento e são aplicáveis à cavalaria:

— o C 101-10 trata das zonas de estacionamento, 
capacidade dos diferentes tipos de edifícios e das bar
racas e o espaço para estacionamento de unidades de 
vários efetivos.

— o C 21-10 trata da escolha e da higiene dos 
locais, das instalações sanitárias, etc.

— o C 10 0 -10  trata dos suprimentos e dos servi
ços no estacionamento.

TIPOS DE ESTACIONAMENTO

289 — Um regimento pode como qualquer outra uni
dade estacionar em bivaque, acampamento ou acantona- 
mento.

Ver parágrafos 1016 a 1020 da manual C2-15.

ESCOLHA DOS LOCAIS DE ESTACIONAMENTO

290 — Os estacionamentos da cavalaria são estabele
cidos nas proximidades de água, ou nas localidades que a 
possuam em quantidade suficiente.

Ver parágrafos 1021 a 1025 do manual acima.
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ACANTONAMENTOS

291 — Dentro da zona reservada ao regimento no 
conjunto da divisão ou dentro da zona escolhida, _o_ co
mandante do regimento distribui setores aos esquadrões 
e acs outros elementos a êle subordinados, tendo o cui
dado de designar sempre que possível os dois lados de 
uma mesma rua a um único esquadrão.

292 — Os oficiais acantonam nas proximidades ime
diatas da tropa que comandam; quando as circunstâncias 
permitem podem acantonar reunidos por esquadrão.

293 — Escolhido o local para o acantonamento, os es- 
tacionadores, feito o reconhecimento, demarcam os setores 
reservados aos esquadrões e a outras instalações, utilizando 
tabolêtas ou inscrições, que são retiradas ou apagadas tão 
logo a unidade deixe o acantonamento.

As direções das instalações mais importantes, P C, pôsto 
de polícia, bebedouros, cozinhas, etc são assinalados por 
setas.

294 — A guarda é instalada nas proximidades do P C.

295 — Os trens do regimento estacionam reunidos 
se a situação permitir e a zona ocupada não fôr muito 
extensa; caso contrário é conveniente sua descentralização.

296 — Os trens dos esquadrões estacionam geralmen
te dentro da sua zona.

BIVAQUES
297 — Um regimento instala-se em bivaques aprovei

tando o mais possível as cobertas e abrigos existentes, bem 
como distribuindo seus menores elementos por tôda a zona 
a fim de fugir o mais possível às vistas do inimigo.
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298 — É conveniente, entretanto, que não sejam rom
pidos os laços táticos 'á fim de facilitar as reuniões em 
caso de alerta e os demais serviços da vida no estacio
namento.

ÂCANTONAMENTOS — BIVAQUES
. 299.— Sempre que fôr possível é conveniente abrigar 

o maior número de homens e animais contra as intempéries.
300 -— A localidade deve ser .repartida de modo que 

caiba uma parte da sua área edificada a cada esquadrão. .
ESTACIONAMENTOS DOS CAVALOS DE MÃO
301 Sempre que a situação o permitir os animais 

devem estacionar junto oú muito próximo de suas unidades.
302 — Caso isto não seja possível o comandante do 

regimento designa a região onde devem estacionar e quem 
comandará o grupamento.

303 — 0 comandante do grupo de cavalos reparte a 
zona que lhe foi designada entre os grupos dos esquadrões, 
de modo que possam tirar o maior partido possível das 
cobertas .existentes a fim de fugir às vistas do inimigo.

a — Recebida a ordem que lhe atribue o comando do 
grupamento, retine os comandantes dos grupos dos: ca
valos de mão dos esquadrões e da-lhes suas ordens sôbre o 
deslocamento para o estacionamento, itinerários a seguir e 
região aproximada que cada grupo deve ocupar no esta 
cionamenio. ■ : ... : d

— Providencia no reconhecimento e Jogo após na 
repartição da zona, seguindo neste trabalho as mesmas 
prescrições que são seguidas .c.om--referência ao estaciona
mento de uma unidade.

: ' ORDEM DE ESTACIONAMENTO
304.— As ordens de estacionamento indicam:

— a situação, geral; .

298 — • 304;:
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— a zona atribuída a cada esquadrão,, PC e aos 
trens ;

— a forma de estacionamento ;
— as medidas de segurança, divisão das responsabi

lidades quanto à vigilância e defesa dos respectivos 
setores, ordens com referência a DCC, a DCA e DC 
gases;

— as ligações e comunicações a estabelecer ;
— conduta em caso de ataque;
— as condições de execução do suprimento e das 

evacuações;
— eventualmente, se fôr o caso, a hora em que as 

unidades deverão estar prontas para partir no dia 
seguinte.

ESTACION ADORES

305 — A turma de estacionadores no regimento com
põe-se de um oficial (S-l) e de um sargento, um cabo e 
quatro soldados por esquadrão; precede a unidade na 
chegada ao local do estacionamento com tempo suficiente 
para reconhecê-lo detalhadamente e fazer sua repartição.

306 — Geralmente uma guarda acompanha os esta
cionadores.

307 — Quando se tratar de acantonamento e houver 
necessidade de ocupar imediatamente as instalações, de 
correios, telégrafos e telefones, ou quando houver neces
sidade de preparar as ligações, póde ser anexado à turma 
de estacionadores um elemento de comunicações.

308 — Um médico da unidade acompanha os estacio
nadores.
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PREPARAÇÃO DE UM ACANTONAMENTO

309 — Chegando ao local do aeantonamento, o chefe 
dos estacionadores entra em ligação com a mais alta auto
ridade da localidade e inicia o seu reconhecimento de 
início por uma planta, se houver, procedendo imediatamen
te à repartição dos setores para esquadrões e determinando 
os bebedouros para a cavalhada, os locais para colher água 
para beber e para as cozinhas, os locais para lavagem 
de roupa, se fôr o caso, os locais para as privadas, etc.

ACANTONAMENTO DE ALERTA

310 — Quando uma tropa acantona perto do inimigo 
e por conseguinte sujeita a ter que atuar rapidamente, 
instala-se em aeantonamento de alerta.

311 ■— Os cavaleiros deitam-se uniformizados junto 
de seus cavalos ensilhados e as viaturas prontas para se 
movimentarem.

312 — Os oficiais pernoitam junto a sua tropa.
313 — As portas das casas ocupadas permanecem 

abertas, abrindo-se saídas suplementares se forem julgadas 
necessárias.

314 — Tomam-se precauções quanto à iluminação, a 
fim de fugir à observação inimiga.

315 — Cada esquadrão deve receber um ponto de reu
nião fora da localidade que deve ser do conhecimento de 
todos-
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CAPÍTULO 4

O REGIMENTO NO RECONHECIMENTO

ARTIGO I  

GENERALIDADES

316 ■— Referências — ver os parágrafos 109 a 160 do 
manual C2-15.

317 — A missão de reconhecimento terrestre, no âm
bito da DC, é tarefa normalmente atribuída ao seu regi
mento mecanizado; entretanto, em situações especiais, o 
regimento de cavalaria poderá ser chamado a desempenhar 
aquela missão.

318 — Estas situações especiais são indicadas, par
ticularmente, pela natureza da região a reconhecer e pelas 
condições meteorológicas reinantes no momento.

319 — O emprêgo, pois, do regimento de cavalaria se 
impõe nas regiões montanhosas ou acidentadas, providas 
de abundante vegetação, com precariedade de vias de comu
nicações ou onde existam cursos dágua invadeáveis para 
os elementos motomecanizados, sobretudo, quando essa 
situação se agrava pela ocurrência das chuvas.

320 — O regimento poderá ser chamado a agir seja 
no conjunto da divisão e por ela apoiada imediatamente, 
seja isolado.

316 — 320
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321 — Em qualquer dos casos êle agirá da mesma 
fórma, empregando iguais processos que a divisão, confor
me os parágrafos 119 e seguintes do manual C 2-15.

322 — Os órgãos de execução do reconhecimento são os 
destacamentos de descoberta e as patrulhas de reconheci
mento, dependendo seu número da- rêde de estradas e da 
largura da zona que lhe fôr átribúida; e sua composição, 
da missão, da1 natureza do terreno, da profundidade dos 
objetivos e da naturezã e atividade do irinüigó’.

323 — Comumente caberá. ao regimento a organização 
de destacamentos de descoberta cujos comandantes rece
berão ordens diretas do comandanteda divisão.

324 — No caso de ser atribuída ao regimento uma 
missão .de reconhecimento, o seu comandante recebe do 
comandante da divisão uma orientação precisa- da sua 
missão e indicações susceptíveis de facilitar-lhe a execução, 
tais como:

a - Situação geral, informações sôbre o inimigo é 
o terreno, situação dos elementos vizinhos ou "de órgãos
de reconhecimento atuando na região, apoio do reconhe
cimento aéreo, fim da operação a empreender e apoio
logístico çom que contará,

b -  Recebe igüálménte instruções que definem clá- 
ramente: '

"- informes a colher, natüreza e ordem de.urgência;
— zona ou direção em que deverá agir;

‘ ' /— providências tomadas pára facilitar ou acelerar
a transmissão dos informes: . ’

conduta após a tomada do contato;
( . ; — meios suplementares com que’ contará inclusive

a coorperação aérea dè que disporá; :
— duração provável da missão.
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ARTIGOIH

PREPARAÇÂO DA MISSÃO

325 — De posse dêstes dados o comandante do regi
mento procede ao estudo da situação, de acordo com o 
artigo V do capítulo 2 dêste manual.

328 — Medidas de ordem material são tomadas con
comitantemente .

327 — Na sua ordem de operações deverá encarar o 
seguinte:

a — Informações sôbre o inimigo
— Possibilidades.

b — Tropas amigas:
— Unidade superior
— Unidades vizinhas

c — Missão do regimento
— Missão do destacamento ou dos destacamentos
— Eixo de marcha
— Zona de ação
— Pontos, ou linhas de onde deverá enviar informes
— Conduta
— Ordens às patrulhas de reconhecimento

d ‘— Dispositivo do destacamento
— Vanguarda
— Grosso

e — Linhas a atingir e horário
f — Hora de partida

— PC (onde marcha)
— Ligação com a aviação 

Hora e local
g — Transmissão dos informes ao escalão superior 

(Localização do C. Com. A.) 
h — Medidas administrativas.

325 — 327
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ARTIGO I I I  

EXECUÇÃO DA MISSÃO

328 — 0 comandante do regimento organiza a busca 
dos informes em função da missão recebida e de suás 
próprias necessidades. E’ auxiliado nessa tarefa pelo S-2 
do regimento.

329 — Confia esta busca a destacamentos ou patrulhas 
de efetivo e composição de acordo particularmente com 
a natureza da região e os informes existentes sôbre o 
inimigo.

330 — A cooperação com a aviação, embora, ãs vêzes, 
limitada pela natureza das regiões em que normalmente 
são empregados os elementos a cavalo, é muito útil, quer 
orientando os destacamentos de descoberta, quer informan
do o comandante do regimento.

331 — Ocasiões haverá em que poderá prestar auxí
lio inestimável ao comandante do regimento, favorecendo 
a sua decisão, quanto a orientação do grosso do regimento 
em apoio aos seus destacamentos, particularmente, nas 
regiões desprovidas de roçadas.

332 — O estudo atento das possibilidades do inimigo
permitirá ao comandante do regimento estimar uma li
nha de possível encontro.

Em função disso, das necessidades de ligação com 
os seus destacamentos de descoberta e de articular o des
locamento de seu grosso, o comandante do regimento 
fixirá as linhas sucessivas a serem atingidas, bem como 
os informes a serem enviados.

333 — Os informes importantes são fornecidos pelo 
contato com os grossos inimigos. Daí resulta que, em geral, 
o regimento terá que se empenhar em combate para, repe
lindo os elementos de contra-reconhecimento adversários,
chegar ao contato com a fôrça principal que os destacou.

328 — 333
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334 — Como consequência dêsse imperativo, o coman
dante deve deslocar seu grosso sempre em condições de 
atuar em fôrça o que obriga a limitar o efetivo de seus 
órgãos de busca ao mínimo possível.

335 — 0  número de destacamento de descoberta e 
patrulhas de reconhecimento empregados depende da lar
gura da zona a reconhecer e a composição de cada um 
é função da sua missão, da natureza do terreno, profun
didade do objetivo, natureza e atividade do inimigo.

336 — O efetivo de um destacamento de descoberta, 
excepcionalmente, poderá exceder ao valor de um esqua
drão de fuzileiros, o que permitirá ao comandante do re1 
gimenlo organizar, geralmente, dois destacamentos de des'- 
coberta. Para detalhes de sua atuação ver parág. 179 a 
238 do manual C 2-51.

337 — O efetivo das patrulhas de reconhecimento nor
malmente varia de 5 a 6 homens a um grupo de combate.

Elas têm missão nítida de verificar a presençà ou 
ausência do inimigo em determinados pontos não lhes 
sendo possível atuar em fôrça. São lançadas pelos desta
camentos de descoberta ou diretamente pelo comandante 
do regimento. *v

338 — O grosso do regimento desloca-se em condições 
de apoiar, a qualquer momento, a ação de seus destacamen
tos.

339 — 0  comandante do regimento fixa o itinerário 
e os lanços para o grosso. Geralmente seguirá na esteira

de um dos de seus destacamentos.
340 — Longe do inimigo, aproveitará as estradas, mar

chando, sempre que possível, à noite.
34Í — O dispositivo de marcha visa facilitar o movi

mento, reduzindo as fadigas e procurando furtar, o mais 
possível, a tropa, aos ataques aéreos, ou à investigação da 
aviação de reconhecimento inimigo.
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342 —■ Quando há possibilidades de encontro com ele
mentos inimigos o comandante do regimento articula seu 
dispositivo, constituindo uma vanguarda, geralmente, no 
valor de um pelotão, marchando os elementos restantes, 
na sua esteira.

343 — Os trens, reduzidos ao mínimo possível, seguem 
a unidade, constituindo um grupamento à parte. Seus 
lanços são regulados pelo comandante do regimento.

344 — Em qualquer situação as comunicações devem 
estar em condições de garantir a transmissão e recepção 
de ordens e informes.

TOMADA DE CONTATO

345 — A presença do inimigo se revela através do 
contáto que vai sendo estabelecido gradativamente pelos 
elementos dos destacamentos de descoberta ao penetrarem 
na zona onde atuam os elementos de contra reconhecimento 
inimigo; procuram recalcá-los, infiltrar-se nos seus in
tervalos e fazer prisioneiros. Teremos, então, elementos 
detidos face a esses órgãos de segurança inimigos, en
quanto outros conseguem progredir e penetrar no dispo
sitivo inimigo, esbarrando posteriormente com elementos 
mais poderosos.

346 — Quando todos os elementos de reconhecimento 
estiverem detidos diante de uma linha contínua,- que não lo- 
garam atravessar, estará determinado o contorno aparente 
do inimigo.

Cabe, então, ao comandante do regimento precisar 
os informes obtidos, o que logrará empregando o seu gros
so.

347 — Essa intervenção deve ser violenta e rápida 
visando criar na frente inimiga uma larga brécha que lhe 
permita lançar novos órgãos de reconhecimento ou forçar 
o inimigo a revelar seus meios.

O modo de atuar consta do capítulo 7 dêste manual.

342
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348 — Sua missão estará cumprida desde que se en
contre em situação de não mais poder progredir no seu 
avanço.

349  — O contato uma vez tomado não deverá ser 
jamais perdido.

TRANSMISSÃO DOS INFORMES

350 — Os comandantes dos órgãos de reconhecimen
to deverão ter bem presentes que o melhor informe não 
terá a mínima utilidade se chegar demasiado tarde ao co
mandante do regimento, portanto, todos os informes colhi
dos deverão ser transmitidos imediatamente ao escalão su
perior.

351 — Os referentes aos primeiros contatos e às novas 
identificações são sempre comunicados sem demora.

352 — Os informes importantes e urgentes, além de 
serem transmitidos ao comando superior, são enviados a 
todos os interessados, sem considerar os canais competen- 
tes.

353 — Os informes negativos têm tanta importância 
como os positivos.

ARTIGO IV

COOPERAÇÃO DA AVIAÇÃO
354 — Os destacamentos de descoberta são dotados de 

meios de comunicação adicionais visando a transmissão 
rápida dos informes colhidos.

355 — Disporão de material rádio, painéis de sinali
zação e de dispositivos de apanha mensagens, a fim de 
assegurar a ligação terra-avião.

356 — Um contato entre os comandantes de destaca
mentos de descoberta e as tripulações dos aviões de ligação 
se impõe, antes da partida dos destacamentos, a fim de

348 — 356

REVOGADO



—  102

serem estabelecidos os códigos de sinais, locais e horá
rios onde serão feitas as ligações.

357 — Cabe ao oficial de comunicações regimental 
a elaboração do código de sinais que deve abranger o 
maior número de comunicações possível.

358 — As tripulações deverão também ter conheci
mento dos locais previstos para o P C regimental, centros 
de comunicações avançados e locais de lançamento de 
mensagens a fim de assegurarem uma ligação mais rápida 
entre os elementos de reconhecimento e o comando do 
regimento.

357 — 358
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CÂPÍTÜLO 5

SEGURANÇA EM MARCHA 

ARTIGO I 

GENERALIDADES

359 — Referências — ver os parágrafos números 162 
a 165 do manual C 2-15.

360 — O regimento como qualquer unidade de cava
laria, é apto para suprir sua própria segurança.

361 — A organização dessas medidas permitirá ao co
mandante cobrir-se da surpresa, dando-lhe o tempo neces
sário para decidir e atuar com oportunidade.

362 — A segurança repousa:
— nas informações que lhe são fornecidas pelo 

escalão superior;
— nos informes colhidos pelos seus próprios ór

gãos de reconhecimento;
•— nos destacamentos de segurança;
— no dispositivo adotado e
— nas medidas tomadas contra a ação eventual da 

aviação e da artilharia de longo alcance inimigas, con
tra os efeitos dos gases e dos ataques de seus engenhos 
blindados.
363 — As ordens para a marcha ou para o esta

cionamento do regimento fixam, entre as prescrições pe-
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culiares a cada caso, as medidas destinadas a garantir sua
364 — O deslocamento do grosso dos elementos a ca- 

segurança.
valo de uma divisão de Cavalaria se processa normalmente 
em várias colunas. O regimento de cavalaria poderá, pois, 
comumente, ser encarregado de uma missão de segurança 
seja à frente ou num dos flancos de uma dessas colunas.

365 — Sua missão consistirá, então, em informar ao 
comando, da presença e dos movimentos do inimigo na sua 
zona de marcha, bem como de opôr-se às incursões de seus 
elementos de reconhecimento e deter, ou pelo menos re
tardar, a progressão dos elementos que os apoiam, dando 
ao comando o tempo e o espaço necessários para tornar 
suas disposições.

366 — Nas marchas do regimento isolado, isto é, .cons
tituindo uma coluna isolada, no cumprimento de uma de
terminada missão, caberá a seu comandante, dentro das 
prescrições citadas, prover sua própria segurança e a de 
sua tropa.

367 — Durante as paradas ou em fim de movimento, 
caberá aos elementos destacados como segurança, a co
bertura do dispositivo, particularmente, no primeiro caso 
e, inicialmente, no segundo.

368 — Dados os esforços suplementares que o cum
primento de uma missão de segurança exige, será normal 
a substituição diária dos regimentos e dentro dêstes a subs
tituição dos esquadrões.

ARTIGO II

O REGIMENTO ENQUADRADO

A — O REGIMENTO NA VANGUARDA
Referências: Ver § § 202 a 257 do Manual C2-15.
369 __ Sempre que o regimento receber a missão de 

vanguarda da divisão, terá a seu cargo:

364 — 369
2 9  C 2-61

REVOGADO



—  105 —

— o reconhecimento do terreno;
— a proteção do grosso da divisão contra as sur

presas de terra, interceptando qualquer tentativa ini
miga de atuar contra êle, assegurando ao comando, 
desta fórma, o tempo e o espaço necessários à utiliza
ção de seus meios;

— a desobstrução e a reparação sumárias dos iti
nerários.
370 — O comandante da divisão, além das informações 

detalhadas sôbre a situação que lhe fornece, determina:
— sua missão;
— o itinerário ou itinerários de marcha;
— uma zona de ação;
— as linhas sucessivas a atingir;
— a velocidade de marcha do grosso;
— o apoio da artilharia que lhe poderá ser forne

cido;
— os meios de reforço com que contará, se fôr 

o caso;
— a conduta a observar em caso de encontro com

o inimigo.
371 — A atuação do regimento variará conforme a 

missão, a intenção do comando e as possibilidades do 
inimigo.

372 — Longe do inimigo repelirá os elementos ligeiros 
que encontrar em sua zona de ação.

373 — Nas proximidades, isto é, quando o encontro 
com forças terrestres importantes já fôr possível, o regimen
to deverá marchar em condições de combater a fim de ga
rantir ao grosso sua liberdade de ação.

374 — Quando elementos de reconhecimento já foram 
lançados antecipadamente à frente do regimento e a distân
cia entre êles diminue, a ação do regimento passa a ser con
dicionada a esta situação, devendo acolhê-los ou cerrar 
sôbre êles é ultrapassá-los se necessário.

370 — 374
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375 — Em caso de encontro com o inimigo o re
gimento, segundo as ordens recebidas, deve:

— continuar sua progressão para fazer cairem as 
resistências avançadas e repeli-las até enconüar uina 
linha sólida e contínua;

— engajar-se a fundo para conquistar observa
tórios e pontos do terreno que o comando considere 
útil manter;

— deter-se e tomar uma atitude defensiva.
376 — O dispositivo de marcha do regimento será 

articulado de fórma a prover sua própria segurança.

377 — A composição da vanguarda do regimento va
riará segundo a missão, a distância a que estiver'do ini
migo, a extensão da zona a reconhecer e a natureza do 
terreno; em princípio não deve exceder a um têrço do 
efetivo total.

378 — Quando o regimento dispuser do reforço de 
elementos mecanisados, êstes serão lançados ao- longo dos 
itinerários, precedendo os elementos da vanguarda.

379 — A velocidade de marcha do regimento será su
bordinada à da coluna.

380 —: O dispositivo de marcha é articulado em três 
escalões:

— escalão de reconhceimento,
— escalão de combate,
— reserva.

381 — O escalão de reconhecimento tem por missão 
informar sôbre a presença e a situação do inimigo, bem 
como sôbre a natureza do terreno.

Ê constituído por elementos do valor de um pelotão, 
destacados pelos esquadrões do escalão de combate, po
dendo, em alguns casos, ser reforçado por sapadores.

375 —  381
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382 — O escalão de combate tem por missão completar 
a ação do escalão de reconhecimento, manobrando ou rom
pendo as resistências locais que não tenham cedido às ten
tativas de desbordamento dêste; diante de uma linha con
tínua de fogos protege a entrada em ação da reserva. 
Normalmente lhe são atribuídos reforços de metralhadoras 
e canhões anticarro.

383 —A reserva tem por missão finalizar a ação do 
escalão de combate, procurando fazer o inimigo revelar 
todos os seus meios.

Atuando juntamente com o escalão de combate protege 
a entrada em ação do grosso.

384 — O que caracteriza a marcha da vanguarda é 
o seu deslocamento por lanços que lhe proporciona as se
guintes vantagens:

—■ permite que o seu primeiro escalão reconheça 
o terreno antes que o seguinte se aproxime;

— permite transpor ràpidamente faixas do terre
no que estejam sob observação ou fogos do inimigo;

— concede o tempo necessário para observar, in
terrogar os habitantes, se fôr o caso, e dar descanço 
aos homens e animais;

— facilita a coordenação durante a progressão.
385 — A amplitude dos lanços varia com a situação 

tática; à medida que se aproxima do inimigo, êles tendem 
a ser mais curtos.

386 — Em geral, os lanços executados pelo escalão 
de reconhecimento atendem às necessidades de observação, 
enquanto que os do escalão de combate devem visar a pos
se de regiões que permitam cobrir a marcha do grosso e fa
cilitar a tomada de suas disposições para o combate.

387 — O comandante do regimento não tem lugar fixo 
no dispositivo; desloca-se onde melhor possa exercer sua
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ação. Geralmente marcha à testa do escalão de combate; 
quando isto não ocorrer, o seu itinerário de deslocamento 
deverá ser conhecido de todos os seus subordinados.

Faz-se acompanhar pelos S-2 e S-3 e dos órgãos de 
comando que julgar necessários.

388 — Quando uma unidade de artilharia fôr destacada 
para apoiar o regimento, seu comandante marcha junto 
ao do regimento; parte dos seus reconhecimento, e às 
vêzes, uma bateria, são colocados no escalão de combate; 
o restante seguirá com a reserva.

Os demais elementos de seu estado-maior e do es
quadrão de comando deslocam-se onde o comando fixar.

Elementos do esquadrão de petrechos geralmente são 
atribuídos em reforço do escalão de combate.

389 — Os T C das subunidades, reduzidos ao mínimo 
indispensável, constituindo um grupamento à parte, segui
rão na esteira da reserva.

O comandante regulará o deslocamento do restante dos 
trens, em função da situação; geralmente acompanharão o 
regimento, ao qual se reunirão ao anoitecer.

Para detalhes ver o manual C 2-54.

EXECUÇÃO DA MISSÃO

390 — De posse dos elementos fornecidos pelo coman
dante da divisão, o comandante do regimento procede ao 
trabalho de comando, como prescreve o artigo Y, cáp 2 
dêste manual e dá a sua ordem, em consequência.

391 — Os pontos principais a serem* abordados na 
ordem são os seguintes:

— Situação
— Inimigo e suas possibilidades
— Tropas amigas — superior, vizinhas, ou que se

encontrem na zona de ação
— Missão da unidade

388 — 391
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— Dispositivo de marcha
— Composição dos diversos escalões
— Itinerário ou itinerários de marcha
— Linhas sucessivas a atingir pelo escalão de

combate e horário
— Zona de ação e sua repartição, se fôr o caso
— Pontos principais a reconhecer
— Prescrições sôbre— DCA, DCC e DC Gases
— Prescrições sôbre os trens
— Hora de partida ou linha a ser ultrapassada

pelos escalões
— Logar do comandante
— Conduta da vanguarda durante os altos.

DISTÂNCIAS E LIGAÇÕES

392 — A distância entre a vanguarda e o grosso do 
regimento depende principalmente da natureza do terreno 
e da. composição da própria vanguarda.

393 — O escalão de reconhecimento do regimento deve 
deslocar-se a tal distância do escalão de combate de modo 
a atingir com tempo as regiões donde o inimigo possa 
agir com fogos de infantaria sôbre êste escalão ou donde 
possa atuar sôbre o grosso com fogos de sua artilharia.

394 — A reserva mantém sua ligação com o escalão 
de combate e êste com o escalão de reconhecimento.

O comandante da vanguarda deve procurar ligação 
com as vanguardas vizinhas, se fôr o caso.

ALTO DURANTE A PROGRESSÃO

395 — Quando o regimento faz um alto durante o 
movimento, seu escalão de reconhecimento progride até 
os obsfervatórios mais próximos e o escalão de combate 
ocupa posições favoráveis ao tiro de suas armas automá
ticas. Os elementos de defesa anticarro barram os caminha- 
mçntos que provém da direção inimiga.

392 — 395
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AÇÃO LONGE DO INIMIGO

398 — Nesta situação o regimento visa principalmente 
opor-se às incursões de elementos motomecanizados ini
migos.

397 — Seu dispositivo deve satisfazer às condições 
seguintes:

— permitir uma marcha rápida e facultar aó chefe
a modificação de itinerário, de acordo com a situação;

— furtar-se à observação aérea;
— reduzir, tanto quanto possível, o número e

importância dos elementos destacados, exigindo-lhes
o mínimo de fadiga.

398 — Seus lanços são marcados sôbre cruzamentos
de estradas, cursos dágua, vias férreas, linhas de crista, 
localidades, etc.

399 ■— Em cada lanço a profundidade do dispositivo 
é reduzida e a ligação com as unidades vizinhas retomada, 
conservando a articulação e a proteção contra as vistas 
aéreas.

400 — O escalão de reconhecimento é constituído de 
patrulhas, sendo seu efetivo função da natureza do terreno 
e da rède de estradas da zona de marcha.

401 — Os elementos motomecanizados que, porventura, 
forem postos à disposição do regimento trabalham em li
gação com o escalão de reconhecimento, precedendo-o no 
seu deslocamento.

402 — Em caso de encontro com o inimigo, o coman
dante do elemento interessado toma ràpidamente sua deci
são visando aproveitar as circunstâncias favoráveis para 
atacar de surprêsa, repelir o inimigo e fazer prisioneiros 
ou para manobrar, a fim de atrair o adversário ao fogo 
do escalão de combate, cuja ação não deve prejudicar.

396 — 402
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403 — O elemento do escalão de reconhecimento que 
percebe a aproximação de engenhos blindados inimigos, 
alerta o elemento que o segue.

Os elementos anticarro esforçam-se por destruí-lo ou 
no mínimo barrar-lhes a estrada; os elementos a cavalo, 
em ordem dispersa, ganham ràpidamente a coberta mais 
próxima, de onde operam apoiando aquêles elementos, se 
fôr o caso.

404 — CÇescalão de combate em geral, constituído do 
restante dos esquadrões destacados para vanguarda, utiliza 
conforme a natureza da zona de marcha um ou vários iti
nerários.

A ligação entre seus diversos elementos deve ser cons
tantemente mantida.

AÇÃO NAS PROXIMIDADES DO INIMIGO

405 — Diante da possibilidade de encontro com forças 
importantes do inimigo, o regimento toma um dispositivo 
largamente articulado no sentido da frente e em profundi
dade a fim de fugir à observação inimiga e permitir que o 
escalão de reconhecimento possa reconhecer tôda a exten
são da zona de marcha, bem como que o escalão de combate 
intervenha ràpidamente com os meios de fôgo para apoiar 
a progressão do escalão de reconhecimento ou para deter 
um adversário que ataque.

406 — Utilizam completamente a rêde de estradas, os 
caminhos, trilhos e picadas.

407 — O escalão de reconhecimento esforça-se para 
não retardar o avanço do escalão de combate.

Quando encontra um ponto ocupado pelo inimigo seu 
comandante informa, conserva o contato, esforça-se por 
avaliar a extensão e a natureza da resistência e por des- 
bordá-la, sem contudo, afastar-se da zona cujo reconheci
mento lhe foi atribuído.
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408 — O escalão de combate marcha em ordem dis
persa, à sua retaguarda, pronto para apoiá-lo. Evita as 
zonas batidas pela artilharia.

409 — Na eminência de um encontro com o inimigo a 
vanguarda se desloca através campo. Toma formações 
muito diluídas, procurando levar a progressão a cavalo 
o mais longe possível.

410 — O escalão de reconhecimento vasculhando todo
o terreno, presta particular atenção aos pontos de onde
o inimigo possa atuar com suas armas automáticas.

411 — Quando se manifestam resistências isoladas, pro
cura infiltrar-se audaciosamente a fim de fazê-las cair por 
desbordamento.

Se encontra uma linha mantida pelo inimigo, cuja den
sidade de ocupação lhe impede qualquer progressão, pára, 
dissimula-se e continua a observar de maneira a poder de
terminar os pontos não ocupados ou, pelo menos, mais fra
cos, bem como os caminhamentos de acesso favoráveis.

412 — O escalão de combate progride largamente ar
ticulado, através campo, até a última coberta, de modo 
que a aproximação a pé suceda sem demora à aproximação 
a cavalo, abreviando sua entrada em ação.

413 — Como nas outras situações o comandante do 
regimento tem conveniência de avançar para junto dos 
elementos do seu escalão de reconhecimento a fim de ficar 
completamente esclarecido da situação e ter a sua im
pressão pessoal sôbre o inimigo e o terreno, o que abre

viará a tomada de sua. decisão.

NAS MARCHAS À NOITE

414 — O trabalho da vanguarda à noite torna-se muito 
penoso pela dificuldade que acarreta ao reconhecimento. 

As precauções aumentam e há necessidade de se re-
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duzir os intervalos e as distâncias entre os escalões, man
tendo-se estreita ligação entre seus elementos.

415 — Os lanços têm sua amplitude diminuida a fim
de permitir a reorganização e o restabelecimento das li
gações. .

416 — A vanguarda utiliza de preferência as estra
das; entretanto, se o terreno fôr de fácil trânsito e a 
noite clara, alguns elementos poderão marchar através 
campo.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO ANTICARRO, ANTIAÉREA E 
CONTRA GASES

417 — Referênca vêr os parágs 333 a 403 do manual 
C 2-15.

418 — Durante todo o movimento, medidas de defesa 
ativa e passiva contra ataques aéreos e dos engenhos moto- 
mecanizados inimigos são tomadas no interior da coluna.

Essas medidas incluem o sistema de alerta que, nor
malmente, faz parte das NGA da unidade.

419 — As medidas de defesa ativa ditarão a localiza
ção dos elementos do esquadrão de petrechos e do Pel 
C AC na coluna. .

B — O REGIMENTO COMO FLANCO-GUARDA

'420 -  Como no caso precedente, cabe aos elementos 
motomecanizados da divisão a cobertura dos flancos de 
suas colunas durante o deslocamento; entretanto, em algu
mas situações, geralmente ditadas pela natureza do terreno 
e pela rêde de comunicações da região, ao regimento de 
cavalaria poderá ser atribuída tal missão.

421 — Cabe-lhe, então, deter qualquer ameaça de in
tervenção inimiga, sôbre os flancos da divisão para per
turbar sua marcha, ou pelo menos retardar-lhe o movimen
to para que a divisão possa escoar-se sem ser inquietada.
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422 — Conforme o modo de atuar será denominada
flanco-guarda móvel ou fixa. 

423 — A proteção do grosso é assegurada a uma dis
tância que impeça a intervenção da artilharia de campa- 
nha do adversário sôbre êle. 

424 —As flanco-guardas móveis progridem por iti
nerários paralelos ao do grosso da divisão, devendo seus 
primeiros elementos morcharem a altura do escalão de 
reconhecimento das vanguardas.

425 — Deslocam-se, como as vanguardas, por lanços, 
marcados em função do terreno e das necessidades de li
gação.

426 — Quando o terreno não permitir a progressão por 
itinerários paralelos ao eixo de marcha, a proteção dos 
flancos é realizada por meio de sondagens lançadas a 
distância conveniente.

427 — Geralmente são atribuidos em reforço ao regi
mento, elementos de reconhecimento mecanizados, que lhe 
facilitem a missão, aprofundando a busca de informes, 
fornecendo-lhe o apoio de suas armas anticarro e abre
viando sua ligação com o grosso.

428 — O efetivo das flancoguardas móveis, normal- 
mente, não ultrapassará o valôr de um esquadrão de fu
zileiros. Para detalhes de sua atuação ver parágrafos 276
e 277 do manual G 2-51.

429 — As flancoguardas fixas ocupam com antece
dência os pontos de acesso à zona dé marchá da divisão, 
estabelecendo-sé aí defensivamente durante o tempo ne- 
cessário para assegurar o escoamento das colunas da di
visão.

430 — Destacam patrulhas para reconhecerem as di
reções perigosas, ampliando assim a sua própria segu- 
rança. 

422 — 430
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431 — Normalmente as flancoguardas fixas se esta-
belecem nos pontos de passagem obrigatória ou aproveitam
os cursos dágua como obstáculos.

Se o inimigo ataca, procuram repelí-lo e, em caso de in
ferioridade, manobram para retardá-lo.

432 — Nas mesmas condições previstas para as flanco
guardas móveis, às flancoguardas fixas poderão ser atri
buídos reforços, inclusive de artilharia.

433 — Terminada a missão reunem-se à divisão.
434 ■— O efetivo das flancoguardas fixas é função 

das possibilidades do inimigo e da natureza da região, po
dendo absorver o valor de um regimento.

435 — A ordem do comandante da divisão conterá 
indicações quanto:

— à situação geral
— informações sôbre o inimigo e suas possibi

lidades
— situação dos elementos amigos, atuando na re

gião, ou na zona de ação da divisão, se fôr o caso.,
— missão da divisão.
— missão do regimento, onde serão fixadas:
— o itinerário de marcha
— linhas sucessivas (ou pontos a serem ocupados) 

e horário em que devem ser atingidas
— reforços com que contará (eventualmente)
— conduta em caso de encontro com o inimigo:
-— ligações a estabelecer
— informações a enviar
— localização do Q G Av ou seu itinerário de 

deslocamento.

436 — De posse dos dados acima, o comandante do re
gimento procede ao estudo da situação, auxiliado pelos 
elementos de seu estado-maior.

431 — 436

REVOGADO



— 116 —

Após tomar sua decisão, baixa sua ordem de operações 
que fixa aos elementos subordinados designados para o 
cumprimento da missão, todos os detalhes julgados ne
cessários.

437 —• Esta ordem deve conter:
— informações sôbre a situação do inimigo e a 

conclusão de suas possibilidades;
■— situação das tropas amigas (escalão superior e 

unidades que atuam na zona de ação do regimento);
— missão da divisão ;
— missão do regimento ;
— dispositivo de marcha ;
— composição dos diferentes escalões;
— itinerário de marcha;
— linhas sucessivas a serem atingidas, com o res

pectivo horário (estas linhas são marcadas em função 
das informações sôbre o inimigo e dos acidentes do 
terreno);

—■ regiões a reconhecer ou ocupar, se fôr o caso;
— informações a enviar;
•—■repartição da zona de ação, si fôr o caso ;
— ligações a estabelecer (com a vanguarda, com 

tropas vizinhas);
— conduta em caso de encontro com o inimigo; 
(linha de limite de retraimento, si fôr o caso);
— localização do PC;
— prescrições diversas :
— inicio do movimento, ou hora em que determi

nada linha deverá ser ultrapassada pelos primeiros 
elementos;

— medidas referentes a D A A é e a A G ;  ,
— composição dos trens e seu deslocamento;
— alimentação dos homens e animais;

— evacuação. • •
C — 0 REGIMENTO COMO RETAGUARDA
438 — Referências ver capítulo 9 movimentos retrógra

dos.
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ARTIGO III

O REGIMENTO ISOLADO

439 — Generalidades — ver artigos I e II deste capí
tulo.

440 — No regimento de cavalaria atuando isoladamente 
caberá ao seu comandante prover à própria segurança, to
mando ás medidas de proteção da sua tropa.

441 — Para isto utilizar-se-á:
— de elementos de reconhecimento que serão lan

çados como sua segurança afastada, a fim de proce
derem à busca de informes;

— de destacamentos de segurança (vanguardas, 
flancoguardas e retaguardas) que se oporão às in
cursões dos elementos inimigos;

— da tomada de um dispositivo que, adaptado ao 
terreno, lhe permita furtar a sua tropa às investiga
ções aéreas.

442 — Os elementos de reconhecimento, patrulhas, se
rão lançados a uma distância que o comandante deter
minará em função do afastamento e da rapidez de pro
gressão do inimigo, em face do conhecimento que tem da 
situação.

Êles fornecerão ao comandante do regimento os in
formes que necessitará para cobrir-se desurpresas.

Normalmente atuam à uma distância de dez a doze qui
lômetros dos primeiros elementos da vanguarda.

443 —• Os destacamentos de segurança completarão 
a ação dos elemntos de reconhecimento; ganharão o tempo 
necessário para que o comandante possa intervir com o 
seu grosso.

444 — O modo de atuar da vanguarda não difere do ex
posto no artigo precedente. Sua composição normal será

439 — 444

REVOGADO



—  118 —

do valõr de um esquadrão de fuzileiros, ao qual são atri
buídos os reforços necessários, confórme a situação ditar.

Êstes elementos se repartirão pelos seus dois escalões:
— o de reconhecimento, geralmente, nò valqr de

um pelotão (para detalhes ver o manual C2-51);
— o de combate, composto dos elementos restan

tes.

445 — O comandante do esquadrão será o comandante 
da vanguarda.

446 — Na conduta, no modo de marchar, tanto de dia 
como à noite, bem como nos altos previstos no decorrer do 
deslocamento, as medidas a observar são idênticas às pre- 
conisadas para o caso do regimento enquadrado.

447 — A segurança dos flancos será efetuada por 
intermédio de patrulhas sucessivas, lançadas por itinerá
rios paralelos ao da marcha do regimento, que precederão 
nos lanços os elementos do escalão de reconhecimento da 
vanguarda.

Se o terreno não permitir o deslocamento destas pa
trulhas por itinerários sensivelmente paralelos ao da mar
cha do grosso, a proteção dos flancos será assegurada 
por meios de golpes de sonda lançados à -distância con
veniente.

Poderá, também ser feita por intermédio de flanco 
guardas fixas, cuja atuação é idêntica ao prescrito para o 
caso do regimento enquadrado, guardadas as proporções 
quanto ao efetivo, o qual geralmente não excede ao valõr 
de um pelotão de fuzileiros.

448 — A retaguarda, na marcha para o contato, tem 
a seu cargo a proteção dos últimos elementos do dispositivo 
contra a ação de elementos ligeiros inimigos.

449 — 0  comando da retaguarda cabe a um oficial;- 
seu efetivo será função da situação.

4 4 5  _  4 49
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450—  Marcha por lanços, como a vanguarda, pa
rando nos pontos favoráveis à observação para trás, des
locando-se ràpidamente de um para outro observatório.

4 5 1 .— Quando fôr necessário, destaca-se para junto 
da retaguarda um grupo de balizadores a fim de manter sua 
ligação com o grosso do regimento.

452 — O comandante do regimento ao receber, pois, 
uma missão que envolva um problema dessa ordem, após 
proceder ao estudo da situação, auxiliado pelo seu estado- 
maior, ditará sua decisão. Em face desta será expedida 
a ordem que deverá conter o seguinte:

— situação geral
— informações sôbre o inimigo e suas possibi

lidades
— informações sôbre as tropas amigas (escalão 

superior e unidades que atuam na zona de ação do re
gimento)

— missão do regimento
— dispositivo de marcha

a) — segurança afastada
— .composição — eixo de marcha - -  zona de 
ação

— linhas sucessivas a serem atingidas, com
o respectivo horário

— informações a enviar em cada uma delas:
— conduta a observar.

b) — vanguarda
— comando composição (inclusive reforços)
— itinerário de marcha
— zona de ação
— linhas sucessivas a atingir ■
— velocidade de marcha
— apoio de fogo que lhe será fornecido

quando houver artilharia a disposição
— conduta.
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c) — flanco guarda
— comando e composição
— itinerário de marcha ou pontos a re-

conhecer
- — linhas a atingir ou manter (horário)

— pontos onde se ligará aos elementos da
vanguarda . ■ ■$

— pontos onde se reunirá ao grosso;
— velocidade de marcha
— conduta.

d) — retaguarda
— comando de composição

(reforço grupo de balizadores, engenhos A C, 
si for o caso).

e) — grosso
— comando
— composição
— itinerário

— lanços previstos
— altos.

f) — localização do PC.
g) — medidas de D A C e A Aé

(sistema de alérta).
h) — hora de início de deslocamento ou ul- 
trapassamento de uma linha inicial:

— dos elementos da segurança afastada
— da vanguarda 
— do grosso.

i) — medidas referentes:
— aos trens
— à alimentação dos homens e animais

■— às evacuações.

452 —
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SEGURANÇA EM ESTACIONAMENTO 

ARTIGO I

GENERALIDADES
453 — Referências — Ver parágrafos números 280 a 

332 do manual C2-15.

454 — Qualquer unidade, durante seu deslocamento, 
em fim de etapa ou durante os altos, terá que cuidar da se
gurança do seu estacionamento.

455 — A adoção de medidas de segurança visa colocar 
seu conjunto a coberto da surprêsa; elas darão ao chefe 
as condições favoráveis para empregar com oportunidade 
a sua tropa e diminuirão as perdas.

456 — Essas medidas repousam particularmente:
— no dispositivo que regula a articulação da 

tropa estacionada;
— na ação dos destacamentos de segurança, deno

minados postos avançados;
— em reconhecimento lançados à distância cor.ve- 

. niente.

457 — O papel dos postos avançados consiste em:
—; proteger o grosso da tropa contra as surpresas 

do inimigo terrestre, dando-lhe o tempo necessário 
para tomar disposições para o combate;

CAPITULO 6

453 — 45"
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— informar o comandante sôbre os preparativos
de ataque e movimentos do inimigo na zona que lhes
compete observar.

458 — Há grande conveniência em que a zona de es
tacionamento escolhida se situe a coberto de um acidente 
do terreno, sôbre o qual se possa estabelecer os postos 
avançados.

459 — A presença de um inimigo de grande mobili
dade acentúa a necessidade da segurança face a tôdas as 
direções.

A possibilidade de ■ ataques aéreos exige que tôdas as 
unidades estabeleçam seu sistema de alerta e procurem 
proteger-se lançando mão de meios de defesa passiva e 
ativa.

460 — Durante o dia, poderão ser empregados elemen
tos mecanizados para o reconhecimento à frente e nos 
flancos dos postos avançados, a fim de dilatar a observação 
dos elementos a cavalo.

461 — Em algumas siuações os postos avançados po
derão contar com o apoio de unidades de artilharia e 
mesmo, em casos especiais, frações do valor de uma bateria, 
poderão lhes serem dadas em reforço.

462 — Longe do inimigo, os postos avançados limi
tam-se a vigiar e preparar fogos sôbre as vias de comuni
cação vindas da direção do inimigo, assim como ocupar 
certos pontos importantes, se houver necessidade. Seus 
elementos são estabelecidos, de preferência, ao longo de 
linhas naturais de defesa, em pontos de passagem obriga
tória.

463 — Perto do inimigo os postos avançados vigiam 
e mantém, em tôda a frente, a zona do terreno que lhes 
foi atribuida.

458 — 463
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464 — Os postos avançados se fracionara em:
— escalão de vigilância
— escalão de resistência

— reserva.

465 — .A instalação dos postos avançados têm lugar 
logo que as vanguardas atingem seus objetivos de fim de 
marcha.

466 — A necessidade de executar marchas a noite, 
para furtar a tropa à investigação aérea, acarretará, muitas 
vêzes a chegada da vanguarda, antes do clarear do dia, às 
proximidades da posição em que devem ser instalados os 
postos avançados. Nêste caso, a vanguarda se instala 
nos pontos atingidos, ocupando tôdas as vias de acesso que 
vão ter ao inimigo e toma um dispositivo que contém em 
germem o dos postos avançados, de modo a poder se trans
formar nos próprios postos avançados ao romper o dia, 
ou excepcionalmente, mesmo à noite, se a claridade o 
permitir.

467 — Quando a proximidade do inimigo o exige, 
ocupam-se, mesmo à noite, os pontos mais importantes do 
terreno, barrando-se tôdas as estradas.

468 — O dispositivo dos postos avançados pode ser 
modificado para o período da noite com o objetivo de:

— diminuir os riscos de surpresa dos elementos 
do escalão de vigilância;

— melhorar suas condições de observação;
— garantir o desencadeamento rápido do tiros pre

parados para o caso de alerta e, principalmente, os de 
barragem, diante do escalão de resistência.
Para êsse fim:

— os postos mais afastados são aproximados;
— durante tôda noite, ou em parte dela, desta

cam-se patrulhas que se instalam, além dos postos de 
vigilância, nos principais caminhamentos utilizáveis

464 — 468
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pelo inimigo e que funcionam como postos de escuta, 
prontos para desencadear tiros preparados sôbre êsses 

caminhamentos;
— tomam-se disposições no sentido de verificar e 

completar ordens para a transmissão de alerta e a 
execução do plano de fogos

469 — Ao ser retomada a marcha para a frente os 
elementos que fizeram o serviço dos postos avançados são 
normalmente incorporados ao grosso da coluna.

Devem, em regra, permanecerem em suas posições até 
serem ultrapassados pelos primeiros elementos do esca

lão de combate da vanguarda. Desembaraçam com ante
cedência, as vias de comunicações, dos obstáculos que 
por ventura nelas tenham estabelecido.

470 — Quando a tropa estacionar por . um período 
longo, os postos avançados serão substituídos com inter
valo de tempo que o comandante achar conveniènte.

471 — Medidas de defesa anticarro, antiaérea e contra 
gases são tomadas para completar a segurança da zona de 
estacionamento.

Para detalhes ver parágrafos 333 a 409 do manual 
C 2-15.

472 -— O grosso da tropa permanece na área de esta
cionamento em condições de ser empregado.

Para isto medidas são tomadas no interior da unidade 
por fórma a favorecer o controle rápido de todos os seus 
elementos.

Conforme a situação, os animais permanecem ensilha- 
dos. 1

São previstos locais de reunião para os diversos ele
mentos assim como posições a ocupar, por fórma a poder
ser encarada a defesa em tôdas as direções.

469 — 472
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Uma guarda interna é estabelecida para defender os 
materiais valiosos, dar o alerta e fazer cumprir as dispo
sições referentes ao tráfego, policiamento da área de 
estacionamento e camuflagem.

ARTIGO II

0  REGIMENTO ENQUADRADO 

GENERALIDADES

473 — 0  regimento, fazendo parte integrante da Di
visão de cavalaria, poderá encontrar-se em duas situações; 
ou estará incluído no grosso do seu dispositivo, ou então, 
designado para efetuar a segurança do conjunto.

No primeiro caso caberá ao comandante do regimento 
dar cumprimento às determinações do comandante da 
divisão, contidas na sua ordem de estacionamento, onde 
encontrará as prescrições referentes:

— à zona atribuída para o estacionamento de 
sua unidade;

— medidas de alerta a serem adotadas;
— ponto de reunião da unidade;
— cooperação a ser prestada à outra unidade, se 

fôr o caso;
— linha que será mantida em caso de ataque;
— ligações a estabelecer;

•— evacuações.

474 — Caberá, então, ao comandante do regimento 
baixar sua ordem onde deverão ser abordados os se
guintes pontos:

■— divisão da área pelas suas subunidades;
— organização da segurança no interior das mes

mas, compreendendo:

473 —  474
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— o serviço de alerta ( 1  oficial em cada subuni- 
dade e 1 Sgt em cada pelotão);

— ponto de reunião da unidade (ou de cada subu- 
nidade);

— itinerário a seguir para atingir êste ponto;
— sinais de alerta e de reconhecimento (senha); 

— medidas de defêsa anticarro, antiaérea, contra
gases e paraquedistas.

— linha a manter em caso de ataque;
— localização e defêsa dos trens;
— localização e guarda dos cavalos de mão;
— medidas referentes à alimentação dos homens e 

animais;
— localização do PC; ________
— localização do P S e do P Vet.

O REGIMENTO EM POSTOS AVANÇADOS

„ 475 — Ao conjunto do regimento poderá ser atri-
buida a missão de efetuar a segurança do estaciona
mento da divisão.

Nêsse caso terá que se estabelecer em postos avançados. 
Receberá, então, do comandante da divisão, a ordem para 
instalação que deverá especificar:

— a situação (informações sôbre o inimigo e 
sôbre as tropas amigas que operam à frente);

— a missão dos postos avançados;
•— sua composição;
— a linha geral que será mantida;

— os limites da frente;
— as vias de acesso que deverão ser particular

mente guardadas;
■— as ligações que deverão ser feitas com as uni

dades vizinhas, si fôr o caso;
— postos especiais de escuta á serem destacados; 

si fôr o caso;

— 475 —
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— prescrições relativas à organização da observa
ção e das comunicações;

— condições de apoio da artilharia aos postos 
avançados e como serão desencadeados os tiros;

— conduta em caso de ataque;
— disposições a tomar pelo grosso da divisão 

em caso de alerta (que venham refletir na ação dos 
PA);

— sinais de reconhecimento (senha);
— localização do QGAv;
— medidas de caráter administrativo.

476 — Procedido o estudo da situação e tendo o co
mandante do regimento tomado sua decisão, o reconheci
mento do terreno é feito completando-se assim os detalhes 
necessários.

Baixa, então, o comandante do regimento sua ordem 
de instalação que deverá encarar o seguinte:

— Informações sôbre o inimigo e suas possibili
dades;

— informações das tropas amigas, incluindo a do 
escalão superior;

— missão do regimento;
— dispositivo do regimento e limites dos sub- 

quarteirões;
— repartição das missões às subunidades;
— constituição:

— da reserva
— do escalão de vigilância (organização da 

observação)
— do escalão de resistência (organização dos 

fogos, particularmente os dos petrechos)
— Artilharia — organização.
— Sinais de reconhecimento e de alerta.
— Sinais de reconhecimento e de alerta
— Desencadeamento dos fogos.

—  476 —
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— Ligações a serem efetuadas (entre os sub- 
quarteirões e no seu interior);

— com as tropas vizinhas, se fôr o caso;
— medidas de segurança anticarro e antiaéreas;
— localização do PC e PO;
— organização das comunicações. ,
— Prescrições referentes:
— à hora em que deve estar realizado o disposi
tivo;
— a hora de remessa dos relatórios de instalação;
— localização dos cavalos de mão;
— alimentação dos homens e animais;
— evacuações.

477 — 0 comandante do regimento fiscaliza a instala
ção dos elementos e retifica, se julgar conveniente, as 
disposições tomadas.

478 — 0 serviço é então organizado, de modo que:
— a vigilância seja permanentemente mantida;
-— os fogos possam ser desencadeados nas condi

ções previstas pelo plano de fogos;
— a fadiga motivada pelos serviços de vigilância 

e rõnda seja igualmente repartida, por meio de substi
tuições;

— o funcionamento dos suprimento e evacuações 
seja assegurado.

479 — A região a ocupar é dividida em subquarteirões 
que englobam os elementos destacados nos escalões de vigi
lância e de resistência.

480 — O escalão de vigilância tem a missão de as
sinalar a aproximação do inimigo e as ameaças de ataque.

Compreende um certo número de postos destacados 
pelos pontos de apoio, de acordo com o terreno. -

4 7 7  — 480
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0  efetivo dêsses postos de vigilância varia de 4 homens 
a um pelotão.'

Os situados à pequena distância dos pontos de apóio 
poderão ser fracamente guarnecidos, dependendo do número 
de vedetas a fornecer. Os situados à grande distância e 
em pontos importantes comportarão maior efetivo.

481 — Os postos mantém íntima ligação entre si e 
também com o ponto de apoio que os destacou.

482 — Quando a situação e o terreno permitem, os °a- 
valos são mantidos nas proximidades do pôsto.

483 — O seu raio de observação é ampliado pelo em
prego de patrulhas destacadas à sua frente, em determina
dos horários, com a missão de reconhecer pontos que fu
jam à sua observação.

São, então, estabelecidos pontos de saída e de regresso 
para essas patrulhas, assim como itinerário a ser por elas 
percorrido.

484 — Caminhos de retraimento devem ser designados 
para os elementos do escalão de vigilância por fôrma a 
possibilitar a abertura de fogo pelo escalão de resistência, 
sem riscos para os elementos que se retráem.

Se houver tempo, êsses caminhos deverão ser conve
nientemente balisados.

> 485 — As vias de comunicações e os pontos impor
tantes do terreno que permitam fácil acesso ao inimigo
não deverão ser designados para limites entre os sub- 
quarteirões.

486 — Os sinais de reconhecimento, bem como os de 
alerta, devem ser do conhecimento de todos os elementos.

' 487 —- 0  escalão de resistência é composto de pontos
de apóio, de efetivo variável, geralmente do valor de um 
pelotão. São localizados em pontos importantes do ter
reno que permitam explorar ao máximo os fogos das armas 
automática -

481 — 487
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A observação e proteção lhe são asseguradas pelos 
elementos destacados no escalão de vigilância.

488 — Os trabalhos de organização do terreno pres
critos são executados depois de fixado o dispositivo. Cons- , 
tróem-se espaldões para as armas automáticas e abrigos 
individuais. Êstes trabalhos são sumários; à medida que a 
situação se prolonga vão sendo melhorados ou ampljados.

489 — O disfarce de tôda a posição deve ser cuidadoso 
tanto para furtá-la à observação terrestre como à aérea.

490 — Elementos anticarro deverão ser postos à dis
posição dos subquarteirões que ocupam as regiões onde 
passam estradas que provêm da direção do inimigo.

491 — A colocação de minas é aconselhável, sempre 
em coordenação com os obstáculos naturais existentes, 
ou os a construir e com plano de fogos.

Sua localização exata deve ser ' participada pelos co
mandantes de subquarteirões a fim de serem tomadas 
tôdas as precauções, visando a proteção dos elementos 
amigos.

492 — O comandante do regimento prescreve as me
didas de proteção antiaérea e os elementos encarregados 
do fogo antiaéreo, bem como sua localização no interior do 
dispositivo, por forma a proteger as áreas mais importantes ,
do quarteirão.

Um sistema de alarme antiaéreo, anticarro e contra 
gazes é montado no interior de cada subquarteirão, me
diante a colocação de vigias e através de sinais convencio
nados, geralmente contidos nas normas gerais de ação 
da unidade. .

493 — Quando houver unidade de artilharia designada 
para apoiar os postos avançados, o comandante do regi
mento depois de coordenar os planos de fogos de seus 
subquarteirões, estabelece, em íntimo entendimento com

488 — 493
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o comandante da unidade de artilharia, os pormenores
da. cooperação que lhe poderá ser por esta. prestada.

O comandante da artilharia, conhecedor de suas pos
sibilidades, e de posse das indicações sôbre as partes do 
terreno que escapam à ação dos fogos da defesa, bem como 
das partes mais importantes onde o comandante tem in
teresse de superpor os fogos da artilharia ao dos ele
mentos em posição, dirá as condições e oportunidade em 
que poderá fornecer a apoio desejado.

— Geralmente as necessidades de fogos serão maiores 
que às possibilidades de apoio que a unidade de artilharia 
poderá dar; nêsse caso, os caminhamentos favoráveis à 
penetração inimiga, os de pontos de passagem obrigatória 
e as regiões que favoreçam ao desencadear de um ataque 
inimigo, devem ter a prioridade dêsses fogos.

494 — Todos os elementos de artilharia, inclusive os 
destacados junto aos subquarteirões, regularão o desen- 
cadeamento dos fogos de apoio nas condições previstas 
pelo plano de fogos.

495 — Quando os postos avançados tiverem somente 
missão de alerta o escalão de resistência poderá deixar de 
existir.

496 ■— Sendo a resistência geralmente de duração 
limitada, o valor do dispositivo depende menos do escalo
namento em profundidade do que da execução de uma cor
tina de fogos sem lacunas. Èsses fogos devem fazer-se sen
tir desde o retraimento dos postos de vigilância, por fórma 
a forçar o inimigo a uma progressão cautelosa e demorada.

497 — Em caso de ataque o escalão resiste na posição 
o tempo que a missão exige.

498 — Um serviço de quarto é organizado no interior
de todo o dispositivo a fim de assegurar a permanência 
da vigilância.

494 —  498

REVOGADO



132 ---

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

499 — Diàriamente, pela manhã, os comandantes de 
subquarteirões enviarão ao do regimento um relatório su
mário sôbre os acontecimentos da noite.

500 — O pôsto de comando do regimento deverá ser 
instalado à retaguarda dos pontos de apoio, próximo ao 
observatório, e em local qué ofereça facilidade de comu
nicações com os subquarteirões e com os demais elementos 
do regimento.

501 — Os cavalos e viaturas ocuparão locais dissi
mulados às vistas aéreas e terrestres, evitando-se zonas 
facilmente contamináveis por agentes químicos.

Se a situação permite, os animais poderão ser desen- 
cilhados.

502 — Os elementos que não forem empregados nos 
subquarteirões passarão a constituir a reserva que poderá 
receber uma das seguintes missões:

— reforçar os fôgos do escalão de resistência;
— contra-atacar ou

ocupar uma posição donde possa proteger o
retraimento dos pontos de apoio.

503 — As ligações dò pôsto de comando regimental 
com os subquarteirões e com a reserva são atribuídas ao 
pelotão de comunicações regimental.

Quando a situação permite, poderão ser lançados cir
cuitos telefônicos.

504 — As ligações no interior dos subquarteirões são 
feitas, normalmente, pela vista ou por meio de mensageiros.

A ligação entre subquarteirões vizinhos é assegurada, 
em princípio, por meio de um ponto de apoio comum, se o 
terreno o exige.

499 — 504
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/ ’ A utilização prematura dos meios rádios deve ser evi- 
fada, tornando-se livre ápós o deseuradeamenlo do ataque 
inimigo. . : V..

505 — Em algumas situações especiais, o comandante 
da divisão de cavalaria poderá prescrever na sua ordem 
(íe estacionamento, què ÒS comandantes de colunas, em 
fim ídè marcha, estabeleçam seus próprios, postos avançados. 
Havérá, pois, nêssè caSo, uma descentralização no comando 
dos postos avançados, no interior da divisão.
, .  De, qualquer forma, entretanto, dará ao. comandante 
do regimento as indicações constantes do parágrafo 472 
dêste manual, regulando, entretanto, de modo particular, 
a ligação que deverá ser estabelecida entre.os. componentes 
das diversas unidades. •' ■ ' ; >

506 Nêsse caso o comandante do regimento pro
cederá dé modo análogo, ao que será prescrito no artigo 
III dêste capítulo, referente ao regimento de cavalaria, 
atuando isolado. ■

Artigo  iii

O REGIMENTO ISOLADO

g e n e r a l id a d e s

507 — O regimento, durante seus deslocamentos, tem
necessidade de proporcionar descanso aos seus homens e 
animais, .seja no decorrer da etapa de. marcha ou no seu 
final. . ,-v '

A escolha do local do grande alto subordina-se à se
gurança e ao conforto que a região poderá fornecer a 
tropa, tendo em.vista, o seu emprego futuro. ,

, Da mesma forma a escolha do lócàl de estacionamento 
em fim da etapa se subordina às condições de segurança e 
conforto que a área a ocupar .poderá fornecer à tropa tendo 
em vista a operação que se vai processar.
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De qualquer modo a operação que se vai empreender, 
ou está em curso, determina a distribuição dos elementos 
do regimento no interior do estacionamento.

508 — As considerações de ordem tática regularão 
o dispositivo da tropa, quando a proximidade do inimigo
permita prever um possível contáto. Quando isso não ocor
rer, as condições de conforto e a ordem de marcha se
guinte ditarão a localisação das diferentes subunidades
durante o estacionamento.

509 — As medidas de segurança que permitem ao co
mandante do regimento furtar-se a uma surpresa, são as se
guintes:

— vigilância em tôdas as direções;
— escalonamento de suas subunidades;
— interposição de destacamentos de segurança 

(postos avançados), destinados à cobertura de seu dis
positivo;

— lançamento de reconhecimentos à distância con
veniente a fim de buscar informes, que permitirão 
alertá-lo da aproximação do inimigo.

510 — Haverá grande conveniência em que os postos 
avançados sejam estabelecidos nos cortes dos arroios, pe
las condições favoráveis que oferecem à defesa, canalisando 
•o ataque através das regiões de passagem, daí resultando
grande economia de efetivos.

511 — Em síntese, portanto, caberá ao comandante
do regimento, quando atuando isolado, a escolha do local
do estacionamento e a prescrição das medidas de segu
rança ditadas pela situação.

512 — Sua ordem, pois, deverá conter:
— situação geral, abrangendo informações sobre 

o inimigo e suas possibilidades;
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— informações sôbre as tropas amigas (de reco
nhecimento atuando na região ou vizinhas);
— missão do regimento;
— dispositivo;
— missão dos postos avançados, especificando sua 

localização, iimites, efetivo e localizaçao dos postos de 
vigilância a estabelecer;

— posições a ocupar pelos pontos de apoio e as 
condições em que será executada a defesa;

--- número, efetivos, horários e pontos a reco
nhecer, pelas patrulhas;

— organização do plano de fógos (distribuindo 
ou centralizando os petrechos);

— localização e missões da reserva;
— medidas referentes:
— à organização do serviço;
— à organização do terreno;
— ligações a serem efetuadas, com as restrições 
que a situação aconselhar;
— medidas de alerta;
— sinais de reconhecimento;
— localização: dos PC e PO;
— dos cavalos de mão e TC;

• — do PSR;
— do PS Veterinário;
— medidas referentes à alimentação dos homens
e animais e ao remuniciamento.

513 — Os postos avançados serão normalmente cons
tituídos de um único, subquarteirão, atribuido a um esqua
drão de fuzileiros, que, conforme a importância da região 
a ocupar, receberá o reforço de elementos dos pelotões 
de metralhadoras.

514 —- Os postos avançados serão instalados face à 
direção mais provável de atuação do inimigo.

Nas outras direções a segurança é atribuída às sub- 
unidades que estacionam nas proximidades. Ela é exer-
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cida por uma permanente vigilância, devendo os pontos 
mais importantes serem batidos por fogos de armas auto
máticas.

Á noite a vigilâricia é compietada por meio de vedetas 
duplas. O comandante do regimento estabelecerá como 
deverão ser feitas as ligações entre as subunidades.

515 — Patrulhas de efetivos restritos deverão ser des
tacadas para reconhecimento dos pontos suspeitos e ca- 
minhamentos situados à frente e sobre os flancos e que pos
sam favorecer as infiltrações do inimigo.

516 — 0 comandante do regimento, de posse do rela
tório de instalação dos postos avançados, poderá comple
tar, si fôr o caso, o plano de fogos, designando elementos 
de petrechos e anticarro para baterem os locais que julgar 
convenientes.

517 — Os componentes dos postos avançados atuarão 
de modo idêntico ao que foi prescrito no artigo precedente. 
A reserva poderá receber uma das seguintes missões:

— proteger ó retraimento dos postos avançados;
—■ contra-atacar em qualquer direção;
— reforçar um ponto ameaçado.

Será acionada por ordem do comandante do regimento.

518 — Um serviço de ronda é organizado, ficando em 
tôdas as subunidades um oficial designado para fiscalizar 
a permanência da vigilância; um sargento por pelotão é 
encarregado de alertar seus elementos em caso de alarme.

'A permanência no pôsto de comando regimental é 
assegurada ininterruptamente pela presença do comandante 
ou de um oficial do estado-maior.

519 — A organização do terreno é feita após a apro
vação do plano de. fogos e constará de espaldões para as 
armas automáticas e abrigos individuais.

Todo cuidado deverá ser exigido no disfarce das posi
ções.

515 — 519
2« C 2-61

REVOGADO



_  137 —

520 — As guarnições das- armas automáticas deverão 
proceder à amarração de seus tiros de modo a poder de
sencadeá-los com eficiência à noite. Nenhum caminhamento 
deverá deixar de ser batido. Quando dos próprios locais 
ocupados durante o dia, isso não fôr possível, posições a 
serem ocupadas' durante a noite deverão ser previstas, 
e logo ao anoitecer, guarnecidas.

521 — A ligação no interior das subunidades é atri
buição de seus comandantes.

O comandante do regimento prescreverá á ligação a ser 
feita entre os postos avançados e as unidades vizinhas, 
se fôr, o caso; essa ligação, normalmente, é feita por meio 
Üé um pôsto comum.

A ligação dos postos avançados com o pôsto de co
mando, se a situação permitir, é executada por meio' de 
circuito telefônico e complementada por sinalização por ar
tifícios e mensageiros;

O emprêgo de meios rádio sofre severas- restrições, 
antes do ataque inimigo, pois pode denunciar ao inimigo 
a presença do regimento.

522 — A instalação da rêde de Observação deverá ga
rantir o funcionamento eficiente do sistema de alerta.

Durante a noite deverão sér mantidos postos de escuta 
à distância conveniente para assinalar a aproximação de 
elementos mecanizados inimigos, :

523 — O código de sinais de alerta deve ser muito 
simples e todos os elementos da unidade deverão co- 
nhecê-lo.

524 — Diáriameníe são mudadas as senhas e eoníra- 
senhas.

525 — A localização do pôsto de comando do regi
mento deverá ser o mais próximo possível do observatório.
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526 — Os cavalos de mão e os trens são grupados por
subunidades. Aproveitarão as cobertas existentes e utili
zarão a dispersão para evitar tornarem-se muito vulne
ráveis.

Quando a situação permite, os cavalos podem ser de- 
sencilhados.

527 — Para localização e funcionamento do pôsto 
de socorro regimental e do pôsto de socorro veterinário, 
ver manual C 2-54.

528 — A alimentação dos animais é normalmente dis
tribuída nos próprios locais dos cavalos de mão, em ho
rário designado pelo comandante; a dos homens geral
mente é servida nos locais das cozinhas, sendo a distribuição 
feita por turmas a fim de evitar reuniões nêsses locais. 
A do pessoal de vigilância será levada por intermédio 
de faxinas.

A ração normal será de três refeições; café de manhã, 
almoço e jantar.

Quando a situação permite, servir-se-ão tôdas as re
feições quentes.

529 •— Normalmente não se distribue munição suple
mentar aos homens; entretanto, o comandante fixa, em sua 
ordem, a localização do ponto de suprimento regimental.
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O REGIMENTO NO COMBATE OFENSIVO 

ARTIGO I 

GENERALIDADES

Referências: ver parágrafos 486 a 511 e 533 a 599 do 
manual C 2-15.

530 — O regimento durante a execução de suas mis
sões em campanha será frequentemente levado a atuar ofen
sivamente, seja no âmbito da divisão de cavalaria, seja 
agindo isoladamente.

531 — Estas ações se processarão por uma evolução 
natural das operações de reconhecimento, ou serão efetua
das sob a cobertura dêsses elementos.

O comandante do regimento em qualquer caso adota 
medidas de segurança conseqüentes seja dos informes co
lhidos por seus próprios elementos, ou por outros desta
cados pelo comando superior e- atuando à sua frente.

532 — O combate ofensivo, normalmente, comportará 
três fases sucessivas:

— a marcha de aproximação;
— o ataque ;
— o aproveitamento do êxito.
533 — A marcha de aproximação tem _ por objetivo 

levar o grosso do regimento na direção do inimigo, devi-

CAPÍTULO 7
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damente articulado, visando abreviar sua entrada era ação 
e diminuindo as perdas que poderão ser causadas pelos 
fogos. da. artilharia inimiga, pelos bombardeios aéreos òü 
pela incursão de engenhos blindados.

534 — O ataque visa a destruição ou captura do ini
migo; realiza-se mediante a combinação do fogo com o 
movimento. Comporta um dispositivo, função cie sua pro
fundidade e da largura da zona de ação, é constituído 
por:

■— escalão de ataque;
— base de fogos;
— reserva.

535 — O escalão de ataque é o elemento móvel de
fogo que conquista o terreno. ,

536 — A base de fogos é o conjunto de meios de 
fogos instalados sôbre o terreno e encarregado de apoiar 
a progressão do escalão de ataque.

537 — A reserva é o elemento que o comandante dispõe 
para intervir durante a conduta do combate, a fim de fazer
face às necessidades que surgirem.

538 — O ataque de cavalaria, em princípio, é baseado 
na surpresa, que decorre das próprias características da 
arma.

A forma normal de combate é a pé; entretanto, fra
ções do valor de subunidade poderão ser levadas a com
bater a .cavalo.

Estas últimas ações serão mesmo comuns, em comba
tes de encontro, no início das operações, quando a situação 
ainda não é bem conhecida, e na fáse da perseguição, onde 
a- desmoralização do adversário apresentará situações pro
pícias à intervenção a cavalo.

539 — O aproveitamento do êxito visa abreviar a der
rota do inimigo, impedindo-lhe reorganizar-se e apresen
tar nova resistência.
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ARTIGO II

O REGIMENTO ENQUADRADO 

A — Na marcha de aproximação

540 — A marcha de aproximação a cavalo tem início 
quando o regimento é obrigado a modificar seu disposi
tivo de marcha a fim de furtar seus elementos à observação 
aérea e terrestre do inimigo, bem como aos fogos de sua 
artilharia longa. Ésse dispositivo não deve diminuir, entre
tanto, sua mobilidade. A marcha de aproximação se pro
cessa por lanços e, normalmente nas proximidades da 
frente de combate, através campo.

541 — A formação adotada é função do terreno e
da atividade do inimigo.

Os esquadrões são articulados, quasi sempre, em ordem 
dispersa e de forma a poderem passar ao dispositivo de 
ataque com o mínimo de movimentos laterais.

542 — O comandante do regimento dirige o desloca
mento para a zona que lhe foi afeta, de maneira a orientar 
as subunidades face a seus objetivos.

543 — A marcha de aproximação é levada a cavalo 
o mais longe possível. Quando as condições de seguran
ça não permitem mais o seu prosseguimento, os elementos
apeiam e tem inicio a marcha de aproximação a pé.

544 — Desde o início da marcha de aproximação, o 
comandante do regimento destaca, ou faz destacar, pelos 
esquadrões de primeiro escalão, patrulhas para o estabele
cimento da ligação com os elementos que o precedem.

Designa os esquadrões que deverão compor o primeiro 
escalão, fixando-lhes a direção de marcha por ponto nítidos 
do terreno, bem como os lanços a efetuar e a formação 
a adotar.

545 — O comandante do regimento regula o deslo
camento do segundo escalão, levando em conta o ter-
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reno e as condições de apoio ao primeiro escalão. Deve 
poder intervir sem correr o risco de cair sob os mesmos 
fogos que hostilizam o escalão precedente.

Procura determinar os seus lanços sôbre locais que 
se prestem à defesa.

546 — 0  deslocamento dos elementos do esquadrão 
de petrechos é prescrito pelo comandante do regimento; 
seu movimento deve ser executado por escalões, de fôrma 
a ter sempre uma parte de seus meios em condições de 
apoiar os elementos de primeiro escalão.

547 — Medidas de segurança sôbre os flancos deverão 
ser tomadas; sempre que a situação exigir, devem ser pre
vistos fogos de metralhadoras para êsse fim.

548 — O comandante se desloca por lanços, de ponto 
de observação em ponto de observação, geralmente à 
testa do seu segundo escalão.

549 — Sempre que dispuser de aptíio de artilharia, 
fará seus pedidos por intermédio do oficial de ligação.

550 — A marcha de aproximação a pé termina quando 
os primeiros elementos atingem uma linha a partir da 
qual necessitam atirar, para progredir, ou chegam à linha 
determinada para linha de partida.

551 — Se o regimento se encontra em segundo escalão 
dentro do dispositivo da divisão, o comandante do regi
mento procede de acordo com as instruções recebidas do 
comandante da divisão. Precede nesse caso. sua unidade, 
reconhecendo os locais favoráveis pará o seu apeiar.

552 — Se no curso das operações o regimento tiver 
que efetuar uma substituição ou um ultrapassamento, fará 
sua marcha de aproximação sob a proteção dos elementos 
em contato.

À marcha de aproximação a pé realizada sob tais con-
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dições exige a maior cautela e muitas vezes só é posssível 
à noite.

Medidas especiais, de reconhecimento e balizamento dos 
itinerários, de execução das ligações e de absoluto silêncio, 
devem ser adotadas, visando facilitar sua realização.

B — No ataque

553 — A ordem do comandante da divisão, além das 
informações sôbre a situação, prescreverá a missão do 
regimento, da qual constará a direção de ataque, zona 
de ação, objetivos a conquistar, apoio de artilharia, linha 
de partida e hora do início do ataque.

554  — De posse dêstes elementos o comandante do 
regimento procede ao estudo da situação de acordo com 
o prescrito no artigo V, cap 2 deste manual. Toma a 
decisão após realizar o reconhecimento do terreno. Em 
conseqüência baixa sua ordem de operações.

Reconhecimento do terreno

555 — 0 reconhecimento do terreno visará o seguinte:
— determinação da zona de ação que lhe foi 

atribuída;
— pontos ou zonas ocupadas ou supostas ocupadas 

pelo inimigo;
— direção marcada para o ataque;
— determinação dos objetivos fixados pelo co

mandante da divisão e escolha dos objetivos interme
diários que forem necessários;

— zonas batidas, ou que apresentem possibilidades 
de o serem, pelos fogos inimigos;

— caminhamentos que se prestem à ação de carros 
inimigos ou ao desencadeamento de contra-ataques ;

— caminhamentos favoráveis ao acesso às posições 
inimigas;
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— segurança dada aos seus flancos, seja pela 
localização de elementos vizinhos, seja pela própria 
natureza do terreno ;

— limites a estabelecer entre as subunidades;
— localização inicial da base de fogos e seus 

objetivos, assim como previsão dos seus deslocamentos;
— locais apropriados para a reserva, PC e PO;
— facilidade que o terreno oferece às viaturas de 

munição dos esquadrões; às evacuações e à localização 
dos cavalos de mão.

556 — Acompanham o comandante do regimento nesse 
reconhecimento o S-2, o S-3 e os oficiais que o comandan
te julgar necessários, geralmente, o comandante do esqua
drão de petrechos, o oficial de comunicações o oficial de
ligação da artilharia.

Quando a situação permite, também devem ser incluidos 
nesse número os comandantes dos esquadrões do escalão 
de ataque.

Esta medida abreviará em muito a expedição da 
ordem e permitirá o esclarecimento oportuno de qualquer 
dúvida.

557 — Durante o reconhecimento o comandante tem 
constantemente em vista sua decisão e os planos que tenha 
formulado, modificando-os ou os substituindo quando julgar 
necessário.

558 — Comumente a conquista dos objetivos fixados 
pela divisão obrigará o comandante do regimento a de
signar objetivos intermediários para sua unidade a fim 
de facilitar o controle, a proteção dos itinerários de pro
gressão, ou permitir o deslocamento da base de fogos.

559 — Os objetivos intermediários também podem fa
cilitar a ação de flanco ou tornar insustentável parte da 
posição inimiga situada nas vizinhanças.
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560 — A conquista de um objetivo intermediário não 
deve ser utilizada como uma justificativa para diminuir 
ou retardar o ímpeto do ataque, mas, pelo contrário, deve 
resultar em um aumento de pressão sôbre o inimigo. A 
reorganização, caso seja essencial, deve ser executada ime
diatamente, e o ataque continuado.

561 — Na escolha de um objetivo deverá ser tomado 
em consideração o seguinte:

— set fàcilmente reconhecível;
— facilitar a execução da missão e da ação do 

regimento;
— permitir vistas e apresentar terreno apropria

do para os fogos de apoio em qualquer avanço pos
terior;

— estar dentro do alcance eficáz das armas de 
apoio localizadas sôbre ou atrás da linha de partida, 
ou num futuro objetivo intermediário.

502 — Freqüentemente o plano de ataque do regimento 
compreende um esquadrão atacando para conquistar obje
tivos que produzam resultados decisivos, enquanto que 
outro facilita a execução dêsse ataque, fixando o inimigo, 
ou impedindo-o de deslocar sua reserva; o primeiro exe
cutando o ataque principal e o último o secundário.

Nenhum dêsses ataques deve ser designado desta forma 
ou de qualquer outra maneira nas ordens, porque ambos 
contribuem pára alcançar os objetivos do regimento e ambos 
requerem plena utilização dos meios que lhe são atribuídos 
pelo comandante do regimento.

Êste traduzirá a importância dada a cada um deles 
através da designação dos objetivos, pelo dispositivo das 
subunidades e dos fogos de apoio e pela largura da zona 
de ação que lhes atribúe.

563 — Raramente há em tôdas as partes da zona 
de ação do regimento terreno uniforme apresentando abri
gos contra firos e cobertas às vistas. Além disso, os fògos
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de apoio de que dispõe normalmente o regimento, são 
insuficientes para neutralizar simultaneamente tôdas as 
resistências inimigas que se opõem à sua progressão. Por 
isso o plano de ataque do comandante do regimento deve 
prescrever uma concentração de esforços, tendo em vista 
a progressão de uma parte do escalão1 de ataque sôbre 
os objetivos, cuja conquista facilite a progressão do res- 
tante do regimento. Éste é o ataque principal do regi
mento .

564 — Em algumas ocasiões, se tornará impraticável 
para o comandante do regimento determinar inicialmente, 
quando e onde executar o ataque principal.

Em tais casos, ataca com igual fôrça ao longo de tôda 
a frente, ou se possível, fica com liberdade de ação, dis
pondo suas forças em profundidade, conservando uma 
forte reserva e mantendo controle direto de suas armas 
de apoio.

565 — Frequentemente o desenrolar inesperado da si
tuação pode resultar em tal êxito do ataque secundário, que 
se torne aconselhável explorar tal sucesso e torná-lo em 
ataque principal. O comandante do regimento deve estar 
atento para esta eventualidade e aproveitá-la sem hesi
tação, empregando os elementos de sua reserva e modifi
cando a prioridade dos fogos de apoio.

566 — A formação de ataque a adotar varia com as 
circunstâncias e deve ser judiciosamente escolhida, a fim
de lhe permitir a obtenção da superioridade de fôgo na 
frente atribuída ao escalão de ataque. Em geral a dosagem 
de uma arma automática por 50 metros de frente dará 
uma densidade suficiente para que não exista na frente 
espaço não batido e pára que um fôgo intenso possa ser 
desencadeado instantâneamenté, sem manobra antecipada, 
sôbre qualquer ponto perigoso ou suspeito.

Essa distribuição permitirá o espaço necessário para 
utilização do terreno pelos grupos de combate, permitindo-
lhes o apoio mútuo.
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567 — Geralmente a formação com dois esquadrões de 
fuzileiros no escalão de ataque e um em reserva será a 
adotada; ela permitirá uma bôa potência ao escalão de 
ataque e ainda a manutenção de uma reserva capaz de 
fazer face às flutuações do combate. Com esta formação 
o regimento poderá atacar em uma frente de 600 a 700 ms.

568 — Excepcionalmente poderá haver o emprego ini
cial dos três esquadrões de fuzileiros justapostos, para a 
conquista de um objetivo limitado. Esta formação só se 
justifica quando o regimento vai atuar em uma frente ex- 
cesssivamente larga e o emprêgo inicial de tôdas as armas 
disponíveis fôr exigido para a obtenção de superioridade 
de fogo.

569 — Quando a zona de ação fôr muito estreita, ou 
quando a situação do inimigo não estiver bem definida, ou 
ainda quando o regimento estiver operando em um flanco 
exposto, a formação de um esquadrão de fuzileiros no 
escalão de ataque e dois em reserva, deverá ser utilizada.

570 — O comandante do regimento fixa a direção do 
ataque por pontos notáveis do terreno.

571 — Na repartição de zonas de ação aos esqua
drões do escalão de ataque, o comandante do regimento 
levará em conta a missão que lhes atribuiu, a profundidade 
do ataque, a potência do apoio de fogos, o terreno e o 
valor da resistência inimiga.

Esta zona de ação deve ser bem definida, devendo seus 
limites englobarem também a linha de partida e a zona 
de reunião final.

Sempre que possível, devem ser escolhidos os limites 
entre os esquadrões, de maneira que os pontos importantes 
do terreno nêles existentes ou em suas proximidades este
jam contidos inteiramente dentro da zona de um só es
quadrão .

Os pontos designando os limites, devem ser acidentes 
do terreno que sejam de fácil identificação.
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572 — No interior da zona de ação que lhe fôr desig
nada, cada esquadrão é responsável pela sua progressão 
e pelas conquista dos objetivos que lhes foram atribuidos.

573 — A linha de partida marca a orla exterior da 
base de partida e deve ser localizada sôbre ou na retaguarda 
da última linha conveniente do terreno, que póde ser alcan
çada a coberto das vistas e dos tiros das armas portáteis 
do inimigo. Deve ser fàcilmente identificável no terreno, e, 
na medida do possível, perpendicular ao eixo do ataqne.

Normalmente uma linha geral de partida é designada 
pelo comandante da divisão com a finalidade de coordenar 
a progressão das unidades que atacam e o emprêgo dos 
fogos de apoio.

O comandante do regimento pode regular com minúcias 
a linha de partida dos elementos do seu escalão de ataque.

574 — Quando a linha de partida não oferecer as 
melhores cobertas e abrigos, não será necessário ocupá-la 
antes do ataque, mas somente ultrapassá-la na hora pres
crita.

575 — Em qualquer caso deve ser localizada de ma
neira que a tropa não tenha que combater para alcançá-la.

576 — Excepcionalmente, quando não houver no ter
reno uma linha claramente definida, o comandante do regi
mento poderá determinar aos comandantes dos esquadrões 
do escalão de ataque iniciarem o ataque partindo de uma 
determinada zona, escolhendo êles próprios as respectivas 
linhas e fazendo as devidas participações.

577 — A hora do ataque, geralmente, é prescrita na 
ordem do comandante da divisão.

Quando a hora do ataque tiver que ser determinada 
pelo comandante do regimento êste deve marcá-la de ma
neira que haja tempo suficiente para que os comandantes 
subordinados façam seus preparativos e desloquem suas su- 
bunidades para as respectivas posições de ataque.
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578 — No caso do comandante do regimento haver 
prescrito uma linha de partida atrás da determinada 
pelo comandante de divisão, deverá antecipar a hora de 
início do seu ataque de modo que os elementos do escalão de 
ataque ultrapassem a linha de partida marcada pela divisão 
exatamente na hora designada por esta.

579 — A reserva é constituída pelo comandante do 
regimento com o objetivo de fazer face à conduta do com
bate. Ela se destina:

— a explorar um ponto fraco do inimigo locali
zado pelo escalão de ataque; realizar o esforço final 
necessário à conquista de um objetivo; proteger, apoiar 
o desembocar do ataque ou manter o seu ímpeto;
substituir, ultrapassar ou desbordar elementos do esca
lão de ataque; acolhê-lo em caso de insucesso; fazer
face a ameaça de flanco e, finalmente, repelir contra- 
ataques.

580 — O comandante da reserva é mantido ao par da 
situação e alertado sôbre o provável emprêgo de sua 
subunidade.

Cabe-lhe, então, elaborar os planos para a execução 
das diversas missões que lhe poderão ser atribuídas, sub
metendo-os à aprovação do comandante do regimento.

À medida que o ataque progride executa seus reco
nhecimentos.

581 ■— O emprêgo da reserva pelo comandante do regi
mento deverá ser justo e oportuno.

Ela não deve ser empregada por partes.

582 — A reserva deve ser inicialmente colocada em 
local que ofereça o máximo de proteção contra a observa
ção e ataques aéreos e de carros, onde possa fornecer se
gurança aos flancos e de onde possa deslocar-se ràpida-
mente para os pontos de provável emprêgo.
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Deve ser mantida dentro da distância de apoio ao es
calão de ataque.

A reserva é geralmente localizada à retaguarda do 
elemento que executa o ataque principal, tendo em vista 
facilitar o seu emprêgo, aproveitar o êxito ou aumentar 
o ímpeto da ação.

583 — Consoante a situação, a reserva pode perma
necer montada; nêsse caso, deverão ser tomadas medidas 
tendentes a asseguarar o segrêdo e a segurança.

584 — O comandante da reserva normalmente per
manece junto ao comandante do regimento; quando isto 
não ocorrer, um oficial da subunidade deverá ser destacado 
para o P C regimental.

585 — Além das medidas de segurança tomadas pelo 
comandante da divisão, o comandante do regimento é 
responsável pela proteção imediata de sua unidade, durante 
o ataque. Normalmente, a proteção de um flanco é as
segurada pela presença da unidade vizinha.

Se a ligação pela vista não puder ser mantida, deverá 
ser designado um grupo para assegurar essa ligação, a 
quem caberá informar periodicamente, ou em tôdas as 
ocasiões necessárias, sôbre a localização do flanco da 
unidade vizinha.

586 — Quando o regimento atacar com um dos flancos 
descobertos, a reserva deve ser colocada de modo a fazer 
face a qualquer ameaça inimiga que se faça sentir sôbre 
êsse flanco.

5 8 7  — As armas anticarro são empregadas na pro
teção dos elementos do escalão de ataque e dos flancos 
descobertos.

São acionadas oportunamente, mediante o estabeleci
mento de um eficiente sistema de alérta.

Se a situação aconselhar, poderão ser colocadas à 
disposição dos elementos do escalão de ataque.
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DEFESA ANTIAÉREA

588 — A defesa antiaérea repousa principalmente nas 
medidas de defesa passiva.

Pederão ser designados, em alguns casos, elementos 
dos pelotões de metralhadoras para desencadear o fogo 
antiaéreo.

DEFESA CONTRA GASES

589 — A defêsa contra gáses é obtida mediante a de
signação, em tôdas as subunidades, de vigias incumbidos de 
dar o alárme ante qualquer ataque químico. Durante a 
progressão evita-se as zonas suspeitas de contaminação.

FOGOS DE APOIO
590 — O plano de fogos montado pelo comandante 

do regimento destina-se a dar o máximo apoio à progressão 
do escalão de ataque; por isso, a maior parte dos fogos 
de apoio, deverá ser dirigida inicialmente contra os ob
jetivos, que neutralizados, permitam a maior progressão.

Para isso, dispõe dos fogos de seu esquadrão de petre- 
chos e dos fornecidos pelas unidades de artilharia encar
regadas de apoiar o ataque.

CARROS

591 — Quando a divisão dispuser do reforço de unida
des de carros, poderá utilizá-las em apoio ao seu ataque. 
Eventualmente, pois, poderá o regimento dispor dêsses ele
mentos, geralmente, no valor de uma companhia, para re
forçarem seu ataque.

Quando isso ocorrer, caberá, então, ao comandante do 
regimento, diante dos fatores favoráveis que o terreno pro
porcionará à progressão dos carros, atribuir êsse elemento à 
disposição do seu escalão de ataque, constituindo, então, de 
acôrdo com a ordem da divisão, grupamentos mixtos.
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A inclusão dos carros no dispositivo de ataque .influirá 
profundamente, tanto na organização do escalão de ataque, 
como no plano de fogos de apoio, tornando-se mistér a ado
ção de medidas aconselháveis a fim de regular a progres
são dos elementos que compõem o seu primeiro escalão.
Estas medidas incluirão a designação de objetivos mais 
profundos e uma estreita ligação, a fim de se evitar uma 
dissociação do ataque.

Para detalhes ver o manual C 17-36.

ARTILHARIA

592 ■— Normalmente o ataque do regimento contará 
com o apoio de artilharia.

À unidade de artilharia destacada para apoio direto 
caberá a responsabilidade pela manutenção da ligação e das 
comunicações com a unidade apoiada.

O comandante do grupo ou seu representante perma
nece no posto de comando do regimento.

593 — Turmas de ligação e observadores avançados 
são destacados para junto dos esquadrões componentes do 
escalão de ataque, que terão a seu cargo a observação e a 
regulação dos fogos de artilharia necessários para apoiar 
a progressão dêsses elementos.

594 •— 0  comandante do regimento, com a assistência 
do comandante do grupo, prepara o plano geral dos fogos 
de apoio da artilharia; expõe-lhe a situação, seu plano de 
ataque e o apoio que deseja da artilharia.

O comandante do grupo, presta-lhe as informações 
quanto à localisação de suas baterias e sôbre as suas pos
sibilidade de atuação; esclarace como poderá, com a maior 
eficiência, apoiar o ataque e quais os postos de observação 
que pode necessitar durante a sua execução.

Baseado nessas informações, o comandante do regi
mento organisará o plano de fogos que normalmente com-
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preenderá a localisação e duração das concentrações de 
fogos a serem executadas antes do ataque e as priorida
des que devem ser atribuídas pela artilharia para o apoio 
inicial da ação do escalão de ataque.

Quando a situação exigir haverá também o desen- 
cadeamento de uma preparação, geralmente curta, com a 
duração de cerca de quinze minutos e cuja última fase é 
executada contra as armas e dispositivos avançados do 
inimigo.

595 — Quando ás condições meteorológicas permitem, 
o emprêgo de fumígenos é incluído no plano de fogos,
visando cegar os prováveis observatórios inimigos ou lo
cais ocupados por armas coletivas já assinalados.

596 — 0  comandante do grupo de apoio direto deverá 
estar constantemente informado sôbre a localização dos ele
mentos mais avançados do escalão de ataque, bem como estar 
ao par de qualquer mudança, porventura efetuada no 
plano original, referente aos elementos apoiados.

Os observadores avançados ou os oficiais de ligação 
informam sua unidade quando houver necessidade da sus
pensão dos tiros.

597 — Quando os carros participam do ataque, a 
preparação da artilharia deve neutralizar particularmente 
as armas anticarro já localizadas ou os pontos suspeitos 
de estarem por elas ocupados.

598 — À medida que o ataque progride, os fogos de 
apoio direto vão sendo desencadeados, normalmente a pe
dido dos elementos do escalão de ataque.

599 — A grande flexibilidade dos fógos da artilharia 
permite sua eficiente atuação contra objetivos inopinados.

Explorando esta característica, o comandante do regi
mento poderá atuar eficientemente na conduta do combate,
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apoiando convenientemente os seus elementos detidos face 
a resistências inimigas.

600 — O deslocamento da artilharia de apoio direto, 
durante o ataque é ordenado pelo seu comandante; é feito 
por escalões, de forma a assegurar a continuidade de 
seus fogos.

BASE DE FOGOS
601 — A base de fogos é constituída pelo conjunto de' 

armas destinadas a apoiar a progressão do escalão de ata
que. O esquadrão de petrechos pesados constitue, pois, a 
ossatura da base de fogos, cuja potência poderá ser aumen
tada, inicialmente, com os fogos do elemento mantido em 
reserva, se a situação aconselhar. Ela prepara a entrada 
em ação e apoia o escalão de ataque.

602 — O controle centralizado do tiro permite obter 
maior flexibilidade e coordenação de fogos e o conse- 
qüente aumento de seus efeitos.
Entretanto, êle não é freqüente; na maioria das vezes, a 
situação exigirá uma descentralização total ou parcial.

603 — Elementos do esquadrão de petrechos poderão 
ser postos à disposição de uma subunidade de fuzileiros, 
quando as condições do terreno tornam impraticável sua 
ligação com o comandante de seu esquadrão.

604 — A base de fogos poderá ser localizada per
pendicularmente ou lateralmente à direção do ataque.

605 — O comandante do regimento em conseqüência 
do seu plano de fogos, especifica as zonas de posição a 
serem inicialmente ocupadas, os objetivos ou setores de 
tiro, para cada tipo de petrecho. Complementarmente po
derá indicar as condições em que devem ser feitos os des
locamentos.

606 — O apòio fornecido pela base de fogos é execu
tado normalmente com as armas atirando por cima do es-

600 — 606
2» C 2-61

REVOGADO



— 155

calão de ataque ou nos seus intervalos, visa a neutrali- 
sação das resistências inimigas já assinaladas ou as que 
venham a revelar-se durante a progressão, a proteção dos 
flancos do escalão de ataque e o seu acolhimento em caso 
de insucesso.

607 — Os morteiros são normalmente empregados con
tra metralhadoras e morteiros inimigos atuando de posições 
desenfiadas e contra pessoal abrigado, objetivos êstes que 
pódem ser enquadrados por êles mais rapidamente do que 
se empregando fogos de artilharia.

Poderão também receber missões fumígenas.

608 — O emprego da fumaça constitue um auxílio efi
caz para o ataque. A cortina de fumaça é usada para neu
tralizar os postos de observação inimigos, para cegar as 
armas coletivas e individuais e para ocultar a manobra 
do atacante. Deve-se, entretanto, levar em consideração 
as condições meteorológicas locais, particularmente, a di
reção do vento a fim de evitar que a fumaça venha a 
embaraçar a observação e a manobra da tropa amiga.

609 — As armas automáticas e os morteiros do esqua
drão reserva como foi dito no parágrafo 601 poderão ser 
empregadas como reforço à base de fogos, entretanto, de
verá a sua cooperação restringir-se à fase inicial do ata
que, a fim de poder-se liberá-los a mais cedo possível para 
ficarem aptos a desempenharem outra missão no curso da 
operação,

O PELOTÃO DE SAPADORES

610 —- O pelotão de sapadores regimental deve ser em
pregado em coordenação com o pelotão de canhões anti- 
carro, com os elementos de engenharia à disposição ou em 
apoio, para fornecer a proteção anticarro nos flancos e 
na retaguarda, assegurar essa proteção durante a reorgani-
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zação, reconhecer e abrir brechas nos campos de minas do 
inimigo e executar trabalhos de sapa.

Para detalhes de sua atuação ver o manual C 2-53.

POSTOS DE COMANDO
611 — Quando não fôr prescrito pelo escalão superior, 

a localização inicial do pôsto de comando regimental, êste 
será determinado pelo comandante do regimento.

O P C deve, sempre que possível, ser localizado no 
centro da zona de ação.

612 — O controle da ação exigirá que o comandante 
permaneça grande parte de seu tempo nos postos de observa- 
ção, seja do regimento, seja dos esquadrões de primeiro 
escalão.

Dispõe, entretanto, de meios para comunicar-se rà- 
pídamente, em tôdas as ocasiões, com seu pôsto de comando, 
onde o subcomandante assegurará a permanência.

613 — Para organização e funcionamento dos P 0  ver 
maunal C 2-53.

614 — O comandante do regimento fixa a localização 
inicial dos postos de comando dos esquadrões e prescreve 
eixos de deslocamento a serem observados durante o ataque; 
cabe, então, aos comandantes de esquadrões do escalão de 
ataque a escolha dos locais para seus futuros postos de co
mando, participando imediatamente a sua instalação ao co
mandante do regimento. -

615 — Para organização e defesa do P C ver manual 
C 2-53.

COMUNICAÇÕES
616 — O comandante do regimento conhecendo as 

possibilidades dos meios de comunicações de que dispõe, 
utiliza-os convenientemente de acordo com a situação e as
exigências da ação.

*
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617 — Cabe ao oficial de comunicações do regimento, 
de posse da decisão do comandante, estabelecer as ligações 
necessárias e apresentar ao comandante a sua proposta 
para emprêgo dos meios disponíveis.

Para detalhes de sua atuação ver o manual C 2-53.

618 — O oficial de comunicações é responsável pela 
supervisão, instalação e funcionamento das comunicações 
executadas pelo pelotão de comunicações regimental.

619 — O pôsto de comando regimental deve ser ligado 
de modo contínuo e por vários meios aos postos de co
mando dos elementos do escalão de ataque.

CAVALOS DE MAO

620 — Os cavalos de mão devem merecer do coman
dante do regimento especial cuidado.

Se o terreno permite, são grupados por esquadrões.
Devem ser localizados ao abrigo dos fogos e vistas ini
migos e protegidos da ação da aviação.

O movimento dos mesmos para a frente, tão logo seja 
possível, deve ser previsto, mediante prescrições claras e 

f precisas, a fim de que não seja retardado o prosseguimento 
da ação a cavalo, se tal se fizer necessário.

TRENS

621 — O comandante do regimento recebe uma pro- 
posta de seu S-4 a respeito da localização inicial do estacio
namento dos trens regimentais, dos pontos de suprimento 
de munição, do itinerário de remuniciamento e sôbre o 
processo de alimentação dos homens e animais.

Para detalhes ver o manual C2-54.
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SERVIÇO DE SAÚDE

622 — O chefe do serviço de saúde regimental faz re
comendações em sua proposta quanto à localização ade
quada do pôsto de socorro regimental, bem como super
visiona a reunião e evacuação dos feridos.

Para detalhes ver o manual C2-54.

SERVIÇO VETERINÁRIO

623 — O chefe do serviço veterinário do regimento 
propõe ao comandante do regimento a localização do 
pôsto de socorro veterinário e supervisiona a assistência 
devida aos animais feridos ou doentes, bem como sua 
ferragem.

Para detalhes ver o manual C2-54.
ORDEM DE ATAQUE

624 — A ordem de ataque do comandante do regimento 
consiste numa exposiçc clara e concisa dos elementos de 
seu plano de ataque, que as suas subunidades necessitam 
para executar a missão. Deve ser expedida em tempo de 
permitir conveniente preparação, compreendendo reconhe
cimento e transmissão de ordens decorrentes.

Quando o ataque deve ser executado ao amanhecer os 
elementos essenciais do plano de ataque do regimento 
devem ser conhecidos pelos comandantes de subunidades 
em tempo de poderem realizar, na véspera, antes do anoi
tecer, seus reconhecimentos.

625 — Esta ordem de ataque, de uma maneira geral, 
abrangerá:

a) — Informações sôbre o inimigo.
Somente as que precisam ser conhecidas pelos ̂  su

bordinados, seguidas de uma apreciação sintética sôbre
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suas possibilidades, isto é, do modo pelo qual poderá in
terferir no cumprimento da missão atribuída ao regimento;

b) —■ Informações sôbre as tropas amigas.
Que conterá somente a posição e ações dos elementos

vizinhos e de apoio que influam diretamente sôbre o ataque 
a ser executado pelo regimento. Poderá também incluir a 
missão da divisão.

c) — Missão do regimento.
Cópia da contida na ordem da divisão.
d) — Calco com o dispositivo de ataque, zona de ação,

(limites e repartição pelos elementos do escalão de ataque).
e) — Missões das subunidades.
Especificando a direção de ataque e os objetivos a 

conquistar.
f) — Bases de fogos.
Sua constituição, localização inicial, objetivos a neutra- 

lisar; missões detalhadas aos morteiros, se fôr o caso.
, g) — Artilharia.

Especificando as condições do apoio a ser fornecido, 
objetivos iniciais a serem por ela neutralisados, execução 
da preparação, se fôr o caso.

h) — Reserva.
Sua constituição, localização inicial, previsões de em

prego, ou missão, se fôr o caso.
i) — Condições de execução: LP, hora H, etc.
j) — Segurança dos flancos e ligações com as unida- 

dades vizinhas, com designação dos elementos encarrega
dos dessa missão.
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l) — Localização inicial:
— dos P C  — (dos esquadrões e regimental) —

eixo de deslocamento.
— do P O.
— do P S R e do P S  Vet. ‘
— Cavalos de mão.
—  T C .

m) — Prescrições diversas.
n) — Instruções referentes às comunicações.
o) — Rcmuniciamento, suprimento e evacuações.

EXECUÇÃO DO ATAQUE
626 — O ataque começa quando, à hora fixada, os- 

elementos da testa do escalão de ataque atravessam a linha 
de partida.

As armas de apoio desencadeiam os fogos de acordo 
com o plano estabelecido e cobrem a progressão do esca
lão de ataque.

627 — Raramente o ataque se desenvolve exatameníe 
conforme foi planejado.

A ação do comandante do regimento, uma vez iniciado 
o ataque, limita-se ao emprêgo dos fogos de apoio e de
sua reserva.

As naturais flutuações do combate podem propiciar 
situações favoráveis ou obstáculos imprevistos, e o co
mandante do regimento deve estar alerta para poder apro
veitá-las, ou contorná-las, procurando executar o plano de 
ataque que elaborou, mas, evitando seguí-lo rigidamente.

É imperioso, para poder prever e agir com oportuni
dade, que se mantenha constantemente informado da si
tuação à sua frente e nos flancos.

626 — 627
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628 — Deve dar ao seu escalão de ataque todo o 
apoio disponívél enquanto êste tiver possibilidades de su
cesso, mas, se a resistência do inimigo detive»' sua progres
são em qualquer parte de sua zona, deve estar preparado 
para deslocar o vigor de seu ataque para outra parte 
da frente, em que a fraqueza do inimigo tenha sido desco
berta ou onde o vigor do adversário não é tão forte.

Deve ser dado suficiente apoio aos elementos, que 
estejam detidos, a fim de evitar baixas excessivas e pre
venir movimentos do inimigo.

629 — No decorrer do ataque o comandante do regi
mento deverá designar novas zonas de posições e novas 
missões para os elementos do esquadrão de petrechos pesa
dos e das unidades de artilharia de apoio direto, a fim de 
assegurar um apoio contínuo ao seu escalão de ataque.

630 — O comandante do regimento pode prescrever 
a hora e o processo de deslocamento desses elementos ou 
delegar esta decisão aos seus respectivos comandantes.

Geralmente êste deslocamento é feito por escalões, a 
fim de que parte das armas esteja sempre em posição, para 
apoiar os elementos do escalão de ataque.

631 — A escolha do momento oportuno para o emprêgo 
da reserva constitue muitas vêzes a mais difícil e importante 
decisão do comandante do regimento. O natural desejo de 
reter o controle dêste meio que pode influenciar na ação 
não deve, entretanto, obscurecer a importância do apro
veitamento da ocasião propícia para seu emprêgo.

632 — A reserva não deve ser empregada por partes.
633 — Quando o escalão de ataque, apesar dos es

forços feitos, não póde continuar a progressão, a reserva 
deve ser empregada sem hesitação. Não é aconselhável, 
entretanto,, empregá-la onde o inimigo resiste mais for
temente; o comandante a engaja no ponto mais propício 
e dá-lhe todo o apoio de fogo disponível, tendo em vista 
criar uma nova possibilidade de movimento. De preferência,
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as resistências que detém o escalão de ataque devem ser en
volvidas ou atacadas de flanco.

634 — À proporção que o ataque progride a reserva 
deve ser deslocada para pontos mais avançados de onde 
fique em melhores condições de no menor prazo possível, 
cumprir as missões que lhe tenham sido previstas. O coman
dante do regimento determinará, então, as posições suces
sivas a serem ocupadas e o momento em que deve ser ini
ciado o deslocamento.

635 — Tão logo o comandante do regimento tenha 
decidido empregar sua reserva deve participar essa Ocur- 
rência ao comandante da divisão.

Uma nova reserva, embora pequena, deve ser consti
tuída, na primeira oportunidade.

636 — Através da combinação do fogo e do movimento 
os elementos do escalão de ataque progridem por lanços, 
sôbre os objetivos que lhes foram determinados até a dis
tância do assalto. O assalto é, pois, o lanço que conduz' 
sôbre o objetivo. Nem sempre êle apresenta o carater de si- 
multaneidade; é iniciado a uma distância, que varia com o 
terreno, a visibilidade e a resistência inimiga; geralmente 
menor que 300 metros.

637 — Atingido o objetivo procede-se a operação 
de limpesa e aproveita-se a parada para reorganização do 
dispositivo, dos fogos e das ligações, tendo em vista o 
prosseguimento da operação.

638 — O comandante do regimento, conforme a .si
tuação e as condições em que o escalão de ataque atinge 
o objetivo, poderá ordenar seu prosseguimento imediato
para o objetivo seguinte.

639 — O modo de atuar do regimento ao conquistar o 
seu objetivo final é, normalmente, prescrito na.ordem da 
divisão. Em qualquer caso o regimento consolida a posição, 
se reorganiza e faz preparativos para a operação futura, '
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A reorganização deve ser executada prontamente para 
fazer face a qualquer contra-ataque, pois, será normal a 
reação do inimigo.

640 — Normalmente, uma posição -inimiga recente
mente conquistada e suas vizinhanças são submetidas a 
bombardeios de artilharia e morteiros do adversário, em
virtude de sua localização ser perfeitamente conhecida pelo 
inimigo; deve, pois, ser evitado o emassamento e a desne
cessária exposição do pessoal.

641 — Pode ocorrer que a noite sobrevenha antes de 
ter sido possível coroar o objetivo final marcado; nêsse 
caso, o contato deve ser mantido a todo custo, intensi
ficando-se a ação das patrulhas, a fim de ser pressentida 
qualquer tentativa inimiga de romper o contato, infiltrar-se 
ou atacar durante a noite.

642 — Qualquer substituição que o comandante do 
regimento deseje proceder ou que se impuser em virtude das 
condições em que se encontre uma de suas subunidades do 
escalão de ataque, será favorecida, se efetuada à noite.

643 — Para funcionamento dos suprimentos e eva
cuações ver o manual C 2-54.

C — O Regimento no Aproveitamento do Êxito.
644 — Normalmente, no quadro da divisão, o aproveita

mento do êxito caberá a elementos do regimento de reco
nhecimento e do regimento motorizado, dadas as suas ca
racterísticas de grande mobilidade.

Entretanto, quando a situação, o terreno ou as condi
ções atmosféricas não permitam o emprego inicial dos ele
mentos motomecanizados, esta missão será cumprida pelos 
elementos a cavalo.

645 — Nestas circunstâncias caberá, pois, ao coman
dante do regimento impulsionar sua unidade na direção que
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lhe foi fixada ou que lhe pareça mais favorável ao cum- 
primento da missão. 

646 — Desde que o inimigo ceda ou se revela incapaz
de continuar a opôr uma resistência organizada, depará-se 
para o comandante do regimento o momento justo para o 
emprêgo de sua reserva, a fim de aumentar a rapidez de sua 
progressão e a continuidade de sua ação.

Atuando prontamente exercerá uma pressão impla
cável sôbre as últimas resistências do inimigo não lhe 
dando oportunidade para reorganizar-se.

647 — Se a situação permite, a reserva é lançada, 
desde o início, a cavalo, podendo ser reforçada com ele
mentos dos pelotões de metralhadoras.

648 — O modo de atuar do regimento no aproveita
mento do êxito é idêntico ao que está prescrito no capítulo
4 dêste manual, ressalvadas a duração e a profundidade da \  
operação, que se processa em quadro de menor amplitude.

649 —- Geralmente, dada a largura inicial da zona de 
ação atribuída ao regimento, só será possível o lançamento 
de um destacamento de descoberta.

0  comandante do regimento através de minucioso es
tudo da carta da região onde vai atuar, assinalará os 
pontos ou zonas que se prestem favoràvelmente à localiza- 
ção de resistências inimigas, os itinerários que a elas se di
rigem, bem como as facilidades que apresentam aos desbor- 
damentos. Em conseqüência, dá ao comandante desco
berta a sua missão, a zona de ação e as prescrições que 
julgar necessárias ao prosseguimento rápido da operação.

650 — O restante do regimento, se a situação permite, 
retoma o movimento a cavalo, com o dispositivo articulado
de modo a permitir a rapidez na retomada do contato e 
imediata ação.
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651 — A velocidade de marcha é determinada frela 
necessidade de se deslocar rápidamente no encalço do ini
migo. Ela não permitirá aos elementos de primeiro escalão 
um esquadrinhamento metódico da zona de ação, o que cria 
um ambiente de insegurança, equilibrado, entretanto, pela 
desmoralização do inimigo.

652 — As resistências assinaladas deverão ser atacadas 
sem exitação; noímalmente, esta última tarefa será atri
buída aos elementos do grosso do regimento

653 — É preciso ter em conta que as resistências opos
tas pelo inimigo no decorrer do aproveitamento do êxito, 
normalmente, são improvisadas e esparsas, colocadas em 
regiões favoráveis ao retardamento dos 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 cobertos pelos 
que foram desbordados.

654 — O comandante do regimento mantém o da di
visão perfeitamente informado da situação através de 
meios rádios que nessa fase não sofrem nenhuma restrição 
de emprêgo.

655 — A captura de prisioneiros deve ser prevista 
pelo comandante do regimento de forma a não pertubar o 
prosseguimento de sua ação. A conduta a manter com os 
prisioneiros está contida no manual C 30-15.

D — O regimento na perseguição

656 — A perseguição é desencadeada desde que o ini
migo, não sendo mais capaz de manter suas posições, se 
esforça por escapar à destruição, retirando-se (número 579 
do manUal C 2-15).
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657 — Na previsão de tal ocurrência será normal a 
descentralização do comando, dada a amplitude da opera- 
ção no quadro da divisão. Assim sendo, são tomadas medi
das preparatórias e organizados grupamentos táticos.

O regimento poderá, juntamente com um grupo de arti
lharia a cavalo, formar um dêsses grupamentos táticos, 
que, em alguns casos, será reforçado por elementos de enge
nharia e de serviços.

658 — 0  plano da divisão, para uma perseguição or
ganizada, prevê, normalmente, uma ação frontal sôbre o 
inimigo para evitar que êle se reorganize, combinada com 
ações desbordantes e envolventes que têm em vista blo
quear os itinerários de retirada e apressar o seu isola
mento e destruição.

Estas últimas ações, sempre que o terreno permite, são, 
normalmente, atribuídas aos elementos motomecanizados da 
divisão.

659  — Os elementos empenhados em cada manobra 
recebem direções, zonas de ação e objetivos.

Em qualquer dessas missões, e se o contato com o 
inimigo houver sido perdido, a atuação do regimento 
será idêntica à exposta no capítulo 5 do presente manual.

660 — Uma perseguição eficiente requer o mais alto 
grau de iniciativa e qualidades de comando.

Todos os riscos devem ser enfrentados sem hesitação 
pelos comandantes subordinados.

661 — Deve ser tirado o máximo partido daŝ  comu
nicações pelo rádio, sendo aconselhável o emprego de 
mensagens em código prevendo tôdas as contingências impor
tantes a fim de apressar a troca de informações e ordens.

662 — A perseguição é levada até o limite da resis
tência física dos homens e animais.
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Nenhuma oportunidade deve ser dada ao inimigo para 
reorganizar suas forças e reconstituir a sua defesa, tanto
durante o- dia como durante a noite.

ggg — 0  regimento poderá fazer parte de um fôrça 
de desbcrdamen.ro ou de envolvimento; esta última missão 
lhe será normalmente atribuída se o terreno e as con
dições atmosféricas dificultarem _a ação dos elementos 
motomecanizados. ,

'6 6 4  — 0  regimento em missão de envolvimento deve 
evitar o combate com destacamenio retardatíores inimigos, 
a não ser oue isto se torne necessário para favorecer a 
execução de" sua missão- ou para proporcionar-lhe a con
veniente segurança.

0s seus objetivos serão os nós rodoviários, desfiladei
ros, pontes e outros pontos importantes do terreno que 
venham a abreviar a destruição do inimigo. ■

665 — Quando os objetivos são atingidos, informações
referentes aos mesmo§ devem ser enviadas prontamente 
ao comandante da divisão.

Quando não fôr possível atingi-los o comandante pro
curará ao menos golpear o grosso das forças inimigas exil 
um dos flancos.

666 — A cooperação aérea desempenhará papel rele
vante na operação. Daí a necessidade de ser estabelecida 
uma estreita ligação com a aviação.

Para detalhes ver parágrafos 351 a 355 do presente 
manual.

E — O regimento como reserva

667 — Durante o ataque o comandante da divisão 
constituirá a sua reserva, normalmente, com um de seus 
regimentos. Nesse caso em sua ordem prescreverá a sua 
localização inicial e as previsões de seu emprego.
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Geralmente êle será mantido a uma distância capaz de 
apoiar a ação do escalão de ataque.

668 — As missões para o regimento em reserva podem 
ser as seguintes:

— ampliar um desbordamento ;
— explorar uma penetração ou qualquer êxito con

seguido pelo escalão de ataque;
— proteger um flanco ou a retaguarda da divisão;
— executar contra-ataques;
— tomar a si a missão de uma das unidades do

escalão de ataque;
— participar da perseguição.

669 — 0 comandante do regimento, recebida a ordem 
da divisão, deve proceder os reconhecimentos necessários 
e preparar seus planos, tendo em vista as prováveis mis
sões que poderão ser atribuídas à sua unidade.

Êsses reconhecimentos visam identificar as regiões de 
possível emprêgo do regimento, itinerários que a elas 
conduzam e suas possibilidades de desenfiamento às vistas 
e aos tiros.

Normalmente, haverá conveniência em conduzir a uni
dade até uma região coberta situada nas proximidades 
do local determinado, proceder aos reconhecimentos, e 
depois levá-la para o mencionado local.

670 — Se para atingir o local designado fôr neces
sário um deslocamento a cavalo e a situação exigir, o 
comandante do regimento procede como foi prescrito na 
letra A do presente artigo.

671 —- Todos os esforços devem ser feitos no sentido 
de evitar que o inimigo perceba a localização do regimento.

672 — Medidas especiais de segurança devem ser en
caradas contra eventuais intervenções de elementos motome- 
canizados e contra os fogos de artilharia.
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673 — 0  deslocamento do regimento durante o de
senrolar do ataque é, normalmente, executado por ordem 
da divisão.

O mecanismo dêste deslocamento é análogo ao pres
crito na letra A do presente capítulo para a marcha de 
aproximação’ a pé. ■

674. — As ligações devem ser perfeitamente mantidas.
O comandante do regimento mantém sua unidade ao par 
dos acontecimento e em condições de ser acionada pela 
divisão. Para isto ou permanece junto ao comandante da 
divisão ou destaca para êste mistér um oficial de seu 
estado-maior.

675 — Quando, em ação, o regimento em reserva exe
cuta um ataque, procede de conformidade com o prescrito 
na letra B do presente artigo. Quando tiver a missão 
de repelir um contra-ataque inimigo, o comandante do 
regimento deverá esforçar-se para primeiramente deter o 
contra-ataque antes de desencadear o seu ataque.

676 ■— 0 regimento pode ser encarregado de prosse
guir o ataque iniciado por uma outra unidade, ocorrerá 
então uma substituição ou um ultrapassamento.

677 — Estas operações geralmente são efetuadas com 
a proteção da noite, pois se tornam muito dificultosas 
e mesmo perigosas si efetuadas durante o dia, debaixo 
das vistas dos observatórios inimigos, a menos que seja 
feita uma larga utilização de fumígenos, o que nem 
sempre será possível, por estar subordinada às condições 
meteorológicas do momento.

Quando, entretanto, não puder ser evitada a sua rea
lização durante o dia, a unidade substituída ou ultrapassa
da permanecerá em posição e fornecerá todo apoio pos
sível ao desembocar do ataque do regimento, até que êsse 
tenha progredido o bastante para permitir à unidade 
liberada a necessária proteção para reunir-se e reorga
nizar-se. Êste será pois o modo de atuar do regimento,
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que, compondo o escalão de ataque,' passar à reserva da 
divisão.

678 — Quando a operação' tiver lugar à noite, efetuar- 
se-ão antecipadamente os entendidementos necessários com
os elementos a serem substituídos, os reconhecimentos das 
posições a ocupar e o balisamento dos itinerários que a 
elas conduzem.

Devem ser tomadas tôdas as precauções para impédir
que o inimigo perceba a operação que se está processando.

679 — .Em algumas situações o comandante da divisão 
poderá prescrever o emprêgo do esquadrão de petrechos 
pesados do regimento reserva para reforçar a base de 
fogos de uma unidade do escalão de ataque; isto poderá 
ocorrer no início de um ataque, devendo, entretanto, haver 
a preocupação de recuparar aqueles elementos tão logo 
terminem sua missão ou na iminência do emprêgo de 
sua unidade, a fim de que sua atuação não seja enfra
quecida.

680 — Nestas circunstâncias o comandante do regimento 
deverá .ter em vista o remuniciamento dêsses elementos,
em particular dos seus morteiros.

681 — Quando ao regimento couberem missões de apro
veitamento do êxito ou perseguição, sua atuação deverá 
obedecer ao prescrito nas letras C e D do presente aríigp; 
quando encarregado da proteção de um flanco ou da 
retaguarda da divisão atuará de acordo com as deíernli» 
ilações do comandante da divisão, onde, normalmente, es
tarão prescritas a conduta a observar e a duração da missão.

F — Casas particulares

& — Ataque noturno
Referências: Ver artigo III do capitulo 4 do manual 

C 2-15 parágrafos 702 a 733.
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682 —■ Um ataque noturno pode ser determinado ten
do em vista obter a surprêsa, completar ou explorar um 
sucesso, conquistar uma posição importante visando uma 
operação futura, manter o contáto- com o ̂  inimigo, iludir 
0 inimigo forçando-o a manter suas forças* em posição ou 
obrigando-o a deslocar suas reservas, tudo isso evitando- 
se pesadas baixas que seriam inevitáveis à luz do dia, era 
terreno descoberto.

683 <— 0  combate à noite é, geralmente, caracterizado 
por um decréscimo na eficiência dos fogos e pelas difi- 
culadades de controle e ligação.

684 — Normalmente a ordem da divisão prescreverá 
as condições de execução para a missão atribuída ao regi
mento.

685 — O planejamento da operação deve ser cuidado
so ê envolve a necessidade de minuciosos reconhecimentos 
efetuados, se possível, durante o dia e completados ao 
anoitecer, a fim de serem fixados os itinerários, objetivos 
e eixos de progressão de cada elemento participante.

686 — Os planos serão muito simples, eliminando-se 
qualquer manobra e deverão ter a preocupação máxima de 
obter a. surpresa.

687 ■— Quando as possibilidades de surpresa são re
motas, . normalmente o ataque é executado com todo o 
apoio possível da artilharia, que atuará com fogos de 
preparação, executados antes do ataque, fogos de apoio 
desencadeados durante o mesmo e fogos de proteção efe
tuados durante e após o ataque.

688 — Os fogos de proteção visam isolar o objetivo, 
evitar ou limitar contra-ataques inimigos e devem ser 
executados em coordenação com os planejados em tôda 
zona para auxiliar a manutenção do sigilo, iludindo o 
inimigo sôbre a localização exata, direção e hora do ata
que.
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689 —; Os ataque noturnos são, geralmente, frontajs. 
0  objetivo deve ser limitado, bem definido, de fácil iden- 
tificação' e pouco profundo, de modo a dispensar uma 
reorganização durante o ataque. 

690 — À direção de ataque é amarrada pela bússola. 
691 — O dispositivo será função da missão, em regra 

comportará 2 esquadrões juxtapostos, operando em fren
te estreita. O emassamento favorecerá o controle. .

692 — A linha de partida deve ser fàcilmente reco-> 
nhecível na escuridão; os guias de cada subunidade’ de
verão conhecer perfeitamente os itinerários que a ela 
conduzem.

693 — O comandante do regimento fixa a velocidade 
de progressão que deve ser observada pelo escalão de 
ataque, caso a divisão não a tenha fixado.

694 — A hora do ataque é normalmente determinada
pelo comando superior; quando isto não ocorrer caberá ao 
comandante do regimento marcá-la.

695 — Medidas para a pronta identificação dos ele
mentos do escalão de ataque deverão ser encaradas.

696 — A base de fogos deverá ser instalada antes do 
cair da noite a fim de poder amarrar os tiros de tôdas
as suas armas.

Géralmente o desencadeamento de seus fogos será feito 
a pedido do escalão de ataque. - - 

No decorrer de um ataque desta natureza, não haverá 
normalmente deslocamento da base de fogos. .

697 — Algumas secções de metralhadoras poderão ser 
designadas par atuar á disposição dos esquadrões do es
calão de ataque; nesse caso receberão missões do próprio 
comandante a cuja disposição estiverem e acompanharão, 
em seu deslocamento, o elemento a quem apoiam.
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698 — Para manter o controle e evitar que o escalão 
de ataque fique ■exposto aos riscos dos fogos de proteção
amigos, o comandante do regimento deve estabelecer um 
limite de progressão, tendo em vista a profundidade e os 
flancos do objetivo. Êste limite deve ser bem definido por 
acidentes do terreno que sejam fàcilmente identificáveis 
na escuridão.

Os executantes não devem avançar além do mesmo, 
por que os fogos de proteção para isolar o objetivo, são 
preparados para bater um pouco à frente dêsse limite.

699 — Uma vez conquistado o objetivo, o escalão de 
ataque se instala defensivamente no terreno, os homens 
cavam seus abrigos e são restabelecidas tôdas as ligações.

Medidas especiais de segurança devem ser tomadas 
a fim de fazer face á infiltração ou contra-ataques ini
migos, bem como a tentativas para romper o contato.

700 — A unidade de artilharia de apoio prepara fogos 
defensivos a serem desencadeados a pedido ou por meio 
de sinais convencionais.

701 — A reserva é localizada de modo que possa pro
teger os flancos do escalão de ataque e cobrir sua retirada 
em caso de revés. Normalmente não será deslocada no de
correr do ataque.

b — Golpes de ' mão

702 — O golpe de mão é um ataque executado tendo 
em vista cumprir uma missão específica na posição inimiga.

Normalmente êle terá o objetivo do reconhecimento, 
isto é, a obtenção de informes.

703 — A sua finalidade - poderá abranger, pois, uma 
ou mais das seguintes finalidades:

— fazer prisioneiros;
— capturar ou destruir determinado material do

inimigo;
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■— obter informes sôbre o dispositivo, localização, 
valor, trabalhos, atitude e processos de defesa do ini
migo;

— inquietar o inimigo;
— despertar a confiança e a combatividade- dos 

elementos executantes.

704 — Os golpes de mão geralmente são realizados por 
pequenos efetivos, do valor de um esquadrão de fuzilei
ros reforçado por elementos do esquadrão de petrechos 
pesados; a fôrça executante é suscetível de fracassar na 
eventualidade de ser descoberta, de encontrar forças su
periores ou ter sua retirada cortada. Tôdas estas eventua
lidades exigem que os planos e preparativos para um golpe 
de mão sejam cuidadosamente feitos e que tôdas as me
didas de apoio sejam previstas e executadas em todos os 
pormenores.

705 — O golpe de mão caracteriza-se particularmente 
pela necessidade do retraimento do elemento executante 
após o cumprimento da missão, pois será excepcional o 
golpe de mão de ocupação.

706 — A não ser pois que o retraimento seja cuida
dosamente planejado sua execução constituirá a parte 
mais crítica da operação. Daí a necessidade de medidas 
especiais de segurança a serem tomadas pela fôrça exe
cutante, pois que, penetrando na posição inimiga, tornar- 
se-á vulnerável a ataques de tôdas as direções.

707 — O golpe de mão é normalmente executado à 
noite, com as mesmas características do ataque noturno. 
O golpe de mão diurno será excepcional, e dependerá so
bretudo das condições do terreno e do moral do inimigo; 
reveste-se das mesmas características do ataque diurno, 
devendo, entretanto, ser executado com o máximo de apoio 
possível, inclusive contando com a utilização de fumígenos.

708 — Sempre que os golpes de mão contarem com 
o apoio de artilharia esta efetuará uma preparação antes

704 — 708
8* C 2-61

REVOGADO



— 175 —

"da ação e fornecerá fogos de apoio e proteção durante a 
execução da operação.

Os fogos de preparação e de apòio revestir-se-ão das 
mesmas características de qualquer outro ataque. Os de 
proteção, destinar-se-ão a isolar o objetivo, prevenir ou 
limitar os contra-ataques e auxiliar a conservar desempe- 
didos os itinerários de retraimento. Todos êstes fogos serão 
executados em coordenação com os previstos sôbre a zona. 
0 sigilo quanto à localização, direção e hora do golpe, 
deve ser mantido.

709 — Em circunstâncias especiais a totalidade do 
regimento poderá ser empregada na execução de uma ope
ração desta ordem. Nesse caso," devido às dificuldades de 
manter-se um horário pré-estabelecido para o cumprimento 
das missões dos esquadrões do escalão de ataque e a exe
cução de seus retraimentos, nenhuma coordenação em lar
ga escala poderá ser tentada; entretanto, a hora de início 
da operação deverá ser úma única, pois, de outra forma- 
o ruído produzido pelo elemento que primeiro partisse 
despertaria a atenção do inimigo acarretando desvantagens . 
para a ação do que partisse posteriormente.

710 — A ordem da divisão, para a execução de um 
golpe de mão, contém geralménte: a missão, o objetivo 
ou finalidade da operação, o apoio de fogos, a zona de 
ação, a hora do início, bem assim, se fôr o caso, o iti
nerário ou os itinerários de retraimento.

711 — Normalmente o itinerário de retraimento será 
diverso do que foi empregado no avanço.

712 — Sempre que possível, o golpe de mão é ensaia
do em terreno semelhante aquêle em que vai ser executado.

C — Ataque através de um curso dágua

Referências: Ver artigo I do capítulo 4, parágrafos 
671 a 691 dò manual C .2-15.
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713 — No quadro da divisão, p regimento poderá par
ticipar do .ataque principal ou ser designado para efetuar 
uma finta; em qualquer dos casos, da ordem da divisão, 
poderão ser extraídos os seguintes elementos:

■— informações sôbre o inimigo e sôbre o terreno 
na zona da transposição;

— missão, hora de transposição, zona de ação, 
objetivo do regimento, inclusive, a ação diversionária;

— plano de emprêgo da artilharia;
— plano de emprêgo do pessoal e do material de 

éngenharia que colaborará na transposição, inclusive 
local e momento em que estarão a disposição do re
gimento;

— locais previstos para o lançamento das pontes 
da divisão.

714 — Os preparativos para a transposição compreen
dem a busca de informes sôbre o inimigo e o terreno 
em cuja zona o regimento vai operar.

715 — Sempre que possível devem ser efetuados, du
rante o dia, minuciosos reconhecimentos em que tomarão 
parte tanto os comandantes subordinado como os dos *ele- 
mentos de engenharia que irão apoiá-los.

716 — Si o tempo permitir, poderão ser enviadas pe
quenas patrulhas, protegidas pela escuridão, para a mar
gem do rio ocupada pelo inimigo, a fim de colherem 
informações sôbre o seu efetivo, composição e dispositivo. 
Estas patrulhas deverão regressar em tempo para permi
tirem a utilização eficiente dos informes colhidos.

717 — Os reconhecimentos efetuados pelo comandante 
do regimento e completados por seus órgãos de busca de 
informes permitirão obter dados referentes a:

— composição e distribuição dos elementos ini
migos, incluindo a localização das armas, campos de 
minas, pontos não defendidos ou fracamente ocupados;
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— acidentes bem definidos do terreno que sejam 
favoráveis para objetivos do escalão de ataque;

— rêde de estradas e trilhas no lado do inimigo;
— itinerários de progressão no interior da posi

ção inimiga;
— regiões do terreno convenientes na margem 

amiga para postos de observação e para zonas de po
sição das armas de apoio;

— localização dos pontos de transposição na zona 
de ação do regimento;

■— exata localização de zonas de reunião e posições 
cobertas na margem amiga do rio.

718 — Baseado na ordem da divisão e nas in
formações complementares conseguidas por intermédio dos 
reconhecimentos, o comandante do regimento estabelece 
então um plano pormenorizado para a operação, que deve 
encarar, principalmente, os seguintes pontos:

— coordenação com as unidades vizinhas;
— determinação da largura da frente de trans

posição, quando esta não tiver sido prescrita pelo 
comandante da divisão;

— dispositivo para a transposição: composição das 
• vagas de assalto e localização inicial da reserva;

— zona, frente ou ponto de transposição e objetivo
inicial de cada esquadrão do escalão de ataque;

— distribuição dos meios de transposição;
— local e hora do contáto entre os comandantes

.das subunidades e o pessoal de engenharia encarregado
das embarcações;

— hora da transposição;
— processo a empregar para a transposição das 

viaturas e animais, si fôr o caso, fixando também o
momento em que a mesma deverá ser iniciada;

— coordenação dos fogos da artilharia, com os de 
sua base de fogos;

— medidas de segurança antiaérea e anticarro 
durante e após a transposição ;
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— prescrições referentes às comunicações;
— localização inicial do P G e previsões do locál

e hora em que será instalado na outra margem;
— suprimentos, evacuações.

719 — O comandante do regimento, logo que possí
vel, expede aos comandantes de subunidades ordens pre
paratórias a fim de permitir-lhes o máximo de tempo para 
efetuarem seus reconhecimentos. A ordem de operações 
poderá assim ser expedida posteriormente, atenuada de 
certos detalhes já fornecidos ha ordem preparatória ou 
por contato direto.

7á0 — Quando ocorrer a circunstância do regimento 
não contar com o apoio da engenharia, executará a trans
posição utilizando seus próprios meios.

721 — A transposição geralmente é efetuada em larga 
frente convergindo os elementos sôbre o objetivo marcado. 
Depois de estabelecida a cabeça de ponte na margem opos
ta, a largura da zona de ação deverá tender para a normal, 
o que favorecerá a retomada do controle e conseqüente
reorganização da unidade.

722 — Aproveitando-se os pequenos afluentes, poderão 
ser desde logo organizadas algumas portadas com meios 
de fortuna, a fim de abreviar a passagem dos elementos 
de petrechos e anticarro.

723 — Quando a largura do rio permite passadeiras 
poderão ser lançadas logo que os elementos da vaga de 
assalto tenham tomado pé na margem inimiga.

724 — 0 objetivo inicial do regimento é um acidente 
do terreno cuja conquista deverá eliminar a possibilidade 
do inimigo de colocar fogos diretos eficazes de armas 
automáticas, para bater a frente do rio a ser transposta.

Aos esquadrões do escalão de ataque serão designadas 
partes dêsse acidente, como objetivo inicial.
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0  segundo objetivo será um acidente do terreno que 
elimine a possibilidade do inimigo colocar fogos de ar
tilharia e outfos fogos de apoio, com observação terres
tre, sôbre os locais escolhidos para transposição.

O objetivo final deverá eliminar a possibilidade do 
inimigo de colocar fogos eficazes de armas terrestres nos 
locais de transposição e fornecer espaço suficiente à ma
nobra do regimento na margem conquistada.

725 — A conquista do primeiro objetivo será pois 
atribuição da vaga de assalto; ela possibilitará a trans
posição do restante do escalão de ataque, utilizando os 
meios disponíveis.

A do segundo objetivo, possibilitará o início da pas
sagem dos meios do esquadrão de petrechos pesados. Final
mente a conquista do último objetivo possibilitará a uti
lização de meios contínuos de transposição e permitirá 
a acumulação de suprimentos na margem oposta e o pros
seguimento da operação futura.

726 — A zona de reunião para a transposição geral
mente é fixada pelo comandante da divisão. Normalmente 
o comandante do regimento designa zonas distintas para
cada subunidade.

A tropa deverá permanecer o menor tempo possível 
nessa zona a fim de evitar congestionamento e balbúrdia. 
0  máximo silêncio deverá ser observado em tôda a operação.

727 -— Das zonas de reunião para a posição de espera 
as subunidades se deslocam normalmente sob o controle de 
seus respectivos comandantes, utilizando os itinerários prè- 
viamente reconhecidos. Medidas especiais devem ser tomadas 
a fim de se evitar perdas de direção, sendo aconselhável 
o balizamento e o uso de guias.

728 — Da posição de espera para o curso dágua os
elementos se deslocam no dispositivo em que vão transpor 
o rio. Os cavalos de mão ficam inicialmente na zona de
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reunião; seu deslocamento efetua-se normalmente por or
dem do regimento.

Para detalhes ver parágrafos 521 a 527 do manual 
C 2-51.

729 — Normalmente, não se atira, enquanto a travessia 
não fôr descoberta. pelo inimigo. Nenhum tiro pois deve 
partir da tropa embarcada.

730 — As transposições são efetuadas geralmente sob 
a proteção da noite; quando entretanto houver necessidade 
de executá-las de dia torna-se imperioso dar-lhes o máximo 
apoio possível, assim como proporcionar-lhes ampla co
bertura com fumígenos. O plano de fogos em nada difere 
do previsto para um ataque normal.

731 — Após a transposição cada elemento que com
põe a vaga de assalto deve limpar ràpidamente a margem 
do rio e investir, sem preocupação de reorganizar-se sôbre 
o objetivo inicial que lhe foi atribuído.

Logo que os comandantes de esquadrão do escalão
de ataque atigem a margem inimiga procuram restabelecer 
o controle de seus elementos. Normalmente a reorganização
do escalão de ataque só será possível após a conquista do
objetivo inicial. Quando conseguida, os comandantes de
esquadrão independente de ordem, impulsionam seus ele
mentos sôbre o objetivo seguinte.

O comandante do regimento retomará o controle do 
ataque, logo que possível.

732 — Os suprimentos e evacuações nas operações de 
transposição de cursos dágua diferem do verificado em 
operações normais, dado o congestionamento do tráfègo 
conseqüente da deficiência inicial dos meios contínuos de 
transposição para atender a tôdas as necessidades da tropa.

— Devem, pois, os homens participantes da ope
ração inicial, receber uma ou mais rações suplemen
tares, assim como a munição necessária para a fase
inicial da operação na margem inimiga.
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0  remuniciamento deve ser cuidadosamente planejado 
e iniciado logo que possível.

733 — Durante a primeira fase da operação, as turmas 
de socorristas dos esquadrões acompanham as subunidades 
conduzindo equipamento especial e medicamentos a fim de 
prestar-lhes os primeiros socorros.

Enquanto o P S Regimental não puder ser instalado 
na margem conquistada, as evacuações deverão ser feitas, 
aproveitanto o retorno das embarcações. A reunião dos 
feridos deverá ser efetuada junto à margem a fim de 
facilitar essa tarefa.

734 — Os meios de comunicações a utilizar antes da 
partida da vaga de assalto serão o telefone e os mensa
geiros. Os rádios sofrerão severas restrições até êsse mo
mento .

Após a transposição dos elementos do escalão de ata
que o rádio constituirá o principal meio inicial de comuni- 
nicação.

Logo que possível serão estabelecidos circuitos tele
fônicos.

• d — Ataque em bosques
Referências: Ver parágrafos números 749 a 764 do 

manual C 2-15.
7 3 5  — O ataque em bosques, dadas as dificuldades 

que apresenta ao apoio, ligação e progressão, deve ser 
evitado.

No âmbito da divisão de cavalaria haverá, normalmente, 
possibilidades de fazer cair uma posição inimiga localiza
da em bosques através de uma operação de fixação com
binada com um desbordamento.

Poderá, entretanto, excepcionalmente, surgir uma si
tuação em que, dadas as condições da região, se torne 
imperiosa a atuação do regimento em ataque em bosques.

733 — 735

REVOGADO



182 —

736 — A ordem da divisão deverá prescrever as con
dições em que o ataque será executado.

737 — O ataque comportará três fases:
— ataque e ocupação da orla anterior ;
— progressão no seu interior e
— o desembocar do bosque.

738 — Normalmente a defesa inimiga será organizada 
em profundidade e compreenderá:

— uma barragem à frente do bosque com a par
ticipação dos fogos de armas automáticas, morteiros 
e de artilharia, aquelas localizadas na orla anterior;

— armas automáticas instaladas no interior do 
bosque, destinadas a bater os caminhamentos e trilhas;

— uma barragem interior da qual participam fogos 
de artilharia e morteiros batendo a orla posterior do 
bosque;

— tudo isso combinado com amplo emprêgo de 
minas antipessoal, armadilhas e contra-ataques.
739 — O primeiro objetivo a conquistar será, pois, ‘a 

orla anterior do bosque, cujo ataque se reveste das condi
ções de qualquer ataque normal, em virtude das possibili
dades de apoio. Quando a distância a êste primeiro obje
tivo fôr grande e o terreno fôr completamente exposto 
às vistas e aos fogos do inimigo, deverá ser feito empre
go de fumígenos para proteger a progressão do escalão 
de ataque.

740 — Quando o escalão de ataque consegue tomar pe 
no bosque, trata de se reorganizar.

Esta reorganização visa a tomada de um dispositivo 
adequado à progressão no interior do bosque, isto é, a 
adoção de medidas de segurança próprias, redução das 
distâncias e intervalos e a manutenção da ligação.
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Normalmente essa reorganização já é prevista antes 
da partida do ataque por forma a não haver demora em 
ser iniciada a progressão através do bosque.

741 — Esta é a fase mais crítica do ataque devido 
a falta de apóio e dificuldades de ligação.

Especial cuidado deverá ser observado no tocante à 
neutralização das minas e as emboscadas.

Os homens deverão estar em condições de enfrentar 
o combate aproximado e à arma branca.

742 — O dispositivo a adotar será função da exten
são e da densidade do bosque, cabendo ao comandante 
do regimento decidir.

743 — Deverá haver a preocupação de ser mantida 
a direção durante tôda a execução do ataque. O comandante 
do regimento dará aos comandantes dos esquadrões do es
calão de ataque a direção, por meio de azimute magnético.

744 — Q emprêgo da reserva pouco difere do caso de 
um ataque normal; unicamente deve ser mantida mais pró
xima do escalão de ataque durante a segunda fase da ope
ração.

Dadas as dificuldades de ligação, poderão ser retira
dos elementos da reserva para esta finalidade. Poderá ex
cepcionalmente receber a missão de limpar zonas que te
nham sido desbordadas pelo escalão de ataque.

0  comandante do regimento não deve deixar de enca
rar a possibilidade de lançá-la, a cavalo, para efetuar um 
desbordamento.

745 — O meio normal de comunicações a ser explora
do durante o ataque será o telefone em virtude das limi
tações que os bosques exercem sôbre os meios rádios.
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746 — O desembocar do bosque deve ser precedido de 
uma reorganização antes que a orla posterior do bosque 
seja atingida.

747 — 0 deslocamento da base de fogos é executado 
mediante ordem do comandante. Elementos de metralha
doras poderão ser fornecidos em reforço aos esquadrões 
do escalão de ataque.

748 — Os trens serão deslocados também mediante or
dem do comandante do regimento. Normalmente não atra
vessarão o bosque; aguardarão na orla anterior até que 
o ataque tenha atingido a orla oposta.

e — Ataque a localidades

Referências: Ver parágrafos números 741 a 743 do ma
nual C 2-15.

749 — O ataque a localidades apresenta-se muito se
melhante ao ataque em bosque. Também deve ser evitado; a 
ação direta, particularmente, só será tentada quando se tor
nar impossível a sua conquista por uma manobra desbor- 
dante ou de cêrco.

750 — O regimento poderá, no quadro da divisão, 
participar seja do ataque principal, seja da ação secundária.

O ataque principal poderá revestir-se da feição de 
um ataque frontal ou de uma manobra envolvente.

O secundário normalmente tem a feição de uma ação

diversionária, isto é, de fixação; obrigando o inimigo a 
distrair elementos de sua reserva e procurando iludí-lo 
sôbre a localização do ataque principal.

7 5 1  — Dadas as possibilidades que uma localidade 
proporciona ao defensor, um ataque absorverá grande 
efetivo. É uma operação delicada e seu sucesso dependerá 
principalmente da agressividade e iniciativa dos executantes.
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As ações principais se processarão sob a fórma de combate 
aproximado, com largo emprego de granadas e arma branca.

752 — O ataque compreenderá três fases:
— a conquista de orla anterior;
— a progressão no interior da localidade;
—- o desembocar ' da localidade.

753 — A ordem da divisão, além das informações 
sôbre o inimigo, prescreverá a missão do regimento, a 
direção do ataque, a zona de ação, o objetivo inicial, o 
apoio da artilharia e as condiçoes de execução.

754 — Normalmente a centralização será exercida üni- 
mente durante a primeira fase, isto é, no ataque inicial. 
A progressão no interior da localidade deve ser feita o 
mais ràpidamente possivel, o que obrigará a uma des
centralização temporária; a coordenação só será exequível 
ho âmbito das subunidades componentes do escaiao de 
ataque. 0  desembocar da localidade é feito de modo análogo 
ao desembocar de um bosque.

755 — O comandante do regimento prescreverá a cada 
um dos esquadrões do escalão de ataque as suas zonas 
de ação, objetivos a conquistar, ligações a realizar e apoio 
com que poderão contar. Normalmente atribuirá elementos
de metralhadoras em reforço ao escalão de ataque.

756 — A zona de ação normalmente englobará, para 
cada esquadrão, uma ou duas ruas.

757 — Devem constituir objetivos importantes a serem 
conquistados os serviços de abastecimento de água e luz, 
as estações ferroviárias, os edifícios de correios, telégrafos 
e telefones e os campos de aterragem existentes na locali
dade.

758 — Medidas especiais de segurança deverão ser 
prescritas aos elementos do escalão de ataque durante a sua
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progressão no interior da localidade a fim de furtá-los à 
ação dos atiradores emboscados. 0 processo normal de 
progressão será por lanços, em coluna, aproveitando os 
lados da rua e os homens de um lado vigiando as janelas 
e saídas do lado oposto.

As resistências mais sérias deverão ser neutralizadas 
pelos fogos de armas automáticas.

759 — As* paradas deverão ser de curta duração e o 
tempo aproveitado para restabelecer as ligações e o con
trole.

760 — A reserva será inicialmente empregada para 
apoiar a progressão do escalão de ataque, reforçando a ba
se de fogos. Durante a progressão, poderá ser empregada : 
em operações de limpeza, eliminando os elementos inimigos 
que foram contornados pelo escalão do ataque;

— para proteger o flanco e a retaguarda dos ele
mentos de primeiro escalão ;

— ou ainda para ocupar pontos importantes da
localidade.

761 — O comandante do regimento estabelece um eixo 
para o deslocamento do seu pôsto de comando, efetuando 
a mudança tão logo as condições de segurança permitam.

As comunicações serão normalmente feitas, utilizan
do-se os meios rádios.

ARTIGO III

O REGIMENTO DE CAVALARIA ISOLADO 

762 — As ações normais do regimento se processam no

âmlvto da divisão de cavalaria.
Haverá, entretanto, situações em que a ação do regi

mento, apesar de efetuada no quadro da divisão, revestir-
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se-á do cunho de uma atuação isolada, dada a impossi
bilidade temporária da G U fornecer-lhe um apôio con
veniente e direto. Isto será normal nas operações que de
mandam uma descentralização de comando, tais como nas 
ações de envolvimento, de perseguição e nas incursões.

763 — Nessas circunstâncias, para o cumprimento de 
uma determinada operação ou missão específica, serão 
organizados grupamentos táticos, cuja composição nor
malmente é feita à base do regimento de cavalaria refor
çado por elementos de artilharia.

O comando dêste grupamento tático caberá ao co
mandante do regimento de cavalaria. Êste receberá, do es
calão superior que o destacou, a ordem de operações, que, 
geralmente, prescreverá a missão específica, direção geral, 
zona de ação, meios colocados à sua disposição e o mo
mento em que deverá ter início a operação.

764 — A atuação do regimento isolado tem o caráter 
excepcional e as prescrições contidas nos artigos anteriores 
do presente capítulo serão aplicáveis em cada caso.

765 — jBaseado na missão e no estudo da situação o 
comandante tomará suas decisões, sendo-lhe normalmente 
atribuída completa liberdade de ação.

766 — Geralmente, para execução da missão, será exi
gido um deslocamento e nêsse caso caberá ao comandante 
do regimento regulá-lo bem como organizar sua própria se
gurança.

767 — A marcha de aproximação, tanto a cavalo como 
a pé, será pois, normalmente, executada sob a proteção de 
elementos de reconhecimento ou de segurança lançados 
pelo próprio comandante do regimento a fim de cobrir a 
entrada em ação de seu grosso.

A ação do comandante do regimento será idêntica à 
prescrita na letra A, do artigo II, do presente capítulo,
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quando se refere ao regimento atuando em primeiro esca
lão.

768 — A marcha de aproximação termina com a to
mada do contato. Ela efetua-se, normalmente, de maneira 
progressiva. Inicia-se com a ação da vanguarda e é apro
fundada pela intervenção dos elementos de primeiro es
calão, que, por infiltração, continuam a progredir através 
das resistências inimigas, tirando partido das facilidades 
que o terreno lhes oferecer.

0  comandante do regimento impulsionará os seus 
elementos de primeiro escalão até o momento em que, 
para continuar a progressão, seja necessário atuar com 
fogos capazes de efetuar a neutralização das resistências 
inimigas que a êles se opõem.

769 —̂ O ataque obedecerá às prescrições contidas na 
letra B, do artigo II do presente capítulo, ressalvadas as 
condições de apõio e segurança, que, naturalmente, não po
derão ser idênticas.

770 — Quando, por Circunstâncias especiais, o regi
mento não contar com o apoio da artilharia, caberá ao co
mandante do regimento organizar judiciosamente o emprêgo 
do seu esquadrão de petrechos pesados por forma a forne
cer ao escalão de ataque o máximo apoio possível.

771 — Os suprimentos e as evacuações processam-se 
consoante as ordens da divisão.
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CAPÍTULO 8

O REGIMENTO NO COMBATE DEFENSIVO 

ARTIGO I 

GENERALIDADES

Referências: Ver parágrafos de números 512 a 531 e 
600 a 634 do manual C 2-15.

772 — O combate defensivo do regimento reves
te-se de características especiais dada a largura da frente que, 
normalmente, lhe é atribuída e a fraqueza de efetivos para 
executar a operação; caberá, então, ao seu comandante, 
face ao terreno da região a defender, decidir quais os 
pontos da frente que deverão ser efetivamente ocupados 
e quais os que serão apenas vigiados. A existência de obs
táculos naturais possibilitará a organização da defesa 
com a economia de efetivos.

773 — Um plano de fogos cuidadosamente elaborado 
permitirá ao comandante do regimento manter a conti
nuidade da defesa, explorando o fogo de suas armas atra
vés de barragens colocadas sôbre pontos reputados impor
tantes.

774 — Tirando proveito de sua rêde de observação, o 
comandante poderá dispor de informações úteis ao opor
tuno acionamento de sua reserva, por meio da qual intervirá 
na conduta do combate.
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775 —- A alma da defesa é o contra-ataque visando 
evitar qualquer penetração possível do inimigo na posição. 
A reserva é o meio de que o comandante dispõe para êste 
fim e para dar profundidade à defesa.

776 — Trabalhos de organização do terreno e um 
cuidadoso disfarce dificultarão ao inimigo o conheci
mento da verdadeira localização da posição e darão à de
fesa maior solidez.

777 — Um sistema de comunicações com desenvol
vimento compatível e baseado, principalmente, na explo
ração de circuitos telefônicos favorecerá a atuação do co
mandante do regimento.

ARTIGO II

O REGIMENTO ENQUADRADO

A. Na defesa de um esquadrão.

778 — O regimento, no quadro da divisão, participa da 
operação, recebendo normalmente a missão de organizar e 
defender um dos quarteirões.

A largura do quarteirão será função dos limites, entre 
as unidades vizinhas, fixados na ordem da divisão.

779 — Recebida a ordem o comandante do regimento 
iniciará os preparativos que envolvem:

— o estudo da situação
— conclusões iniciais
— reconhecimentos
— decisão
— planos pormenorizados
— expedição de ordens
— ocupação e organização da posição.
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A seqüência dessas medidas e a completa execução 
de cada uma delas, será função do tempo disponível.

Para isso seu comandante procederá conforme o que 
foi prescrito no artigo V do capítulo 2 do presente manual.

780 — O reconhecimento do terreno pelo comandante 
do regimento tem em vista determinar:

— as vias de acesso mais favoráveis às tropas 
a pé e elementos mecanizados inimigos;

— os locais prováveis para localização dos ob
servatórios inimigos face à posição;

— prováveis zonas de reunião do inimigo;
— zonas mais vantajosas para o ataque inimigo cu 

para sua infiltração;
— pontos chaves do terreno do seu quarteirão;
— traçado geral da linha principal de resistência;
— efetivo de localização dos elementos de segu

rança;
— dispositivo, missões e limites dos sub-quar- 

teirões;
— localização da reserva e das armas de apoio;
— direções favoráveis para execução de contra- 

ataques;
— emprêgo da artilharia e das armas de apoio;
— defesa anticarro:
— localização dos órgãos de serviço;
— localização dos postos de observação e de 

comando.

— 780 —
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Êsse reconhecimento é feito após um ligeiro estudo na 
carta, onde os pontos básicos dâ decisão do comandante são 
assentados.

Os S-2, S-3, os comandantes de subunidades, o oficial 
de comunicações, o oficial de ligação da artilharia e o co
mandante do pelotão de canhões anticarro, participarão, 
sempre que possível, dêsse reconhecimento.

SEGURANÇA

781 — Normalmente êsse reconhecimento efetuar-se- 
ô sob a proteção dos postos avançados gerais, destacados 
pela divisão, instalados a uma distância suficiente, para dei
xar os elementos da posição de resistência, a coberto de sur
presas e dos fogos da infantaria e artilharia inimigas.

Geralmente essa missão é atribuída ao regimento re
serva da divisão que a executa obedecendo às prescrições 
contidas nos parágrafos 475 a 506 do presente manual.

782 — Quando a situação impedir o estabelecimento 
dos postos avançados gerais, ou êstes estiverem à uma dis
tância considerável da posição de resistência, medidas de 
segurança deverão ser tomadas, seja por determinação do 
escalão superior, seja por iniciativa do próprio comandante 
do regimento.

783 ■— Essa segurança será efetuada pelos postos avan
çados de combate que cobrem a frente da posição de re
sistência com a missão de retardar e desorganizar o avanço 
inimigo, e iludi-lo quanto a verdadeira localização do quar
teirão.

A sua ação deverá fazer-se sentir o mais longe possí
vel, dentro do alcance de suas armas procurando causar 
ao inimigo o máximo de baixas e retardar a sua progres
são, sem contudo se empenhar em combates aproximados, 
ou deixar-se aferrar.

781 — 783
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O comandante do regimento, em sua ordem, regulará
o seu efetivo, sua conduta e condições de seu retraimento.

784 — Quando tenham sido estabelecidos postos avan
çados gerais, a missão dos postos avançados de combate, 
normalmente, reduzir-se-á em alertar, da aproximação do 
inimigo, o seu quarteirão.

Nessas circunstâncias o seu efetivo será reduzido ao 
mínimo.

785 — A linha geral escolhida para os postos avan
çados de combate deve permitir uma observação profunda. 
Normalmente deve situar-se à uma distância de 600 a 1800 
metros à frente da linha principal de resistência.

786 — Geralmente os postos avançados de combate 
são organizados em postos de vigilância destacados pelos 
próprios sub-quarteirões.

Á noite ou nos períodos de visibilidade reduzida seu 
efetivo deverá ser acrescido a fim de permitir a intensi
ficação da ação de patrulhas.

787 — O seu retraimento é feito por itinerários pré
viamente escolhidos, de maneira que os fogos desencadeados 
da posição de resistência possam ser coordenados com 
êsse retraimento.

788 — O comandante do regimento deve preocupar-se 
com a segurança dos flancos o que poderá ser conseguido me
diante informações constantes da situação dos quarteirões 
vizinhos.

Essas informações serão obtidas por intermédio dos 
observadores, elementos de ligação, ou pelo emprêgo de 
meios de comunicação.

789 — O flanco exposto,, no caso do regimento ocupar 
uma das alas do dispositivo efetivo defensivo da divisão,
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deverá merecer particular atenção do comandante do regi
mento. A sua proteção deverá ser assegurada por meio de 
postos destacados que devem ser localizados de modo a 
barrar as principais vias de acesso. A observação destes 
postos poderá ser dilatada por meio de patrulhas lançadas 
à distância conveniente. Campos de minas e outros obstácu
los poderão ser empregados para auxiliarem o bloqueio des
sas vias.

A reserva regimental, normalmente, reconhece e pre
para posições para proteger o flanco exposto do seu quar
teirão.

790 — A defesa anticarro exigirá medidas especiais
como: estabelecimento de obstáculos artificiais, campos
de minas, colocação das armas anticarro e o estabeleci
mento de um sistema de alerta, por forma a retardar ou des
truir os blindados inimigos.

A defesa tem em vista deter os elementos motomecani- 
zados inimigos à frente da posição e a oferecer-lhes uma 
contínua resistência no interior da mesma.

Conforme as condições do terreno, elementos do pelo
tão de canhões anticarro poderão ser colocados à disposição 
dos comandantes de sub-quarteirões.

Na colocação dos obstáculos e campos de minas deve 
haver a preocupação de que os mesmos sejam batidos 
pelo fogo, sem o que sua eficiência será sacrificada. O pe
lotão de sapadores regimental participa dos trabalhos, 
mesmo que haja elementos de engenharia à disposição do 
quarteirão.

791 — As medidas de segurança antiaérea são idênti
cas às preconizadas para todas as operações; elas se ba
seiam principalmente no ocultamento visando impedir o 
reconhecimento e a fotografia aérea. As medidas de defesa 
ativa fazem parte das normas gerais de ação da unidade.

3» C 2-61790 —  791
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ORGANIZAÇÃO DA DEFESA
792 — A zona a defender pelo regimento será dividida 

em sub-quarteirões. A frente defensiva do regimento é da 
ordem de 10 00  metros, podendo, em terreno favorável, ser 
dilatada até o máximo de 3000 ms. Os sub-quarteirões são 
mantidos por núcleos de defesa que se apoiam mutuamente 
e são dispostos de maneira irregular. Há conveniência em os 
localizar suficientemente afastados de cobertas que per
mitam ao inimigo desembocar de curta distância.

A profundidade da defesa será obtida através dc dis
positivo adotado no interior de cada sub-quarteirão e pela 
adequada localização da reserva regimental.

PLANO DE FOGOS

793 — O plano de fogos constitui o elemento essêncial 
da defesa, e merece do comandante do regimento cui
dados especiais, tanto no seu estabelecimento como na 
sua coordenação.

A colocação dos órgãos de fogo resulta da determi
nação das partes do terreno que se quer bater e da densi
dade que se deseja obter.

O sucesso da defesa será função, principalmente, da 
coordenação dos fogos.

Os fogos das armas automáticas devem ser intimamente 
ligados com os dos morteiros è os da artilharia, que os 
reforçam ou então suprem a sua falta nas regiões de- 
senfiadas.

A organização do plano de fogos deve obedecer as

prescrições contidas nos parágrafos 516 a 527 «do manual 
C 2-15.'

794  — O emprego das metralhadoras e morteiros cons

ta dos parágrafos números 72 e 73 do manual C 2-52.

792 — 794
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795 — 0  plano, de fogos deve ser organizado de forma
a poder ser desencadeado instantaneamente e sob quais- 
quer condições de visibilidade.

796 — Os fogos previstos para a conduta da defesa
compreendem: fogos longínquos, fogos aproximados da de- 
fesa, fogos da barragem geral -e fogos no interior da p o  
sição.

797 — Os fogos longínquos são previstos para en
quadrar o inimigo o mais longe possível, a fim de lhe causar 
baixas, retardar-lhe a progressão e perturbar sua organi
zação, Consistem em fogos das armas do esquadrão de petre- 
chos pesados e da artilharia, que localizadas no interior do 
quarteirão podem executar esses fogos sem revelarem os 
elementos avançados da posição de resistência.

Á medida que o inimigo se aproxima da posição êsses 
fogos vão diminuindo de importância para dar lugar aos 
fogos aproximados da defesa.

798 — Êstes são planejados para destruir a integri
dade do inimigo antes que o seu ataque seja possível, 
causando-lhe baixas, desorganizando-lhe o comando, o 
controle e as comunicações, prejudicando sua observação 
e neutralizando seus fogos de apôio.

Participam desses fogos tôdas as armas, particular-
mente a artilharia e os petrechos. 

799 — Os fogos da barragem geral . são planejados 
para desorganizar o ataque inimigo à posição da resis
tência, mediante a realização de uma faixa de fogos flan- 
queantes ao longo e imediatamente a frente de tôda a linha 
Rrincipal de resistência. Consistem em fogos regulados
das armas de; apòio, que possam ser desencadeados sob 
quaisquer condições de visibilidade, compreendendo tiros 
de metralhadoras e barragens de morteiros e de artilharia.
Êsses fogos são desencadeados a pedido dos subquarteirões. 
Somente as armas de apòio com tiros previstos na frente 
ameaçada são designadas para executar fogos de barragem

795 — 799
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geral. Os fogos das armas do sub-quarteirão completam 
ou reforçam a barragem geral, aumentando assim a intensi
dade dos fogos na parte da frente ameaçada.

As armas de trajetória tensa enquadram os objetivos
inopinados; as de tiro curvo fazem concentrações para 
reforçar a barragem ou enquadrar outros objetivos.

800 — Os fogos no interior da posição destinam-se a 
limitar as penetrações no interior da posição e a apoiar 
os contra ataques.

Participam desses fogos tôdas as armas em condi
ções de atuar na zona ameaçada.

801 — O plano de fogos da artilharia é baseado no 
plano de fogos do regimento, e é organizado mediante enten
dimento entre o comandante da unidade de artilharia de

apoio e o do regimento. Devem ser levados em consideração 
os pedidos de fogos de apoio dos subquarteirões.

802 — Êsses fogos da artilharia compreendem:
..- fogos longínquos, destinados a causar baixas e

desorganizar o inimigo;
— fogos de apoio aos postos avançados de combate;
— concentrações previstas sôbre prováveis vias 

de acesso e zonas de reunião do inimigo;
— concentrações e barragens para deter o ataque 

inimigo desencadeado;
— fogos no interior da posição, inclusive os de 

apoio aos contra-ataques.
803 — A ordem da divisão fixa as condições de tempo 

em que o dispositivo deverá estar realizado; em função do
qual o comandante do regimento prescreverá a hora em que 
o de sua unidade deve estar pronto.

804 — Situações haverá em que a ocupação da po
sição se processará simultâneamente com os reconheci-
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mentos, devido à premência do tempo Dara realizar o dis
positivo aeíensivo. .

805 — O comandante do regimento prescreve a ordem 
de urgência a ser seguida na organização do terreno. Èsses 
trabalhos são iniciados logo que a tropa chega à posição e 
serão melhorados à proporção que a permanência se pro
longa, obedecendo uma prioridade indicada.

Todo cuidado deverá ser observado para a ocultação da 
posição.

806 — O comandante do regimento fixa o local do 
seu pôsto de comando e observatórios, assim como os postos 
de comando de seus subordinados.

Cabe, então, ao oficial de comunicações do regimento 
supervisionar a organização das comunicações, de modo a 
que tôdas as ligações necessárias sejam estabelecidas, a fim 
de permitir o exercício do comando.

—■ Inicialmente são estabelecidos circuitos telefônicos 
ligando o comandante do regimento com os subquarteirões 
e com a reserva. A proporção que a defesa se prolonga 
vai o sistema tomando um desenvolvimento compatível de 
acordo com as necessidades.

Normalmente a ligação entre os postos avançados de 
combate e os subquarteirões é feita pela vista.

Sempre que os sinais de alarme devam ser executados 
por artifícios de sinalização, deverá haver a previsão de 
serem complementados por outro meio de comunicação 
tendo em vista as condições atmosféricas que podem oca
sionar não serem aqueles sinas visíveis aos observatórios.

Os meios rádio sofrem restrições até o • momento em 
que o ataque inimigo tenha sido desencadeado.

CONDUTA DA DEFESA
807 — Enquanto o ataque inimigo não é iminente os 

elementos destinados a defender a posição estacionam

31 c  :í õi
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próximo às suas posições, em condições que lhes permitais 
executar os trabalhos prescritos, poupando-lhes tôda fadiga 
inútil.

Desde que o ataque se esboça ocupam suas posições,

808 — Quando o ataque está iminente, o comandante 
da divisão pode prescrever o desencadeamento dos tiros 
de interdição, contrapreparação e, eventualmente dc contra- 
bateria, pela artilharia.

809 ■— Quando o ataque inimigo irrompe, a artilharia 
e os elementos da defesa esforçam-se em dissociá-lo por 
meio de uma ação comum; seus sistemas de fogos, estreita
mente coordenados se completam.

Os tiros de barragem das armas portáteis são parti
cularmente densos nas zonas que se prestam menos à ação 
da artilharia e dos morteiros.

Os da artilharia barram especialmente as partes do 
terreno que as armas automáticas batem mal, em razão da 
tensão de suas trajetórias.

Os tiros de deter da artilharia são dirigidos, em prin
cípio, sôbre os primeiros escalões do ataque. Se êste chega 
ao contato com a posição, a artilharia dirige seu tiro con
tra as armas de apôio adversas.

810 — Caso o inimigo "tome pé na posição, os ele
mentos dos subquarteirões e a artilharia empenham-se 
em limitar sua progressão realizando em tôrno da brecha 
uma barragem de fogos contínua. Utilizam, igualmente, 
seus fogos para separar de suas reservas os elementos que 
fizeram a irrupção na posição.

811 — A fim de permitir uma eficiente intervenção da 
artilharia, devem ser-lhe assegurados bons observatórios
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no interior da posição, que lhe forneçam vistas flanqueando 
o seu interior. Êstes observatórios recuados são particular-
mente importantes para a conduta do combate.

812 — Na cooperação da artilharia déve ser observado 
que ela por si só é impotente para asegurar a inviola- 
bilidade da frente mantida pelos subquarteirõesj ela não 
poderá desencadear barragens eficientes, sinão sôbre fren
tes estreitas e por períodos escassos de tempo. Pedidos 
reiterados de tiros de deter, a qualquer alarme, arriscam
a deixar as baterias sem munição para repelir um ataque 
inimigo.

813 — O comandante do regimento, irrompido o ata
que, conduz a defesa de forma a manter a integridade da 
posição; sua ação se fará sentir seja ordenando o desen- 
cadeamento do plano de fogos previstos, seja intervindo 
com a sua reserva.

814 — Contida a penetração, um contra-ataque deve 
ser desencadeado, tanto quanto possível, de surpresa e 
sem precipitação, visando expulsar o inimigo da posição.

Esses contra-ataques são normalmente preparados, ten
do em vista as partes do terreno que apresentam condi
ções favoráveis à penetração do inimigo.

O comandante do regimento em sua ordem deve ter 
alertado sua reserva sôbre seu possível emprêgo nessas 
direções.

815 — O plano para um contra-ataque deve incluir: 
— linha de partida e itinerários que a ela con

duzem; 
— dispositivo;
— direção do contraTataque;
— objetivo ou objetivos;
— fogos de apôio; 
— conduta após atingir os objetivos;

812 — 815
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— coordenação com os comandantes dos subquar-
teirões.
816 — A coordenação se impõe principalmente quan

do houver possibilidade de uma penetração inimiga na 
região limite entre os subquarteirões.

817 — Haverá sempre interêsse em que os contra- 
ataques sejam dirigidos contra um dos flancos do inimigo.

818 — Quando a defesa se prolonga, o comandante do 
regimento poderá empregar a sua. reserva na substituição 
de elementos dos subquarteirões que se apresentem fati
gados ou para reforçar partes da frente, onde ocorra des
truição de pessoal ou material que possa vir a compro
meter a solidez da posição.

819 — A localização da reserva será função do ter
reno e da largura da frente a defender. Deve situar-se 
em região que facilite seu rápido deslocamento para qual
quer das direções de emprego previsto. Não deve ficar 
muito avançada por necessidades de sua própria segurança 
e facilidade para intervenção.

Ela será eixada normalmente na direção do esforço. 
Sua localização proporcionará profundidade ao dispositivo 
defensivo.

820 — Medidas especiais devem ser tomadas para a 
passagem da noite. A vigilância, bem como a permanência 
junto às armas coletivas, deverá ser cuidadosa nos casos 
de má visibilidade.

821 — Os cavalos de mão permanecem à retaguarda 
da posição, em locais desenfiados e que lhes forneçam a 
necessária proteção.

A ordem do comandante do regimento fixará os locais, 
as condições de segurança, as ligações a manter e outras 
indicações julgadas úteis.

816 — 821
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822 — Para os suprimentos e evacuações ver o ma
nual C 2-54.

B —- O regim ento como reserva .

823 — Ao regimento reserva da divisão poderão ser 
atribuídas várias missões. Assim é, que, inicialmente, po

derá ser designado para constituir os postos avançados 
gerais e no decorrer da operação ser chamado a:

— prolangar um dos flancos da posição ;
— garantir a segurança da retaguarda ou dos 

flancos da posição;
— limitar uma penetração ou tapar uma brecha;
— substituir um dos regimentos de primeiro es

calão;
— defender um quarteirão no interior da posição;
— cobrir um eventual retraimento;
— contra-atacar;
— atuar ofensivamente contra um dos flancos do 

adversário.

824 ■— A ordem da divisão especificará as previsões 
para o emprego da reserva.

825 — O comandante do regimento prepara planos 
pormenorizados para o cumprimento das missões que lhe 
foram designadas, coordenando esses planos com ps das 
unidades interessadas e revisando-os quando necessário. 
Mantém-se ao par da situação, pelo reconhecimento pessoal, 
pelas informações do escalão superior e pelos relatórios
do pessoal de ligação, que destacou junto às unidades 
interessadas. 

826 — O comandante do regimento ou um seu repre
sentante permanece junto à divisão, até que sua unidade 
seja empregada.

822 — 826
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827 —  A localização inicial do regimento também 
constará da ordem da divisão. O comandante do regimen
to tomará as medidas de segurança necessárias.

828 — Quando o regimento tiver a missão de cons
tituir os postos avançados gerais obedecerá às prescrições 
contidas no parágrafos 475 a 506 do presente maniial.

829 — Para atender às missões de prolongar um flanco 
ou para garantir a segurança da retaguarda ou dos flan
cos da divisão, o comandante do regimento deverá efetuar 
reconhecimentos a fim de escolher posições que lhe per
mitam ocupá-las prontamente em caso de necessidade. 
Trabalhos de organização do terreno poderão ser executados 
e os itinerários, que vão ter as posições, deverão ser ba
lizados,

830 — Visando limitar as penetrações possíveis no se
tor da divisão serão escolhidas e organizadas posições 
nos pontos sensíveis. Essas posições inicialmente terão 
uma organização sumária; tomarão desenvolvimento com
patível, quando a demora na posição o permitir.

831 - A defesa de um quarteirão, no interior da po
sição, em nada difére do que foi . prescrito para o regi
mento na defesa de um quarteirão de primeiro escalão; 
entretanto, é preciso se ter em conta que essa ocupaçao 
tem em vista fazer face ao inimigo que logrou penetrar 
na posição; sua defesa, pois, deve ser encarada de modo 
a permitir fogos em tôdas as direções.

832 — O regimento ahiando como elemento de co
bertura de um retraimento4procederá conforme o prescrito 
no capítulo 9 — «Movimentos retrógados», do presente 
manual.

833 — Quando ao regimento fôr atribuída a missão 
de tapar uma brecha ocasionada por uma penetração ini
miga na posição, o comandante destaca inicialmente pa
trulhas encarregadas de estabelecer ligação com os elemen-
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tos de primeiro escalão a fim de conhecer a amplitude 
da brecha. Para aproximar sua unidade até a região a 
ocupar, toma as medidas de segurança necessárias.

Normalmente esta operação é executada à noite, pois 
de -dia uma situação crítica como essa só poderá ser re- 
solvida através de um contra-ataque.

834 —_Os contra-ataques previstos pela divisão, ge
ralmente são executados por subunidades de fuzileiros con
tando com forte apoio de artilharia; sempre que a divisão 
dispuser do reforço de carros êles participarão dos gru
pamentos de contra-ataques.

Raramente a totalidade do regimento será chamada a 
participar de um único contra-ataque; o normal será 
cada subunidade de fuzileiros tomar a seu cargo a pre
paração de um dos contra-ataques previstos, pois que estas 
ações não exigem grandes efetivos para sua realização 
e sim um apoio de fogos eficiente.

Elementos do esquadrão de petrechos poderão ser 
destacados para reforçar as subunidades de fuzileiros en
carregados da execução dos contra-ataques.

O comandante do regimento determina, aos coman
dantes encarregados das missões de contra-ataques, que 
elaborem seus planos referentes às partes da posição de 
resistência que êle julga prováveis de penetração inimiga; 
após terem sido apresentados, coordena êstes planos, com 
os elementos encarregados de fornecer o apoio.

Os planos para os contra-ataques obedecem ao prescri- 
to no parágrafo 813 dêste manual e devem ser coordenados 
também com os comandantes de unidades que ocupam as 
zonas que serão atravessadas pelos contra-ataques.

835 — O contra-ataque constitui o elemento decisivo
da defesa; seu sucesso depende, principalmente, da sur
presa, do arrojo e da rapidez de sua execução. 
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836 — Os elementos encarregados do contra-ataque 
não avançam além da zona primitiva da posição de re
sistência, a não ser que haja ordem específica do coman
dante superior.

837 — Quando o inimigo que realizou a penetração 
foi expulso, o contato, além da linha primitiva de resis
tência, será mantido pelo fogo, pela observação ou por 
meio de patrulhas.

838 — Se o contra-ataque falhar, a tropa que o exe
cuta deverá aferrar-se ao terreno e manter a linha em 
que foi detida.

839 — Quando a defesa se prolonga, o comandante 
da divisão poderá fazer substituir periodicamente suas 
unidades em linha.

A substituição de um regimento é precedida de um 
minucioso reconhecimento do quarteirão e dos itinerários 
de acesso ao mesmo, executado pelo pessoal do regimento 
que vai substituir.

Todos os comandantes subordinados, inclusive os de 
pelotões, devem reconhecer suas posições antes da substitui
ção ser efetuada. Estes devem familiarizar-se com o dis
positivo e as medidas de defesa da undade que vai scr 
substitui da, bem assim com o modo de atuação do ini
migo. Tomam tôdas as providências para transferência 
da munição, suprimentos, material especial, linhas tele
fônicas, croquis dos campos de minas existentes e dados 
de tiro, pela unidade que vão substituir.

Coordenam medidas para o fornecimento de guias pela 
unidade que vai ser substituída a fim de conduzir seus 
elementos até as posições designadas.

É essencial o sigilo durante a preparação e a execução 
da substituição. Esta é executada normalmente sob a pro
teção da noite, para permitir que a unidade substituída
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atinja a sua zona de reunião designada, na retaguarda 
da posição de resistência, antes que a observação inimiga 
se torne efieaz.

Elementos da unidade substituída perrnanecem com 
o regimento o tempo -necessário para que a ocupação
seja completamente efetivada.

A substituição das guarnições das armas automáticas 
e petrechos deve ser coordenada pelos respectivos coman
dantes de regimento.

840 — Quando as circunstâncias permitirem, o coman
dante da divisão poderá empregar sua reserva para .atuar 
ofensivamente sôbre os flancos do inimigo. Esta açao 
geralmente é atribuída aos elementos motomecanizados da 
divisão; entretanto, quando a natureza do terreno e as 
condições atmosféricas não favorecerem a intervenção 
dos blindados, ao regimento poderá caber essa missão.

Nesse caso o comandante do regimento procederá como 
foi prescrito no capítulo 7 do presente manual.

841 — Ao esquadrão de petrechos do regimento re
serva poderão ser atribuídas, pelo comandante da divisão, 
missões em proveito dos elementos de primeiro escalão. 
Para detalhes ver o parágrafo 83 do manual C 2-52.

C — Casos particulares

a) — O regimento participando da defesa de um curso
dágua.

Referências: Ver parágrafos números 692 a 701 do 
manual C 2-15.

842 — Os cursos dágua, mesmo não constituindo obs
táculos à trópa inimiga que vae tentar a sua transposição, 
prestam-se favorávelmente ao estabelecimento de posições 
dèfènsivas.
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843 — O regimento da cavalaria, atuando no quadro 
da divisão, poderá ser empregado de três formas diversas, 
em uma operação defensiva que se beneficie de um curso 
dágua. Assim é, que o regimento poderá ser designado, seja:

— para constituir a segurança da posição, esta
belecendo-se a frente da mesma, e portanto, na mar
gem inimiga do rio;

— para constituir um dos quarteirões, quando a 
defesa se processar na margem amiga do rio, utilizan
do-o como obstáculo ;

— ou finalmente mantido em condições de impedir 
ao inimigo o desembocar da margem amiga.

844 — No primeiro caso sua atuação será idêntica a 
do seu emprêgo em postos avançados gerais e obedecerá 
ao contido nos parágrafos 475 a 506 do presente manual.

O regimento nada mais é que uma cabeça de ponte 
deixada na margem inimiga do rio, com o objetivo de:

— dar tempo para melhor organização da posi
ção que a divisão está estabelecendo na outra margem 
do rio ;

— retardar o avanço inimigo até as proximidades 
do curso dágua mantidos com êle o contato ;

— proteger as obras darte existentes, no caso de 
previsão de um retorno ofensivo.

845 — Como tôda posição de postos avançados gerais, 
esta deverá ser localizada de modo a cobrir a posição de 
resistência dos fogos de ar.tilharia. Além disso, deve situar- 
se suficientemente à frente para garantir espaço para 
ações de retardamento.

846 — Quando fôr intenção do comandante da divi
são a destruição das obras dárte, (o que será normal nos
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movimentos retrógrados) geralmente elas serão preparadas 
peio pessoal do batalhão de engenharia e levadas a efeito 
no momento oportuno pelos elementos deixados de guar
da nas pontes.

847 — No segündo caso, isto é, quando o regimento 
tiver a missão de defender mu dos quarteirões na pró
pria margem amiga do-rio, o comandante do regimento, após 
os necessários reconhecimentos, repartirá a zona de ação 
pelos subquarteirões, fixando as condições em que será 
feita a defesa e dará as indicações que julgar úteis.

848 — O reconhecimento deve principalmente ter em 
vista:

—■ a natureza da marcha inimiga em relação às 
facilidades apresentadas (cobertas, observatórios etc) 
à dissimulação, observação e ocultamente dos movi
mentos inimigos (proteção ao pessoal, lançamento de 
botes etc);

— a existência de vaos e caminhamentos que a 
êles conduzam;

— a natureza da margem, onde vai estabelecer- 
se, facilidades e dificuldades que apresentam aos de
sembarques, reuniões, etc, do inimigo;

— caminhamentos e vias de acesso, no interior da 
posição, que conduzem até o rio;

— fogos a estabelecer, trabalhos de organização 
a executar, etc.

849 — O estabelecimento da defesa é idêntico ao pres
crito nos parágrafos 776 a 820 do presente manual.

850 — Os subquarteirões, sempre que a largura do 
curso dágua permitir, deverão destacar postos avançados 
de combate para a outra margem do rio; quando isso não 
fôr possível, estabelecerão postos de vigilância, colo-
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cando-os na margem amiga do rio, de modo a garantir uma 
perfeita observação, particularmente nos locais favorá
veis a desembarques e reunião do inimigo. A vigilância 
deve ser redobrada no decorrer da noite e principalmeníe 
pela madrugada ou, quando as condições de visibilidade 
não forem boas. Sempre que possível os P A C deverão 
dispor de arma automática.

851 — Quando houver possibilidade do inimigo atuar 
com carros anfíbios devem ser tomadas medidas de defesa 
anticarro, batendo os pontos favoráveis ao seu acesso.

852 — O plano de fogos deve ser organizado de forma 
a poder bater o inimigo ainda na sua própria margem e 
enquanto está efetuando a transposição.

Os fogos no interior da posição são organizados de 
modo a poder fazer face a qualquer penetração inimiga e 
a apoiar os contra-ataques previstos sôbre as regiões de
cisivas.

853 — Quando a defesa fôr organizada afastada do 
curso dágua, isto é, quando se procura impedir que o ataque 
inimigo desemboque da margem amiga, o regimento, nor
malmente, receberá da divisão uma zona de ação.

Organiza, então, seus postos avançados de combate 
junto a margem do rio com a missão de assinalar a tra
vessia pelo inimigo e bater com seus fogos os seus elemen
tos avançados, impedindo que os mesmos se estabeleçam 
na margem amiga antes da intervenção do regimento.

854 — A defesa nesse caso se resume em ações ofen
sivas. Deve pois o comandante do regimento adotar um 
dispositivo articulado para poder desencadear os contra- 
ataques que planejou na zona de ação que lhe foi atribuída 
e que vizam eliminar os elementos que tentem estabele
cer-se na margem amiga.

855 — Os contra-ataques são normalmente executados 
com elementos do valor de um esquadrão de fuzileiros, 
dispondo do apoio de fogos de artilharia e dos petrechos.
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A localização desses elementos deve permitir seu des
locamento rápido para qualquer ponto onde a travessia em 
fôrça seja tentada.

B. Na defêsa de localidades
Referências: Ver parágrafos números 734 a 740 do

manual C 2-15.
856 — As localidades pela proteção que proporcionam 

ao defensor constituem pontos fortes para defesa.
O inimigo, a menos que lhe interesse sob o pqnto de 

vista moral ou político a sua conquista, procurará sempre
desbcrdar esses pontos fortes e faze-los cair pelo cerco 
ou envolvimento.

Conclui-se, pois, qua a defesa de uma localidade en
volve não somente a de sua parte edificada, mas também a
das regiões circunvizinhas que permitam ao inimigo 
tentar uma ação envolvente.

■857 — No âmbito da divisão, atuando defensivamente, 
poderá, pois, caber ao regimento a missão da defesa na 
parte edificada da localidade.
Esta, conforme a sua importância, poderá ser abrangida 
por um único ou por vários quarteirões.

858 — Na ordem da divisão o comandante do regimento 
encontrará as indicações referentes à sua missão, zona de

.ação e demais prescrições necessárias para a conduta da de
fesa.

859 — Reconhecida a localidade e estabelecidos os 
contatos necessários com os elementos vizinhos e de apoio,
o comandante do regimento estabelece seu plano de defesa.

860 —■ Normalmente são organizados dois subquar- 
teirões com seus núcleos de resistência instalados nas edi
ficações da orla exterior da localidade e permitindo fazer 
face a tôdas as direções. O dispositivo deve caracterizar-se 
pela pequena profundidade e por uma frente extensa.
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As metralhadoras colocadas à disposição dos subquar- 
teirões ocupam inicialmente as partes altas dos edifícios e 
daí executam tiros longíquos e de flanqueamento. Devem ser 
previstos outros locais a serem ocupados, na ocasião opor
tuna, por êsses elementos, a fim de cumprir outras missões 
previstas.

Os morteiros geralmente permanecem sob o controle 
do comandante do esquadrão de petrechos e são encar
regados da execução1 de tiros aproximados batendo as 
principais vias de acesso. Para detalhes ver o parágrafo 86 
do manual C 2-52.

Deve ser previsto um largo emprego de minas e obs
táculos barrando os pontos de acesso, conjugando-se com 
o emprego das armas anticarro.

86Í — Tirando-se proveito dos edifícios mais altos
instala-se observatórios nos andares elevados.

A rêde telefônica local não deve ser ocupada mantendo- 
se os operadores da central em seus postos caso a ação se 
processe em território amigo. Mesmo existindo a rêde lo
cal, deverão ser construídos circuitos telefônicos a fim de 
serem estabelecidas as ligações necessárias.

862 — A reserva será localizada pelo comandante do 
regimento em um ponto central que favoreça sua interven
ção.

Sen emprego normal será em contra-ataques e even
tualmente no reforçamento de qualquer dos subquar-
teirões.

863 — A segurança da posição deverá ser executada 
por meio de patrulhas lançadas à distância conveniente,
por vários itinerários, em horas diferentes, tanto de dia, 
como à noite.

A reserva fornecerá os elementos necessários para 
execução dessas missões.
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864 — Os tiros aproximados, o combate corpo a corpo 
e o uso das granadas devem tornar penosa e dificultar ao 
máximo a progressão do inimigo que logre penetrar na lo
calidade.

865 — Caso haja tempo, ou se a defesa está sendo 
preparada sem a possível intervenção* inimiga, o plano 
deve ser cuidadosamente ensaiado executando-se tôdas as 
suas prescrições, a fim de se verificar suas falhas e familia
rizar os defensores com as suas missões.

866 — 0  plano de defesa é completado pelas medidas 
administrativas tomadas pelo comandante do regimento, 
vizando os suprimentos, as evacuações, a localização dos 
cavalos de mão, as viaturas, etc.

867 — o escalão superior prescreverá as condições de 
controle dos civis, bem como de sua utilização em serviços 
ou como mão de obra.

868 — Elementos de segurança devem ser designados 
para proteção das instalações importantes de serviços 
públicos, tais como reservatórios dágua, usinas de luz, ser
viços telefônicos, telegráficos e postais.

C. Na defesa em bosques.
Referências: Ver os parágrafos números 762 a 764 do

manual C 2-15.

869 — 0  comandante do regimento, em uma operação 
dessa natureza terá sua ação seriamente perturbada pelas 
dificuldades de observação e ligação, acrescidas pela falta 
de apôio eficaz de artilharia.

870 — A limitação das vistas e dos campos de tiro 
das armas de trajetória tensa, obrigará a adoção de um 
dispositivo defensivo mais cerrado.

871 — A organização da defesa repousará :
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— num constante patrulhamento na frente e nos 
flancos da posição;

— num sistema de postos avançados de combate, 
localizado na orla do bosque;

— no largo emprêgo de minas e obstáculos;
— no escalonamento em profundidade dentro de 

cada subquarteirão;
— numa estreita coordenação dos fogos apro

ximados;
— no emprêgo oportuno da reserva ;

tudo isso auxiliado pela exploração de uma rêde tele
fônica tão densa quanto o permitirem os meios dispo
níveis e as condições de tempo para o seu lançamento.

872 — As patrulhas lançadas para a segurança da 
frente e dos flancos são fornecidas pela reserva.

Os postos avançados de combate serão destacados 
pêlos próprios subquarteirões; normalmente serão do va
lor de um pelotão. Enquanto os elementos atacantes ficam 
detidos pelos obstáculos, êles procuram quebrar a coesão 
do dispositivo de ataque, atraindo-os em falsas direções e 
batendo-os com fogos de flanco.

Deverão reconhecer e balizar os seus caminhos de 
retraimento.

873 — 0 emprêgo do esquadrão de petrechos obedece 
às prescrições contidas nos parágrafos 84 e 85 do manual 
C 2-52.

874 — Os subquarteirões, sempre que o terreno fôr fa
vorável ao emprêgo de blindados, serão reforçados com ele
mentos do pelotão de canhões anticarro, cujo emprêgo será 
feito em coordenação com os obstáculos lançados à frente 
e nos flancos da posição,

875 — Os contra-ataques são planejados sôbre ás re
giões prováveis de penetração inimiga.
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A reserva, dadas as dificuldades de ligação e com o 
objetivo de acelerar sua intervenção, deverá ser colocada 
bem próxima do local previsto para seu emprêgo. Conforme 
&extensão e permeabilidade do bosque poderá ser mantida 
com seus cavalos.

d) — Na defesa em desfiladeiros.
Referências: Ver os parágrafos 744 a 748 do manual

C2-15.
87G — Conforme a largura e extensão de um desfila

deiro o regimento poderá ser empregado seja barrando a 
sua entrada, seja defendendo seu interior ou, finalmente, es
tabelecendo-se à sua saída a fim de impedir que o inimi
go dêle desemboque.

877 — À defesa à frente de um desfiladeiro geral
mente tem o objetivo de ganhar tempo para que o grosso da 
divisão se escoe pelo mesmo ou fornecer-lhe o espaço ne
cessário para desenvolver-se após atravessá-lo.

Em qualquer dessas circunstâncias o regimento nada 
mais é que um elemento de segurança, lançado pela divi
são para cobrir seus deslocamento para a frente ou para 
proteger o seu retraimenío.

A defesa deverá,'pois, ser assegurada a uma distância 
tal que inpeça a artilharia inimiga de atuar eficazmente 
sôbre o grosso da coluna enquanto ela se encontrar no 
interior do desfiladeiro. Nada mais é que uma ação de 
vanguarda ou de retaguarda.

878 — A defesa no interior de um desfiladeiro é ba
seada em emboscadas efetuadas por elementos ligeiros que 
permitem executá-la com grande economia de efetivos. 
Normaímente, é estabelecida em conjugação com elementos 
de segurança colocados à sua entrada, com o único fim de 
alertar da aproximação do inimigo e atraí-lo para o in
terior do desfiladeiro.
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Armas automáticas colocadas nas encostas permitirão 
atuar sôbre os flancos do inimigo.

Os fogos de artilharia e morteiros devem visar pre- 
ferentemente a entrada do desfiladeiro. São planejados para 
serem desencadeados a pedido, quando necessários, no in
terior do desfiladeiro.

0  dispositivo será função da largura e extensão do 
desfiladeiro.

A reserva deverá estar em condições de dar pro
fundidade à defesa, acolher os elementos que forem recal
cados pelo inimigo, atuar ofensivamente sôhre os flancos ou 
retaguarda do inimigo, ou proteger o grosso do regimento 
quando se esboçar qualquer ameaça sôbre seus flancos.

879 — A defesa à saída do desfiladeiro deve ser or
ganizada de forma a permitir a execução de fogos con
vergentes sôbre os elementos inimigos que dela desembo
quem.

Deve ser procurado impedir que êsse desembocar se 
efetue em larga frente a fim de cercear ao inimigo qual-' 
quer possibilidade de manobra.

0  dispositivo será função da largura da frente, deve 
ter seus flancos apoiados em obstáculos e com a fórma côn
cava em relação à saída do desfiladeiro.

Os fogos de artilharia e de morteiros são planejados 
para bater eficazmente o interior e a saída do desfiladeiro.

A reserva deve estar em condições de atuar ofensiva
mente sôbre os flancos do adversário ou opor-se a qualquer 
ameaça de flanco.

ARTIGO III
1 O Regimento isolado

880 — Quando o regimento agir isoladamente, o seu 
comandante aplicará, com as modificações que julgar con
venientes, as prescrições contidas nos artigos anteriores do 
presente capítulo, subordinadas, naturalmente, às medidas
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de proteção tomadas por sua própria iniciativa, para 
garantir-lhe a necessária segurança,

881 — Assim, na defesa de uma posição, o comandante 
do regimento, além das medidas já prescritas para sua 
atuação, deverá fixar a composição, localização e conduta 
dos postos avançados. Poderá atribuir essa missão à sua re
serva e centralizar sua ação.

882 — Durante tôda a operação deve preocupar-se o 
comandante do regimento com a segurança de seus flancos.

883 — Normalmente, na atuação do regimento isolado, 
a duração de sua missão é restrita, pois que sua capaci
dade defensiva é muito limitada. A menos que a missão 
obrigue, o comandante do regimento deve evitar o afer- 
ramento de sua tropa, furtando-a à possibilidade de seu ani
quilamento por um ataque de forças superiores.

884 — Tôdas as oportunidades, que a situação apre
sente para atuar ofensivamente sôbre os flancos do inimigo, 
devem ser aproveitadas. Tirando-se partido das condições 
favoráveis que o terreno ofereça para tal fim e explorando 
a mobilidade que a ação a cavalo concede, será possível 
perturbar a montagem do dispositivo inimigo e retardar o 
seu ataque.
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O REGIMENTO NOS MOVIMENTOS RETRÓGRADOS 

ARTIGO I 

GENERALIDADES

Referências ver parágrafos 635 a 637 do manual C 2-15.

885 — Os movimentos retrógrados podem ser executa
dos deliberadamente ou, o que é mais comum, por imposição 
do inimigo.

886 — Êsses movimentos, em qualquer de suas formas, 
são particularmente usados pelas unidades de cavalaria, 
devido às características da arma, apta para atuar em largas 
frentes e pela facilidade de romper o combate numa posição 
e ocupar outra à retaguarda, retardando a progressão ini
miga entre elas.

887 — O aproveitamento dessas características deter
mina o seu emprêgo freqiiênte na cobertura do retraimento 
dos elementos de outras armas, o qual uma vêz concluído, 
libera as unidades de cavalaria e as deixa em situação de 
cuidarem de seu próprio retraimento.

888 — A fim de preservar sua pequena capacidade 
de durar, as unidades de cavalaria encontrarão nos movi
mentos retrógrados a solução de seus problemas defensivos.

889 — O aproveitamento máximo do terreno, particu- 
larménte, dos obstáculos naturais e dos grandes córtes

C A PÍT U L O  9
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com vistas longínquas e campos de tiro extensos facilitará 
o cumprimento dessas missões.

890 — Deve ser evitado o engajamento a fundo a fim
da tropa não ficar aferrada e portanto impossibilitada de 
romper o combate.

891 — As operações dessa natureza, durante sua exe
cução, obrigarão a uma descentralização temporária; en
tretanto, tão logo seja possível, o comandante deverá re
tomar o seu controle.

892 — Os movimentos retrógrados são prejudiciais ao 
moral da tropa. Exigem, para compensar tal efeito, pla
nejamentos minuciosos, constante assistência por parte de 
todos os chefes, e um especial cuidado a ser dispensado 
na alimentação dos homens. A presença dos comandantes 
nas zonas críticas se impõe.

ARTIGO II

— 0 REGIMENTO DE CAVALARIA ENQUADRADO —

A — No retraimento '
Referências — Ver parágrafos números 638 a 650 do 

manual C 2-15.
893 — O retraimento consiste no rompimento do com

bate com o inimigo. A finalidade desta operação é recupe
rar ou preservar a liberdade de ação do grosso, com o 
intuito de evitar ou limitar a perseguição; o contáto com o 
inimigo deverá ser mantido, por elementos de segurança, 
até que o grosso tenha completado o seu retraimento. 
O retraimento termina, seja com o reagrupamento do 
regimento em uma zona de reunião prèviamente designada, 
seja pela ocupação de uma nova posição a retaguarda.

894 — O retraimento é facilitado pelo sigilo de seus 
preparativos e movimentos, pelo mau tempo, pela ra
pidez dos deslocamentos e pelo planejamento cuidadoso.
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895 — A ordem do comandante da divisão, para exe
cução do retraimento, prescreverá:

— localização da zona de reunião,., ou da nova 
posição a ser ocupada pelo regimento, para a qual 
se efetua o retraimento;
■ — zona ou itinerário de retraimento do regimento

e linhas a atingir;
— composição, localização e conduta geral da 

fôrça de cobertura;
— hora e prioridades de retraimento;
— medidas de segurança ;
— medidas administrativas, incluindo a remoção 

ou destruição de suprimentos.

896 — Normalmente, no quadro da divisão, a missão 
de cobertura do retraimento é atribuída ao regimento de ca
valaria motorizado; entretanto, quando as condições do 
terreno não permitirem o seu emprêgo, essa missão poderá 
caber ao regimento de cavalaria reserva.

897 — A fôrça de cobertura tem a missão de deter, limi
tar oi, desviar a perseguição inimiga apoiando o retrai
mento das unidades de primeiro escalão.

Efetuado êsse retraimento transforma-se em retaguarda 
ou em postos avançados gerais da nova posição.

A ordem do escalão superior especificará o apoio de 
artilharia que lhe será fornecido.

898 — 0  retraimento do regimento em primeiro esca
lão poderá ser executado sob a proteção dessa fôrça ou, 
cm alguns casos, processar-se somente com a cobertura de 
seus próprios elementos.

Êste último caso será comum quando o regimento cons
titua a retaguarda da divisão e tenha que exercer uma ação 
retardadora.

895 —  898
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pelo comandante do regimento mediante o estabelecimento 
de locais de reunião fixados para os esquadrões de primeiro 
escalão ou p,ela constituição da coluna em um ponto inicial.

Desses pontos de reunião os esquadrões se dirigem 
para a zona de reunião fixada para o regimento.

900 — Quando o retraimento se processar por escalões 
sucessivos, deve ser fixada aos esquadrões uma ordem de 
urgência, geralmente os que estiverem menos empenhados 
terão a prioridade; entretanto, a situação poderá levar o 
comandante a ordenar a retraimento em primeira urgência 
do que estiver mais exposto ou sujeito a maior pressão 
do inimigo, desde que não comprometa o conjunto do regi
mento.

O retraimento por escalões sucessivos tem a vantagem 
de permitir que um esquadrão, o que permanece em posi
ção, proteja o deslocamento dos que se retraem.

901 — 0  retraimento póde se processar de dia ou à 
noite. O diurno acarreta, geralmente, pesadas perdas e

.consequente desorganização; é vantajoso aguardar-se o cair 
da noite para efetuar o retraimento protegido pela escu
ridão.

RETRAIMENTO DIURNO
902 — O retraimento de dia é uma operação muito 

mais _difíçüjqíiè'''à'''ijoite; só deve ser executado se a per
manência ríá posição fôr impossível ou houver possibilidade 
de aferrnmento.

Em geral se procura aproveitar ocasiões da má visibi
lidade (chuva, nevoeiro) ou, então, se lança mão a fundo 
de fumígenos.

Em certas situações será necessário desencadear-se 
contra-ataques para permitir o desaferramento e o sub- 
seqüênte retraimento.REVOGADO
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903—  O plano do comandante do regimento, para o 
retraimento de sua unidade, é baseado na ordem do escalão 
superior que prescreve a hora ou a prioridade da exe
cução. Êste plano deve ser tão minucioso quanto o tempo 
permitir. É elaborado em conseqüência do reconhecimento 
efetuado e deve prever:

— a localização da reserva do regimento para co
brir o retraimento do grosso da unidade, bem como a 
duração de sua missão;

— as prescrições referentes a hora de início ou fim 
do retraimento dos esquadrões de primeiro escalão, fi
xando as prioridades, quando o retraimento não fôr 
simultâneo;

— a localização da zona de reunião do regimento 
e dos pontos de reunião para as subunidades;

— zona ou itinerários de retraimento.

As instruções para posterior movimento retrógrado 
podem ser expedidas após as subunidades terem atingido 
a zona de reunião, para permitir um movimento contro
lado e em ordem.

904 — Os principais fatores a serem encarados para 
a posição da reserva do regimento, encarregada da cober
tura do retraimento são :

— o local e a direção do movimento das forças 
inimigas que agem mais ameaçadoramente;

— a possibilidade de permitir fogos para apoiar 
e cobrir o retraimento dos esquadrões de primeiro esca
lão;

— os prováveis itinerários que estes esquadrões 
terão que seguir até seus locais de reunião;

— a hora e as prescrições fixadas para o retrai
mento das unidades vizinhas.

903 —  904
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905^— As subunidades são informadas, logo que pos- 
sível, sôbre o retraimento, hora aproximada de seu início, 
sua zona de retraimento e a zona de reunião final.

Á subunidade designada para constituir o escalão de 
acolhimento são dadas, o mais cêdo possível, informações 
referentes a sua missão e a posição a ocupar. Quando a 
situação aconselhar, poderão ser destacados elementos do 
esquadrão de petrechos para reforçar essa fôrça de co
bertura.

906 — Sempre que o terreno fôr favorável e as condi
ções de segurança permitirem, o retraimento será simul
tâneo.

907 ■— O retraimento é iniciado pelos elementos não 
essenciais ao combate (trens). Segue-se o dos elementos de - 
primeiro escalão, segundo a prioridade fixada pelo coman
dante do regimento ou, efetuado simultâneamente. O re
traimento desses elementos é feito sob a proteção do esca
lão de acolhimento destacado pelo regimento, sem préjuizo 
de idêntica medida tomada pelos comandantes de subu
nidades, isto é, utilizando seus pelotões reserva para as
segurarem a operação que está sendo levada a efeito pelos 
elementos em linha. A operação termina na zona de reu
nião fixada, onde a unidade -ou inicia a retirada ou fica 
em condições de ser empregada noutra missão. -

Segue-se o retraimento do escalão de acolhimento 
que é iniciado conforme as ordens do comandante do regi
mento, logo que finda a missão que lhe foi atribuída.

Normalmente, como foi dito no parágrafo 894, o retrai
mento dos regimentos de primeiro escalão se processa 
sob a proteção do regimento de cavalaria motorizado des- 
tacado pela divisão como fôrça de cobertura do retraimento.

908 — Se a situação e o terreno permitirem os car
gueiros e algumas viaturas munição poderão ser apro
ximados até à frente. Normalmente os cavalos de mão 

905 — 908
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serão grupados nos locais de reunião fixados para suas 
respectivas subunidades.

909 — Devem ser evitados os movimentos de viaturas 
executados prematuramente, os quais poderão denunciar 
o retraimento.

910 — O esquadrão designado para constituir o es
calão de acolhimento regimental deverá dispor de uma 
quantidade adicional de munição de acordo com-' a duração 
da missão que lhe foi imposta. Esta munição poderá ser 
conseguida por transferência da existente nas subunidades 
de primeiro escalão.

911 — Para funcionamento dos suprimentos e evacua
ções ver o manual C 2-54.

912 — O procedimento quanto as comunicações deve 
obedecer ao seguinte:

— durante a fase inicial do retraimento os meios 
de comunicação existentes são mantidos na posição 
primitiva. Os postos de comando do regimento e das 
subunidades permanecem funcionando nas antigas po
sições até que o grosso tenha retraído e que os novos 
postos de comando estejam em funcionamento, reduzin
do-se o pessoal ao mínimo indispensável a sua explo
ração;

— quando os postos de comando tiverem que ser 
abandonados os fios devem ser cortados sendo remo
vidos alguns trechos a fim de evitar a utilização das 
linhas pelo inimigo;

— o itinerário de retraimento do pôsto de co
mando regimental é dado a conhecer prescrevendo-se 
o dos postos de comando para as subunidades. Êstes,
quando, por qualquer circunstância, forem forçados a 
abandonar os itinerários prescritos, deverão comunicar
ao comandante do regimento;

909 —  912
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— quando o regimento tiver qüe ocupar uma nova 
posição a retaguarda, elementos do pelotão de comu
nicações regimental deverão ser destacados com an
tecedência para instalar as linhas telefônicas neces
sárias, ligando os postos de comando prèviamente 
fixados.

RETRAIMENTO NOTURNO

913 — Num retraimento noturno, a escuridão favorece 
o sigilo da operação e restringe a ação do inimigo. As con
dições são mais fovoráveis do que quando realizado de
dia; entretanto, o plano para sua execução deverá ser mais
pormenorizado devido ao controle exigido.

914 — O retraimento do grosso do regimento inicia-se 
pouco após o anoitecer, em hora fixada pelo seu coman
dante. Reduzidos elementos retirados dos esquadrões de 
primeiro escalão são deixados em presença do inimigo, 
constituindo o escalão de contáto.

O valor desses elementos, normalmente não ultrapassa, 
dentro de cada subunidade, a um terço do seu efetivo; ca
berá ao comandante do regimento fixar êste detalhe em sua 
ordem.

915 — O escalão de contato tem a dupla missão de re
sistência e de dissimulação. A primeira vizando assegurar 
q retraimento e a última a disfarçá-lo, dando a impres
são de que a posição continua ocupada. Para lograr êsse 
fim será mister manter-se a atividade normal da frente por 
meio de fógos, patrulhas e emprêgo dos meios de comuni
cações.

Dada a impossibilidade do comandante do regimento 
manter o controle sôbre a larga frente ocupada por êSse 
escalão de contáto deverá ser. destacado, em cada sub- 
quarteirão, um oficial que se encarregará de conduzir a de
fesa com os meios deixados pelo seu esquadrão.

913 —  915
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916 — A segurança da operação é realizada da mesma 
maneira que durante o dia, isto é, pelo estabelecimento do 
escalão de acolhimento no âmbito do regimento, sem pre
juízo de idêntica medida tomada pelos comandantes de 
subunidades.

O escalão de acolhimento regimental permanece em 
posição, durante a noite, mesmo após o retraimento do gros- 

- so do regimento, a fim de cobrir o retraimento do escalão
de contáto.

Em princípio, o retraimento dêsses elementos ocorrerá
pouco antes do amanhecer, cç>m tempo suficiente para se
aproveitarem da escuridão ainda reinante; podendo, en
tretanto, o comandante do regimento fixar uma determinada
hora para sua realização.

917 — Deve ser prevista uma estreita ligação entre
todos os elementos, tanto entre os do escalão de acolhimento
e do escalão de contáto, como entre aquêle e a fôrça de
cobertura da divisão; para êsse fim deverão, pois, ser
tomadas medidas especiais.

918 — Os itinerários de retraimento deverão ser prè- 
viamente reconhecidos e cuidadosamente balizados. Sem
pre que possível guias deverão ser deixados junto aos ele
mentos interessados para conduzi-los sem confusão.

919 — Uma rigososa disciplina deverá ser observada,
evitando-se quaisquer ruidos que possam denunciar a ope
ração em curso.

920 — Normalmente o retraimento dos elementos de
primeiro escalão será simultâneo.

B. Na retirada.

Referências: Ver parágrafos de números 651 a 657 do 
manual G 2-15.

916 — 920

REVOGADO



— 226 —

921 — 0  regimento executa a retirada de acordo 
com a ordem da divisão. Geralmente ela terá início a 
partir da zona de reunião fixada para o término do re- 
traimento.

A operação é, no quadro da divisão, normalmente, 
descentralizada e executada por grupamentos táticos orga- 
nizados à base do regimento, a quem são fixados os por
menores necessários para execução do deslocamento, assim 
como as medidas de segurança a serem tomadas.

922 — Todos os caminhamentos disponíveis deverão 
ser aproveitados e na falta deles o deslocamento se pro
cessará através campo, desde que se tenha o necessário 
cuidado na conservação da direção.

923 — Se a retirada puder ser realizada só à noite, a 
fôrça de cobertura destacada pela divisão para segurança 
do retraimento, proporcionará uma proteção suficiente,

• entretanto, se o movimento prosseguir durante o dia, será
necessário o estabelecimento, pelo regimento, de uma reta
guarda.

924 — Em certos casos, as marchas forçadas são
comuns, pois a preocupação constante deve ser a de 
aumentar a distância entre o inimigo e a trõpa que se
retira.

925 — Quando o regimento estiver ocupando uma po
sição defensiva e receber uma ordem de retirada, efetua
primeiramente o seu retraimento seguindo as prescrições
contidas na letra anterior, para depois de reagrupado dar,

ntão, início áo. deslocamento.

C. Na ação retardadora

Referências: Ver parágrafos de-números 189 a 195 e 
658 a 670 do manual C 2-15.

3» C 2-81 /
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926 .— A ação retardadora, para o regimento atuando 
no quadro da divisão, pode ser levada a efeito em uma única . 
posição ou em posições sucessivas, através de resistências 
limitadas e, sempre que possível, combinadas com ações 
ofensivas sôbre os flancos do adversário.

A sua finalidade será sempre ganhar o tempo neces
sário para permitir que o desdobramento dos elementos 
amigos se processe com a necessária segurança, furtando-os 
à atuação dos elementos terrestres adversários.

927 — A ação retardadora em uma única posição é 
conduzida de açôrdo com os princípios prescritos no pre
sente manual para a defensiva, observando-se naturalmente, 
a obrigatoriedade de sua manutenção por um espaço de 
tempo pré-estabelecido.

928 — Quando a ação retardadora fôr realizada em 
posições sucessivas, que é o processo mais usual, se pro
cessará através de resistências temporárias entremeiadas 
de retraimentos.

A ordem da divisão normalmente prescreverá:

— a direção a ser mantida durante todo o mo
vimento retrógrado;

— a zona de ação atribuída ao regimento;

— as condições de tempo e espaço para a execução 
da missão (linha onde deverá iniciar o retardamento, 
prazos, etc);

— conduta em fim de missão.

929 — A organização da defesa na posição mais avan
çada comporta principalmente a execução de um plano de 
fógos que permita bater o mais longe possível, pela arti
lharia, petrechos e armas automáticas, os caminhamentos 
prováveis do inimigo e formar à frente da posição uma

926  —  929
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barragem contínua de fogos cruzados de armas automáticas, 
destinada a impedir a infiltração de elementos inimigos.

930 — Essa posição é geralmente pr‘ iegida por um 
sistema de postos avançados gerais destacado pela divisão, 
que oferece uma primenra resistência, acolhe os destaca- t  
mentos retardadores oú os Órgãos de reconhecimento lan- »
çados pela divisão e cm seguida se retrae mantendo o con- . 
táto com o inimigo.

931 — 0 ‘ aferramento deve ser evitado. Conseguido o 
objetivo, isto é, obrigado o inimigo a desdobrar-se, o com
bate deve ser rompido antes de qualquer ação aproximada, 
retraindo-se a unidade a fim de se dirigir para a posição 
seguinte.

932 — O aproveitamento ao máximo do terreno, par- 
ticularmentè dos obstáculos naturais importantes e de tô- 
dás as oportunidades para atuar sôbre os flancos do ini
migo, facilitará o retardamento que se deseja obter do ad
versário.

933 — Uma ligação estreita deverá ser mantida com 
as unidades vizinhas a fim de permitir uma atuação coor
denada, uma vez que qualquer retraimento efetuado virá 
refletir na segurança da manobra do conjunto.

D. O regimento em reserva.
934 — O regimento de cavalaria em reserva, durante 

a execução dos movimentos retrógrados, poderá atuar numa 
missão de fôrça de cobertura de um retraimento do conjunto 
da divisão.

Como ficou expresso na letra A do artigo II do pre- 
sente capítulo, essa missão é normalmente atribuída ao * 
regimento de cavalaria motorizado; entretanto, as condições 
de praticabilidade do terreno, agravadas pelas más con
dições atmosféricas, poderão impor o emprêgo do regi
mento de cavalaria nessa missão.

930 —  934
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935 — A localização inicial do regimento e o tempõ em 
que deverá manter a posição, serão prescritos pelo coman
dante da divisão em sua ordem.

0  règimento poderá para essa missão, ser reforçado por 
elementos de artilharia e armas anticarro.

936 — A defesa da posição de cobertura obedece aos 
princípios prescritos para a defensiva. O seu dispositivo 
é largamente articulado para poder permitir o abarcamento 
de tôda a frente ocupada pelos elementos de primeiro es
calão. A localização das armas deve tornar possível a exe
cução de fogos de apoio para cobrir o retraimento das uni
dades imediatamente à frente.

937 — Processado o retraimento das unidades de pri
meiro escalão e tendo estas atingido as zonas de reunião 
fixadas pela divisão, a força de cobertura ou se transforma 
em retaguarda, durante a retirada desses elementos, ou pas
sa a constituir os postos avançados da posição seguinte, 
conforme especificar a ordem do escalão superior.

938 — Quando o retraimento fôr noturno, normalmen
te a missão da fôrça de cobertura só se completa com o aco
lhimento do escalão de contáto deixado pelas unidades de 
primeiro escalão nas suas posições primitivas.

939 — Quando o regimento, após o retraimento das 
unidades de primeiro escalão, receber a missão de constituir 
os postos avançados gerais da nova posição, procederá con
forme o prescrito nos números 475 a 506 dêste manual.

940 — Quando designado para constituir a retaguarda 
da divisão, para cobertura de sua retirada, sua ação será 
semelhante a da vanguarda na marcha para a frente, res
salvado, entretanto, que não poderá contar com o apôio do 
grosso da divisão.

Fraciona-se, do mesmo modo que a vanguarda, em es
calão de reconhecimento e de combate.
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O seu deslocamento é também feito por lanços de 
acordo com a progressão do grosso e no limite de tempo 
estabelecido pelo comandante da divisão para manter de
terminadas linhas do terreno.

Esses lanços ^erão maior ou menor amplitude conforme 
o terreno e a velocidade de escoamento do grosso, de
vendo-se, entretanto, prever atrazos no movimento do 
grosso. . f '

A articulação deve ser a mais larga possível a fim de 
poder descobrir e impedir qualquer tentativa de desbor- 
damento.

Em cada lanço deverão ser ocupados pontos que per
mitam ofecer uma resistência ao inimigo, mascarando 
sempre os movimentos e preparando o retraimento no mo
mento oportuno.

O escalão de reconhecimento esforça-se para obrigar 
o inimigo a se mostrar. No momento de retrair-se, uti
liza os caminhos favoráveis, evitando dificultar os tiros
do escalão de combate.

Para retardar e mesmo deter a marcha dos destaca
mentos advérsos e particularmente de seus engenhos blin
dados, a retaguarda improvisa, através dos caminhamentos, 
obstáculos sôbre os quais dirige o fogo de alguns elemen
tos bem colocados; executa também, nos limites das ins
truções do comando, as destruições necessárias.

Não deve absolutamente deixar nas mãos do inimigo 
material de guerra que lhe possa ser proveitoso; se não 
pode transportar, inutiliza-o.

941 — Quando o inimigo se apresenta, a retaguarda
age por meio da ação retardadora.

942 — Sé as circunstâncias o exigirem a retaguarda 
se sacrifica para salvação do grosso da coluna.

943 — A ligação entre a retaguarda e o grosso, assim 
como entre seus próprios escalões, realiza-se de trás para,

941 —  943
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a frente. Quando necessário emprega-sç grupos de baliza- 
dores.

944 — Sempre que o terreno ou a situação permitirem, 
poderão ser designados, para atuarem ofensivamente nos 
flancos do inimigo, a fim de dar mais fôrça ao retardamento, 
elementos do regimento reserva. Êsses elementos são geral
mente acionados por ordem direta do comandante da divisão.

ARTIGO III
O REGIMENTO ISOLADO

9 45  — Os movimentos retrógrados do regimento atuan
do isoladamente se processam obedecendo, naquilo que lhf 
fôr aplicável, o que foi prescrito nos artigos precedentes 
dêste capítulo.

946  — Encarada a hipótese de um movimento retró 
grado, o comandante do regimento ordena os reconhecimen 
tos necessários à sua execução.

Êsses reconhecimentos devem encarar :
al — para o retraimento:

— localização do escalão de acolhimento regimen
tal:

— locais de reunião para as subunidades e para 
o regimento;

— itinerários de retraimento;
b) —• para a retirada:

— itinerários de deslocamento;
— regiões favoráveis às ações da retaguarda;

cl — iw a  a escolha de uma nova posição:
— regiões favoráveis à defesa e segurança;

944  _  946
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— repartição pelos sufoquarteirões; 4
— trabalhos necessários;
—■ regiões para a reserva, órgãos de serviços e A-,

para localização dos cavalos de mão.

9 47 — Tomada sua decisão, expede aos seus coman- 
dantes de subunidades as necessárias ordens, dando-lhes 
tempo suficiente para tomarem as medidas decorrentes.

948 — O retraimento constitue a fase inicial de qual
quer movimento retrógrado, dada a sua delicadeza, é essen
cial que o sigilo dos preparativos e dos movimentos seja 
mantido.

Somente quando as condições forem favoráveis e se 
dispuzer de fumígenos para largo emprêgo, deverá ser 
tentado de dia. O retraimento noturno tem maiores possi
bilidades de êxito, deve-se pois, si a situação o permitir, 
esperar a noite para executá-lo. ,

949 — Em qualquer caso, tanto no retraimento diurno 
como no noturno, êle será iniciado pelo deslocamento dos 
trens. Êstes antecedem o regimento, seguindo diretamente 
para 0 seu novo estacionamento, a. coberto da futura no- 
sição. Quando de dia deslocar-se-ão por infiltração a fim 
de não denunciar a operação.

950 -— O escalão de acolhimento, constituído normal
mente pelo esquadrão reserva, reforçado com os elementos 
que 0 comandante do regimento julgar necessários, ocupa
a posição que lhe foi designada para cobrir 0 retraimento j  
da sua unidade.

O desdobramento do escalão de acolhimento deve ser 4
feito em larga frente a fim de poder apoiar os elementos
dos subquarteirões.

Normalmente estabelecem uma cortina de fogos barran
do todos os caminhamentos que vêm na direção do inimigo, ,

947 —  950
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ocupando posições que permitam às armas automáticas 
atirarem por cima ou pelos intervalos dos elementos a 
serem retraidos.

9 5 1  — Quando o retraimento tiver de se processar du
rante o dia o comandante do_ regimento prescreverá aos 
esquadrões de primeiro escalão os locais de reunião, os 
limites da zona de ação de cada um, ou os itinerários de 
retraimento, e a hora para o retraimento.

Normalmente, quando se realiza sob estas condições, 
será executado por escalões sucessivos, cabendo ao coman
dante do regimento fixar em sua ordem, qual a subunidade 
que deverá iniciá-lo.

952 — Quando o retraimento fôr noturno a ordem do 
comandante do regimento deverá fixar o valor dos elemen
tos que as subunidades de primeiro escalão deverão deixar 
em posição para constituirem o escalão de contáto.

Normalmente, o retraimento noturno é executado si
multâneamente, na hora fixada na ordem do regimento.

Devem ser tomadas medidas especiais no âmbito de 
cada subunidade para o balizamento dos seus itinerários 
até às zonas de reunião que lhes foram designadas, poden
do também êsse deslocamento ser orientado por meio de 
guias.

953 — Tanto no retraimento diurno, como no noturno 
as subunidades do primeiro escalão deverão tomar medi
das de segurança para proteção do retraimento de seus 
elementos em linha. Devem pois, utilizar seus pelotões 
reserva para constituirem seus próprios escalões de aco
lhimento .

954 — O comandante do regimento, no retraimento 
noturno, também fixará a hora em que o escalão de con
tato deverá abandonar a posição a fim de colocar-se sob 
a proteção do escalão de acolhimento regimental e iniciar 
a sua retirada.
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955 — As prescrições referentes à atuação dos ele
mentos deixados no escalão de çontato em nada diferem A 
das consignadas, no presente manual, para o caso do regi- 
mento enquadrado.

956 — Normalmente os cavalos de mão de cada subu- 
nidade deverão se achar grupados no local fixado para 
sua zona de reunião. Nesse ponto a subunidade monta e 
inicia, de acordo com a ordem do comandante do regimento, 
a sua retirada.

957 — A atuação do escalão de acolhimento, após o 
retraimento do grosso do regimento, no caso, do retrai- 
mento diurno, será fixada na ordem do comandante do 
regimento.

0  escalão de acolhimento se retrai sob a proteção de 
'seus próprios elementos.

Gcralmente êle será utilizado como retaguarda do re
gimento e, nêsse caso, procederá de acordo com o que 
presecrevem os parágrafos 278 a 286 e 656 e 670 do manual 
C 2-51.

Por ações de retardamento a cavaleiro dos itinerários 
e nas linhas fixadas pelo comandante do regimento êle 
proporcionará à sua unidade a segurança necessária para 
execução da operação.

1 958 — Normalmente, ao retraimento do regimento se
segue a sua retirada; esta visará geralmente a ocupação 
de uma nova posição, a fim de oferecer nova resistência ou, 
então, colocar o regimento sob a proteção de uma tropa 
já instalada.

959 — A execução da retirada em nada difére da das 
marchas, com a observância de uma rigorosa disciplina - 
s de medidas especiais de segurança. Se a situação acon
selha, será executada em marcha forçada. O objetivo prin
cipal será aumentar a distância entre o grosso e o inimigo.

955 —  959
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960 — Á retirada do regimento termina, como foi dito 
no parágrafo 956, ou pela ocupação de uma nova posição, 
ou pelo acolhimento da unidade efetuado sob a proteção 
de outras tropas já estabelecidas e em condições de enfren- 
tar o combate com o inimigo.

961 — A ocupação, pelo regimento, de posições suces
sivas nada mais é do que a execução de uma ação retardadora 
que tem o fim de ganhar o tempo necessário seja para cum
prir uma missão de cobertura seja para atender à sua 
própria segurança.

962 — Quando o regimento atúa na ação retardadora 
o elemento que constituiu o escalão de acolhimento regi
mental poderá transformar-se nos postos avançados da
nova posição. Nesse caso, a ordem do comandante do regi
mento fixará a sua conduta.

963 — A ocupação da nova posição é precedida, como 
foi prescrito no parágrafo 944, de seu reconhecimento e 
balizamento. As subunidades, qpe se retiram, ao atingirem 
essa região, são encaminhadas diretamente para as posi
ções escolhidas e iniciam a sua ocupação, colocando suas 
armas em posição e executando os trabalhos previstos. 
Êstes geralmente são reduzidos ao mínimo.

No momento fixado devem estar em condições de aco
lher os postos avançados.

As medidas de segurança da nova posição englobam 
também a constituição, pelos subquarteirões, de seus postos 
avançados de combate.

A defesa é realizada de modo semelhante a do regi
mento enquadrado, ressalvadas, naturalmente, as condi
ções de segurança dos flancos que são agravadas pela 
largura da frente e que devem constituir constante preo
cupação do comandante do regimento.

964 — Na execução da ação retardadora deve ser rro- 
curado evitar o aferramento da tropa. Qualquer teinutiva
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inimiga para estabelecer o contato aproximado deve ser 
evitada.

Deve-se, para isso, tirar o máximo partido dos fogos 
longínquos das armas automáticas e petrechos, obrigan
do o inimigo à tomar precauções e em conseqüência, ter 
a sua progressão retardada. .

Tôda oportunidade que o terreno oferecer deverá ser 
aproveitada para lançar-se elementos ligeiros, dotados de 
armas automáticas, para atuarem sôbre os flancos do 
adversário.

0  maior partido deve ser tirado do emprêgo de minas, • 
obstáculos e destruições que possam prejudicar o inimigo 
em seu avanço.

965 — A ação retardadora, no quadro do regimento 
se processa, normalmente, pela defesa em posições suces
sivas; constitue excepção a executada em uma única posição.

966 — A distância entre duas posições, em princípio, 
deve ser tal que obrigue o inimigo a deslocar sua artilha
ria para realizar o ataque a cada uma das posições. A du
ração em cada uma delas será função da missão de que 
está incumbido o regimento e da pressão exercida pelo 
inimigo.

CAPÍTULO 10

— S E R V I Ç O S  —

967 — Para o emprêgo dos serviços no regimento de 
cavalaria ver o manual C 2-54.

905  _  967
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SEGUNDA PARTE 

O REGIMENTO MOTORIZADO

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES

968 — Características do regimento. O regimento é 
uma unidade inteiramente motorizada, propriedade esta 
que lhe confere aplicável capacidade de deslocamento aliada 
a uma grande potência de fogo conseqtiente do armamento 
de que é dotado.

O raio de ação de suas viaturas permite efetuar um 
deslocamento da ordem de 400 quilômetros, sem novo su
primento de gazolina.

969 — Em regiões providas de boa rêde rodoviária 
poderá chegar a cobrir etapas diárias da ordem de 280 
quilômetros, a uma velocidade de 15 a 40 quilômetros 
horários.

970 — Todos seus meios — homens, armamento equi
pamento e suprimentos são conduzidos em viaturas auto
móveis cujos tipos constam dos quadros de dotação.

971 — Pela natureza do transporte que utiliza sua 
mobilidade através campo é limitada.

O regimento é extremamente vulnerável quando em -' 
barcado.
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972 — Não dispõe de meios orgânicos para investi
gação, decorrendo daí a necessidade de, sempre que a 
situação exigir medidas especiais de segurança, ter o seu 
deslocamento coberto por elementos de reconhecimento for
necidos pelo escalão superior.

973 — Sua única forma de combate é a pé, pela im
possibilidade de combater quando nas viaturas.

Age no quadro da divisão de cavalaria, cujo coman
dante coordena sua ação seja em apôio aos elementos 
de reconhecimento, seja nas atuações em fôrça realizadas 
pela G U. Não é pois prevista sua atuação isolada
mente.

Em tôdas as situações a manobra do regimento caracte
riza-se pela combinação de sua mobilidade com a potência 
de fôgo. Há pois necessidade de uma ligação estreita 
entre os combatentes a pé e seus meios de transporte que 
constituem elemento importante da manobra e tôdas as 
disposições devem ser tomadas para coordenar seu emprêgo 
com a ação da-linha de combate.

Sua intervenção deve caracterizar-se pela rapidêz da 
sua entrada em ação. Isto será facilitado si fôr observada 
uma estreita e constante ligação entre o comando do regi
mento e os elementos que o procedem ou o enquadram.

974 — Repousando sua característica principal, na 
grande mobilidade, torna-se mistér a observação de uma 
cuidadosa manutenção de suas viaturas, o que será possível 
desde que, neste sentido, haja uma preocupação constante s 
dos quadros e do pessoal responsável pela direção dos veí
culos. *

975 — Composição.
0  regimento compreende um comando e um esquadrão 

de comando; três esquadrões de fuzileiros e um de petre- 
chos pesados; um esquadrão de serviços. ,

972  —  975
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976 — Comando do regimento e esquadrão de co
mando.

O comando compreende o comandante do regimento 
e seu estado-maior.

. O esquadrão de comando compreende: o comandante do 
esquadrão, uma secção de comando, um pelotão de infor
mações e operações, um pelotão de comunicações, um pelo
tão anticarro e um pelotão de sapadores.

i  « Info
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9 7 7  — 0  esquadrão de fuzileiros compreende: o coman
dante do esquadrão, uma secção de comando, três pelotões 
de fuzileiros e um pelotão de petreclios leves (grupo de 
comando, secção de metralhadoras e secção de morteiros de 
60 mm).
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978 — O esquadrão de petreehos pesados compreende: 
o comandante do esqpadrão, uma secção de comando, três
pelotões de metralhadoras, um pelotão de morteiros de 81 
mm e uma secção de canhões anticarro 37 mm.

979 — O esquadrão de serviços compreende: o coman
dante do esquadrão, uma secção- do comando, uma secção 
de saúde, um pelotão de serviços (com uma secção de admi
nistração e uma de suprimentos) e uma secção de manu
tenção.

Sv

• • • 9 m • •
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980 — O grupamento tático.

No quadro da divisão, quando as ações exigirem descen
tralização temporária de comando, o regimento motorizado 
poderá ser chgmado a atuar integrando grupamentos táticos 
organizados seja cora o grupo de artilharia motorizado 
(105) ou com o regimento de reconhecimento mecanizado'.
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CAPITULO 2

COMANDO E ESTADO-MAIOR

981 — Aplicam-se ao regimento motorizado prescrições 
idênticas às constantes do capítulo correspondente ao regi
mento de cavalaria e expostas na primeira parte do presente 
manual.

— 981 —
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CAPITULO 3

MOVIMENTOS E ESTACIONAMENTOS

GENERALIDADES

982 — O regimento motorizado se movimenta :
— marchando, isso é, utilizando o transporte auto

móvel .
— por via férrea;
— por água;
— pela combinação dêsses processos.

O processo a empregar será determinado pelo escalão 
superior e será função:

— da situação;
■— da distância a percorrer;
— da urgência da execução ;
— das condições físicas da tropa;
— da disponibilidade e capacidade dos meios do 

transporte.
ARTIGO I 

MARCHAS

Referências: Manuais — C 100-5, C2-15 e C 25-10. 

GENERALIDADES
983 — As marchas podem ser executadas:

— sem possibilidades da presença do inimigo; 
são as marchas do tempo de paz;

982 — 983
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— com possibilidades de intervensão inimiga, seja
pela sua observação ou por seus fogos; são as marchas
táticas.
Conforme a situação podém ser :

— diurnas ou noturnas (estas as mais comuns).
— normais ou forçadas, conforme a sucessão das

etapas, a extenção destas e a velocidade.
Para que a marcha tenha êxito requer um planeja

mento cuidadoso, motoristas bem instruidos, viaturas em 
boas condições de funcionamento e a cooperação de todos 
os integrantes da unidade.

984 — Por intermédio de uma acurada instrução e 
da aplicação dos preceitos regulamentares, poder-se-à obter 
um grau de disciplina de marcha que permitirá executar 
o movimento com a máxima velocidade e segurança e ter,
no seu final, a tropa em condições de cumprir sua missão.

985 — Os tipos de movimentos motorizados são: .
a) Infiltração — Empregado sempre que fôr da ma- 

xima importância a conservação do segredo e de esperar-se 
a-ação da observação aérea.

É o tipo usual dos deslocamentos executados de dia
na zona de combate.

Exige um cuidadoso balizamento do itinerário a ser 
percorrido.

Aos motoristas devem ser dadas instruções completas 
referentes ao itinerário de marcha, velocidade máxima e 
as restrições de trânsito.

As viaturas partem isoladamente ou em pequenos grupos 
não superiores a cinco, devendo evitar-se aglomerações. 
A partida é executada por subunidades de acordo com o 
plano do comandante do regimento.

— Os movimentos são controlados no PI, mas até 
esse local, os movimentos são regulados pelos comandantes
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de subunidades a fim de evitar-se excessiva concentração 
de viaturas nas proximidades dêsse ponto. 

Si alguma parida fôr executada ou prevista durante 
o percuso, as viatura saem da estrada, si pojssível, ficando a 
uma distância não inferior de.100 ms, umas das outras.

— A aglomeração de viaturas nas proximidades do 
ponto terminal da marcha é evitada colocando-se guias ou 
sinais apropriados de modo a facilitar e escoamento das 
viaturas para as respectivas áreas, sem perda de tempo.

b) — Goluna cerrada — é normalmente usada para mo
vimentos curtos e em altas velocidades, dum local abrigado 
para outro, ou nas marchas noturnas com escurecimento 
total.

Êste tipo de movimento requer a divisão da coluna em 
grupamentos e unidades de marcha espaçados com inter
valos de tempo para diminuir os congestionamentos e os 
choques.

— A coluna é a mais compacta possível para reduzir, 
ao mínimo, a duração de seu escoamento. A distância 
entre as viaturas deve ser suficientemente curta para per
mitir aos motoristas a manutenção do contato e seguir, 
a viatura que vai à frente.

— Nesta formação não é possível a dispersão como 
proteção passiva contra a observação e ataques do inimigo. 

Nos altos, a menos que a situação tática proíba a 
. aglomeração, as viaturas, dentro de cada unidade de marcha, 

devem cerrar as distâncias até aproximadamente três 
metros entre parachoques. As unidades de marcha e os gru
pamentos, contudo, não devem cerrar aos elementos à 
sua frente.

c) — Coluna aberta — é adotada, tendo em vista
reduzir os efeitos dos ataques aéreos do inimigo, as co
lisões e congestionamentos no interior da coluna, ou para 
a obtenção de ambas finalidades.

— 985 —
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Nesta formação procura-se conservar constantemente, 
em tôdas as velocidades, a distância entre as viaturas. O 
escalonamento entre estas deve variar de acordo com a 
velocidade de marcha.

E’ a formação apropriada para movimentos realizados 
de dia, à noite com faróis acesos ou com luzes de escureci- 
mento em noites de luar.

— Os motoristas devem conhecer as distâncias aproxi
madas a serem mantidas entre as viaturas conforme as 
prescrições do comandante da coluna.

Em qualquer tipo de movimento os motoristas devem 
ter particular atenção quanto a distância de segurança a 
manter entre as viaturas.

Êsse fator de segurança visa evitar o choque com a 
viatura’ da frente, e o uso excessivo ou brusco dos freios.

Essa distância mínima, em metros, deve ser o dobro 
da velocidade expressa em milhas ou igual a expressa em 
quilômetros.

PLANEJAMENTO
986 — A base para o planejamento da marcha do 

regimento repousa nas prescrições baixadas pelo escalão 
superior contidas na ordem preparatória ou na ordem de 
movimento.

Para o comandante do regimento tráta-se de encarar 
o problema à luz dos seguintes fatores :

— a situação tática;
— a finalidade da marcha;
— o estado de suas viaturas;
— o treinamento de seus homens;
— a situação de seus suprimentos;
— o itinerário ou itinerários disponíveis;
— a natureza do terreno a ser percorrido;
•— as condições meteorológicas reinantes.
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— procedido o estudo da situação e em face da decisão 
tomada o estado-maior trabalha no planejamento da marcha 
e o submete a aprovação do comandante do regimento, 
expedindo-se a seguir a ordem perparatória ou de movi-. 
mento.

O trabalho de comando obedece as normas prescritas
no artigo V do capítulo 2 da primeira parte dêste manual.

Normalmente, a decisão inicial do comandante do re
gimento se restringirá a prescrever a etapa ou etapas a 
serem cobertas, o itinerário ou itinerários de deslocamento, 
a hora em que deseja iniciar o movimento e o PI.

Essa hora será fixada em função da situação, da duração 
da marcha e da hora em que a unidade deva- chegar ao des
tino.

987 — 0 regimento normalmente se desloca em uma 
só coluna, fracionado em unidades de. marcha do valor de 
uma subunidade, cuja colocação no interior da mesma 
será função do dispositivo que o comandante deseja ter 
articulado no fim da marcha.

988 — Tôda marcha deverá, sempre que houver
tempo disponível, ser precedida de um reconhecimento 
do itinerário ou itinerários a serem percorridos. O ideal se
rá que êsse reconhecimento seja o mais minuncioso possível a 
fim de fornecer a tempo os informes necessários e que virão 
facilitar grandemente tanto o planejamento como a execução 
da marcha. '
• 989 — Quando isso não se tornar possível; caberá ao
destacamento precursor a missão de reconhecer e balizar
o itinerário de marcha, o local para o grande alto e a repar
tição da nova área de estacionamento.

990 — Desse destacamento precursor, que será acionado 
por ordem particular, fará parte uma turma de sapadores 
que tomará a seu cargo o reforçamento, que fôr neces
sário das pontes, bem como fará a remoção de quaisquer

987 — 990
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obstáculos, tornando praticáveis os trechos arenosos ou 
escorregadios, os atoleiros, os taludes porventura encon
trados e balizará as passagens a vau ou em terrenos difí
ceis.

VELOCIDADE E ETAPA

991 — A extensão da etapa, bem como a velocidade 
de marcha são função dos fatores já expostos no pará
grafo 986.

O quadro abaixo dá as possibilidades máximas para o 
planejamento das marchas do regimento, realizadas sob 
as mais favoráveis condições.

VELOCIDADE EM ESTRADA 

(KMS POR HORA)

ETAPA MÁXIMA 

(EM EMS)

| OBS

DE DE NOITE COM FARÓIS

280

Os presentes 
dados variam 
com os fatôres 
já  expostos e 
acima citados

DIA ACÊSOS APAGADOS

40 40 15

Sempre que fôr exigido um grande deslocamento será 
necessário após cada período de 4 dias de marcha reser
var-se um dia para descanço da tropa e manutenção das 
viaturas.

MARCHAS NOTURNAS

992 —• As marchas noturnas São as mais usuais em 
campanha, pois permitem furtar a tropa a observação ini
miga. Também podem ser executadas como parte de uma 
marcha forçada, quando não é possível cobrir certo percurso 
durante o dia.

É aconselhável fazerem-se, durante o verão, marchas 
noturnas, a fim de ser evitado o calôr excessivo.
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Exigem um maior controle bem como que o itinerário, 
seja perfeitamente balizado.

Quando executadas com os faróis acesos, devem ser 
tomadas medidas para que os efeitos da obscuridade não ve
nham a causar dificuldades aos motoristas originando aci
dentes. ^

Quando executadas sob condições de escurecimentó são 
particularmente difíceis para as colunas, especialmente 
quando trafegando por más’estradas. As velocidades con
seguidas variarão desde as obtidas em boas estradas, em 
noites de luar até as verificàdas em trechos maus onde há 
necessidade de guias a pé, para orientarem os motoristas.

— É necessário um esforço constante para evitar que os 
motoristas adormeçam na direção o que ocasiona inúmeros 
acidentes e extravio dé unidades. Isto poderá ser conseguido 
revesando-se os motoristas cada duas horas; fazendo-se 
com que desçam das viaturas, executem alguns exercícios 
durante os altos e tomem café quente.

O auxiliar do motorista póde ajudar a mantê-lo atento 
conversando ou fazendo-o de quando em quando responder 
a determinadas perguntas.

Os motoristas que não enxerguem bem à noite devem ser 
substituídos.

Durante ò deslocamento é proibido fumar ou acender 
fósforos.

— Todos os preparativos para execução das marchas 
noturnas devem estar terminados antes do escurecer.

ALTOS

993 — As marchas são interrompidas por altos visando 
proporcionar descanço ou alimentação aos homens e per
mitir a verificação das viaturas, efetuando-se nas mesmas 
reparos ligeiros que se tornem necessários.
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Um primeiro alto, de 15 minutos de duração, é teito 
após 45 minutos de marcha.

Si a duração da etapa fôr maior de três horas faz-sfc 
um alto de dez minutos ao fim das 2 primeiras horas, 
e identicamente tôda vêz que êsse número de horas fôr 
completado.

— Nas etapas normais, deve ser previsto um grande 
alto, de duração variável entre 30 minutos e uma hora 
que se destina ao descanço e alimentação da tropa, reabas
tecimento de combustível e manutenção das viaturas.

— Em marchas de menos de 3 horas de duração não é 
necessário efetuar-se altos, exceto quando o percurso fôr 
em terreno difícil ou em condições de escurecimnto.

— Quando, no decorrer das marchas ocorrerem altos 
não previstos, os comandantes subordinados devem ser 
prèviamente alertados.

Nos altos executados sôbre a estrada tôdas as via
turas, devem encostar, o mais possível, para a direita. 
As viaturas não devem parar nos cruzamentos, pontes, 
passagens de nível, ou em quaisquer locais onde venham 
a dificultar o trânsito. Igualmente devem ser evitados os altos 
no interior ou nas cercanias das localidades a fim de não ser 
tolhida a liberdade dos homens para satisfazerem suas 
necessidades durante a marcha.

— Nos altos a tropa desembarca e permanece à di
reita das viaturas, mantendo sempre a estrada livre.

— Os altos devem ser executados a horário e não me
diante sinal partido da testa da coluna porque, até que o 
sinal chegue à última viatura, as da testa já reiniciáram o 
movimento.

Nos altos as viaturas, dentro de cada unidade de mar
cha, cerram à frente retomando as distâncias normais (5 
metros) sempre que a situação tática aconselhar.
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— Os locais dos grandes altos devem ser escolhidos, 
pelos destacamentos precursores ou reconhecimentos de 
itinerários, de forma a que proporcionem facilidades para 
a tropa. Sempre que possível devem situar-se nas proximi
dades da estrada de marcha, apresentar condições favorá
veis de acesso para as viaturas, evitando aglomerações e 
fornecer cobertura. Os melhores locais são os bosques ex
tensos e permeáveis.

PREPARAÇAO
994 — A realização de uma marcha envolve uma sé

rie de medidas a serem tomadas pelos executantes; daí de
corre a necessidade de serem êstes acionados com tempo su
ficiente para a preparação. A inobservância dessa prescri
ção virá refletir sobremodo no êxito do deslocamento e 
comprometer su>. execução. Precedendo portanto à ordem 
de movimento, deve ser expedida, o mais cêdo possível, uma 
ordem preparatória que conterá a hora de início do mo
vimento e demais prescrições julgadas úteis ao preparo 
intelectual e material da marcha.

995 — As viaturas são cuidadosamente inspecionadas, 
abastecidas e carregadas e a seguir postos os seus motores 
em funcionamento.

São tomadas medidas para os suprimentos necessários 
durante e após á marcha.

— As subunidades colocam suas viaturas nas suas zonas 
de reunião, na ordem que devem ocupar, em locais que fa
voreçam a partida.

— O embarque se procede de acôrdo com as NGA da 
unidade.

— Quando as zonas de estacionamento situarem-se 
longe do PI os comandantes subordinados mandam reco
nhecer os itinerários e avaliam o tempo necessário para 
percorrê-los de modo que possam atingí-lo na hora marca
da pelo comandante do regimento.

994 — 995
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Antes da partida os oficiais e o comandante da subu- 
nidade verificam si nos locais do estacionamento foram 
cumpridas as prescrições regulamentares referentes a hi
giene e contra informação.

EXECUÇÃO DA MARCHA

996 — A ordem de movimento expedida pelo co
mandante do regimento contém as prescrições que devem 
ser observada na execução da marcha. Normalmente com
preende:

— situação tática (amiga e inimiga);
— finalidade ou objetivo da marcha;
— dispositivo;
— medidas de segurança;
— itinerário;
— ponto inicial;
— hora de início do movimento;
— velocidade de marcha;
— condições de execução;
— ligações e comunicações;
— prescrições diversas .

997 — A marcha é iniciada pela constituição da coluna 
a proporção que as unidades de marcha passam pelo PI 
de acordo com a ordem do comandante do regimento. 
Êste, em caso de necessidade, poderá fixar o itinerário 
para que cada elemento subordinado atinja êsse ponto 
inicial.

— Um quadro de marcha especificará a composição 
das diversas unidades de marcha, com a hora da passagem 
da testa e da cauda de cada uma por aquêle ponto, onde 
está computado o escalonamento a ser mantido entre elas.

A partida é executada em velocidade reduzida até que 
cada unidade de marcha esteja constituída, quando então 
progressivamente é tomada a velocidade prescrita.

996 — 997
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A disciplina de marcha é exigida pelos comandantes 
de esquadrões no âmbito de suas subunidades, assim como 
a manutenção da ligação entre seus elementos. '

Particular atenção deve merecer a conservação da di
reção, da velocidade e das distâncias a fim de serem evitados 
extravíos e o alongamentq excessivo da coluna.

Em cada unidade de marcha deve ser designado um 
oficial que, colocado à testa da mesma, é encarregado de 
regular a velocidade de marcha e assegurar a» conservação 
da direção.

A passagem de pontos críticos bem como dos trechos 
difíceis deve ser executada sob as vistas dos comandantes 
de subunidades.

É proibido às viaturas da rnesma natureza se ultrapas
sarem durante a marcha. Qualquer atraso porventura ocor
rido deverá ser recuperado durante os altos.

Um oficial, deslocando-se à retaguarda de cada unidade 
de marcha, é incumbido de a manter cerrada evitando atra
sos e alongamentos.

Tôda viatura obrigada a deter-se desloca-se para uma 
das margens da estrada (sempre que possível para a di
reita) e faz sinal aos veículos que a seguem para passarem 
à sua frente.

As viaturas avariadas deverão prontamente ser remo
vidas para fora da estrada permanecendo a tropa desem
barcada e a coberto até que a viatura possa continuar o 
deslocmento ou seja recolhida pelo oficial cerrafiia.

0 abandono provisório das viaturas avariadas é decisão 
do oficial cerra fila da unidade de marcha a que pertence 
a viatura; nêsse caso deve deixar com o veículo o seu moto
rista e um mecânico, si possível, para realizar os reparos 
necessários.

Será conveniente, sempre que possível, que o oficial 
cerra fila conte, pelo menos, com uma viatura disponível
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a fim de recollier o pessoal e o material das viaturas avaria
das.

Qualquer acidente ocorrido durante a marcha deve ser 
dado conhecimento, na primeira oportunidade, ao co
mandante da coluna.

— A secção de manutenção desloca-se na retaguarda 
da coluna para prestar assistência necessária às viaturas 
que sofrerem «panes» que não foram removidas pelas subu- 
nidades.

— A colocação dos trens na coluna obedece às normas 
idênticas às prescritas para o regimento de cavalaria.

— Um oficial médico, em ambulância, marcha à reta
guarda da coluna a fim de atender aos doentes e feridos.

Tôdas as viaturas especiais, assim como as do coman
do, mensageiros, guias, cerra fila devem ser fàçilmente 
identificáveis através de sinalização adequada e que deverá 
.onstar das NGA da unidade.

— Uma guarda de polícia encerra a coluha.
— O comandante do regimento não tem lugar certo 

na coluna. Desloca-se, acompanhado de oficiais de seu 
estado-maior e elementos de comando, onde julgar mais 
conveniente, com o fito de tornar mais efetivo o controle da 
marcha.

Em qualquer circunstância deve manter estreita ligação 
com os seus comandantes subordinados seja pelo rádio ou 
por meio de mensageiros quando a situação tática impuzer 
restrições ao emprego daquêle.

— A marcha termina quando a coluna atinge um ponto 
de liberação situado nas proximidades de uma nova área 
de estacionamento ou zona de reunião.
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ARTIGO II

MOVIMENTO POR ESTRADA DE FERRO

Referências: § 387 a* 398 do manual C 100-5 
§ 998 a 1003 do manual C 2-15
§ 228 a 229 do manual C 25-10

998 — O movimento por estrada de ferro é normal
mente encarado, para unidades do tipo do regimento 
motorizado, quando a distância de deslocamento é su
perior a 550 quilômetros, isto porque, para distâncias 
menores, o tempo gasto nas operações de embarque, 
transporte e desembarque não oferece compensação. Excep
cionalmente, quando ocorrer ausência de ligação rodoviária 
entre os pontos inicial e final do movimento, ou a situação 
e a disponibilidade de materal ferroviário aconselhem 
como mais econômico, poderá ser empregado em distâncias 
inferiores.

— A ordem do escalão superior regulando o movi
mento designa os pontos de embarque da unidade, com 
a indicação do número de composições e as horas de par
tida e determina a zona de desembarque ou de destino si 
as condições de sigilo não o impedirem.

999 — Cabe ao comandante do regimento a preparação 
do plano de embarque e partida dos elementos de sua tropa, 
no que é auxiliado por seu estado-maior.

As NGA da unidade devem prever as necessidades de 
transporte para o movimento do conjunto do regimento 
ou para cada subunidade, compreendendo também a dis
tribuição nos trens e as relações de suprimentos e material 
que devem acompanhar a tropa, em diferentes condições.

Êste trabalho deve ser calcado no manual C 101-10.
1000 — Um oficial do estado-maior do regimento deve 

ser designado para encarregado do embarque. Êle fará a 
ligação com o pessoal da ferrovia e disporá das informa-

998 — 1000
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ções necessárias ao preparo do deslocamento, fornecidas 
pelo comandante do regimento e pelo agente da estaçao 
ferroviária.

1001 —Normalmente as composições já são postas à 
disposição da unidade com a organização prevista pelo es
calão superior. Pequenas modificações, que se tornarem ne
cessárias, na colocação dos carros, poderão ser executadas 
pelo pessoal da própria estrada, mediante solicitação do 
oficial de embarque.

1002 —• De posse das informações referentes às ins
talações existentes, o comandante do regimento fará a dis
tribuição dos pontos de embarque pelas suas subunidades, 
tomando em consideração a distância a que deles se en
contram.

1003 — A ordem segundo a qual os diferentes ele
mentos devem embarcar e partir será função da situação 
tática que ditará o seu emprêgo ou o dispositivo a adotar 
em fim do movimento.

- Sempre que a situação permite devem ser conserva
dos os laços orgânicos e cada subunidade deve ser acom
panhada, na mesma composição, por suas próprias viaturas, 
equipamento e suprimentos a fim de possibilitar seu em
prego imediato. ,

1004 — O embarque de cada subunidade é precedido 
de um reconhecimento feito, pelo seu comandante e auxi
liares julgados necessários, em companhia do oficial de em
barque.

Procede-se nessa ocasião à identificação dos pontos 
de embarque, das composições à disposição e do material 
com que cada elemento poderá contar para executar a ope
ração.

— Aos comandantes de subunidades caberão então as 
providências decorrentes.

1001 — 1004
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— No embarque deverá ser observada a mais perfeita 
ordem e disciplina evitando-se atropelos e congestiona
mentos o que, normalmente, origina acidentes.

1005 — A operação é iniciada pelo embarque das via
turas, devendo ser evitado o embarque prematuro do pes
soal, que só deve ser executado nos últimos instantes.

— O embarque das viaturas será facilitado si se dispu
ser de plataformas adequadas. Caso isso não, ocorra, caberá 
ao comandante do regimento tomar as providências mate
riais que se impuzerem a fim de abreviar o tempo gasto nêsse 
mistér. As viaturas após embarcadas são fixadas por meio 
de calços de madeira pregados nos carros pranchas.

1006 — Durante o deslocamento tôda a responsabili
dade pela segurança, disciplina e alimentação da tropa é 
da alçada do comandante da composição; entretanto, êste 
nada tem a ver com o controle sôbre as manobras e movi
mentos do trem o que constitue atribuição do pessoal da 
estrada de ferro.

1007 — Um oficial designado pelo comandante do re
gimento e acompanhado dos elementos julgados necessários 
deve antecipar-se à tropa nos locais previstos para seu de
sembarque a fim de orientar as diversas frações para os 
pontos de desembarque pré-estabelecidos, a proporção que 
as composições chegam a seu destino.

1008 — O movimento é terminado quando o regi
mento se encontra novamente articulado na nova zona de 
reunião.

ARTIGO I I I
MOVIMENTO POR ÁGUA

Referências: § 403 a 407 do manual C100-5
|  1004 a 1006 do manual C2-15 
§ 230 a 237 do manual C 25-10

1005 — 1008
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1009 — A preparação de um movimento por água é 
semelhante a do feito por ferrovia.

O oficial de embarque, de acordo com o plano estabele
cido, dirige a operação, estabelecendo uma coordenação, a 
mais estreita possível, com o comandante do navio por 
forma a obter-se um maior rendimento de trabalho.

•— Elementos da unidade poderão ser solicitados pelo 
comandante do navio ao oficiai de embarque, como reforço 
de mão de obra para o pessoal de bordo ou de estiva.

1010 — O embarque das viaturas é feito pela própria 
guarnição do navio, empregando o equipamento que dispõe 
a bordo. Quando houver necessidade de deslocamento de 
viaturas após o embarque, normalmente, quem executa é 
o próprio motorista, da viatura.

1011 — As viaturas, uma vês colocadas nos porões, são
fixadas ou prêsas como foi descrito para os movimentos 
ferroviários. Si o porão fôr metálico elas serão prêsas por 
cordas ou correntes de forma a evitar-se que elas oscilem 
pois, isto poderá ocasionar-lhes dânos.

1012 — Normalmente, nas longas travessias, são pres
critas medidas referêntes a manutenção das viáturas a fim 
de serem evitados estragos.

1013 — O embarque do pessoal e do material em nada 
difére do previsto para o movimento por estrada de ferro. 
Os laços táticos dos diversos elementos deve ser mantido.

Em toda a operação deve ser observada uma rigo
rosa disciplina e ordem a fim de serem evitados atropelos 
e confusões.

1009 — 1013
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1014— Durante o transporte os comandantes de subu- 
nidades poderão ser aliviados dos encargos de alimentação 
da tropa desde que o navio disponha de facilidades para 
proporcionar as refeições ao pessoal embarcado.

Velarão entretanto fcela fiel execução das ordens de 
serviço de bordo, e zelarão pela preservação de uma per
feita disciplina e higiene por parte de seus subordinados.

1015 — O desembarque é também realizado pela guar
nição da embarcação e com o equipamento desta; obedece 
a um plano ou ordem, procedendo-se de maneira semelhante, 
na ordem inversa, ao prescrito para o embarque.

ARTIGO IV  

ESTACIONAMENTO

Referências: § 1007 a 1056 do manual C2-15

1016 — As prescrições contidas nos §§ 282 a 315 dêste 
manual, com as modificações convenientes, são aplicáveis 
ao regimento motorizado.

1017 — Dentre as modificações, ressaltam as seguintes:

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 devem scr 
colocadas irregularmente espaçadas, dispersas, ocultas ou

1014 — 1017
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então camufladas, sem contudo, virem a dificultar a 
reunião dos elementos.

— São dispostas, tendo em vista a conveniência 
da manutenção;

— as que tiverem de ser utilizadas em algum ser
viço ou missão devem ser localizadas o mais próximo 
possível da estrada.
Oculta-se melhor as viaturas colocando-as debaixo de 

árvores, de maneira que as formas regulares de suas som
bras sejam alteradas e cobrindo-se as partes que possam 
produzir reflexos.

Quando não se dispuzer de cobertas naturais, pode-se 
obter alguma proteção usando rêdes de cordas ou de telas 
de arame, guarnecidas devidamente com material apro
priado ou vegetação, observando-se, entretanto, que a côr 
e o aspecto combinem com o ambiente.

— A disciplina de camuflagem tem que ser rígida 
para se impedir que se formem trilhas ou caminhos que 
possam denunciar a localização das viaturas.

3 — As viaturas são verificadas pelos seus motoristas, 
que executam a manutenção de 1<* escalão.

São inspecionadas pelos comandantes de subunidades e, 
devidamente reabastecidas, devem ficar em condições de 
prosseguir o movimento.

4 — Ao levantar o estacionamento, com a antece
dência devida, os motores são postos a funcionar, prin
cipalmente em tempo frio, a fim de serem evitados atrazos 
na partida.
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1018 — Os locais para estacionamento dos diversos
elementos do regimento devem possuir terreno consis
tente e de fácil acesso às viaturas, além de dispôr de 
água suficiente para limpeza do material e higiene da 
tropa. „

1019 — O local para a secção de manutenção deve ter 
área suficiente para permitir o trabalho de reparação 
dos veículos.

1020 — As viaturas cisternas, bem como as que con
duzirem suprimentos de gazolina em camburões e as de mu
nição não devem ser colocadas próximo de outros veículos 
ou de casas.

1021 — Medidas especiais’ devem ser tomadas a fim 
de prevenir contra possíveis incêndios; assim, montes de 
areia ou- terra devem ser colocados de espaço em espaço 
nas proximidades de cada grupo de viaturas em cada es
quadrão e, um elemento do regimento permanece pronto 
para atender a qualquer alarme.

1022 — Além dos serviços normais comuns à tôdas 
as tropas estacionadas, no âmbito de cada subunidade de
verá ser estabelecido um serviço de guarda às viaturas. 
Sentinelas especiais deverão ser destacadas para guardar 
caminhões de essência e os carregados de munição.

1018 — 1022
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CAPÍTULO 4

RECONHECIMENTO

1023 — Elementos do regimento poderão, em casos 
especiais, quando o terreno e a rêde de estradas o permi
tirem, participar das operações de reconhecimento, atuando 
no âmbito dos destacamentos de descoberta e reforçando 
a sua ação. Normalmente o valor desses elementos não 
excede a um esquadrão de fuzileiros.

1024 — Os elementos motorizados marcham sempre a 
uma distância dos elementos de reconhecimento que lhes 
permita a proteção contra os fogos desencadeados sôbre 
êstes, mantendo entretanto com eles a ligação para poder
apoiá-los ou acolhê-los.

Os lanços São executados pois com tôda a rapidez e em 
sucessão aos efetuados pelos elementos de reconhecimento; 
sua amplitude será função da proximidade do inimigo.

1025 — Em caso de encontro com resistências inimigas 
barrando o itinerário de marcha o contato é tomado pelos 
elementos de reconhecimento. Para subtraí-los rapidamente 
aos tiros eventuais de armas anticarro do inimigo os ele
mentos motorizados apêiam e tomam sob seu fôgo a 
resistência assinalada permitindo assim o retraimento dos 
elementos de reconhecimento.
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Atuando então por caminliamentos favoráveis procuram 
os elementos de reconhecimento ganhar os flancos da re
sistência a fim de fazê-la cair por desbordamento, sem
pre apoiados pelos fogos dos elementos motorizados. Si 
a manobra der bom resultado o destacamento procura fazer 
prisioneiros e retoma a suá progressão.

Normalmente, nos primeiros contatos as resistências 
são descontínuas pois que se tratam de elementos ligeiros 
inimigos e os elementos de reconhecimento conseguirão en
contrar um ponto livre para passagem, após algumas tenta
tivas. Si entretanto, ocorrer encontrarem-se tôdas as passa
gens barradas, êste primeiro contato permitirá ao coman
dante do destacamento precisar o ponto ou pontos mais 
fracamente defendidos e decidir si é possível ou não pros
seguir na missão.

1026 — Os elementos motorizados atuando a pé, consti
tuirão, na maioria das vezes o fatôr essencial da manobra, 
dada a sua possibilidade de desenfiamento que lhes per
mite infiltrar-se e destruir ou neutralizar as resistências 
que detem os elementos de reconhecimento.

1027 — De qualquer forma no emprego coordenado 
dos dois elementos repousa o sucesso da operação de re
conhecimento e isso será obtido através de um perfeito 
conhecimento das possibilidades de cada um pelo coman
dante do destacamento de descoberta.

1028 — Para detalhes de execução ver os parágrafos 
784 a 792 do manual G 2-51.

1026 — 1028
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CAPITULO 5

SEGURANÇA EM MARCHA

1029 — Conforme ficou expresso no capítulo 1, da 
2* parte, deste manual, o regimento motorizado não é 
unidade apta para ser, isoladamente, destacada para cum
prir missões de segurança no quadro da divisão, dada a 
sua deficiência em meios de investigação, para atender à 
sua própria segurança.

1030 — As marchas do regimento se processam, nor
malmente, favorecidas pela segurança proporcionada pelos 
elementos de reconhecimento e, em alguns casos, pela 
existência de uma cobertura fornecida por uma linha de 
contato já estabelecida pelos elementos a cavalo da pró
pria divisão, lançados em primeiro escalão.

1031 — Poderão, entretanto, surgir situações em que a 
divisão, para segurança de sua manobra necessite apossar-se 
rapidamente de pontos chave do terreno. Quando isso ocor
rer o regimento motorizado poderá ser empregado jun
tamente com o regimento de reconhecimento mecanizado, 
para execução dessas missões.

Nêsse caso a sua marcha será efetuada sob a proteção 
dos elementos do regimento de reconhecimento.

1029 — 1031
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1032 — Elmentos do regimento motorizado poderão ser
destacados em apóio cfe elementos de reconhecimento 
mecanizado incumbidos de missões de segurança (van
guardas, flancoguardas ou retaguardas) das colunas da di
visão. Nêsse caso procederão como está prescrito no capí- t 
tulo 4, da 2* parte do manual C'2-51. a

1033 — A segurança em marcha do regimento mo
torizado resultará, normalmente, portanto, de uma pro
teção fornecida pelos elementos da própria divisão e pelas 
medidas tomadas pelo seu comandante para furtar sua 
tropa à observação inimiga e a seus ataques terrestres e 
aéreos.

1034 — As medidas de segurança adotadas pelo coman
dante do regimento variam com a situação tática e compre
endem a constituição de destacamentos de segurança, (van
guarda, flancoguardas e retaguarda) bem como a orga
nização da defesa antiaérea, anticarro e contra agentes quí
micos, no âmbito da coluna.

Essas • prescrições constarão do item «Segurança», da 
ordem de movimento expedida pelo comandante do regi- á
mento, ou poderão fazer parte das NGA da unidade. Nêste 
último caso a ordem só especificará os elementos encarre
gados das missões de segurança.

VANGUARDA *

COMPOSIÇÃO E FORMAÇÃO '

1035 — A vanguarda é constituída, normalmente, por 
um esquadrão d e . fuzileiros que precede a coluna 5 a 15

1032 — 1035
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minutos. Geralmente fraciona-se em escalão de reconheci
mento e escalão de combate.

— 0 valor dêsses escalões é variável. Normalmente o 
escalão de reconhecimento destaca uma ponta composta 
do mínimo de viaturas necessárias à observação, e que o 
antecede de dois a cinco minutos. O restante do escalão 
de reconhecimento compõe-se de três ou mais viaturas, 
marchando em coluna aberta; progride na esteira da ponta.

— O escalão de combate compreende o restante do es
quadrão, que poderá ser reforçado por sapadores e elemen
tos anticarro fornecidos pelo regimento; segue o escalão de 
reconhecimento com a diferença de alguns minutos.

1036 — Quando contar com os elementos de reconheci
mento, o escalão de reconhecimento será constituído por 
êles, ficando o escalão de combate integrado pelos ele
mentos do esquadrão motorizado.

Para minúncias ver parágrafos 800 a 809 do manual 
C 2-51.

CONDUTA

1037 — O deslocamento é executado por lanços, cuja 
amplitude varia com a situação e o terreno.

A vanguarda protege o grosso, facilitando o seu movi
mento e sua entrada em ação. Observa a estrada de marcha 
e os cruzamentos em busca de indícios da presença do ini
migo.

Em caso de encontro com resistências inimigas a 
ponta informa e os demais elementos da vanguarda desem-
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Atuando então por eaminhamentos favoráveis procuram 
os elementos de reconhecipiento ganhar os flancos da re
sistência a fim de fazê-la cair por desbordamento, sem
pre apoiados pelos fogos dos elementos motorizados. Si 
a manobra der bom resultado o destacamento procura fazer 
prisioneiros e retoma a sua progressão.

Normalmente, nos primeiros contàtos as resistências 
são descontínuas pois que se tratam de elementos ligeiros 
inimigos e os elementos de reconhecimento conseguirão en- 
coivtrar um ponto livre para passagem, após algumas tenta
tivas. Si entretanto, ocorrer encontrarem-se tôdas as passa
gens barradas, êste primeiro contato permitirá ao coman
dante do destacamento precisar o ponto ou pontos mais 
fracamente defendidos e decidir si é possível ou não pros
seguir na missão.

1026 — Os elementos motorizados atuando a pé, consti
tuirão, na maioria das vezes o fatôr essencial da manobra, 
dada a sua possibilidade de desenfiamento que lhes per
mite infiltrar-se e destruir ou neutralizar as resistências 
que detem os elementos de reconhecimento.

1027 — De qualquer forma no emprêgo coordenado 
dos dois elementos repousa o sucesso da operação de re
conhecimento e isso será obtido através de um perfeito 
conhecimento das possibilidades de cada um pelo coman
dante do destacamento de descoberta.

1028 — Para detalhes de execução ver os parágrafos 
784 a 792 .do manual C 2-51.
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CAPÍTULO 5

SEGURANÇA EM MARCHA

1029 — Conforme ficou expresso no capítulo 1, da 
2* parte, dêste manual, o regimento motorizado não é 
unidade apta para ser, isoladamente, destacada para cum
prir missões de segurança no quadro da divisão, dada a 
sua deficiência em meios de investigação, para atender à 
sua própria segurança.

1030 ■— As marchas do regimento se processam, nor
malmente, favorecidas pela segurança proporcionada pelos 
elementos de reconhecimento, e, em alguns casos, pela 
existência de uma cobertura fornecida por uma linha de 
contato já estabelecida pelos elementos a cavalo da pró
pria divisão, lançados em primeiro escalão.

1031 — Poderão, entretanto, surgir situações em que a 
divisão, para segurança de sua manobra necessite apossar-se 
ràpidamente de pontos chave do terreno. Quando isso ocor
rer o regimento motorizado poderá ser empregado jun
tamente com o regimento de reconhecimento mecanizado, 
para execução dessas missões.

Nêsse caso a sua marcha será efetuada sob a proteção 
dos elementos do regimento de reconhecimento.
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1032 — Elmentos do regimento motorizado poderão ser 
destacados em apóio de elementos de reconhecimento 
mecanizado incumbidos de missões de segurança (van
guardas, flancoguardas ou retaguardas) das colunas da di
visão. Nêsse caso procederão como está prescrito no capí
tulo 4, da 2” parte do manual C 2-51.

1033 — A segurança em marcha do regimento mo
torizado resultará, normalmente, portanto, de uma pro
teção fornecida pelos elementos da própria divisão e pelas 
medidas tomadas pelo seu comandante para furtar sua 
tropa à observação inimiga e a seus ataques terrestres e 
aéreos.

1034 — As medidas de segurança adotadas pelo coman
dante do regimento variam com a situação tática e compre
endem a constituição de destacamentos de segurança, (van
guarda, flancoguardas e retaguarda) bem como a orga
nização da defesa antiaérea, anticarro e contra agentes quí
micos, no âmbito da coluna.

Essas prescrições constarão do item «Segurança», da 
ordem de movimento expedida pelo comandante do regi
mento, ou poderão fazer parte das NGA da unidade. Nêste 
último caso a ordem só especificará os. elementos encarre
gados das missões de segurança.

VANGUARDA

. COMPOSIÇÃO E FORMAÇAO

1035 — A vanguarda é constituída, normalmente, por 
um esquadrão de fuzileiros que precede a coluna 5 a 15

1032 — 1035
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minutos. Geralmente fraciona~se em escalão de 
reconheci-mento e escalão de combate.

— O valor dêsses escalões é variável. Normalmente o 
escalão de reconhecimento de staca uma ponta composta do 
mínimo de viaturas necessárias à observação, e que o 
antecede de dois a cinco minutos. O restante do escalão de 
reconhecimento compõe-se de três ou mais viaturas, 
marchando em coluna aberta; progride na esteira da ponta.

— O escalão de combate compreende o restante do 
es-quadrão, que poderá ser reforçado por sapadores e 
elemen-tos anticarro fornecidos pelo regimento; segue o 
escalão de reconhecimento com a diferença de alguns 
minutos.

1036 — Quando contar com os elementos de
reconhecí-mento, o escalão de reconhecimento será 
constituído por eles, ficando o escalão de combate 
integrado pelos ele-mentos do esquadrão motorizado.

Para minúncias ver parágrafos 800* a 809 do manual C 
2-51.

1037 — O deslocamerfi^ííPfiT^tado por lanços, cuja 
implitude varia com a situação e o terreno.

A vanguarda protege o grosso, facilitando a seu 
movi-mento e sua entrada em ação. Observa a estrada de 
marcha 3 os cruzamentos em busca de indícios da presença 
do inh nigo.

Em caso de encontro com resistências inimigas a 
3onta informa e os demais elementos da vanguarda desem-
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barcarn, rfpelem os pequenos elementos, ou retardam e 
mantém o contato com forças superiores, ocupando pontos 
favoráveis ao desenvolvimento do grosso.

Se assinalar a aproximação de elementos mecanizados 
cada componente da vanguarda, da frente para a retaguarda, 
alerta, sem demora, o que lhe segue, e, de acordo com o 
tempo disponível, procura retardar o seu avanço .barrando 
a estrada e suas imediações.

— Para isso, sempre que houver possibilidade, os sa- 
nadores lançarão uma faixa de minas complementando-se 
essa defesa com a colocação das armas anticarro em po
sição.

. ALTOS DURANTE A MARCHA

1038 — Quando a coluna faz um alto durante a marcha, 
a vanguarda se estabelece em postos avançados proporcio
nando àquela a devida proteção.

O escalão de reconhecimento progride até os observa
tórios mais próximos e apeiando-se das viaturas estabele
ce uma vigilância sôbre o itinerário de marcha e suas ime
diações.

O escalão de combate ocupa posições favoráveis ao 
tiro de suas armas automáticas.

Os elementos de defesa anticarro barram os caminha- 
mentos que provêm da direção inimiga.

FLANCOGUARDAS

1039 — A proteção dos flancos da coluna, sempre que 
a situação exigir, será assegurada por meio de destaca-

1038 — 1039 .
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mentos de segurança que ocupam sucessivamente os pontos 
do terreno no flanco ou flancos expostos.

1040 — O efetivo dessas flancoguardas é variável po
dendo comportar desde uma simples patrulha até o efetivo 
idêntico ao de uma vanguarda, contando ou não com o con
curso de elementos de reconhecimento fornecidos pelo es
calão superior.

1041 — Sua missão é assinalar qualquer atividade ini
miga observada em sua zona de ação, e de retardar qual- 
quár ataque inimigo sôbre o grosso do regimento de forma 
a permitir-lhe executar a marcha sem ser perturbado.

1042 — A distância de sua atuação é função do terreno. 
Deve, entretanto, permitir furtar o grosso da observação 
terrestre inimiga, bem como dos fógos de sua artilharia de 
campanha.

1043 — As flancoguardas podem ser fixas ou móveis.
— Quando fixas procedem de modo idêntico ao pres

crito nos parágrafos 429 a 432 do presente manual.

Terminada sua missão reúnem-se ao regimento.

— As flancoguardas móveis deslocam-se por lanços e se 
fracionam da mesma forma que uma vanguarda.

Devem ser destacadas com a necessária antecedência 
a fim de poderem proporcionar ao grosso a cobertura de
vida, principalmente si não dispuzerem do concurso de ele
mentos de reconhecimento, quando terão que proceder, a 
pé, às necessárias investigações, no fim de cada lanço.
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— Utilizam itinerários paralelos ao da coluna e situa
dos à distância capaz de fornecer-lhe a necessária pro
teção.

1044 — Em caso de ataque as flancoguardas procedem 
como as vanguardas, no entanto não podem esperar serem 
reforçadas por elementos do grosso.

1045 — Quando contar com o concurso dos elementos 
de reconhecimento a flancoguarda procede de acordo com 
o prescrito no parágrafo 810 do manual C 2-51.

1046 — O comandante do regimento, em sua ordem,
deve prescrever para os comandantes de flancoguardas, o 
seguinte:

a) —- para os das flancoguardas fixas:- região ou
ponto a ocupar ou manter;

— duração de sua missão, a qual será função do
tempo necessário ao escoamento da coluna;

— conduta a adotar;

b) — para os das flancoguardas móveis:
— o itinerário a seguir;
— os pontos ou linhas a atingir, dentro do ho

rário fixado para que a coluna atinja e libere de
terminados pontos;

— conduta a seguir.

1047 — Sempre que a coluna tiver que executar um 
alto durante a marcha a flancoguarda móvel procede como 
foi prescrito para a vanguarda em idêntica circunstância.

1048 — É aconselhável, como precaução, que o co
mandante da flancoguarda procure se manter em ligação
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com a coluna. Isso será facilitado se o emprêgo dos meios 
rádio não estiver submetido a restrições.

RETAGUARDA

1049 — A retaguarda na marcha para o contato tem 
a seu cargo a proteção da cauda da coluna contra a ação de 
elementos ligeiros inimigos.

Seu efetivo será função da situação.
Articula-se, da mesma forma que a vanguarda, em 

dois escalões, o de reconhecimento e o de combate.
Em caso de ataque inimigo esforça-se por detê-lo numa 

posição escolhida, durante o tempo necessário para que 
o grosso da coluna fique livre de ameaças.

1050 — A retaguarda, como as flancoguardas, não pode
contar com o apoio do grosso. Sempre que possível deverá 
dispôr do reforço de meios anticarro.

1051 — Às viaturas devem, consoante o terreno, ficar 
bem próximas do pessoal, a fim de permitir-lhe o abandono 
rápido das posições.

1052 — Quando contar com o concurso de elementos 
de reconhecimento a retaguarda procede como prescreve 
o parágrafo 814 do manual C 2-51.

1053 — Uma ligação estreita deverá ser mantida com 
o elemento que marchar na cauda da coluna.

1054 — A atuação do regimento como retaguarda, nos
movimentos retrógrados será abordada no capítulo 9, da 2* 
parte, dêste manual.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO ANTIAÉREA, ANTICARRO E 
CONTRA GASES

1055 — Durante todo o movimento medidas de de
fesa ativa e passiva contra-ataques aéreos e dos engenhos
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motomecaruzados inimigos devem ser tomadas no interior 
da coluna.

— Em caso de um ataque aéreo isolado e, desde que a 
situação permita, as viaturas continuam a se deslocar em 
frente; as guarnições das metralhadoras .50, das secções 
de comando das subunidades, de suas própfias viaturas, 
abrem fogo contra o avião atacante e são auxiliadas, si 
possível, pelo fogo de outras armas.

— Si a antecedência do alarme aéreo tornar possível, 
as viaturas se colocam à margem da estrada ou, conforme 
o terreno, abandonam a mesma, buscando cobertas que
propiciem seu ocultamento. As guarnições das metralha
doras .50 aguardam a aproximação dos aviões inimigos e 
abrem fogo, o restante da tropa desembarca, dissemina-se
pelas imediações e procura abrigar-se.

— Caso o ataque aéreo seja desencadeado sem prévio 
alarme, as viaturas param imédiatamente; o pessoal, exceto 
o das guarnições das metralhadoras .50, desembarca e 
procura ocultar-se ou abrigar-se.

O fogo é aberto com as armas das citadas guarnições e 
reforçado pelo do pessoal desembarcado, si possível.

1056 — Ao ser dado alarme de ataque de carros, as 
viaturas saem da estrada e aproveitam os obstáculos natu
rais que o terreno porventura ofereça. A tropa desembarca, 
dispersa-se, cobre-se ou abriga-se; as peças anticarro e as 
metralhadoras .50 disponíveis, os atiradores de lança ro
jão e os granadeiros de fuzil ocupam posições sôbre os 
itinerários ou imediações e abrem o fogo à distância con
veniente.

— Em ambos os casos — ataque aéreo e de carros — 
a tropa, ao desembarcar, deve evitar afastar-se muito de 
suas viaturas, a fim de permitir que o movimento seja re
tomado tão logo cesse a ação do inimigo.

— 1056
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1057 — Os sinais de alarme de um ataque aéreo ou 
mecanizado devem ser convencionados pelo comandante 
do regimento e constar das NGA da unidade.

O comandante do regimento deve estar diretamente li
gado pelo rádio à rêde de alerta do escalão superior e 
dispor de meios suficientes para transmitir o alarme aos 
vários elementos da coluna.

Um serviço de vigilância do ar é organizado no interior 
de cada unidade de marcha.

1058 — Os ataques químicos contra uma coluna da na
tureza do regimento são geralmente lançadas por aviões 
pois que, falta, aos projéteis químicos lançados por arti
lharia ou morteiros, o necessário alcance para atuação efi
caz contra um transporte motorizado.

— O ataque químico contra os transportes moto
rizados é feito com bombas químicas ou com espargi-
mento de agentes químicos por aviões.
Os ataques por espargimento podem compreender o uso 

de mostarda, levisita ou qualquer fumigêno em estado li
quido.

Como proteção contra a ação de líquidos vesicantes, da 
mostarda ou do levisita, todos os toldos devem estar bem fe
chados, os vidros das janelas suspensos e nos carros aber
tos devem ser instaladas as cortinas laterais.

Isto reduzirá o volume do fogo que a coluna poderia 
usar contra o ataque aéreo, porém é necessário, quando 
haja possibilidade de ataques aéreos de espargimento.

Ao primeiro alarme o pessoal coloca as máscaras contra 
gazes e toma o maior cuidado possível para que nenhuma 
parte do corpo fique em contato com as gotas de mostarda 
ou levisita.

A coluna quando atingida por um ataque aéreo quimico 
deve continuar o movimento durante o ataque procurando 
sair da zona o mais ràpidamente possível.
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— OS elementos da coluna que não foram alvejados e 
se encontrarem atrás da zona contaminada devem desbor- 
dá-la no caso do vento favorecê-los ou inverter a direção de 
marcha e, mesmo fazendo um percurso maior, utilizar a 
primeira estrada lateral disponível.

A descontaminação é procedida, normalmente pelos ele- 
mentos especializados pertencentes ao .escalão superior.
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SEGURANÇA EM ESTACIONAMENTO

1059 — Ao regimento motorizado', normalmente, não são 
atribuídas missões de segurança em benefício do conjunto 
do estacionamento da divisão, uma vêz que convirá ao seu 
comandante dispôr, nas melhores condições de emprêgo, de 
tão poderosa reserva.

1060 — Quando ocorrer do regimento ou elementos do 
mesmo serem destacados para atuar em apoio dos elementos 
de reconhecimento, caberá aos primeiros o encargo de 
fornecer aos últimos a necessária segurança nos seus esta
cionamentos .

Os elementos de reconhecimento cooperarão na segu
rança levando a investigação além dos postos avançados.

Em tal situação o regimento motorizado procederá, em 
tudo que lhe fôr aplicável, como prescrevem os parágrafos 
453 a 472 e 513 a 529 do presente manual.

1061 — Enquadrado no âmbito da divisão, o regi
mento motorizado adota as medidas necessárias para prover 
sua própria segurança, de acordo com o que estabelecer a 
ordem do escalão superior, aplicando, com as modificações 
convenientes, as prescrições contidas na primeira parte dês- 
te manual, referentes ao regimento de cavalaria.

1062 — Quando, excepcionalmente, ocorrer de encon- 
trar-se isolado, o regimento motorizado procede, em tudo 
que lhe fôr aplicavel, de acordo com o contido nos pará
grafos 507 a 529 e 1015 a 1021 do presente manual.
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CAPITULO 7 

COMBATE OFENSIVO
<a

ARTIGO I 

GENERALIDADES

1863 — O regimento motorizado constitúe, normalmen
te, o elemento essencial do ataque da divisão, dada sua 
potêmcia. de fogo.

Sua possibilidade de atuação rápida, consequente do 
meio de transporte que utiliza, permite ser empregado em 
qualquer parte da frente, principalmente em ações de envol
vimento, quando a região dispõe de boas estradas.

1064 — Em princípio, sua entrada em ação é protegida 
por outras unidades da divisão que o enquadram ou o co
brem.

1065 — Situações, geralmente ditadas pelas condições 
do terreno, pela rêde rodoviária existente ou mesmo conse- 
qüênte da fraqueza do inimigo em presença, poderão acon
selhar a manutenção do regimento motorizado, na reserva 
da divisão.

1066 — Durante as operações de reconhecimento na 
execução de missões de segurança e na ação retardadora, 
elementos do regimento motorizado, atuando juntamente com 
elementos de reconhecimento serão, freqüentemente, cha-
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mados a agir ofensivamente. Nêsses casos procederão como 
está prescrito no manual C 2-51, nos capítulos corresponden
tes.

1067 — A ordem do escalão superior regula a entrada 
em ação do regimento e contém, além das informações sôbre 
a situação, a missão do regimento, da qual constará a di
reção de ataque, zona de ação, objetivos a conquistar, apoio 
da artilharia, linha de partida e hora do ataque.

1068 — De posses dêsses elementos o comandante do 
regimento procede como foi prescrito no art V, capítulo 
2 da 1* parte do presente manual. Tomada sua decisão 
baixará sua ordem,

ARTIGO II

MARCHA DE APROXIMAÇÃO

1069 — A marcha de aproximação visa levar o regi
mento na direção do inimigo, devidamente articulado para 
realizar, sem perda de tempo o dispositivo de ataque, fur
tando seus elementos a ação da artilharia inimiga, aos ata
ques aéreos e de engenhos blindados. É levada, nas viaturas, 
o mais à frente que fôr possível.

Segundo as circunstâncias, o regimento utiliza, até onde
as condições do terreno o permitam, as estradas ou caminhos 
existentes, de modo a obter uma marcha mais rápida.

1070 — No curso do reconhecimento e visando a mar
cha da aproximação o comandante do regimento fixará:

— os locais para zona de desembarque de suas 
subunidades;

— os locais para zonas de reunião de cada ele
mento;

-- os itinerários a serem percorridos;
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— o dispositivo a ser adotado e os lanços a se
rem prescritos,

1071 — Na marcha de aproximação nas viaturas as su- 
bunidades adotam o tipo de movimento motorizado condi
zente com as condições do terreno e de segurança.

1072 — O subcomandante dirige, normalmente, a apro
ximação do regimento, regulando o seu avanço segundo 
as ordens do comandante e em função das exigências do 
terreno e da situação; determinados pormenores da formação 
de aproximação e precisa o dispositivo a realizar no fim 
de cada lance, de modo a facilitar a irrupção para o lanço 
seguinte, evitando a execução de movimentos inúteis.

— Evita aglomerações, para o que dá direções nítidas 
às subunidades. Distribúe as cobertas existentes quando não 
fôr possível designar zonas de ação para cada elemento.

1973 — A marcha de aproximação a pé é iniciada 
quando os elementos alcançam as zonas fixadas para o seu 
desembarque, ou quando por circunstâncias imprevistas, 
não puderam continuar o movimento nas viaturas.

— Em qualquer desses casos a zona de desembarque 
deve fornecer a necessária cobertura contra as vistas ter
restres e aéreas.

1074 — A marcha de aproximação a pé em nada difére 
do que foi prescrito para o regimento de cavalaria, na 
primeira parte dêste manual; tem o objetivo de levarmos 
elementos às zonas de reunião e daí até à linha de partida 
fixada para início do ataque.

ARTIGO I I I  

ATAQUE

1075 — O ataque do regimento se processa de modo 
idêntico ao prescrito para o regimento de cavalaria cons
tante dos parágrafos 553 a 643 do presente manual.
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APROVEITAMENTO DO ÊXITO

1076 —■ O aproveitamento do êxito é iniciado tão logo 
seja conquistado o objetivo do ataque ou aberta uma brecha 
no dispositivo adversário.

Tem a finalidade de atuar contra o inimigo não lhe 
dando oportunidade para reorganizar-se.

Nessa circunstância, o comandante do regimento pro
cede, em tudo que lhe fôr aplicável, como ficou expresso 
nos parágrafos 645 a 655, dêste manual.

1077 — Normalmente, no quadro da divisão, ao se es
boçarem indícios de rutura do combate, por parte do ini
migo, o regimento é alertado pelo escalão superior para 
a eventualidade do lançamento de elementos seus em apoio 
aos órgãos de reconhecimento.

Caberá então ao comandante do regimento manter, com 
o do regimento de reconhecimento, estreita ligação, a fim de 
fornecer-lhe o apoio necessário, no momento oportuno.

— O esquadrão de fuzileiros, mantido em reserva, fica 
em condições de participar da operação. Si as condicões do 
terreno permitirem, as viaturas são, desde logo, aproximadas 
para evitar-se perda tempo.

Elementos do esquadrão de petrechos pesados e anti- 
carro poderão ser designados para reforçarem o esquadrão 
a ser destacado.

Para detalhes de seu emprêgo ver o parágrafo 839 do 
manual C 2-51.
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ARTIGO V 

PERSEGUIÇÃO

1078 — Durante a perseguição geralmente o regimento 
motorizado dela participa, atuando no âmbito de -um gru
pamento tático constituido juntamente com- o regimento de 
reconhecimento e o grupo de artilharia motorizado.

1079 — No quadro da divisão, a êsse grupamento são 
atribuidas as ações de envolvimento, dada a sua capacidade 
de deslocamento, sendo os grupamentos a cavalo encar
regados das ações frontais e desbordantes.

1080 — O comandante do grupamento recebe do es
calão superior a missão, assim como uma direção de atuação, 
uma zona de ação e objetivos a conquistar.

Os elementos de reconhecimento são lançados em pri
meiro escalão em busca do contato e têm a seu cargo _a segu
rança do grupamento tático ; os demais elementos apoiam sua 
ação e asseguram a posse dos Objetivos.

1081 — Aplicam-se ao grupamento tático motomecani- 
zado, na perseguição, as prescrições constantes dos parágra
fos 664 a 666 do presente manual.

ARTIGO VI

O REGIMENTO EM RESERVA

1082— Para o regimento motorizado, nessa situação, 
deverá ser observado, em tudo que lhe fôr aplicável, o con
tido nos parágrafos 667 a 681 deste maiiual.
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ARTIGO V II  

CASOS PARTICULARES
1083 — Ver na primeira parte dêste manual, para:

— ataque noturno .parágrafos 682 a 701;
— golpe de mão ................ parágrafos 702 a 712;

— ataque através de um curso dágua parágs
713 à 734 ;

— ataque em bosques . . . .  parágrafos 735 a 748;
— ataque a localidades . . .  parágrafos 749 a 7G1.

1084 — As viaturas, no ataque através de um curso 
dágua, realizam a travessia após a conquista da cabeça de 
ponte e mediante ordem. Utilizam para tal os meios dis
poníveis no momento, normalmente, fornecidos pela en
genharia divisionária.

1083 — 1084
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CAPITULO 8

COMBATE DEFENSIVO 

ARTIGO I 

GENERALIDADES

1085 — O regimento motorizado atúa, normalmente, 
na defensiva, enquadrado no dispositivo da divisão e a êle 
cabe, geralmente, na operação, o quarteirão mais importante.

1086 — Sua potência de fogo pode ser aumentada pela 
utilização dos dois fuzis metralhadores de seus grupos de 
combate, o que lhe permitirá que seus elementos defendam 
frentes relativamente mais extensas do que os elementos de 
igual efetivo, dos regimentos de cavalaria.

1087 — Isto também ocorre pela organização de seu .es
quadrão de petrechos pesados que proporciona um número 
apreciável de metralhadoras e armas anticarro; o mesmo se 
dando com os esquadrões de fuzileiros que dispõem de me
tralhadoras no seu pelotão de petrechos léves.

1088 — Sua defêsa anticarro e anteaérea é facilitada 
pela existência, nas secções de comando de tôdas as subu- 
nidades, de metralhadoras .50.

1089 — Nas operações de reconhecimento, na perse
guição, em missões de segurança e na ação retardadôra o

1085 —  1089
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regimento, no âmbito do grupamento tático motomecani- 
zado terá cjue freqüêntemente atuar defensivamente.

Nessas situações, o comandante do regimento obedecerá, 
em tudo que lhe fôr aplicável, o contido nos parágrafos 880 
a 884 do presente manual.

— Os elementos de reconhecimento, antes da ação, pro
porcionarão a segurança à frente e nos flancos da posição; 
após acolhidos, tomarão a seu cargo, a vigilância dos flancos 
e retaguarda do dispositivo.

1090 — Quando elementos do regimento forem desig
nados para missões idênticas às acima expostas, juntamente 
com elementos de reconhecimento, procederão, de acordo 
com a situação, comó prescreve o manual C 2-51 nos pa
rágrafos 843 a 846.

1091 — Quando o regimento motorizado estiver enqua
drado na divisão, ver na primeira parte dêste manual:

— na defesa de um quarteirão — §§ 772 a 822;
— em reserva — §§ 823 a 841.

ARTIGO 11

CASOS PARTICULARES
1092 — Ver para:
— defesa de um curso dágua . . . .  §§ 842 a 855; ■
— defesa de localidades ............... §§ 856 a 868;,
— defesa ' em bosques .................  §§ 869 a 875;
— defesa em desfiladeiro ............ §§ 876 a 879.

1003 — Na defesa em bosques, as peças das secções
de metralhadoras dos pelotões de petrechos leves dos esqua
drões de fuzileiros poderão ser empregadas isoladamente.

1090 —  1093
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CAPÍTULO 9

MOVIMENTOS RETRÓGRADOS

GENERALIDADES

1094 — Nos movimentos retrógrados executados pelo 
conjunto da divisão, sempre que o- terreno fôr favorável, 
cabem ao regimento as importantes missões da cobertura 
do retraimento e da proteção da retirada.

1095 — No cumprimento da missão de cobertura do 
retraimento o regimento atúa, conforme a ordem do escalão 
superior, que, além das prescrições usuais, determinará a 
sua localização inicial, limites, duração da missão e con
duta a adotar.

O regimento se estabelece defensivamente em larga 
frente de forma a poder apoiar o retraimento das unidades 
de primeiro escalão, procurando deter, limitar ou desviar 
a perseguição inimiga.

Sua articulação, no terreno, será função da frente a 
cobrir.

O regimento poderá ser reforçado por artilharia e 
elementos anticarro no desempenho dessa missão.

1096 — Quando ocorrer do regimento encontrar-se em 
linha, êle será antecipadamente passado para a reserva da 
divisão e nessa circunstância terá que retrair-se.

Normalmente esta operação é executada à noite para 
não denunciar ao inimigo a manobra em curso. O coman-

1094 — 1096
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dantc.do regimento procederá conforme se acha contido 
nos parágrafos 913 a 920 dêste manual.

Quando forçado a executá-la durante o dia aplicam-se 
as prescrições dos parágrafos 902 a 912 dêste manual.

1097 — Processado o retraimento das- unidades de 
primeiro escalão e tendo estas atingido suas zonas de reu
nião fixadas pelo escalão superior, geralmente, o regimento 
ou se transforma em retaguarda para proteger a retirada do 
grosso da divisão, ou passa a constituir os postos avançados 
da nova posição.

Normalmente contará com apoio de artilharia fornecido 
pelo grupo motorizado 105 e com o concurso de elementos 
do regimento de reconhecimento para sua pioteção «los flan
cos e manutenção do contato.

A atuação do regimento na missão de retaguarda da 
divisão se processa através da ação retardadora por êle 
exercida e que é idêntica ao que foi prescrito nos pará
grafos 940 a 944 do presente manual, para o regimento 
de cavalaria.

1098 — Quando o conjunto da divisão está empenhado 
era uma ação retardadora, normalmente o contato com o 
inimigo é procurado o mais longe possível e, geralmente, 
cabe ao regimento motorizado, atuando no âmbito do G T 
motomecanizado (organizado juntamente com o regimento 
de reconhecimento e o grupo de artilharia 105) essa missão.

— Para conduzir êste movimento retrógrado o
comandante do GT recebe do escalão superior:

— uma direção geral em que se deve manter;
— as posições sucessivas a serem ocupadas;
— o tempo a permanecer em cada uma delas ou

até quando deverá manter-se na última linha;
■—■ o apoio que poderá esperar das vanguardas;

— conduta a manter ;

1097 —  1098
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— destruições que devem ser feitas durante o movi
mento.
1099 — O comandante do grupamento tático, de posse 

da ordem e após os exames necessários, estabelece seu plano 
de manobra, podendo escolher posições intermediárias, a 
fim de, eventualmente, opôr outras resistências ao avanço 
inimigo.

1100 — Quando o grupamento atuar a cavaleiro de 
um único itinerário o regimento motorizado poderá atuar 
cm conjunto e nêsse caso observará, em tudo que lhe fôr 
aplicável, o que prescrevem os parágrafos 945 a 966 do 
presente manual, contando naturalmente com a cooperação 
dos elementos de reconhecimento, para a sua segurança em 
tôdas as direções 'perigosas.

1101 — Quando a ação se processar em uma frente 
ampla obrigará naturalmente a descentralização do grupa
mento. Serão então constituídos destacamentos retardadores 
que atuarão sôbre todos os itinerários importantes que 
provêm da direção do inimigo.

Êsses destacamentos retardadores normalmente são or
ganizados à base de um esquadrão de fuzileiros motorizado, 
um esquadrão de reconhecimento mecanizado, podendo 
ainda, quando a situação aconselhar, contar com o apoio de 
elementos da artilharia do grupo motorizado.

— Para detalhes da atuação do esquadrão de fuzileiros 
motorizado, ver o que prescreve o capítulo 7, da 2* parte do 
manual C2-51.

1102 — Durante os movimentos retrógrados as viatu
ras, sempre que o terreno permitir, deverão permanecer nas 
proximidades dos combatentes a pé, a fim de favorecer o 
seu deslocamento, abreviando sua retirada.

1103 — As posições deverão ser estabelecidas à re
taguarda dos grandes córtes do terreno, de modo a ofere
cerem vistas longínquas e extensos campos de tiro que dêm
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possibilidades de fazer atuar a artilharia, os morteiros e as 
armas automáticas, logo que o inimigo se apresente na zona 
de ação.

Para a retaguarda será desejável a existência de cober
tas e caminhamcntos descnfiados que facilitem a rutúra do 
combate e o jôgo das reservas.

1104 — Em tôdas as situações deverá ser evitado o 
üferramento da tropa e não se deverá perder a oportuni
dade de atuar ofensivamente sôbre os flancos ou reta
guarda do adversário.

- 1004
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C A PIT U L O  10

SERVIÇOS

1105 Aplicam-se ao regimento motorizado as pres
crições contidas no manual C 2-54 ressaltando-se, entretanto, 
as questões referêntes aos suprimentos de classe I I I e as 
neccessiilades de manutenção, que, dada a natureza da uni
dade, merecem particular atenção.

11 (Mi - As viaturas transportam, além da gazolina que 
a capacidade de seus tanques permite, um suplemento va
riável com a sua tonelagem; assim, nas de 1/4 de tone
lada, o suplemento é de um camburão e, de dois, nas de tone
lagem superior.

— Esta medida permitirá uma autonomia superior a 
500 quilômetros em comboio.

* 1107 - A manutenção das viaturas é de vital impor
tância para que não seja prejudicada a principal caracte
rística do regimento.

Ela deve merecer dos seus responsáveis o maior ca- 
carinho e permanente fiscalização, tanto no âmbito das 
subunidadcs como em todos os órgãos regimentais.

— O comandante do regimento, através de seu S-4, deve 
possuir um minucioso conhecimento da situação de suas 
viaturas e prescrever medidas para que estejam sempre 
em condições perfeitas de funcionamento.

1105 — 1107
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1108 — Os motoristas são a base da cadeia de manuten
ção; da sua capacidade, de seu tirocinio e noção de res- 
ponsábilidade depende o estado de conservação das viaturas. 
,A sua seleção e instrução de formação devem ser pois a mais 
acurada possível, nas unidades dêste tipo.

— 1108 —
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ÍN D IC E  A LF A B É T IC O

PARÁGR PÁG PARÁGR PÁG

1» PARTE 2* PARTE

COMANDO E ESTADO-MAIOR..
Atribuições do:

Ajudante (S-l) ......... ............
Aprovisionador ......................
Capelão ....................................
Chefe do Serviço de Saúde... 
Chefe do Serviço Veterinário.
Comandante do PC .............
Oficial anticarro ......... .
Oficial de comunicações.......
Oficial de EM ....................
Oficial de Guerra quím ica... 
Oficial de informações (S-2)
Oficilal de ligação .........
Oficial de munições ..............
Oficial de operações (S-3)...
Oficial sapador ....................
Oficial dos serviços especiais 
Oficial de suprimento (S-4)
Oficial de transporte ...........
Secretário .................................
Subcomandante ......................
Tesoureiro ...........................
Cartas e calcos de operações.. 
Cartas, mapas e esboços da si

tuação ..................................
Comandante do regimento.. . .
Conduta em combate .........
Estado-Maior e suas atribui

ções ........................................
Exercício do comando ...........

13— 183 6 — 981 241

51— 56 17
104— 107 37 ___ ___

70— 71 27 — _
89— 92 33 ___ _
93— 95 34 — —
68— 69 26 — —
83— 86 31 — —
72— 74 27 — —

IS 47 14 — —

IS— 76 29 — —

57— 58 20 — —

108— 110 37 ___ —

77— 78 30 — —

59— 61 20 — —
87— 88 32 — —

96— 99 35 ___ —
62— 66 24 — —

79— 82 31 — —

67 25 — —

50 16 — —

100— 103 36 — —
176 66 — —
160 59 _

13— 21 6 ___ ___

32— 35 11 — —

36-39-—48 12—15 _ _

22 9 — —
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PAItÁGB PÃG PAHÁGR P ÍG

1* PARTE 2* PARTE

Fôlhas de trabalho ................. 161 60 — .__
Normas Geiais de Ação . . . . 158 58 — —
Ordem de operações ............. 166— 184 63 — —
Organização do comando , , 40—■- 42 14 — —

' Posto de comando ................... 111— 134 39 — —
Posto de observação ............ 135 43 — —
Relações com os comandantes

de subunidade e com a tropa 28 10 — -—
Relações com os comandantes 

de unidades de refôrço ou
apoio ................................................ 29— 31 10 — im *

Relações com o EM ............ 23— 27 9 — —-
Relatórios ...........................................
Relatórios e Informações do

162— 165 61 —
Estado-Maior .................................. 159— 165 59 — —
Trabalho de comando............... 136— 157 43 — —

COMBATE DEFENSIVO ................... 772—  884 189 1085—1093 280
Casos particulares ...................... 842— 884 206 1092—1093 281
o regimento na defesa de lo-

calidades ................... .................. 856— 868 210 — —
o regimento na defesa de um

curso dágua ............................... 842— 855 200 — —
o regimento na defesa em bos-

ques ................................................. 869— 875 212 — •---
o regimento na defesa em

desfiladeiros ............................... 876— 879 214 — —

Generalidades ................. .................. .. 772— 777' 189 1085—Í091 280
0 regimento enquad rado ...... 778— 841 19# «M»

na defesa de um quarteirão '778— 822 190 — —
'•'n reserva ..................... .. . .. 202 — ----

0 regimento Isolado ........................ 880— 884 215 — —

COMBATE OFENSIVO . . . . . .  . . . . 530-=- 771 139 1063—1084 274
casos particulares .................... 682— 761 170 1083—1084 279
ataque através de um curso

dágua .......... ................................ 713— 734 175 — —
ataque a localidades ............ 749— 761 184 — —
ataque cm bosques ................... 735— 748 181 — —
ataque noturno ......................... 682— 701 170 — —
golpes de mão ................. 702-4- 712 173 —

idades ....................................... 530— 539 139 1063—1068 274
no aproveitamento do êxito . , 644— 655 163 1076—1077 277

0 regimento enquadrado ......... 540— 771 141 — —
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1» PARTE 2» PARTE

PÀKÁGR PÁS FARáGB PÁS

na marcha de aproximação.. 540— 552 141 1069—1074 275
no ataque ......................... . 553— 643 143 1075 276

artilharia ............................. 592— 600 152 __ _
base de fogos .................. 601— 609 154 — —
carros ................................. 591 151 _ —
cavalos de mão .............. 620 157 — —
comunicações ..................... 616— 619 156 — —
defesa antiaérea ................ 588 151 — —
defesa contra gazes ......... 589— 590 151 — _
execução do ataque ........... 626— 643 160 — —
ordem de ataque ............... 624— 625 158 _ _
pelotão de sapadores ....... 610 155 — —
postos de comando ............ 611— 615 156 _ _
reconhecimento do terreno 555— 576 143 _ _
serviço de saúde ........... 622 158 _ _
serviço de veterinária .... 623 158 _ _
Trens .................................... 621 157 —

0 regimento reserva .................. 667— 681 167 1082 278
0 regimento na perseguição . . . 656— 666 165 1078—1081 2780 regimento isolado ............. 762— 771 186 —

GENERALIDADES ............... 1— 12 1 968— 980 237
Características do regimento. . . 1— 5 1 968— 974 237Composição................................. 6— 11 2 975— 979 2380 grupamento tático................ 12 4 980 240

MOVIMENTOS E ESTACIONA-
MENTOS ...................................... 185— 315 67 982—1022 242
Estacionamentos ........................ 282— 315 89 1016—1022 258

acantonamentos ...................... 291— 296 91 _ _
acantonamentos bivaques . . . . 299— 300 92 _ _
acantonamento de alerta....... 310— 315 94 _ _
bivaques ................................. 297— 298 91 _ _
cavalos de mão...................... 301— 303 92 _ _
escolha dos locais ............... 290 90 _
estacionadores ........................ 305— 308 93 _
generalidades .......................... 282— 288 89 _ _
ordem de estacionamento . . . 304 92 __ _
preparação d e u m acanto-

namento ............................... 309 94 — —
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1 *  P A R T E 2® P A R T E

PÀRÁGR PÁG PARÁGR pAg

tip o s de estacionam ento . . . . 289 90 — —

G eneralidades ................................. 185 69 982 242
Manchas ........................................... 186—  271 69 983—  997 242

alto s .............................................. 230— 236 77 993 248
d isc ip lin a  de m arch a  ............. 251 81 — .--
d ispositivo  .................................. 191— 196 70 — —

execução ................. ............. 223—  229 76 996— 997 251
generalidades ............................. — — 983—  985 242
início  ............................................. 213—  219 74 — —
local do com ando..................... 197— 199 71 — —

m archas fo rçadas, n o tu rn as e 
através cam po ..................... 269—  271 85 992 247

ordens .......................................... 220— 222 76 — '--■
planejam ento  .............................
p reparação  ...................................

189—  190 70 986—  990 245
210—  212 74 994— 995 250

transposição  de cursos dágua 252— 259 84 — —
velocidade e e tap a  ................... 200— 209 72 991 247

Movimento m otorizado ............ 272— 275 86 — —
M ovim ento p o r água ............... 280—  281 88 1009—1015 256
Movimento p o r e s tra d a  de ferro 276—  279 88 998—1008 254

MOVIMENTOS RETRÓGRADOS . 885—  966 217 1094—1104 282

generalidades ................................. 885—  892 217 — —
O regim ento enquadrado  ......... 893—  944

n a  ação re ta rd a d o ra  .............  926—  933
n a  re tira d a  .................................  921—  925
no re tra im ento  .......................... 893—  901
no re tra im en to  d iu rn o ............ 902—  912
no re tra im ento  no tu rno  .......  913— 920

226
225
218
220
224

O regim ento em reserva 
O regim ento iso lado  . .

934— 944 228 —
945—  966 231 —

RECONHECIMENTO 316— 358 95 1023—1028 261

Cooperação da aviação . . .
Execução da missão .......
Generalidades ....................
Preparação da missão .. .
Tomada de contáto .........
Transmissão dos informes

354— 358 101 —
328— 344 98 —
316—  324 95 —
325—  327 97 —
345— 349 100 —
356— 353 101 —
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PA RTE 2 PARTE

SEGURANÇA EM  ESTA C IO N A 
M ENTO ..................................................
G e n e ra lid ad e s  ....................................
O re g im e n to  e n q u a d ra d o  
O reg im e n to em p o s to s a v a n ç a 

dos .................... .................................
O reg im en to  i s o l a d o .......................

SEGURANÇA EM  MARCHA '...........

G e n e ra lid ad e s  ....................................
M ed id as  de p ro te ç ã o  a n t ic a r ro , 

a n tia é re a e c o n tra g a z e s . . . .
O reg im en to  e n q u a d ra d o  ............

com o íla n c o g u a r d a  ..................
com o re ta g u a rd a  ................
com o v a n g u a rd a  .......................
a ção  longe  do  in im ig o  . . . .  
ação  n a s  p ro x im id a d e s  do

in im ig o  ......................................
a l to  d u ra n te  a  p ro g re s sã o
—  d is tâ n c ia s  e l i g a ç õ e s .........
—  execução  d a  m is sã o  .........
—  n a s  m a rc h a s  à  n o i te .........

F ía n e o g u a rd a s  ............. ...................
V a n g u a rd a  .........................................
Retagua7’d a  ........................................
O reg im en to  iso la d o  ........... ..

PARÁGR PAG PAKÁGR PÁG

453— 529 121 1059— 1062 273453— 472 121 _
473— 474 125 — —

475— 506 126
507— 529 133 — —

359— 452 103 1029— 1058 263
359— 368 103 — —

417— 419 113 1055— 1058 2G9369— 438 104 __
420— 437 113 _

438 116 _
369— 416 104 __ -
398— 404 110 — —
405— 413 111

395 109 ___
392— 394 109 _
390— 391 108 __
414— 416 112 — —

— — 1039— 1048 266— — 1035— 1038 264
— — 1049— 1054 269439— 452 117 —

SERVIÇOS 967 236 1105— 1108 236
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