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A missão permanente da cavalaria é explorar o terreno bastante longe 

para descobrir as colocações e os movimentos do inimigo, a fim de 

informar o comando superior e garantir a infantaria contra a 

eventualidade de uma surpresa, cercando-a de uma zona de proteção. 

O cumprimento dessa missão, pondo a cavalaria em constante contato 

com o inimigo, a levará a combater frequentemente, de sorte que o 

combate, que para as outras armas é a exceção, para a cavalaria é a 

regra. Além disso a cavalaria coopera com as outras armas nos 

combates que elas travam, completa-lhes os sucessos, ou sacrifica-se 

para salvá-las de desastre. A cavalaria, pois, explora, cobre e combate.  

 

 

 Regulamento para os Exercicios da Cavallaria Brazileira, 1908 

 

 

 

 

 



5 

  

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

Apresentação .................................................................................................................................. 7 

   

I - Primeiras décadas e as campanhas da Cisplatina e contra Oribe e Rosas: 1822/1852 ...... 9 

II - Tempo dos grandes heróis e a Guerra da Tríplice Aliança: 1853/1870 ........................... 47 

III - Transição do Império para a República e a Guerra do Contestado: 1871/1915 ........... 93 

IV - Ensaios de modernização e o Movimento Tenentista: 1916/1938 .................................. 139 

V - A II Guerra Mundial e o 1º Esquadrão de Reconhecimento da 1ª DIE: 1939/1945 ...... 189 

VI - Pós II Guerra Mundial e missões de paz: 1946/2022 ...................................................... 225 

  

Considerações finais................................................................................................................... 271 

Referências ................................................................................................................................. 275 

Abreviaturas e siglas .................................................................................................................. 297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

  

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Os exércitos tradicionalmente são constituídos por tropas de diferentes especialidades, 

encarregadas de executar missões específicas, a fim de contribuir para que os objetivos gerais 

traçados por seus comandantes sejam alcançados.  

O Exército Brasileiro segue tal padrão e divide seu contingente em armas (Cavalaria, 

Infantaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações), quadros (Engenheiros Militares, Material 

Bélico, Auxiliar de Oficiais e Complementar de Oficiais) e serviços (Intendência, Saúde e 

Assistência Religiosa). 

Em relação à Cavalaria, suas missões principais são realizar reconhecimentos, 

proporcionar segurança e executar operações ofensivas e defensivas. Por séculos, o 

instrumento principal utilizado para atender a tais misteres foi o cavalo. Atualmente, são 

usados primordialmente veículos blindados e mecanizados, que conferem elevada mobilidade, 

potência de fogo e ação de choque, além de considerável proteção blindada e amplo e flexível 

sistema de comunicações.    

O emprego de equídeos em combate ocorre desde a Antiguidade. Em uma das primeiras 

batalhas de que se dispõe registro, a de Kadesh, travada por egípcios e hititas, foram 

empregados carros de guerra tracionados por cavalos (espécie de biga). No Medievo, tropas de 

cavalaria preponderaram nos campos de batalha, destacando-se as compostas pela nobreza 

europeia e as formadas por mongóis. 

Todavia, as armas de fogo, constantemente aperfeiçoadas desde que surgiram no final da 

Idade Média, aumentaram paulatinamente a vulnerabilidade dos cavalarianos nos embates. Em 

consequência, no início do século XX, combatentes entrincheirados, portando fuzis de 

repetição e metralhadoras, mesmo em pequeno número, eram capazes de causar grandes danos 

a tropas montadas que lançassem sobre eles cargas frontais. Isso faria com que a cavalaria 

tivesse papel pouco expressivo na I Guerra Mundial, notadamente na Frente Ocidental. 

Tendo em vista alterar tal panorama, os cavalos passaram a ser substituídos por veículos 

mecanizados e blindados em tropas que tinham de cumprir missões típicas de cavalaria, o que 

ganhou forte e irreversível impulso a partir do desencadeamento da II Guerra Mundial. Essas 

tropas, com novos meios de locomoção, em alguns países entraram na composição de “armas 

blindadas”; em outros, caso do Brasil, acabaram integrando a arma de Cavalaria. Atualmente, o 

desafio é manter tais forças em consonância com as rápidas transformações tecnológicas que 

marcam a “Era da Informação”.        

A introdução de tropas de cavalaria no Brasil deu-se ainda no Período Colonial, 

sobressaindo-se as unidades de “dragões”, que no século XVIII, a serviço da Coroa 

portuguesa, atuaram de forma destacada nas capitanias de Minas Gerais e do Rio Grande de 

São Pedro. Oficialmente, a arma de Cavalaria brasileira passou a existir com a estruturação do 

Exército imperial, a partir da Proclamação da Independência, em 1822.  
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O presente estudo visa analisar a evolução da arma de Cavalaria do Exército Brasileiro, 

da Independência até os dias atuais. Para tanto, aborda transformações ocorridas em elementos 

doutrinários, a exemplo de estruturas organizacionais; formas de recrutamento e de seleção de 

pessoal; provisão de armamentos, equipamentos e fardamentos; modos de adestramento da 

tropa e de formação e aperfeiçoamento de oficiais e praças; e processos de combate adotados e 

efetivamente empregados. Também versa sobre conflitos que puseram à prova o pensamento 

doutrinário vigente em determinados períodos, expondo seus pontos fortes e fracos. Ainda trata 

do desempenho dos soldados brasileiros, particularmente dos cavalarianos, nas campanhas 

examinadas.  

Os capítulos da obra comportam etapas sucessivas da evolução da Cavalaria. Todos 

foram divididos em duas partes: na primeira, versa-se sobre os elementos doutrinários 

supracitados; na segunda, aborda-se pelo menos um conflito em que esses foram postos em 

evidência.               

O livro compõe-se de seis capítulos, concernentes aos seguintes períodos: fase inicial do 

Império (1822-1852), auge do Império (1853-1870), transição do Império para a República 

(1871-1915), declínio da “República Velha” até meados do “Período Vargas” (1916-1938), 

participação do Brasil na II Guerra Mundial (1939-1945), e tempos pós II Guerra Mundial. Os 

conflitos analisados nessas etapas são, na ordem, as campanhas da Cisplatina e contra Oribe e 

Rosas, a Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Contestado, o Movimento Tenentista, a II 

Guerra Mundial, e a crise institucional ocorrida no Haiti no início dos anos 2000.  

A pesquisa foi embasada em vasta bibliografia, de renomados pesquisadores; diversas 

memórias, de proeminentes militares; larga documentação oficial, a exemplo de legislações e 

relatórios; dentre diversas outras fontes.   

Faz-se importante alertar que exames de determinados tópicos foram sintetizados, 

principalmente os relacionados às técnicas militares (emprego de tropas em ações ofensivas e 

defensivas, por exemplo). Nesses casos, recomenda-se ao leitor que desejar aprofundar 

conhecimentos, consultar os documentos referenciados (muitos disponíveis na rede mundial de 

computadores).        

Cabe-se também salientar que o presente trabalho não tem a pretensão de esgotar o 

assunto, o que se evidencia pela amplitude de sua delimitação. Busca, no entanto, além de 

examinar importantes elementos que delinearam a evolução da Cavalaria brasileira, suscitar, 

em leitores/pesquisadores, o interesse por temáticas que possam ser objeto de estudos mais 

pormenorizados. A extensa documentação referenciada a isso presta importante auxílio.  

Ainda convém ressaltar que no estudo constam variados quadros, organogramas e 

esboços, elaborados com o objetivo de destacar, detalhar ou facilitar a compreensão de 

conteúdos específicos.  

 

                                                                                   Elonir José Savian 
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Capítulo I 
 

 

PRIMEIRAS DÉCADAS E AS CAMPANHAS DA CISPLATINA  

E CONTRA ORIBE E ROSAS - 1822/1852   

 

Os soldados de cavalaria com mais particularidade se devem lembrar, que têm muitas 

vantagens, que os das outras armas não gozam; que, além dos cavalos, que se lhes 

confiam, se põe muita confiança na sua lealdade, e honra pessoal, e portanto que devem 

caprichar em merecer esta distinção por uma conduta tanto escrupulosa, como 

exemplar. Serão tratados com a mais imparcial justiça; ter-se-á com eles todo o 

cuidado, e atenção, e se lhes conferirá toda a indulgência, que o serviço possa admitir; 

e, em recompensa, se exige deles que sejam obedientes, sossegados, fiéis, asseados nas 

suas pessoas, exatos nos seus uniformes, com aspecto, e garbo militar, ativos, e 

diligentes em aprenderem as suas obrigações, e em desempenhá-las bem. Todo o 

soldado tomará o maior cuidado no seu cavalo, deve ter capricho em que apareça 

melhor do que aqueles dos seus camaradas. Por nenhuma razão o deve espancar, ou 

tratá-lo mal ou ensinar-lhe manhas; e, no caso de o fazer, será infalivelmente castigado 

com o maior rigor. Deve sempre assistir pessoalmente quando se estiver a ferrar o seu 

cavalo, e não consentir que se lhe faça violência alguma, ou que se lhe dê mau 

tratamento 
1
 

 

                   Regulamento para os Regimentos de Cavalaria, 1816   

 
 

Proclamada a Independência em 7 de setembro de 1822, urgia a D. Pedro I constituir 

uma estrutura governamental que lhe permitisse fazer frente às variadas crises, de ordem 

política, econômica e social, que se apresentavam. Em face disso, manteve, adaptou ou 

ampliou a organização administrativa então existente, boa parte dela criada por seu pai, D. 

João VI, que estabelecera sua Corte no Brasil, de 1808 até 1821. 2   

No plano militar, o primeiro monarca brasileiro necessitava organizar forças armadas 

suficientemente fortes para submeter tropas que se mostrassem leais a Portugal, além de 

estabelecer o controle imperial nas províncias, o que se fazia imprescindível para consolidar a 

emancipação e assegurar a integridade territorial da nova nação. Para isso também se valeu da 

estrutura administrativa que recebera, embora, compelido por fatores circunstanciais, tenha 

adotado medidas excepcionais, como a contratação de tropas mercenárias europeias para 

reforçar o Exército.    

No que tange à Cavalaria, diversos corpos, cujas origens remontavam os períodos 

Colonial e Joanino, passaram a fazer parte do Exército nacional.   

Um dos mais notáveis era o 1º Regimento de Cavalaria do Exército, que havia sido 

criado em 13 de maio de 1808, na Corte, recém-instalada na cidade do Rio de Janeiro. D. João 

                                                           
1 BERESFORD, William Carr. (Conde de Campo Maior). Regulamento para a disciplina e exercicio dos regimentos 

de cavallaria do Exercito de S. A. R.  o Principe Regente do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarve, e para as 

obrigações e serviço particular dos officiaes, officiaes inferiores, e soldados. Lisboa: Impressão Regia, 1825. p. 36-38 

(1ª Parte).  
2 Oficialmente D. Pedro I foi aclamado Imperador do Brasil em 12 de outubro de 1822. Sua coroação ocorreu em 1º de 

dezembro desse ano.  
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justificou a sua criação em razão da necessidade de se “levar a uma maior força o corpo de 

cavalaria de linha da guarnição desta cidade” e atribuiu-lhe a missão de “Guarda Real de Sua 

Majestade”. Teve como base o Esquadrão de Cavalaria Ligeira de Guarda do Ilustríssimo 

Senhor Vice-Rei, além de duas companhias do Regimento de Cavalaria de Linha, de Vila Rica, 

que se encontravam destacadas no Rio de Janeiro.3  

Cabe-se salientar que, desde antes da emancipação do Brasil, se formaram guardas de 

honra, constituídas por voluntários, para a proteção do príncipe regente D. Pedro. Uma delas o 

acompanhava quando da proclamação da Independência, nas proximidades do riacho do 

Ipiranga. Na ocasião, era formada por paulistas, “moços das famílias mais distintas”, que 

utilizavam uniformes dos dragões (originalmente, tropa montada que combatia a pé).4       

Em 1º de dezembro de 1822, D. Pedro I, por meio de decreto, regularizou a existência da 

referida guarda. Denominada oficialmente “Guarda de Honra de Minha Imperial Pessoa”, 

estava subordinada diretamente ao monarca (não era vinculada ao Exército), e, nas paradas, 

tinha precedência sobre os corpos de 1ª linha. A Imperial Guarda de Honra, como ficou 

conhecida, deveria ser formada por três esquadrões de cavalaria, das províncias do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que se juntariam para formar um corpo único quando 

ordenado.5 

Para integrar os referidos esquadrões, caberiam ser selecionados, por merecimento, os 

naturais do Império mais abastados, capazes e patriotas, que prestariam juramento de 

fidelidade e obediência ao soberano. Previa-se que os membros do Esquadrão de São Paulo se 

reunissem em Taubaté, e os do de Minas Gerais em São João del-Rei, em quatro ocasiões 

anuais, para se exercitarem ao longo de quatro dias. Os integrantes do Esquadrão do Rio de 

Janeiro deveriam se apresentar imediatamente ao Imperador quando houvesse qualquer indício 

de se achar ameaçada a ordem pública.6  

Com a criação da Imperial Guarda de Honra, o 1º Regimento de Cavalaria do Exército 

deixou de exercer a função de guarda de Sua Majestade Imperial, restringindo-se, assim, às 

suas missões de tropa de 1ª linha.7 A estrutura organizacional e o efetivo previsto da Imperial 

Guarda de Honra constam no Organograma I e no Quadro II, página (p.) 12. 

A estrutura militar não sofreu modificações com a Constituição de 1824. Segundo 

Nelson Werneck Sodré, esse documento procurou defini-la: 

                                                           
3 1) BRASIL. Decreto de 13 de maio de 1808. Crêa o Primeiro Regimento de Cavallaria do Exercito. 2) RODRIGUES, J. 

W. Fardas do Reino Unido e do Império. Separata Anuário do Museu Imperial - 1950. Ministério da Educação e 

Saúde. Museu Imperial. Petrópolis, 1953. p. 39-40. 3) JUNQUEIRA, F. Unidades de Cavalaria do Exército Brasileiro. A 

Defesa Nacional, v. 52, n. 611, p. 55, jan./fev. 1967. 4) BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Arquivo 

Histórico do Exército (AHEx). Catálogo de destino dos acervos das organizações militares do Exército Brasileiro. Rio de 

Janeiro, 2019. 5) BARROSO, Gustavo. História Militar do Brasil. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2000. p. 29.   
4 1) OBERACKER JR. Carlos H. “O Grito do Ipiranga” - problema que desafia os historiadores: certezas e dúvidas 

acerca de um acontecimento histórico. Revista de História/USP, v. 45, n. 92, p. 413, 1972. 2) CALMON, Pedro. Vida 

de D. Pedro I: o Rei Cavaleiro. 2. ed. São Paulo/Rio de Janeiro/Porto Alegre/Recife: Companhia Editora Nacional, 1953. 

p. 111. 3) Antes da Imperial Guarda de Honra, havia sido criada uma guarda cívica, via Decreto de 25 de setembro de 

1822, a ser composta por quatro batalhões de infantaria e dois esquadrões de cavalaria. Teve existência efêmera, segundo 

MAGALHÃES, J. B. A evolução militar do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1998. p. 247.  
5 BRASIL. Decreto de 1º de dezembro de 1822. Organiza a guarda de honra da pessoa do Imperador.   
6 Ibid. 
7 RODRIGUES, 1953, p. 39-40.   
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[...] obedecendo aos moldes coloniais que haviam estabelecido as três linhas; a primeira 

composta por tropa regular e paga; a segunda e terceira, compostas de milícias e ordenanças, 

simplesmente auxiliares e gratuitas. Daí as três categorias militares, Exército, milícias e 

guardas policiais, com efetivo fixado anualmente e, ainda, fixado anualmente o processo de 

recrutamento. O Exército destinava-se a defender as fronteiras e nelas estacionar; as milícias 

incumbiam-se de manter a ordem pública nas comarcas, dentro de cujos limites 

permaneceriam, sendo eletivos e temporários os seus oficiais, a exceção dos majores e 

ajudantes; as guardas policiais eram encarregadas de fornecer a segurança dos indivíduos, 

perseguindo e prendendo criminosos. Só em caso de rebelião ou invasão estrangeira poderia 

o governo desviar tais tropas de seu mister privativo [...].
8
      

 

Em 1º de dezembro de 1824, D. Pedro I reorganizou os corpos de tropa. Dentre outras 

providências, foram constituídos sete regimentos de cavalaria (RC) móveis, de 1ª linha, tendo-

se como base unidades já existentes. No Período Regencial, foram extintos quatro RCs, haja 

vista estar concluído o processo de emancipação, terem diminuído as tensões na bacia do Prata 

que haviam resultado na Guerra da Cisplatina, e  passar o País por séria crise financeira. Já no 

II Reinado, em 1846, um dos RCs extintos foi reativado, e, em 1852, outro foi criado.  

Cabe-se destacar que em 1831, os RCs passaram a ser chamados corpos de cavalaria (C 

Cav), e estes, em 1839, regimentos de cavalaria ligeira (RCL). 

Os corpos móveis e os fixos (de guarnição), ativos entre 1822 e 1852, constam nos 

Quadro III e IV, p. 13 e 14. A estrutura organizacional e o pessoal previsto para os RCs podem 

ser verificados no Organograma II e no Quadro V, p. 14 e 15. A hierarquia do Exército, no 

tempo do Império, pode ser visualizada no quadro abaixo.  
 

QUADRO I – HIERARQUIA E INSÍGNIAS DO EXÉRCITO, PERÍODO IMPERIAL.
9
 

    

 

 
Coronel Marechal Tenente-General Marechal de Campo Brigadeiro 

     

     

Tenente-Coronel Major Capitão Tenente Alferes 

     

     

1º Sargento 2º Sargento Furriel Cabo Anspeçada 

                                                           
8 SODRÉ, Nelson Werneck. História Militar do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965. p. 89.  
9 1) BARROSO, Gustavo (Org.). Uniformes do Exército Brasileiro (1730-1922). Aquarelas e documentação de J. Easth 

Rodrigues. Publicação Oficial do Ministro da Guerra comemorativa do centenário da Independência do Brasil. Paris: A. 

Ferroud, F. Ferroud, 1922, passim. 2) BRASIL. Decreto nº 1.029, de 7 de agosto de 1852. 3) Os oficiais generais eram 

diferenciados por bordados de folhagens de carvalho, colocados nas golas ou canhões (os representados no quadro acima 

eram os de golas, os dos canhões eram um pouco diferentes). Os oficiais, dentre outros detalhes, pelos galões colocados 

nos canhões: um de cinco linhas de largura para alferes; dois da mesma dimensão para tenente; um de sete linhas para 

capitão; um de sete e um de cinco linhas para major, dois de sete linhas para tenente-coronel e três de sete linhas para 

coronel. Os oficiais inferiores (sargentos e furriel) usavam divisas postas diagonalmente nas mangas: três para furriel, 

quatro para 2º sargento e cinco para 1º sargento. Cabos tinham duas divisas; anspeçadas, uma. 
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ORGANOGRAMA I – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA IMPERIAL GUARDA DE HONRA.
10

 

 

 

QUADRO II: EFETIVO PREVISTO DA IMPERIAL GUARDA DE HONRA.
11

 

Estado-Maior  Efetivo 

1º Comandante (oficial general) 1 

2º Comandante 1 

Sargento-Mor 1 

Quartel-Mestre 1 

Secretário 1 

Capelão 1 

Cirurgião-Mor 1 

Trombeta-Mor 1 

Total 8 

Esquadrão (cada um)  - 

Estado-Maior 
Comandante (coronel) 1 

Ajudante 1 

Total 2 

Companhia 

(cada uma) 

Capitão 1 

Tenente  1 

Alferes 1 

Sargento 1 

Furriel 1 

Porta-Estandarte 1 

Cabo de Esquadra 8 

Trombeta 1 

Soldado 60 

Total de uma companhia 75 

Total de cada esquadrão (estado-maior mais duas companhias) 152 

Efetivo total da Imperial Guarda de Honra (estado-maior mais três esquadrões) 464 

                                                           
10 BRASIL. Decreto de 1º de dezembro de 1822. Organiza a guarda de honra da pessoa do Imperador. 
11 Ibid. 

Imperial Guarda  

de Honra 

1º Esquadrão  

(São Paulo) 

Estado-Maior 

Companhia 

Companhia 

2º Esquadrão 

(Rio de Janeiro) 

Estado-Maior 

Companhia 

Companhia 

3º Esquadrão 

(Minas Gerais) 

Estado-Maior 

Companhia 

Companhia 

Estado-Maior 

(Corte) 
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QUADRO III - CORPOS MÓVEIS DE CAVALARIA: 1822 A 1852.
12

 

CORPOS MÓVEIS 

1822 1824 1831 1839 1852 

1º Regimento de 

Cavalaria do Exército 
(1)

 
Corte 

1º RC 
Corte  

1º C Cav
 (3)

 
Ouro Preto - 1831 

 

 

1º RCL 
Rio de Janeiro 

 

 

1º RCL 
Rio de Janeiro 

 
Regimento de 

 Cavalaria de Linha 
(2)

 
Vila Rica  

2º RC 
Ouro Preto 

Cavalaria da Legião 

 de São Paulo 
(4)

 
 

3º RC (6) 
São Paulo 

 

3º C Cav 
São Borja 

3º RCL 
São Borja 

3º RCL  
São Borja 

Esquadrão de Cavalaria 

de São Paulo 
(5)

 

Cavalaria da Legião de 

Tropas Ligeiras 
(7)

 
Rio Grande do Sul  

4º RC 

Jaguarão 

4º C Cav 

Jaguarão 
Extinto 

(8)
 

4º RCL  
Jaguarão 

Regimento Dragões  

do Rio Pardo 
(9)

 
5º RC  

Rio Pardo 
2º C Cav

 (10)
 

Rio Pardo  
2º RCL 

Bagé  

2º RCL 
Bagé 

Regimento Dragões 

de Montevidéu 
(11)

 
6º RC 

(12)
 

Montevidéu 

 

Extinto 

 

- - 

Regimento Dragões 

 da União 
(13)

 
Paissandu 

7º RC
 (14)

  
Paissandu 

 

Extinto 

 

- - 

- - - - 
5º RCL

 (15)
 

São Gabriel 

 

Observações:  

a) em 1831, os RCs passaram a ser chamados corpos de cavalaria (C Cav), e estes, em 1839, regimentos 

de cavalaria ligeira (RCL); 

b) durante o Império, os corpos de tropa ficavam subordinados aos governadores (ou comandantes) das 

Armas das províncias e da capital do Império; se esses não fossem nomeados, tal função era acumulada 

pelo presidente da província. Brigadas e divisões eram formadas excepcionalmente, normalmente em caso 

de guerra; 

c) abreviatura das notas: AC = Ano de criação, EFO = Elemento (s) formador (es) e/ou origem, PD = 

Parada (s), ND = Nova denominação, ORG: Organização, RE: Reorganização; 

d) notas: (1) AC: 1808, EFO: Esquadrão de Cavalaria Ligeira da Guarda do Ilmo. Sr. Vice-Rei (da Corte) 

e duas companhias do Regimento de Cavalaria de Linha (de Vila Rica, destacadas na Corte), PD: Corte. 

(2) AC: 1775, EFO: três companhias de dragões, PD: Vila Rica. (3) EFO: 1º e 2º RCs de 1ª Linha, PD: 

Rio de Janeiro - 1835. (4) AC: 1775, PD: São Paulo. (5) AC: 1820, PD: São Paulo. (6) EFO: Cavalaria da 

Legião de São Paulo e Esquadrão de Cavalaria de São Paulo. (7) AC: 1776, EFO: Esquadrão de 

Voluntários do Rio Grande, PD: Rio Grande do Sul. (8) RE: 1846, ND: 4º RCL. (9) AC: 1754, EFO: 

Regimento Dragões do Rio Grande, PD: Rio Pardo. (10) PD: Bagé - 1834. (11) AC: 1817, PD: 

Montevidéu. (12) PD: Rio Grande do Sul -1827. (13) AC: 1817, PD: Paissandu. (14) PD: Rio Grande do 

Sul - 1827. (15) EFO: 7º Batalhão de Fuzileiros (este foi dissolvido). 

                                                           
12 1) BRASIL, Exército Brasileiro, AHEx, 2019. 2) BRASIL. Decreto de 1º de dezembro de 1824. Dá organização aos 

corpos de 1ª e 2ª linhas do Exercito. Previa também a organização de 26 regimentos/esquadrões de cavalaria ligeira de 2ª 

linha, com sede em diversas províncias; e alertava que a estruturação dessas unidades deveria ser gradativa, levando-se 

em conta a disponibilidade de recursos. 3) BRASIL. Decreto de 4 de maio de 1831. Reorganiza as tropas de 1ª linha do 

Imperio.  4) BRASIL. Decreto nº 30, de 22 de fevereiro de 1839. 5) BRASIL. Decreto nº 31, de 23 de fevereiro de 1839. 

6) BRASIL. Decreto nº 455, de 4 de julho de 1846. 7) BRASIL. Decreto nº 782, de 19 de abril de 1851. 8) BRASIL. 

Decreto nº 1.074, de 30 de novembro de 1852. 9) JUNQUEIRA, 1967. 
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No que toca aos uniformes, de forma geral, até a década de 1850, faltava padronização. 

O emblema adotado pela Cavalaria, provavelmente foi criado no Período Regencial. Era 

formado por dois dragões cruzados, heráldicos da Casa de Bragança, com o número do corpo 

entre eles. Perdurou até os últimos anos do II Reinado.16 
  

QUADRO VI - UNIFORMES DA CAVALARIA 
 

INÍCIO DA DÉCADA DE 1820 
  

 
 

 
 

Soldado e capitão da Imperial Guarda de Honra (em grande gala), e cabo e alferes do 1º RC do Exército 

(com 2º uniforme).
17

 
 

 

INÍCIO DA DÉCADA DE 1850 
  

 
 
 
 

 

Praça do 2º RCL (2º uniforme), capitão (grande uniforme), soldado, tenente-coronel e cabo (com pequeno 

uniforme), os quatro últimos do 4º RCL.
18

 
 

 

QUADRO VII – SÍMBOLO DA ARMA DE CAVALARIA 
 

 
 

                 
            

                                                           
16 1) BARROSO, 2000, passim. 2) DE CAVALARIA. Coisas de Cavalaria. Símbolo da arma de Cavalaria. Site. 3) EB 

ACERVO. Barretina do 1º Regimento de Cavalaria. Acervo do Quartel-General do Exército. Site.  
17 BARROSO, 1922, p. 90 e 92, estampas nº 46 e 48.  
18 Ibid., p. 92, estampas nº 59 e 71.  
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Faz-se importante ressaltar que a Imperial Guarda Honra perdeu sua finalidade com a 

abdicação de D. Pedro I. Em 1831, o ministro da Guerra José Manoel de Moraes justificou a 

necessidade de extingui-la, o que de fato ocorreria no ano seguinte. Para ele, tratava-se de: 

 

 [...] um corpo privilegiado, instituído pelo Decreto de 1º de dezembro de 1822. O Governo 

reputou-o absolutamente desnecessário, e como não se acha em serviço suprimiu as 

gratificações, e outros vencimentos das suas praças, e já expediu ordem para se tomar 

conhecimento das dívidas, que as praças da sobredita guarda contraíram com a Fazenda 

Nacional para prontificação dos armamentos, ou de artigos de outra espécie, assim como 

para serem recolhidos ao Arsenal do Exército os gêneros por ali recebidos.
19 

 

No II Reinado, a guarda do monarca, D. Pedro II, voltaria a ser de responsabilidade do 1º 

RCL (denominação, a partir de 1839, do outrora 1º RC do Exército), que, para atender a tal 

mister, não participou de conflitos externos, como a Guerra da Tríplice Aliança.20 

Também é importante destacar que os efetivos previstos no Quadro V normalmente 

estavam incompletos. Em 1839, havia somente 580 militares servindo nos corpos móveis de 

cavalaria, ao passo que eram previstos 1.588, conforme estabelecido por Decreto de 1831.21  

Uma razão disso era que os efetivos fixados anualmente para as forças de terra, pela 

Assembleia Geral, eram inferiores aos necessários para se preencher todos os claros. Dessarte, 

Lei de 1832 definiu que para o ano financeiro de 1833/34 “a força total dos corpos 

especificados nos parágrafos primeiro, e terceiro do artigo antecedente [armas de Infantaria, 

Cavalaria e Artilharia, mais o Corpo de Ligeiros da Província do Mato Grosso] não poderá 

exceder a oito mil oficiais, oficiais inferiores, cabos, anspeçadas, soldados, e mais praças”; 

todavia, somente para as armas eram precisos 13.554.22      

Outro motivo era a ausência de uma lei relativa ao serviço militar. A Constituição de 

1824 definia que em caso de necessidade todos os brasileiros seriam obrigados a pegar em 

armas. No entanto, efetivamente, para fins de recrutamento de soldados, seguia-se a Decisão 

do Governo nº 67, de 10 de julho de 1822, publicada ainda durante a regência de D. Pedro. 

Nessa constavam instruções para que inicialmente se buscasse incorporar voluntários, mas, 

caso estes não fossem suficientes, dever-se-ia partir para o recrutamento compulsório. Havia 

também nesse documento diretriz do Príncipe Regente para que o recrutamento incidisse sobre 

indivíduos ociosos, de modo a não prejudicar o desenvolvimento das artes, navegação, 

comércio e agricultura. Na prática, o serviço militar passou a recair sobre indivíduos que não 

estivessem realizando atividades tidas como úteis ou que fossem vistos como de má índole. 23 

Isso não significa dizer que dentre os que serviam não estivessem muitos vocacionados para a 

carreira das armas, que excelentes serviços prestaram ao País.  

                                                           
19 1) MORAES, José Manoel de. Relatório do ano de 1830, apresentado à Assembleia Geral Legislativa do Império do 

Brasil, em 1831, pelo ministro da Guerra. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1831. p. 6. 2) BARROSO,  2000, p. 43.  
20  BARROSO, 2000, p. 72.  
21 1) BRASIL. Decreto de 4 de maio de 1831. Reorganiza as tropas de 1ª linha do Imperio.  2) BARROS, Sebastião do 

Rego. Relatório do ano de 1838, apresentado à Assembleia Geral Legislativa do Império do Brasil, em 1839, pelo 

ministro da Guerra. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1839. Mapa 12.  
22 1) BRASIL. Decreto de 4 de maio de 1831. Reorganiza as tropas de 1ª linha do Imperio. 2) Brasil. Lei de 25 de agosto 

de 1832. Fixa as forças de terra para o anno financeiro de 1833/1834. 
23 BRASIL. Decisão do Governo nº 67, de 10 de julho de 1822. 
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Somava-se a esses fatores as más condições de serviço, particularmente às dos praças, o 

que resultava em resistências à incorporação e deserções. Sobre isso, em 1831, o ministro da 

Guerra José Manoel de Moraes comentou:  

 

O soldado brasileiro tem um caráter pacífico, e generoso durante a paz; intrépido, e corajoso 

nos perigos da guerra. [...]. Cumpre todavia notar, que a deserção fez progressos espantosos 

nestes últimos tempos; mas essa deserção procedeu menos do estrago da moral do soldado, 

do que das repetidas faltas do cumprimento da palavra dada pelo governo. Homens, que se 

alistaram por um determinado número de anos, a quem se entregavam cautelas promissórias, 

que tanto ligavam o superior, como o subordinado, raras vezes foram atendidos: e o soldado 

à semelhança do servo da gleba, arrastava uma vida trabalhosa nas fileiras, quando devia 

gozar o justo, e prometido repouso no seio da família doméstica, de quem sob melhores 

esperanças se havia separado. Um código penal bárbaro, e indigno de povo livre; castigos 

infames arbitrariamente aplicados; um peso de serviço tão grande como desnecessário; 

preterições contínuas; reformas involuntárias; remoções de corpos, e de praças de umas para 

outras províncias distantes, sem conveniência nacional, e sumamente dispendiosas ao 

tesouro público, introduziram o desalento, a desesperação mesmo no coração dos militares 

[...]. Estes poderosos motivos foram as verdadeiras causas das frequentes deserções, 

circunstâncias diversas, deram porém lugar a culpas, e crimes de natureza diferente, que é de 

esperar sejam remediados, quando se estabelecer um sistema de recrutamento mais ligado às 

conveniências do Exército, e mais conforme com o patriotismo, e brio nacional.
24 

 

Ainda merece ser salientado o aparecimento da Guarda Nacional, em 1831. Ficou 

subordinada ao Ministério da Justiça e visava substituir as milícias e guardas municipais. 

Tinha, dentre outras, as missões de defender a Constituição, manter a tranquilidade pública e 

auxiliar o Exército de Linha na defesa das fronteiras e costas.25 Na prática, poderia ser usada 

por lideranças civis para se contrapor a possíveis interferências de membros do Exército em 

questões políticas, o que se evidenciara nos eventos que levaram à abdicação de D. Pedro I. 

Sua efetivação acabou por agravar ainda mais o problema do recrutamento de praças, pois os 

guardas nacionais, salvo exceções, ficavam isentos de servir no Exército.26     

Particularmente quanto à Cavalaria, foi comum no Império o recrutamento de 

contingentes de voluntários, milicianos e guardas nacionais no Rio Grande do Sul, destinados a 

apoiar as forças de 1ª linha. Nelson Werneck Sodré buscou caracterizá-los:  

 

A tropa camponesa e a milícia eram falhas em tudo, exceto em número; apareciam em 

campo munidas de lanças e eram de fato capazes de apanhar o inimigo com maior perigo do 

que a que podiam desenvolver no uso do mosquete. A tropa se constituía naturalmente, sem 

nenhuma transformação: a peonada se fazia presente nas fileiras, e o comando pertencia aos 

estancieiros [...]. A vida militar era apenas um aspecto da vida comum, uma de suas formas; 

a estância era a forma de reunião para o trabalho e para a guerra, e dela provinham, 

espontaneamente, a fileira numerosa da peonada como os quadros de chefia, e os comandos 

[...].  Quando tocava a rebate na campanha, o estancieiro vinha com toda a sua gente, a 

começar pela própria família [...]. Eram chefes natos, de Pinto Bandeira a Osorio e Andrade 

Neves, passando por centenas de outros exemplos.  

                                                           
24 MORAES, 1831, p. 7.  
25 BRASIL. Lei de 18 de agosto de 1831. Crêa as Guardas Nacionaes e extingue os corpos de milicias, guardas 

municipaes e ordenanças. 
26 Ibid. 
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No início do II Reinado, parte da Infantaria foi equipada com armas de fulminato,32 mas 

não se encontrou registro de que, nesse tempo, tenha a Cavalaria recebido clavinas ou pistolas 

desse tipo. No entanto, outro modelo de lança, encruzada abaixo da choupa, foi posta à 

disposição dos cavalarianos.33  
 

QUADRO VIII - ARMAMENTOS DA CAVALARIA - 1822/1852.
34

 

 

 

 
 

CLAVINA PISTOLA 

 

 

 

 

 
 

ESPADA DA IMPERIAL GUARDA DE HONRA 

 E SABRE DAS TROPAS DE LINHA  
LANÇAS EM FORMATOS 

 MEIA-LUA E ENCRUZADO  
 

Em 1848, eram previstos os seguintes armamentos e acessórios para a Cavalaria (havia distinção entre 

o corpo sediado na Corte em relação aos que estavam no Rio Grande do Sul):  

a) Cavalaria da Corte - dotação de um praça: clavina, porte de sola para a dita, fiador de dita para dita, 

pistola, patrona com cartucheira de madeira, correia de couro branco para a dita, mola de ferro para a 

dita, espada, fiador de couro branco para dita, boldrié de dito dito, dito de dito com cartucheira e 

ferragem de latão, porta-pistola de dito para o dito, bandoleira de dito dito com ferragem de latão, 

capelada de couro envernizado (novo modelo), cartucheira de sola, par de correias de couro branco com 

francaletes para a dita, martelinho e sacatrapo, pederneira, escovinha e agulheta com corrente do novo 

modelo. 

b) Cavalaria do Rio Grande do Sul - dotação de um praça: clavina, bandoleira de couro branco, pistola, 

espada, fiador de couro branco para a dita, boldrié de dito dito, cartucheira de cintura com seu porta-

pistola, agulheta e escovinha com corrente de novo modelo, bandoleira de couro branco com ferragem de 

latão do dito dito, boldrié de dito dito com cartucheira de dito dito, porta-pistola de dito dito para o dito, 

capelada de couro envernizado de novo modelo, lança, haste da dita, alça de couro branco para a dita, 

bandoleira para a dita. 

As clavinas e pistolas tinham diferentes procedências e características. Segundo Adler Homero 

Fonseca de Castro, a clavina inglesa Light Dragoon, do início do século XIX, possuía calibre 19 mm, 90 

cm de comprimento, 3,2 kg, alcance útil de 50 m, e cadência de dois tiros por minuto. As pistolas inglesas 

tinham calibre 17-19 mm, 38 cm de comprimento, 1,1 kg, alcance útil de 15 m, e cadência de dois tiros 

por minuto.
 
A cadência, em parte, dependia da destreza do atirador em preparar a arma para o disparo. 

 

                                                           
32 Nas armas de fulminato utilizava-se cápsula de percussão (espoleta) como elemento de iniciação da queima da 

pólvora. Mais confiáveis e práticas se comparadas com as de pederneira, passaram a ser rapidamente adotadas a partir da 

década de 1830. A espoleta era de fulminato de mercúrio, um explosivo muito sensível à fricção e ao impacto. Para 

realizar o disparo, o atirador colocava a espoleta no “ouvido” da arma. Dessa forma, a espoleta passava a ter comunicação 

com a pólvora. Acionado o gatilho, o cão chocava-se com a espoleta, provocando uma pequena explosão que, por sua 

vez, detonava a pólvora, fazendo com que o projétil fosse expelido do cano. O carregamento da arma continuava a ser 

antecarga. Conforme: LACERDA; SAVIAN, 2015, p. 189. 
33 BARROSO, 2000, p. 101-108.  
34 1) MUSEU MILITAR CONDE DE LINHARES. Vitrine 8 - Independência. Blog. 2) CASTRO, Adler Homero 

Fonseca de. Lanças. Armas do Brasil. Site. 3) LEVY LEILOEIRO. Lança encruzada abaixo da choupa. Site. 4) 

BRASIL. Decreto nº 547, de 8 de janeiro de 1848. 5) BRASIL. Decreto de 3 de setembro de 1824. Approva a Tabela 

para a distribuição do armamento, petrechos e utensis aos differentes corpos do Exercito . 6) CASTRO, Adler Homero 

Fonseca de. Clavina. Armas do Brasil. Site. 
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A remonta, imprescindível para as tropas de cavalaria, constituía-se em sério problema. 

Os cavalos foram introduzidos no Brasil no início do Período Colonial, para atender 

primordialmente a afazeres rotineiros. De forma geral, passaram a ser criados em locais 

rudimentares, sem preocupações com aprimoramentos fenotípicos, o que levou à degeneração 

das manadas. No século XVIII, com a intensificação da exploração de ouro na capitania de 

Minas Gerais, houve esforços na seleção de animais de melhor porte, destinados às tropas de 

cavalaria encarregadas de evitar o contrabando de minério. A partir da chegada da família real 

e sua comitiva, aumentaram as atividades relacionadas à criação cavalar. Para isso foram 

importantes os animais trazidos pelos portugueses recém-chegados e os adquiridos na Cidade 

do Cabo por negociantes ingleses estabelecidos no Rio de Janeiro.38 Faz-se relevante salientar 

que, em 1819, D. João VI criou a Coudelaria Real de Cachoeira do Campo, próxima a Ouro 

Preto, tendo em vista “o aprimoramento da raça cavalar”.39 

Nas primeiras décadas do Império, as províncias do Rio Grande do Sul e de Minas 

Gerais destacavam-se na criação de cavalos e nelas se originaram duas raças atuais, a crioula e 

a mangalarga (vide quadro X, p. 23). Entretanto, naquele tempo, a criação cavalar não era 

satisfatória, o que comprometia o suprimento de animais para o Exército. Sobre isso, em 1856, 

o brigadeiro J. F. C. Burlamaque comentou:  
 

A degeneração da raça cavalar é bem conhecida em todo o Brasil e o clamor contra este 

estado de coisas é geral. O Exército não acha remontas convenientes e as despesas da guerra 

neste ramo são enormes e incessantes obtendo-se a troco de grandes quantias, cavalos de 

pequena estatura e enervados. No sul do Império a degeneração tem sido mais deplorável, 

justamente naquela província onde os homens realizam a fábula dos centauros. A província 

do Rio Grande do Sul, até certa época, afamada pelos seus excelentes cavalos acha-se 

reduzida a uma raça sem elegância e sem nenhum vigor. São Paulo, Paraná e Santa Catarina 

acham-se nas mesmas circunstâncias e a besta substituiu o cavalo em quase todos os seus 

usos. Finalmente, na província de Minas, que sempre teve e ainda conserva o monopólio de 

fornecer remontas da Cavalaria e os cavalos de luxo a esta Corte, a degeneração tem 

marchado de uma maneira menos rápida pelo estabelecimento da Coudelaria de Cachoeira, a 

qual entre os anos de 1829 a 1836 prestou valiosos serviços e a ela se deve o encontrar-se 

ainda bons cavalos.
40

 
 

Desde 1843 estava sediada, em São Borja, a Colônia de Rincão, voltada para a 

procriação e aprimoramento de raças cavalares.41 Todavia, tal estabelecimento não era capaz 

de atender às necessidades do Exército, que em situações de emergência requisitava animais 

em estâncias rio-grandenses ou os adquiria em países vizinhos. Anos antes, em 1830, o 

ministro da Guerra José Manoel de Moraes reconhecia que “Nenhuns [sic] artigos da 

administração militar se acha em maior desordem do que os das remontas, forragem e 

ferragens dos cavalos dos corpos do Exército, e dos oficiais, que fazem serviço a cavalo!”.42 

                                                           
38 JUNQUEIRA. Gilberto Diniz. Introdução do cavalo no Brasil. Mangalarga Mangalarga. Blog.   
39 BRASIL. Carta Régia de 29 de julho de 1819. Manda fazer nos campos da Caxoeira da Capitania de Minas Geraes um 

Estabelecimento de manadas reaes para o melhoramento da raça cavallar. 
40 Apud LIMA, R. de Freitas. A criação do cavallo e o problema do serviço de remonta. A Defesa Nacional,  n. 180, dez. 

1928. 
41 BRASIL, Exército Brasileiro, AHEx, 2019. 
42 MORAES, 1831, p. 15 
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QUADRO XI – ALGUMAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DOS REGIMENTOS DE CAVALARIA.53 

Comandante 

[...] é inteiramente responsável ao comandante-chefe, tanto pela ordem e disciplina do 

seu regimento, e pela exata obediência às ordens gerais do Exército, como pela pronta 

e completa execução daquelas ordens, que possa receber de autoridade competente. 

Tenente-

Coronel 

[...] tendo o segundo lugar no regimento, será o seu dever ajudar escrupulosamente o 

comandante a manter a sua autoridade, e fazer executar as suas intenções e projetos, 

por todos os meios que forem de seu alcance. 

Major 

Como fiscal do regimento é particularmente encarregado, e responsável ao comandante 

por todos os livros, e papéis do regimento. [...]. É responsável pela execução geral de 

todos os exercícios, [...] de sorte que assistirá frequentemente a eles, devendo ele 

mesmo ser instrutor dos oficiais novos [...]. 

Ajudante 

[...] é o assistente imediato do major, em todos os diversos serviços, que lhe tem sido 

determinado; além do que deve pessoalmente vigiar com a mais incansável atenção 

sobre tudo o que acontece no regimento [...]. 

Sargento de 

Brigada 

[...] é o assistente imediato do ajudante, e deve esmerar-se em adquirir as qualificações 

prescritas para aquele oficial. [...]. É o chefe imediato, e instrutor de todos os oficiais 

inferiores, a quem a sua conduta, e aparência devem servir de exemplo [...]. 

Picador 
[...] abaixo do major, tem a seu cargo todo o exercício, e instrução a cavalo, e deve ter 

todo o cuidado que sejam executados com a mais exata conformidade [...]. 

Sargento 

Picador 

Está debaixo das ordens imediatas do picador, de quem é assistente; e tudo, que se acha 

prescrito para governo daquele oficial, se aplica igualmente ao sargento picador [...]. 

Cabos 

 Picadores 

[...] ficam responsáveis pela devida execução de tudo que se acha determinado, relativo 

às [...] instruções, devendo com tudo fazer que a sua execução se efetue, tanto a 

respeito dos homens, como dos cavalos, sem violência ou aspereza. 

Quartel-Mestre 
[...] tem a seu cargo o armazém regimental, e tudo quanto nele se contém, e deve tomar 

cuidado que esteja bem arranjado [...]. 

Sargento 

Quartel-Mestre 

[...] está à imediata disposição, e debaixo das ordens do quartel-mestre. Deve atender a 

todos os pontos dos deveres daquele oficial, quando ele mesmo não estiver presente; e 

tudo quanto se acha prescrito para o quartel-mestre se aplica igualmente a ele. 

Cirurgião 
É responsável pelo tratamento dos doentes do regimento, e pela limpeza, boa ordem, e 

regularidades destes e do hospital regimental [...]. 

Ferrador-Mor 

É responsável de que eles [ferradores subalternos] sejam instruídos no modo 

estabelecido de ferrarem, e fazerem as ferraduras [...]. Terá a seu cargo a enfermaria de 

cavalos, e é responsável pela boa ordem, limpeza, e regularidade da mesma, assim 

como pelo bom tratamento dos cavalos doentes. 

Ferradores 

[…] estão debaixo do comando imediato do ferrador-mor. [...] farão todos os dias uma 

inspeção aos cavalos das suas respectivas companhias, e participarão qualquer sinal de 

doença, que tenham os cavalos. Devem conservar os cavalos bem ferrados [...]. 

Trombeta-Mor 

Tem graduação de sargento, e o comando imediato e direção dos trombetas, e é 

responsável pelo seu perfeito conhecimento dos diferentes toques, e que sejam capazes 

de desempenhar os seus deveres. 

Trombetas 
Devem obedecer às ordens do trombeta-mor; assistir regularmente as assembleias de 

instrução, [...], e serão pontuais à hora determinada do toque. 

Seleiro É responsável por ter sempre consertados os selins, e arreios de cavalos do regimento. 

Comandante de 

Companhia 

É responsável ao comandante do regimento pela boa ordem e disciplina da sua 

companhia, e pela pontual observância de tudo o que diz respeito ao regulamento geral 

do serviço [...]. 

Oficiais 

Subalternos das 

Companhias 

São responsáveis cada um pela porção da companhia, de que estiver encarregado, ao 

seu respectivo comandante, sobre o mais mínimo particular de disciplina, ordem, e 

arranjo, vestuário, armas, correame e munições; [...]. 

Oficiais 

Inferiores das 

Companhias 

[…] devem ter atividade, prudência, e zelo, saber montar bem a cavalo, e serem 

mestres de tudo, que diz respeito às qualificações de um bom soldado, tendo com tudo 

a habilidade de poderem ensinar aos outros, o que eles souberem. 

Soldados 
 Devem cuidadosamente evitar desordens e questões, quer seja com seus camaradas, 

quer com os habitantes; e toda qualidade de jogo é positivamente proibida. 

 

                                                           
53 Ibid., p. 1-78 (1ª Parte). Não há referências específicas sobre as atribuições dos cabos, mas se percebe no regulamento 

que eram auxiliares dos oficiais inferiores.  
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Prossegue: 
 

Parecerá a V. Ex. inconcebível como puderam chegar os bois e cavalos a semelhante estado 

de incapacidade, continuando o Exército em perfeita quietação; mas a explicação é facílima 

e verídica. Sendo os pastos desta vizinhança muito maus, não podiam nutrir os cavalos, e 

como a maior parte dos lombilhos não tinham enxergas, a mais pequena diligência ou 

excursão de oito dias deixava milhares de cavalos arruinados. Quanto aos bois, esses 

trabalharam todo o inverno a transportar alguns poucos de mantimentos.
65

   
 

Destarte, Barbacena resolveu permanecer momentaneamente na defensiva e acertou com 

Gustavo Henrique Brown (oficial prussiano, a serviço do Império), que reunia tropas em 

Pelotas e Jaguarão, uma junção no arroio das Palmas, afluente do rio Camaquã. Cabe-se 

destacar que o Exército do Sul chegou a contar com cerca de 7.300 homens, enquadrados em 

divisões e brigadas, somando-se dentre esses 560 civis recrutados pelo Barão do Cerro Largo 

(José de Abreu).66 

Todavia, antes disso, em dezembro de 1826, Carlos Maria de Alvear, comandante de 

tropas argentinas e orientais que se concentravam em Durazno (Exército Republicano), decidiu 

avançar sobre o território rio-grandense (vide Esboço III, p. 32). Seu plano era vencer o 

Exército imperial antes que este estivesse em condições de partir para a ofensiva, o que, 

pensava, levaria o Imperador a pedir a paz. Para tanto, com cerca de dez mil homens, avançou 

pelas margens do rio Negro e ocupou Bagé, em 26 de janeiro de 1827. Ao tomar conhecimento 

de que Barbacena tencionava reunir suas tropas com as de Brown, resolveu evitar que isso 

acontecesse, realizando manobras a fim de batê-las separadamente.67       

Barbacena manteve-se na defensiva, pois julgava imprudente atacar Alvear enquanto não 

tivesse uma força igual à dele. Também considerou que o inimigo, ao avançar para o interior 

do território rio-grandense, ficaria cada vez mais fraco em pessoal, cavalos e munição, ao 

contrário do Exército imperial, que se tornaria paulatinamente mais forte no que toca a esses 

elementos.   

Em 5 de fevereiro, conforme planejado, Barbacena e Brown juntaram suas tropas. Alvear 

mudou de ideia e nada fez para evitar isso. Preferiu deslocar-se em direção oposta, rumo ao rio 

Santa Maria, passando por São Gabriel, já que decidira manobrar e não atacar Barbacena em 

local por este escolhido. 

Entrementes, milicianos rio-grandenses passaram a pressionar Barbacena no sentido de 

que fosse desencadeado ataque imediato a Alvear, pois as forças invasoras, em suas marchas, 

realizavam saques e depredações. Caso tal ordem não fosse dada, ameaçavam abandonar as 

                                                           
65 HORTA, Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira. (Marquês de Barbacena). Documento nº 10 de 14 de janeiro de 

1827, ao Conde de Lajes, ministro da Guerra. In: AGUIAR, 1896, p. 251. 
66 1) FRAGOSO. Augusto Tasso. A Batalha do Passo do Rosário. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1951. p. 392.    
67 1) HISTÓRIA do Exército Brasileiro, 1972, p. 529-544. 2) BENTO, 2003, passim. 3) BARROSO, 2000, p. 137-154. 4) 

TITÁRA, Ladisláo dos Santos. Memorias do Grande Exército Alliado Libertador do Sul da America. [Porto 

Alegre?]: Typographia de B. Berlink, 1852. p. 117-146. 5) FRAGOSO, 1951, passim. 6) CARNEIRO, David. História 

da Guerra da Cisplatina. São Paulo: Nacional, 1946. passim. 7) GARCIA, Rodolfo (Org.). Obras do Barão do Rio 

Branco VI A: efemérides brasileiras. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2012. p. 158-169. 8) Há muitas 

divergências relativas aos eventos ocorridos no conflito, tanto por parte dos que dele participaram, quanto por conta de 

historiadores. Optei por adotar os dados mais consensuais.    



32 

  

fileiras e combater o inimigo por conta própria. Diante disso e por crer que os republicanos se 

retiravam, o comandante brasileiro resolveu ir ao encalço deles. Os dois exércitos acabaram se 

defrontando em 20 de fevereiro, nas proximidades (cerca de seis quilômetros a leste) do Passo 

do Rosário (situado no rio Santa Maria).68 

Cabe-se salientar que o comandante brasileiro, dias antes da batalha, havia lançado a 1ª 

Brigada de Cavalaria Ligeira, comandada por Bento Manoel, para acompanhar a 

movimentação de Alvear. Composta por cerca de 1.200 homens, essa tropa, após uma 

escaramuça, perdeu o contato com o inimigo e acabou não tomando parte da batalha, embora 

estivesse no Passo do Umbu (localizado no rio Ibicuí), a cerca de 40 quilômetros do local do 

confronto, e seu comandante tenha sido avisado dos eventos que ocorriam.69  

O embate foi travado em um terreno suavemente ondulado, coberto por macegas secas, 

por onde passava o caminho que levava para Alegrete, Itaqui e outras localidades. Tal área era 

delimitada ao sul pelo arroio Imbaé ou Ituzaingó (neste os republicanos basearam-se para dar 

nome à batalha). 
 

Esboço III – MARCHA DOS CONTENDORES ANTES DA BATALHA DO PASSO DO ROSÁRIO 
70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Ibid. (todas)  
69 Ibid. (todas) 
70 Adaptado de: CARNEIRO, 1946, Esboço “Marchas antes da Batalha do Passo do Rosário”. 
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Os contendores ocuparam elevações, distantes cerca de três quilômetros uma da outra, 

separadas por um pequeno vale, cortado por uma sanga pouco profunda. Os exércitos tinham 

perfis semelhantes: eram compostos por soldados de 1ª linha, milicianos, voluntários e 

mercenários europeus. De modo geral, careciam de instrução, disciplina, suprimento e material 

bélico. Todavia, os republicanos tinham superioridade numérica, cerca de dez mil homens, que 

se opunham a aproximadamente seis mil imperiais. Alvear tinham como trunfos um número 

superior de cavalarianos, bem como peças de artilharia de alcance superior. Barbacena tinha a 

seu favor um efetivo maior de infantes (vide composição das tropas dos contendores e as 

principais ações ocorridas na batalha no Quadro XII, p. 35, e no Esboço IV, p. 36).71   

Na véspera da batalha, Alvear, ciente da aproximação de Barbacena, resolveu confrontá-

lo. Para isso ordenou o retorno de tropas que já haviam transposto o rio Santa Maria pelo Passo 

do Rosário. Barbacena, ciente apenas de parte da movimentação dos republicanos, pensou que 

o grosso do Exército de Alvear se encontrava além do rio Santa Maria. Dessarte, no alvorecer 

do dia da batalha, o comandante brasileiro, depois de penosa marcha noturna, avistou nas 

elevações que se descortinavam apenas uma fração do inimigo, comandada por Lavalleja. 

Considerou essa tropa ser a retaguarda do Exército Republicano, que cobria a retirada do 

grosso. Na realidade, as demais tropas inimigas, descansadas, estavam ocultas, favorecidas 

pelo terreno ondulado, pouco atrás do contingente avistado pelo chefe imperial. 

Tendo como base as informações que dispunha, por volta das 6h, Barbacena começou a 

manobrar tendo em vista atacar Lavalleja. Enquanto fazia isso, para a sua surpresa, 

paulatinamente passaram a se apresentar no palco de combate as tropas adversárias que 

estavam ocultas.     

Não obstante a inferioridade numérica que percebeu ter, o comandante imperial manteve 

seu plano ofensivo. Para tanto posicionou o grosso da tropa na seguinte ordem: à direita, a 1ª 

Divisão (Barreto), e à esquerda, a 2ª Divisão (Calado); nos flancos direito e esquerdo do grosso 

dispôs, respectivamente, a 2ª Brigada de Cavalaria Ligeira (Bento Gonçalves) e a tropa do 

Barão do Cerro Largo; oito peças de artilharia foram destacadas para a 1ª Divisão, três para a 

2ª Divisão e uma para o Barão do Cerro Largo; na retaguarda do dispositivo de ataque ficaram 

os trens de bagagens e suprimentos, guardados por 127 lanceiros (oriundos de diversos 

destacamentos, dentre eles estavam uruguaios - guaranis de Missões). Alvear, por sua vez, 

posicionou sua tropa dividida em três grupos principais, comandados, da direita para a 

esquerda, por Juan Lavalleja, Estanislao Soler e Julián Laguna.  

Barbacena determinou que a 1ª Divisão realizasse a ação principal; a 2ª Divisão deveria 

apoiá-la. Por volta das 07h30min, o combate teve início com fogos de artilharia. Em seguida, a 

1ª Divisão avançou obliquamente em direção ao centro do dispositivo do inimigo, ultrapassou 

a sanga e começou a galgar a elevação onde se encontrava o adversário. Forças de cavalaria e 

infantaria republicanas contra-atacaram, mas foram repelidas pela 2ª Brigada de Cavalaria 

                                                           
71 Descrição da batalha baseada em: 1) HISTÓRIA do Exército Brasileiro, 1972, p. 529-544. 2) BENTO, 2003, passim. 

3) BARROSO, 2000, p. 137-154. 4) TITÁRA, 1852, p. 117-146) FRAGOSO, 1951, passim. 6) CARNEIRO, 1946, 

passim. 7) Barão do Rio Branco. In: GARCIA, 2012, p.158-169. 8) OSORIO, Fernando Luis. História do general 

Osorio. Rio de Janeiro: Typ. de G. Leuzinger & Filhos, 1894. p. 174 (referência sobre a participação de Osorio). 
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(Araújo Barreto). Diante da ameaça que se consumava, Alvear ordenou outros ataques de 

cavalaria contra a 1ª Divisão. Em face disso, a infantaria desta adotou formações em quadrado 

e com o apoio da cavalaria repeliu as investidas. Entretanto, as ações inimigas fizeram cessar o 

avanço da 1ª Divisão, para o que também contribuiu a ação da artilharia republicana (a 

artilharia brasileira, de menor alcance, pouco podia fazer para apoiar a 1ª Divisão).  

Entrementes, o flanco direito da 1ª Divisão ficou desprotegido, pois a 1ª Brigada de 

Cavalaria (Egídio Calmon), que a integrava, acabou desfeita (o 1º RC perdeu quase todos os 

seus homens em luta; o 24º RC abandonou o campo de batalha), e a 2ª Brigada de Cavalaria 

Ligeira (Bento Gonçalves) se desintegrou diante de ataques de cavalaria (o 39º RC abandonou 

o campo de batalha sem lutar e o 21º RC foi posto para fora dele). Em face disso, Barbacena 

ordenou a Calado, comandante da 2ª Divisão, que enviasse a 3ª Brigada de Cavalaria (Barbosa 

Pita) para reforçar a 1ª Divisão. Reforçada, esta retomou o ataque, mas foi novamente contida; 

em consequência, recebeu ordens para retornar a sua posição de partida.   

Na outra ala, a 2ª Divisão (Calado) iniciou seu avanço, mas pouco progrediu. 

Inicialmente, a 3ª Brigada de Cavalaria (Barbosa Pita) repeliu ataque de cavalaria lançado por 

Lavalleja. Logo depois, porém, os voluntários do Barão do Cerro Largo, que seguiam na 

vanguarda e protegiam o flanco esquerdo, entraram em pânico ao serem atacados por outras 

forças do referido comandante oriental. Na confusão, muitos deles deslocaram-se em direção à 

2ª Divisão, cujos membros, impossibilitados de discernir quem era amigo ou inimigo, 

fuzilaram a todos. O próprio Barão acabou morto por fogo amigo. De toda sorte, a 2ª Divisão 

repeliu essa carga. Nesse momento, o alferes Manoel Luis Osorio, futuro patrono da Cavalaria, 

integrante desta Divisão (3º RC), alertou o seu comandante sobre a conveniência de contra-

atacar. Recebeu resposta áspera: “vá para seu lugar esperar ordens”. Retirou-se murmurando: 

“para fugir daqui a pouco, ninguém há de esperar ordens”. 

Já sem proteção nos flancos, Barbacena ordenou que 2ª Divisão se unisse a 1ª Divisão, a 

fim de conjugarem esforços, o que não foi possível em razão da cavalaria inimiga estar entre 

elas. Não obstante, as divisões imperiais continuaram a resistir às cargas.  

Por volta das 14h, a situação começava a ficar insustentável. Após quase seis horas de 

luta, a tropa brasileira estava com fome e sede, o que era agravado por calor escaldante e 

fumaça resultante da queima da vegetação seca. O pior, porém, é que começava a faltar 

munição, pois a cavalaria inimiga e desertores haviam saqueado os trens de bagagem e de 

suprimentos que estavam na retaguarda.   

Diante da situação e na iminência de ver suas tropas cercadas, Barbacena ordenou às 

divisões que se retirassem do campo de batalha e retraíssem em direção a Cacequi, o que se 

deu em boa ordem. Tropas inimigas acompanharam a movimentação, sem interferir.   

As baixas imperiais somaram aproximadamente 200 mortos, 150 prisioneiros ou feridos 

deixados no campo de batalha, 91 feridos que acompanharam o Exército, e 800 dispersos ou 

extraviados. As republicanas, 211 mortos e 331 feridos. Uma peça da artilharia imperial, cujas 

rodas do reparo quebraram, ficou em poder do inimigo.72   

                                                           
72  Baixas da batalha, conforme dados do Barão do Rio Branco, In: GARCIA, 2012, p. 166-167. 
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ESBOÇO IV: BATALHA DO PASSO DO ROSÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(A) 1ª Divisão marcha obliquamente para atacar o centro do inimigo. (B) Divisões brasileiras passam a ser 

atacadas, principalmente por cavalaria; resistem a todas as cargas, mas ficam impossibilitadas de avançar. 

(C) Lavalleja ataca os voluntários do Barão do Cerro Largo. (D) Em pânico devido ao ataque sofrido, os 

voluntários do Barão do Cerro Largo avançam sobre a 2ª Divisão, recebem “fogo amigo” e depois deixam 

o campo de batalha - flanco esquerdo imperial fica desguarnecido. (E) 1ª Brigada de Cavalaria da 1ª 

Divisão desintegra-se (1º Regimento de Cavalaria perde quase todos os seus homens em luta; o 24º 

abandona o campo de batalha). (F) 2ª Brigada de Cavalaria Ligeira é atacada. (G) 2ª Brigada de Cavalaria 

Ligeira dissolve-se (39º Regimento de Cavalaria retira-se do campo de batalha, 21º Regimento de 

Cavalaria é forçado a sair dele) - flanco direito imperial fica sem proteção. (H) Barbacena ordena que a 3ª 

Brigada de Cavalaria da 2ª Divisão reforce a 1ª Divisão. (I) 1ª Divisão retoma o ataque, mas é barrada. (J) 

Trens de bagagens e suprimentos são saqueados. (L) Barbacena ordena que a 1ª Divisão volte a sua 

posição de partida. (M) Na iminência de ter suas tropas cercadas e devido à falta de munição, o 

comandante imperial ordena que as divisões deixem o campo de batalha, o que se deu em boa ordem. 
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Capítulo II 

 

TEMPO DOS GRANDES HERÓIS E  

A GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA - 1853/1870 

 

Foi quando; por sol resplendente, vi prepararem as colunas de ataque no alto dos 

outeiros vizinhos. O espetáculo era positivamente deslumbrante, a ansiedade geral. 

Terminara o bombardeio de maneira que a fumaça, que se havia acumulado nas 

baixadas como impenetrável e denso véu, de todos os lados subia adelgaçada, cada 

vez mais tangida por brisa esperta, quase frígida. Aí destacou-se, à frente de todos, 

da outra banda daquela em que eu me achava, um homem só, montado num grande 

cavalo branco, cujo pelo brilhava à luz do dia como se fora um animal todo de 

prata. Começou ele a descrever o declive com a maior calma e majestade, embora 

logo se tornasse alvo de nutrida fuzilaria e até tiros de peça. Perguntei a um 

soldado de cavalaria que por junto de mim passou: “Quem é aquele cavaleiro?” 

“É o general Osorio”, respondeu-me ele. E a estas simples palavras de mim se 

apoderou tal frêmito de entusiasmo que eu quisera estar ao seu lado, ante os olhos 

de todo o Exército brasileiro. São atos destes que arrebatam os homens até os mais 

frios e céticos e os levam à morte, afrontando extraordinários, quase inacreditáveis 

perigos. Em outras circunstâncias e decerto aí em cenário mais grandioso, repetia 

Osorio a admirável façanha da passagem do Paraná, no Passo da Pátria, ele à 

frente de todos, sempre ele, jogando a vida com a maior serenidade, ou antes, com 

a maior simplicidade, como se fora o mais obscuro e insignificante soldado, cuja 

perda pouco importaria ao Exército e à Pátria.95 
 

 Visconde de Taunay     
 

 

Na década de 1860, o Império novamente foi envolvido em conflitos na bacia do Prata. 

Inicialmente, interveio contra o líder blanco Atanasio Aguirre, que adotara medidas que iam de 

encontro aos interesses brasileiros no Uruguai; depois, em reação a inesperados ataques 

perpetrados pelo presidente paraguaio Solano López, nas províncias de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul.       

O efetivo do Exército, para o ano financeiro de 1864/1865, havia sido fixado em 18 mil 

praças, em circunstâncias ordinárias, e em 24 mil, para casos extraordinários. Em relação à 

Cavalaria, previa-se, em tempo de paz, a existência de cinco regimentos móveis, além de 

corpos fixos (de guarnição). Caso completos, somados os corpos móveis e fixos, se chegaria a 

3.916 homens. Em março de 1864, porém, ao todo, encontravam-se arregimentados somente 

2.115. Na melhor situação estava o 1º RCL, da Corte, que contava com 429 dos 614 

integrantes previstos; na pior, o 5º RCL, de Bagé, que dispunha de apenas 228.96    

                                                           
95

 TAUNAY, Alfredo Maria Adriano d’Escragnolle. (Visconde de Taunay). Recordações de guerra e de viagens. 

Brasília: Senado Federal, 2008. p. 55-56. 
96 1) BRASIL. Lei nº 1.220, de 20 de julho de 1864. 2) MATTOS, José Marianno de. Relatório do ano de 1863, 

apresentado à Assembleia Geral Legislativa, em 1864, pelo ministro da Guerra. Rio de Janeiro: Typographia Universal de 

Laemmert, 1864. Quadro do Exército (pessoal previsto); e Mapa da Força dos Corpos do Exército, por Armas, e da 

Guarda Nacional destacada (pessoal existente). 
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Em dezembro de 1865, iniciada a guerra contra o Paraguai, o 4º e o 5º RCLs foram 

transformados em corpos de caçadores a cavalo (CCC). As unidades de guarnição deram 

origem a mais três destes corpos. O 1º RCL permaneceu na Corte, fazendo a guarda do 

Imperador (vide corpos de cavalaria, ativos entre 1852 e 1870, nos Quadros XV e XVI, p. 

50).97    

Os CCCs, em exércitos europeus, tradicionalmente eram unidades mais flexíveis se 

comparados aos RCs, sendo destinados principalmente para ações de reconhecimento e 

segurança, além de escaramuças. Deveriam ser aptos a combater montados ou a pé, o que se 

mostraria importante durante o conflito contra o Paraguai, devido aos frequentes períodos de 

escassez de cavalos. O quadro de pessoal dos CCCs encontra-se na p. 51. 

  Ademais, para aumentar os efetivos, foram mobilizados corpos provisórios de cavalaria 

da Guarda Nacional (CCGN). Logo no início da guerra foram convocados 33 destes pelo 

presidente da província do Rio Grande do Sul (11.778 homens). Também foram incorporados 

corpos de voluntários de cavalaria (CVC). Em setembro de 1865, existiam quatro destes, que 

formavam uma brigada ligeira (1.066 homens).98  

O Conde d’Eu, que comandou as tropas brasileiras na fase final da guerra, comentou 

sobre a estrutura organizacional das unidades de Cavalaria: 
 

[...] a que pareceu mais conveniente e foi dada a todos os corpos provisórios organizados 

com praças da Guarda Nacional é a de corpos de seis companhias ou três esquadrões, dos 

quais um era armado com clavinas e os dois outros com lanças. Somente os regimentos de 

linha tinham oito companhias por ser este o plano que lhes deu o decreto nº 782 de 19 de 

abril de 1851. Achando-se porém, como já disse, muito reduzido o pessoal de tais corpos, 

ficavam assim suas companhias compostas dum número de praças por demais limitado em 

relação ao dos oficiais, organização antieconômica e inconveniente. A instituição dos corpos 

de caçadores a cavalo, criados pelo decreto nº 7.555 de 9 de dezembro de 1865 nenhuma 

vantagem apresentou, nem consta mesmo que nunca chegassem a se diferenciar dos 

regimentos da Arma na sua organização, no seu armamento ou no serviço que prestavam. 

Com toda a razão, pois, foram eles extintos pelo decreto nº 4.572 de 12 de agosto de 1870.
99

 

 

Em caso de guerra, as unidades de cavalaria eram normalmente grupadas em brigadas 

(Bda), que por sua vez davam origem às divisões (Div). Da reunião destas, formavam-se os 

corpos de exército (C Ex). Como exemplo, o enquadramento do 2º e 3º RCLs, em 1º de março 

de 1866, pode ser verificado no Organograma III, p. 51.        

Em relação ao recrutamento da Cavalaria, durante a guerra foram alistados voluntários e 

convocados guardas nacionais, a maioria natural do Rio Grande do Sul, o que se fez de acordo 

com a legislação existente. Para reforçar as tropas de linha em geral e as de guardas nacionais, 

legislou-se no sentido de criar os batalhões de voluntários da Pátria (BVP), nos quais poderiam 

                                                           
97

  BRASIL. Decreto nº 3.555, de 9 de dezembro de 1865.    
98

 1) GONZAGA, João Marcellino de Souza. Relatório com que o bacharel João Marcelino de Souza Gonzaga entregou a 

administração da província de S. Pedro do Rio Grande do Sul ao Visconde da Boa Vista. Rio de Janeiro: Typographia Universal 

de Laemmert, 1865. Mappa da força da Guarda Nacional chamada a destacamento para o serviço de campanha por actos da 

Presidencia da Provincia do Rio Grande do Sul. Os CCGNs receberam numeração de 1º a 33º. O 20º foi licenciado. 2) 

FRAGOSO, v.2, 2009, p. 244.  
99

 GASTÃO, Luís Filipe Maria Fernando. (Conde d’Eu). Resposta de Sua Alteza o Conde d’Eu, ao Aviso de 16 de maio de 

1872. Rio de Janeiro. 7 de agosto de 1872. In: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Anuário do Museu Imperial. 

Petrópolis, p. 246, 1941.  
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O armamento portátil do nosso Exército [...] continua [...] a ser o de carregamento pela boca, 

raiado, de calibre 14,8 milímetros, conforme o modelo que adotamos desde 1858, conhecido 

hoje por modelo brasileiro; o do mesmo sistema, conforme o modelo inglês, cuja principal 

diferença em relação ao nosso consiste em ter o calibre um pouco menor, 14,66 milímetros. 

Consta esse armamento portátil [...] da clavina, pistola, espada, e lança, para a Cavalaria. 

Além deste armamento especial para as praças dos diferentes corpos e armas do Exército 

adotamos desde o começo da guerra, e conservamos até hoje, o revólver de 6 tiros, de calibre 

12, do sistema Lefancheux, para armamento e defesa pessoal dos oficiais.
118

 

 
Lustoza Paranaguá também comunicava a compra de duas mil carabinas Spencer, de 

repetição e retrocarga, que foram destinadas à Cavalaria. O Conde d’Eu comentou sobre elas:  

 
[...] no último período da guerra todos os esquadrões de clavineiros chegaram a ser armados 

de clavinas Spencer do sistema repetidor, as quais além de conterem no receptáculo da 

coronha sete cartuchos que se atiravam sucessivamente, sem necessidade de se carregar 

novamente a arma, podiam também funcionar como qualquer outra arma de carregar pela 

culatra, carregando-se os cartuchos um por um e ficando entretanto em reserva os sete do 

receptáculo ou depósito da coronha. Essas armas prestaram excelentes serviços nas mãos dos 

nossos soldados de cavalaria que nenhuma dificuldade encontraram no seu manejo.
119 

 

No que concerne à remonta, houve óbices que acompanharam as forças brasileiras por 

toda a guerra, especialmente na fase inicial. Em razão de em tempo de paz não existir serviço 

de provimento de animais compatível com as necessidades que se apresentavam, procurou-se, 

às pressas, adquiri-los junto a estancieiros da região da bacia do Prata, principalmente 

argentinos. 

Todavia, nos primeiros tempos do conflito, as cavalhadas não receberam o devido 

cuidado, e a maioria dos animais pereceu prematuramente. Isso ocorria em razão da falta de 

forragem adequada, doenças infectocontagiosas, sobrecarga de atividades, sujeição a 

arreamentos de má qualidade, sem falar dos ferimentos em combate. Para agravar, não havia 

um corpo de médicos veterinários e enfermeiros para lhes dar a necessária assistência. Diante 

disso, era comum ver cavalarianos transportando seus arreamentos nas costas, por falta de 

montaria.120 

O Duque de Caxias, ao assumir o comando das tropas em fins de 1866, buscou minorar 

tais problemas. Ordenou atenção aos três mil cavalos existentes que em sua maioria estavam 

em mau estado, mandou adquirir outros, e organizou um sistema regular de fornecimento de 

milho e alfafa para manter supridos os armazéns. Com isso, deu condições para a Cavalaria 

bem executar as operações vindouras.121 

 

                                                           
118 PARANAGUÁ, João Lustoza da Cunha. Relatório apresentado à Assembleia Geral pelo Ministro da Guerra. Rio de 

Janeiro: Typographia Nacional, 1868. p.16.  
119 GASTÃO, Resposta de Sua Alteza o Conde d’Eu, ao Aviso de 16 de maio de 1872. In: BRASIL. Ministério da 

Educação e Cultura, p. 253, 1941.  
120 CAMOLEZE, Edino. A Guerra do Paraguai sob a óptica da veterinária militar. Animal Business Brasil. Site.   
121 HISTÓRIA do Exército Brasileiro, 1972, p. 640-641. 
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O fardamento da cavalaria de linha foi detalhado em 1852, via Decreto nº 1.029, de 7 de 

agosto; modificado em 1866, pelo Decreto nº 3.620, de 28 de fevereiro (vide Quadro XX, p. 

58). A indumentária da Guarda Nacional era diversificada; Dionísio Cerqueira, oficial que 

participou da guerra, a descreve, assim como peculiaridades dos integrantes desta tropa (vide 

Quadro XXI, p. 59).     

Quanto ao emprego em combate, previa-se que os cavalarianos participassem de ações 

ofensivas, combatendo a cavalo, para, assim, tirar partido de sua velocidade e poder de choque. 

Durante o conflito, realizaram as tradicionais cargas, além de missões de segurança e 

reconhecimento, das quais resultavam frequentes escaramuças.  

 Em ordem de marcha expedida por Osorio, em 1865, constam diversas missões típicas 

previstas para a cavalaria (vide quadro abaixo). 

 

QUADRO XIX – ORDEM DE MARCHA DE OSORIO: 2 DE SETEMBRO DE 1865.
123

 
 

 

ORDEM DE MARCHA 
 

O toque de alvorada é o de aprontar. A este toque, desarmam-se as barracas, colocam-

se os bois e cavalos nos diversos veículos e na artilharia; encilham-se os cavalos e 

cargueiros, e os quartéis-mestres reúnem as bagagens e mulheres. As guardas do campo e 

ordenanças de infantaria e os piquetes recolhem-se a seus corpos, menos as guardas da 

pagadoria e principal. Esta, marcha a retaguarda da última bateria. A bagagem marcha no 

flanco reverso da coluna, à distância de 50 a 80 passos, se o terreno permitir, e nos passos 

e desfiladeiros passa à retaguarda das brigadas a que pertençam. As cavalhadas 

marcharão ainda no flanco da bagagem à distância maior de 100 passos, e tocados de 

maneira que se não juntem tanto os cavalos, que se estropiem. Os corpos e as brigadas 

guardam uns dos outros a distância de 24 passos, além da que deve ocupar a sua primeira 

fração. As divisões guardam 100 passos de distância entre si, na marcha. O transporte 

segue a cauda da coluna e em primeiro lugar as carretas de munições de infantaria, tão 

reunido como o permitir a estrada. Seguir-se-á o hospital; ficando para atrás da guarda da 

retaguarda o comércio, que não se permitirá passar nenhum desfiladeiro sem que todo o 

Exército o tenha passado. Pelo quartel-general será detalhado o corpo de cavalaria que faz 

a vanguarda, e o que faz a retaguarda. O 1º dará meio esquadrão de flanqueadores para o 

flanco pião da coluna. O 2º dará meio esquadrão para o flanco reverso. A vanguarda tem 

por fim explorar o campo, e não deixar entrar pessoa alguma na coluna sem ser 

reconhecida, e será conduzida ao quartel-general. Os flanqueadores e a guarda da 

retaguarda têm o mesmo dever, e todos, o de não deixarem sair do Exército ninguém sem 

portaria, salvo sendo acompanhado de um ajudante do quartel-general. Aos indivíduos 

que entrarem, não se permitirá ser interrogados senão pelo comandante da vanguarda, até 

serem apresentados ao quartel-general. Quando no acampamento se ouvirem mais de 2 

tiros seguidos, o Exército tomará as armas e se formará, mandando logo os comandantes 

das divisões receber ordens do general em chefe. Nas marchas, nem os oficiais nem as 

praças de prét podem sair dos seus lugares, na formatura; e acampados, não podem sair 

dos seus acampamentos sem licença, senão até onde possam ouvir o toque de chamada do 

seu corpo; e com licença, indicarão o lugar para onde, dentro do acampamento. Não é 

permitido na marcha, chegarem-se e aglomerarem-se os indivíduos do Exército às casas 

por onde passem. Para evitar isto, o comandante da cavalaria que fizer a testa da coluna, 

mandará pequenas guardas comandadas por oficiais para essas casas, até chegar a guarda 

da retaguarda. Esta guarda reunirá os cavalos e bois que forem ficando cansados, e ao 

reco1her, entregará ao comandante do transporte.  

                                                           
123 OSORIO, Manoel Luis. Ordem de Marcha, de 2 de setembro de 1865. In: OSORIO, Fernando Luis; OSORIO, 

Joaquim Luis. História do general Osorio. v. 2, Pelotas: Typ. do Diario Popular, 1915. p. 113-114. 
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QUADRO XX - UNIFORMES DA CAVALARIA DE LINHA
124

 
 

1866-1870 

 
 

 

Alferes, capitão, oficial, clarim e dois soldados (todos com 2º uniforme) 
 

 
CAÇADORES A CAVALO – 1866 

 

 
 

 

Coronel (2º uniforme), capitão (1º uniforme), praça (2º uniforme), idem (1º uniforme) 
 

 

 

1º REGIMENTO DE CAVALARIA LIGEIRA - 1866 
 

 

 
 

Alferes (grande uniforme), tenente (pequeno uniforme), soldado (uniforme de meia marcha), soldado 

(grande uniforme), idem (pequeno uniforme) 
 

                                                           
124 BARROSO, 1922, p. 96-97, estampas nº 112, 113 e 120.  
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Rodrigues da Silva descreve como se deu a travessia: 

 

Na tarde de 15 de abril, conchegaram-se à margem do rio as duas divisões de infantaria, 

Argolo e Sampaio, 50 atiradores a cavalo, 100 praças de engenheiros e 8 bocas de fogo. No 

dia seguinte, 16, pela manhã, embarcaram em vastos transportes, chatas, canoas e avisos, 

cada uma ao costado do navio de guerra, e largaram em direção ao forte Itapiru. Ao meio-

dia, mais ou menos, e no momento em que a Esquadra, descarregando as suas baterias, 

enfumaçou completamente toda a margem, de improviso, a expedição virou de bordo, desceu 

o Paraná a toda força, e subiu o Paraguai. [...]. No lugar escolhido atraca um vapor e uma 

chata. Osorio, de lança em punho, a bandeirolinha a tremular, acompanhado somente da 

inseparável ordenança, é o primeiro a pôr o pé em terra, e, montando logo a cavalo, sai em 

descoberta. Sucessivamente, desembarcaram o 2º de Voluntários da Pátria, ao mando de 

Deodoro da Fonseca; o 26º, de Figueira de Melo; o 13º Batalhão de Infantaria, de Augusto 

César da Silva; e quatro canhões, de João Mallet, seguindo-se depois a 1ª divisão e a 3ª. 

Osorio, por duas vezes, perseguido pela guarda inimiga, regressou ao desembarque. Houve 

um momento de vacilação, mais determinante, quando um grumete, de vigia na extremidade 

do mastro do vapor, avistou mais força ao nosso encontro. De súbito, sem medir 

consequências, o grande general, com o seu piquete de 12 praças apenas, comandado pelo 

intrépido capitão Pantaleão Teles de Queirós, avança denodadamente, sulcando as águas de 

enorme e funda lagoa, dá combate ao inimigo, e sustenta-o, até chegar o auxílio daqueles 

corpos que correram pressurosos. As peças de artilharia, conduzidas ao ombro dos soldados 

com água pelos peitos, guarneciam-nas praças do 26º de Voluntários, com o tenente Sousa 

Castelo e o autor deste livro [...]. Osorio, na véspera da passagem, havia publicada Ordem do 

Dia, onde estava escrito o seguinte: “Soldados! É fácil a missão de comandar homens livres; 

basta mostrar-lhes o caminho do dever. O nosso caminho está ali em frente. Avante, 

soldados!”
161 

 

Os brasileiros continuaram o avanço e após combates ocuparam o forte de Itapiru, em 18 

de abril. A guarnição deste e tropas que estavam em suas adjacências haviam sido evacuadas 

para região mais segura, no Estero Bellaco, já que López verificara que se permanecessem na 

orla do rio ficariam expostas aos fogos da Marinha brasileira e passíveis de cerco por parte dos 

recém-desembarcados.162  

Após ocupar Passo da Pátria, os aliados decidiram seguir para a fortaleza de Humaitá, 

que barrava o acesso a Assunção. Todavia, em 2 de maio, sua vanguarda, formada por 1.900 

brasileiros e 1.700 uruguaios, foi emboscada no Estero Bellaco, por cerca de 4.500 paraguaios. 

Após sangrento embate, o inimigo foi repelido.163 O dia foi salvo por Osorio, que prontamente 

interveio em apoio a Flores (comandante das tropas avançadas). Segundo Theodoro Fix: 
 

Os cavaleiros de López tinham trazido na garupa soldados de infantaria, e estes, lançando-se 

sobre as baterias, matando e desbaratando os artilheiros, já iam arrastando a toda a pressa os 

canhões, quando o general Osorio acudiu com alguma tropa; a confusão era horrível, a 

derrota quase completa. Osorio, porém, rechaçou o inimigo, retomou-lhe parte dos canhões e 

o obrigou a fugir em debandada para dentro da mata”.
164 

                                                           
161 SILVA, 2007, p. 40-41 
162 Baixas nos combates de 16 e 17 de abril - brasileiras: 65 mortos, 288 feridos e quatro extraviados; paraguaias: cerca de 

500, entre mortos e feridos. Conforme FRAGOSO, 2009, v.2, p. 361. 
163 Baixas (mortos e feridos) no combate de 2 de maio - brasileiras: 1.102; argentinas: 49; uruguaias: 400; paraguaias: 

cerca de 2.300. Conforme: FRAGOSO, 2009, v.2, p. 378. 
164 FIX, Theodoro. Historia da Guerra do Paraguay. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1872. p. 119-120. 
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Enquanto isso, López buscava organizar um novo exército a leste de Assunção, na região 

das cordilheiras, mais especificamente nas localidades de Ascurra e Peribebuí (declarou esta 

sua nova capital). Ressentia-se, entretanto, da falta de toda sorte de material bélico, de 

suprimentos e de homens em condições de combate. 

Em julho de 1869, d’Eu concentrou as tropas em Piraju, cerca de 20 km a oeste de 

Peribebuí (por volta de 33 mil homens, sendo 28 mil brasileiros, quatro mil argentinos e mil 

uruguaios). Em seguida, planejou uma manobra de envolvimento para aniquilar a tropa de 

López (aproximadamente 13 mil combatentes; o grosso estava em Ascurra e havia 

destacamentos em Peribebuí, Altos e em outras localidades). A ação principal do envolvimento 

seria liderada pelo próprio Conde e se daria por meio de um movimento que passaria por 

região ao sul das posições inimigas. E. Mitre foi encarregado de realizar ações secundárias 

frontais e ao norte, a fim de fechar o cerco (vide manobra no Esboço XVI, p. 90).219  

Conforme o planejado, d’Eu saiu de Piraju em 1º de agosto. Contornou as posições 

inimigas passando por Sapucai e Valenzuela, e, em 12 de agosto, atacou a retaguarda dos 

paraguaios, apossando-se de Peribebuí. Paralelamente, E. Mitre cerrou sobre Ascurra, Altos e 

Atirá.   

Gustavo Barroso descreve a tomada de Peribebuí: 

 

A 11 de julho, o Conde passou em revista o 1º Corpo em Pirajú e a 13, o 2º em Tacuaral. A 

1º de agosto, o Exército pôs-se em movimento, iniciando o envolvimento de larga 

envergadura de Peribebuí. O 1º Corpo recalcou os defensores do desfiladeiro de Sapucai. O 

2º avançou por Valenzuela e Itacurubi. A cavalaria lançou-se em descoberta até Barreiro 

Grande. E foram todos se acercando da nova capital paraguaia. López cercara-a com uma 

linha de trincheiras, artilhada com 18 peças de todos os calibres. Sobre ela, os Aliados 

desembocam por três caminhos: de Barreiro Grande, de Caacupé e de Valenzuela, no dia 12 

de agosto. O Conde ordena o ataque, depois de rápida preparação de artilharia. Ao toque de 

avançar, desenvolvem-se as linhas de atiradores, seguidas pela engenharia com faxinas e 

pranchas. Os soldados do Império galgam as trincheiras e penetram no recinto. Os 

paraguaios resistem com um denodo nunca visto àquele alude de sólida e veterana infantaria. 

Os argentinos carregam valentemente. Toda a artilharia cai às mãos dos assaltantes. Doze 

bandeiras atestam sua vitória. Mas o fidalgo general João Manuel Mena Barreto paga com a 

vida o triunfo de nossas armas.
220

 

 

Entretanto, López, que estava em Ascurra, conseguiu se desvencilhar do envolvimento e 

seguiu com tropas rumo noroeste. Cientes disso, d’Eu seguiu para Caacupé, e E. Mitre, para 

Tobati. Dessas localidades, continuaram a perseguir López.  

Em Campo Grande, em 16 de agosto, entre cinco e seis mil paraguaios, comandados por 

Caballero, que estavam na retaguarda da coluna de López, opuseram resistência aos aliados, 

mas sofreram pesada derrota.221  

                                                           
219 FRAGOSO, v.4, 2009, p. 154-246.  
220 BARROSO, 2000, p. 301. 
221 Baixas no combate de 16 de agosto - brasileiras: 65 mortos e 366 feridos; paraguaias: cerca de dois mil mortos e 1.300 

prisioneiros. Conforme TAUNAY, Alfredo Maria Adriano d’Escragnolle. A Campanha da Cordilheira: Diário do 

Exército. São Paulo: Melhoramentos, [19--?]. p. 201.  



93 

  

Capítulo III 

 

 TRANSIÇÃO DO IMPÉRIO PARA A REPÚBLICA 

 E A GUERRA DO CONSTESTADO - 1871/1915  

 

Cavalaria. - É a arma que demanda mais flexibilidade e elasticidade 

evolucionária, sem prejuízo da coesão, porque - cobre, explora, reconhece e ataca; 

- consequentemente, ora desenvolve a ordem dispersa, cujas formações são 

essencialmente irregulares, móveis e isentas de formalismo, ora prefere a ordem 

unida, formações compactas, passando rapidamente de umas a outras, com célere 

mobilidade, que é a sua primeira qualidade tática. Essa circunstância e a 

anteriormente referida, quanto ao escalonamento normal para o combate, 

demonstram a conveniência de ser organizada em ordem ternária, dando-se lhe um 

efetivo de paz pouco diferente do de guerra, pois não se adquire, sem uma longa 

prática, as brilhantes qualidades que devem possuir os oficiais e tropas da arma.228    

 

  Medeiros Mallet, 1900  

 

O período de 1871 a 1915 foi de intensa efervescência social e política, o que ensejou 

eventos significativos como a proclamação da República e diversos conflitos de cunho popular, 

como a Guerra do Contestado.  

O Exército foi enredado em tais acontecimentos e por diversas vezes entrou em ação 

para restabelecer a ordem. Paralelamente, seus comandantes buscaram aperfeiçoá-lo de acordo 

com o que havia de mais moderno na ciência e na arte da guerra. A Cavalaria, por sua vez, 

iniciava um longo processo de transformação, tendo em vista adequar-se à evolução dos 

armamentos, que passava a se dar de forma cada vez mais rápida.   

Terminada a guerra contra Solano López, o governo imperial reorganizou o Exército, 

levando em conta, principalmente, a redução de gastos. Destarte, imediatamente houve a 

desmobilização dos corpos de voluntários da Pátria e da Guarda Nacional. Para o ano 

financeiro de 1870/1871, assentou-se o número de praças do Exército em 16 mil, em 

circunstâncias ordinárias, o que estava abaixo dos 23.346 necessários para se completar o 

efetivo previsto.229 No que coube à Cavalaria, fixou-se a existência de cinco RCLs, além de 

sete corpos de guarnição (vide Quadros XXXI e XXXII, p. 95 e 96).  

Em 1888, a quantidade de RCLs foi aumentada para dez (a estrutura e o efetivo deles 

encontram-se no Organograma IV e no Quadro XXXV, p. 97). Também foi criado um corpo 

de transporte e os corpos de guarnição deixaram de ser previstos.230 Um ano depois, já 

proclamada a República, mais dois RCs foram criados; e todos deixaram de levar o 

complemento “ligeira”. O efetivo do Exército, ainda por questões financeiras, continuava 

abaixo do necessário, conforme declarava o ministro da Guerra Coelho d’Almeida: “Sendo de 

                                                           
228 MALLET, João Nepomuceno de Medeiros. Relatório do ano de 1900, apresentado ao Presidente da Republica dos 

Estados Unidos do Brazil, em maio de 1901, pelo ministro de estado dos Negócios da Guerra. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1901. p. 83-84. 
229 1) BRASIL. Lei nº 4.572, de 12 de agosto de 1870. 2) Lei nº 1.765, de 28 de junho de 1870.  
230 BRASIL. Decreto nº 10.015, de 18 de agosto de 1888.  
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13.500 o número de praças a que se refere a Lei n. 3.366, de 21 de agosto findo, que fixou as 

forças de terra para o ano financeiro de 1889, não podem atualmente todos os corpos ter o 

pessoal completo da nova organização, o qual é de 16.616 praças”.231  

A partir de 1891, os RCs e outras unidades do Exército passaram a ser enquadrados em 

distritos militares, órgão criado para substituir os comandos de armas. Os comandantes do 

novo órgão eram responsáveis, dentre outros encargos, “pela instrução e disciplina das tropas, 

pela boa marcha da sua administração, bem como pela de todos os estabelecimentos 

subordinados ou pertencentes ao Ministério da Guerra que existirem nos respectivos 

distritos”.232 Três anos depois, mais dois RCs foram previstos.233 

Em 1908, quando Hermes da Fonseca estava à frente do Ministério da Guerra, ocorreu 

grande reestruturação do Exército. Foram criados mais cinco RCs, aumentando, assim, a 

quantidade de unidades de cavalaria para 17 (três dessas foram qualificadas como regimento de 

cavalaria independente - RCI). Além disso, unidades do Exército foram selecionadas para 

formar cinco brigadas estratégicas e três brigadas de cavalaria.234 

Hermes justificou a necessidade de reestruturação: 

 

Não havendo unidades constituídas outras que batalhões e os regimentos, o Exército estava 

efetivamente sem comando, porque aos distritos, já absorvidos pela administração, faltavam 

os órgãos essenciais ao exercício daquela função, e mais ainda, como ficou dito acima, a 

própria unidade a comandar. [...]. Na emergência de conflito armado, as grandes unidades se 

têm improvisado sob comando de generais sem o tirocínio necessário, porque não tiveram 

oportunidade de se exercitarem, e nos longos períodos de paz, as forças dispersas por vasto 

território, sem laços que revelem a mínima preocupação de seu verdadeiro destino, mais 

parecem organizadas para a vida pacífica e indolente das guarnições, que para os intensos 

labores da campanha. Acresce que esse viver isolado dos corpos não deixa perceber a 

necessidade dos elementos de mobilização, de que eles têm absoluta carência, parecendo a 

profanos em assuntos militares que o equipamento da praça, o carro de munição e a barraca 

constituem todo o material indispensável, pois que mais do que isso não possuem os mais 

bem aquinhoados. E, no entanto, o material de guerra é tão indispensável às unidades táticas 

como o fuzil ao soldado.
235

 
 

Em razão da reforma, passaram a coexistir RCs diferenciados no que toca a quantidade 

de subunidades que possuíam. Os das brigadas de cavalaria e os independentes tinham quatro 

esquadrões; os das brigadas estratégicas, dois. Previu-se também a criação de cinco esquadrões 

de trem e 12 pelotões de estafetas e exploradores (vide Quadros XXXIII e XXXIV, p. 96).236   

Cabe-se salientar que ainda em 1908, para fins de inspeção, o Exército foi dividido em 

13 regiões de inspeção permanente. Em consequência deveriam ser “extintos os comandos dos 

distritos, à proporção que forem sendo instaladas as inspeções”.237  

                                                           
231 ALMEIDA, Thomaz José Coelho d’.  Relatório apresentado à Assembleia Geral Legislativa do Império do Brasil, em 

1889, pelo ministro da Guerra. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional e Imperial, 1889. p. 8.  
232 BRASIL. Decreto nº 431, de 2 de julho de 1891. 
233 BRASIL. Decreto nº 1.682, de 28 de fevereiro de 1894. 
234 BRASIL. Decreto nº 6.971, de 4 de junho de 1908. 
235 FONSECA, Hermes Rodrigues da. Relatório do ano de 1906, apresentado ao Presidente da Republica dos Estados 

Unidos do Brazil, em maio de 1907, pelo ministro da Guerra. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1907. p. 5-6.  
236 BRASIL. Decreto nº 6.971, de 4 de junho de 1908. 
237 BRASIL. Lei nº 1.860, de 4 de janeiro de 1908. 
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QUADRO XXXI – UNIDADES DE CAVALARIA: 1870 A 1915.
 238

 

1870  1888 1889 1908 1915 

1º RCL  
 Corte 

1º RCL 
Corte 

1º RC 
Rio de Janeiro 

1º RCI 
Rio de Janeiro 

1º RC 
Rio de Janeiro 

2º RCL 
(1)

 
Paraguai 

2º RCL 
Jaguarão 

2º RC  
Jaguarão 

12º RC  
Jaguarão 

12º RC  
Jaguarão 

3º RCL  
São Borja 

3º RCL 
São Borja 

3º RC 
São Borja 

8º RC 
(2)

 
São Borja 

8º RC  
Uruguaiana 

4º RCL 
(3)

 
Rio Grande 

4º RCL  
S. do Livramento 

4º RC  
S. do Livramento 

4º RC 
(4)

 
S. do Livramento 

4º RC  
São Nicolau 

5º RCL 
(5)

 
Bagé 

5º RCL 
Bagé 

5º RC 
(6)

 
Bagé 

5º RC  
São Luiz Gonzaga 

5º RC  
São Luiz Gonzaga 

- 
6º RCL 
Jaguarão 

6º RC 
(7)

 
Jaguarão 

6º RC 
São Borja 

6º RC 
São Borja 

- 
7º RCL 

(8)
 

Nioaque 

7º RC 
(9)

 
Nioaque 

3º RCI  
Bela Vista 

3º RC 
Bela Vista 

- 
8º RCL 

(10)
 

Curitiba 

8º RC 
(11)

 
Curitiba 

10º RC 
S. do Livramento 

10º RC 
S. do Livramento 

- 
9º RCL 

Ouro Preto 

9º RC 
(12)

 
Ouro Preto 

Extinto 
(13)

 - 

- 
10º RCL 
São Paulo 

10º RC 
(14)

  
São Paulo 

9º RC 
(15)

 
S. V. do Palmar 

9º RC  
Alegrete 

- 
Corpo de Transportes 

Saicã 

Corpo de Transportes 

Saicã 
16º RC 

(16)
 

Dom Pedrito 
Extinto 

(17)
 

- - 
11º RC  

Uruguaiana/Bagé 

11º RC  
Bagé  

11º RC  
Bagé 

- - 
12º RC  
Quaraí 

7º RC  
Quaraí 

7º RC  
Quaraí 

- - - 
13º RC 

(18)
 

Rio de Janeiro 

13º RC  
Rio de Janeiro 

- - - 
15º RC 

(19)
 

Itaqui 

15º RC 
 S. do Livramento 

- - - 
14º RC (20) 

Boa Vista - PR  

14º RC 
(21)

 
Curitiba  

- - - 
17º RC 

Ponta Porã 
Extinto 

(22)
 

- - - 
2º RCI (23) 

Curitiba/Guarapuava 

2º RC 
Castro 

Observações. AC = Ano de criação. EFO = Elemento (s) formador (es) e/ou origem. PD = Parada (s). 

(1) PD: Porto Alegre - 1876, Bagé - 1877, Jaguarão - 1878. (2) PD: Uruguaiana - 1909. (3) PD: Jaguarão - 1871. (4) PD: São 

Nicolau - 1909. (5) PD: Jaguarão - 1872, Bagé - 1878. (6) PD: S. do Livramento - 1895, S. L. Gonzaga - 1905. (7) PD: S. V. 

do Palmar - 1890, Bagé - 1891, D. Pedrito - 1892, São Borja - 1897. (8) EFO: 1º C Cav do Mato Grosso. (9) PD: Miranda - 

1903, Nioaque - 1905, Bela Vista - 1906. (10) EFO: 2º C Cav. (11) PD: Campanha - 1894, São João del-Rei - 1895, São 

Gabriel - 1896, S. do Livramento - 1903. (12) PD: Rio de Janeiro - 1894. (13) Seus esquadrões deram origem aos 13º e 15º 

RCs e ao Esqd de Trem da 1ª Brigada Estratégica. (14) PD: Florianópolis - 1894, Porto Alegre - 1895, S. V. do Palmar - 

1896. (15) PD: Alegrete - 1909. (16) EFO: Corpo de Transportes. (17) Absorvido pelo 15º RC. (18) EFO: 1º e 2º Esquadrões 

do 9º RC. (19) EFO: 3º Esquadrão do 9º RC. (20) AC: 1894. PD: Itararé - 1894, Boa Vista - 1907, Curitiba - 1909. (21) Sem 

efetivo. (22) Absorvido pelo 13º RC. (23) EFO: 13º RC (este organizado em 1894, em Curitiba; originário do Regimento 

Provisório de Cavalaria, que fora criado em São Paulo, também em 1894). PD com a denominação de 13º RC: Curitiba - 

1894, Guarapuava - 1899, Curitiba - 1900. PD com a denominação de 2º RCI: Curitiba/Guarapuava - 1908, Castro - 1914. 

                                                           
2381) BRASIL, Exército Brasileiro, AHEx, 2019. 2) BRASIL. Decreto  nº 4.572, de 12 de agosto de 1870. 3) BRASIL. Decreto nº 

10.015, de 18 de agosto de 1888. 4) BRASIL. Decreto nº 56, de 14 de dezembro de 1889.  5) BRASIL. Decreto nº 1.682, de 28 de 

fevereiro de 1894. 6) BRASIL. Decreto nº 6.971, de 4 de junho de 1908. 7) BRASIL. Decreto nº 11.498, de 23 de fevereiro de 1915.   
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QUADRO XXXVIII - UNIFORMES DA CAVALARIA
263

 
 

1873 
 

 
 

 

Corneteiro do 2º RCL (2º uniforme), soldado da guarnição de Goiás (idem) e soldado do 1º RCL (uniforme interno) 
 

 

1894 

 
 

 

Capitão (1º uniforme), idem (3º uniforme), soldado (1º uniforme), clarim (idem), e dois soldados (2º uniforme) 
 

 

 

1914 
 

 
 
 

Soldado (pequeno uniforme e capote), idem (uniforme de campanha), e porta-bandeira (idem, de Infantaria) 
 

                                                           
263 1) BARROSO, 1922, p. 98, 102 e 106, estampas nº 125, 167, 201 e 202. 2) BRASIL. Decreto nº 21, de 28 de 

novembro de 1889. 3) BRASIL. Decreto nº 1.729A, de 11 de junho de 1894. 4) BRASIL. Decreto nº 7.201, de 26 de 

novembro de 1908.  
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Inglaterra, pouco resistentes a ponto de quebrar-se no menor esforço, e apresentando as 

fornecidas há poucos anos pela fábrica de Solingen na Alemanha, o inconveniente de terem os 

copos muito pesados”.269  

Ainda em 1881, foi ordenada a confecção de lanças nos arsenais da Corte e do Rio 

Grande do Sul.270 Em 1898, Lobo Vianna descreveu características delas e as condições de 

outros armamentos usados pela Cavalaria:  

 

A Cavalaria brasileira usa indistintamente da espada, da lança e da clavina. A lança, 

mandada adotar ultimamente tem 2
m
,85 de comprimento, tendo o centro de gravidade a dois 

quintos a partir do coto ou 1
 m

,14 do seu comprimento. A lâmina é de choupa triangular e de 

faces cavadas, tendo 0,12 de comprido e 0,022 de altura e arredondada na parte inferior do 

corte, sendo o coto cônico e a haste de madeira de guarabu. O seu peso é de dois 

quilogramas. A clavina é análoga ao fuzil da Infantaria, isto é, Mauser, modelo 1895, porém, 

mais leve e mais curta do que aquele. O cavaleiro a conduz na sela do seu cavalo, de modo 

que a chapa do couce assente-se sobre a coxa direita, voltando a haste da coronha para a 

esquerda, e inclinando a boca d'arma obliquamente para a direita e para a frente. [...]. Na 

época de transição por que passamos, infelizmente, a Cavalaria não apresenta aquela 

homogeneidade tão precisa aos seus múltiplos deveres. Em geral, os efetivos não passam de 

um terço e seu armamento e arreamento não apresentam um tipo único. Uns regimentos 

estão armados a Spencer, a Winchester, outros a Mannlicher e Mauser; muitos há que os 

usam promiscuamente. Não precisamos insistir sobre os inconvenientes que resultam dessa 

diversidade de tipos de armamentos que arrastam fatalmente o emprego de munições 

diferentes.
271

 

 

Dez anos depois, o general José Caetano de Faria registrou outros dados sobre as lanças 

em uso: eram de aço laminado, Ehrardt, modelo brasileiro, com 2,8 metros de comprimento e 

2,065 kg de peso. A choupa era maciça, sendo um prolongamento da haste, tendo a forma de 

pirâmide, com quatro faces, quatro arestas, e a ponta, que era o vértice.   Acrescentava que a 

lança era usada “com bandeirola, e com fiador, de couro branco; a bandeirola é formada por 

um retângulo de pano encarnado, tendo no meio um losango branco contendo o número do 

regimento”.272 

O problema da padronização das armas de fogo de uso individual no Exército foi 

solucionado com a aquisição de fuzis e mosquetões Mauser modelo 1908 (os últimos, de 

menor tamanho, próprios para a Cavalaria). Comparadas às clavinas Mauser antes utilizadas, 

continham aperfeiçoamentos que facilitavam o engatilhamento e o manejo. Com adaptações, 

permaneceram em uso por décadas. Em 1913, foi publicado regulamento que normatizava os 

exercícios de tiro deles.273   

Quanto às armas de fogo curtas, eram comuns os revólveres Nagant.  

                                                           
269 1) DORIA, 1882, p. 10. 2) JUNQUEIRA, 1886, Anexo “B” - Relatório de inspeção feita nos corpos e 

estabelecimentos militares existentes na província do Rio Grande do Sul, de dezembro de 1884 a 2 de março de 1885. p. 

33. 3) CASTRO, Adler Homero Fonseca de. Sabre de cavalaria. Armas do Brasil. Site. 
270 DORIA, 1882, p. 10. 
271 1) VIANNA, 1897, p. 405-406.  
272 FARIA, José Caetano de. Regulamento para os Exercicios da Cavallaria Brazileira. Rio de Janeiro: Imprensa Militar, 

1908. p. 102. 
273 1) NETO, Carlos F. P. Armas On-Line. Fuzis Mauser no Brasil e as espingardas da Fábrica de Itajubá. Site. 2) 

BRASIL. Decreto nº 9.997, de 8 de fevereiro de 1913. 
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Tendo em vista a melhoria de tal panorama, em 1909 foi publicado regulamento para o 

serviço de remonta do Exército. Neste previu-se a criação de depósitos de remonta, que teriam, 

dentre outras, as atribuições de comprar animais nacionais próprios para o serviço do Exército, 

recebê-los das mãos dos criadores, e adestrá-los ao regime militar.289 

Entretanto, em 1914, o general José Caetano de Faria, um dos elaboradores do referido 

regulamento, lamentava por esse não ter sido posto em vigor, embora recebesse aplausos. Por 

outro lado, destacava os esforços que estavam sendo feitos para incentivar criadores nacionais 

a fornecer animais para o Exército. Encorajados, teriam estes passado a adquirir bons 

reprodutores, o que tendia a melhorar a qualidade do rebanho cavalar.290 

Faz-se importante salientar que em 1910 foi autorizada a criação de uma “Escola de 

Veterinária para o preparo de profissionais encarregados de vigiar pela conservação da 

cavalhada do Exército”.291 O Dr. João Muniz Barreto de Aragão, futuro patrono do Serviço de 

Veterinária do Exército, esteve à frente de sua efetiva implantação. Segundo Edino Camoleze: 

 

Coube a Muniz de Aragão, junto com a 1ª Missão Militar Francesa de 1908, implantar e 

iniciar o Curso Prático de Veterinária Militar; em 1913, junto com a 2ª MMF, planejar e 

edificar a Escola de Veterinária do Exército; em 17 de julho de 1914, inaugurar e oficializar 

o Curso Prático de Veterinária; em 15 janeiro de 1917, formar a 1ª Turma de Veterinários 

militares e civis do Exército; em 27 de junho de 1921, inaugurar a Escola de Veterinária do 

Exército - EsVEx.
292

 

 

A instrução no Exército, de modo geral continuou deficiente. As razões disso, dentre 

diversas outras, eram a falta ou desvio de militares para atividades não relacionadas à 

preparação para a guerra; a ausência de locais adequados para o adestramento, a carência de 

materiais para os treinamentos; e a incorporação de recrutas ao longo de todo o ano, o que 

inviabilizava treinamentos conjuntos e uniformes.  

Entre dezembro de 1884 e março de 1885, o Conde d’Eu fez inspeções em unidades do 

Rio Grande do Sul. Dentre muitas outras observações, abaixo constam as que registrou 

relativas à instrução do 4º RCL, de Sant’Ana do Livramento:  
   

Assisti no campo que fica à retaguarda do quartel ao exercício ao alvo, em que formaram a 

pé 39 praças do esquadrão de clavineiros, gastando 282 cartuchos, dos quais apenas 

detonaram 196, falhando 86, porcentagem excessiva, superior a 34%, a qual deve ser 

atribuída a defeito na fabricação dos cartuchos, que por mal calibrados penetram na câmara 

mais do que deviam, do que resultam não poderem ser convenientemente feridos pelo 

percussor da arma. Confirma este modo de ver o fato de muitas vezes o estojo deixar de ser 

extraído logo após o tiro, por não ter a sua virola a espessura necessária para que as unhas do 

extrator pudessem arrastá-lo consigo. Dos cartuchos detonados só foram empregados no alvo 

cinco, porcentagem pouco superior a 2,4%, o que não pode deixar de ser considerado muito 

insignificante atendendo a que o alvo se achava a curta distância de 180 m, e as praças a pé, 

circunstância que habituadamente não se dará em ocasião de combate. 

                                                           
289 BRASIL. Decreto nº 7.693, de 2 de dezembro de 1909. 
290 FARIA, José Caetano de. Remonta do Exército. A Defesa Nacional, n. 8, p. 246, maio 1914.  
291 BRASIL. Decreto nº 2.232, de 6 de janeiro de 1910. 
292 CAMOLEZE, Edino.  O legado da Escola de Veterinária do Exército no desenvolvimento da medicina veterinária do 

Brasil. ACRMJ/RJ. Site.  
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 Capítulo IV 

 

ENSAIOS DE MODERNIZAÇÃO  

 E O MOVIMENTO TENENTISTA - 1916/1938 

 

Oficiais de Cavalaria - aperfeiçoai-vos no conhecimento e no emprego das armas 

automáticas, tirai da motorização todo o proveito que ela trará à nossa arma, 

explorai a fundo as propriedades dos engenhos com que a indústria moderna dotou 

a arte da guerra - mas não abandoneis a lança. Lembrai-vos de que nossos 

inimigos prováveis poderão vir ao nosso encontro sopesando a arma de seus 

antepassados; e confiai em vossos soldados que, como seus avós, lanceiros de 

Osório, de Garibaldi, de Abreu..., saberão enristá-la com energia e perfilá-la com 

glória. Lembrai-vos de que, no vasto sul do Brasil imenso, onde houver um homem 

válido, um cavalo, um bambu e uma tesoura de tosar - seres e cousas diversas, mas 

sempre juntos - é certo que aí tereis um lanceiro. Oficiais de Cavalaria, não 

abandoneis a lança.379    
 

  Valentim Benício da Silva, 1936  

 

 

Os anos entre 1915 e 1938 foram de intensa agitação. Fora do País, desenrolou-se e teve 

fim a I Guerra Mundial; depois, seguiu-se uma fase conturbada marcada por eventos que 

ocasionariam outro conflito global. No Brasil, crises políticas resultaram em diversos 

confrontos armados, a exemplo das “revoluções” de 1924, de 1930 e de 1932.  

Nesse contexto, autoridades buscaram modernizar o Exército Brasileiro. Para isso, de 

grande importância foi a contratação da Missão Militar Francesa (MMF), em 1919, a fim de 

atualização doutrinária. A Cavalaria, por sua vez, enfrentava o desafio de se adaptar a 

processos de combate que levavam em conta o crescente uso da motomecanização e de armas 

automáticas.   

A participação do Brasil na I Guerra Mundial foi modesta. Restringiu-se ao fornecimento 

de matérias-primas e gêneros alimentícios para os Aliados, ao envio de uma missão médica à 

França e a patrulhamentos marítimos. Cabe-se salientar que oficiais do Exército e aviadores 

integraram tropas francesas e britânicas. Dentre esses, destacaram-se Tertuliano de 

Albuquerque Potiguara e José Pessôa Cavalcanti de Albuquerque, que participaram de 

combates e foram condecorados por bravura.  

Logo após o grande conflito, em 1919, o Exército foi reorganizado. O ministro da Guerra 

Alberto Cardoso de Aguiar justificou tal providência: 

  
1ª - Só existem realmente duas divisões organizadas - a da Capital e a do Rio Grande do Sul; 

2ª - As divisões não têm organização uniforme, pois há brigadas de infantaria só com 

batalhões de caçadores, outras com um regimento e três batalhões de caçadores e, 

finalmente, outras com dois regimentos;  

                                                           
379 SILVA, Valentim Benício da. O oficial de cavalaria: como é, como deve ser. Rio de Janeiro: Papelaria Velho, 1936. 

p. 80-81. 
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Prossegue: 
 

3ª - Não há método na distribuição das unidades pelas divisões, porquanto as suas 

numerações não seguem nenhuma regra preestabelecida e lógica. [...]. Nestas condições, é da 

maior conveniência alterar a presente organização, não só tornando-a uniforme, como 

também metódica e lógica, fazendo-se ainda a modificação indispensável na numeração da 

artilharia, deixando-se entretanto de proceder do mesmo modo em relação aos batalhões de 

caçadores, atendendo às tradições militares que estão ligadas aos seus números e convém 

respeitar.
380 

 

Todavia, comparando-se ao que fora previsto em 1915, não houve modificações 

profundas. Os grandes comandos continuaram a ser as DEs, Bda Inf, Bda Cav e Bda Art. No 

que toca à Cavalaria, a principal mudança foi a segmentação de seus regimentos em dois tipos: 

os divisionários e os independentes - RCDs e RCIs (desde 1915, todos eram denominados 

RCs).381 Ademais, foi criada mais uma unidade, o 11º RCI, com parada em Ponta Porã. Os 

regimentos e os esquadrões (com autonomia) existentes entre 1915 e 1939, constam no Quadro 

XLVIII, p. 141; e as unidades e subunidades de trem, no Quadro XLIX, p. 143. 

Em 1921, já em tempos da MMF, ocorreu nova reestruturação, que a seguir será 

detalhada, já que foi mais significativa e duradoura, embora, na prática, tenha sido apenas 

parcialmente efetivada. Sobre ela, no editorial da revista A Defesa Nacional, registrou-se:  

 

Esperada, desde alguns meses, com certa ansiedade, por quantos se acham, direta e 

indiretamente interessados na aprendizagem dos aperfeiçoamentos introduzidos na arte da 

guerra pela grande luta europeia, ela representa a consagração oficial e a generalização a 

todo o Exército das ideias sobre a composição das unidades e sua dotação em armamento, já 

adotados nos exercícios de quadros e nos trabalhos táticos executados nas escolas a cargo da 

Missão francesa. [...]. [...]. Na previsão de que nem todas as unidades poderão ser 

organizadas desde logo, o decreto do Executivo determina que só à medida que for possível 

constituí-las efetivamente, dispondo de material e alojamento, sejam elas organizadas 

preenchendo-se os postos de oficiais dos respectivos quadros [...].
382

    
 

Por conseguinte, as DEs deram lugar a cinco divisões de infantaria (DI) e foram criadas 

três divisões de cavalaria (DC), além de uma brigada mista. Todos esses grandes comandos 

foram enquadrados em RMs ou em circunscrições militares (CM). Para compô-los, previu-se a 

existência de cinco RCDs e 15 RCIs, conforme se verifica no Quadro L, p. 143. As estruturas 

das DIs e DCs, e dos RCDs e RCIs, podem ser visualizadas nos organogramas V, VI e VII, p. 

144. O pessoal previsto para os RCs consta no Quadro LI, p. 145. 

Cabe-se destacar que, fruto de experiências da I Guerra, as DCs passaram a contar com 

tropas de aviação, de infantaria e de transmissões, além das de artilharia, que já eram previstas. 

Os RCs foram reforçados com um pelotão de metralhadoras. Eram também consideradas 

tropas de cavalaria as escoltas dos quartéis-generais da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª RMs, das CMs e das Bda 

Cav. O efetivo total previsto de cavalarianos passou a ser de 490 oficiais e 12.479 praças.383 

                                                           
380 AGUIAR, Alberto Cardoso de.  Relatório apresentado ao Vice-Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, em maio de 

1919. Rio de Janeiro: Imprensa Militar, 1919. p. 14-16.   
381 1) BRASIL. Decreto nº 13.916, de 11 de dezembro de 1919. 2) BRASIL, Exército Brasileiro, AHEx, 2019. 
382 A DEFESA Nacional. Editorial. A nova organização do Exército. n. 103, jan./fev. 1922. 
383 BRASIL. Decreto nº 15.235, de 31 de dezembro de 1921. Anexo 8 - Composição das Unidades de Cavalaria. 
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  Umberto Peregrino, oficial que nas décadas seguintes se empenharia na 

motomecanização, comentou: “o esforço do então capitão José Pessôa não teve continuidade, 

senão por pequeno período. O preconceito contra a mecanização retardou de alguns anos 

medidas que viriam no final da década de 30”.396   

Na segunda metade da década de 1920, cabe-se ressaltar o surgimento dos “Dragões da 

Independência”, fruto dos esforços do deputado Gustavo Barroso, um entusiasta da história e 

das tradições do Exército.  

Em 1916, ele lançou a ideia de se reestabelecer o uso do uniforme da Imperial Guarda de 

Honra, dos tempos de D. Pedro I (extinta em 1832). O 1º RC deveria ser distinguido com a 

honra de adotá-lo, em razão de sua secular existência e atuação em eventos marcantes. 

Ademais, caberia tal unidade passar a ser denominada “Regimento dos Dragões da 

Independência”: “dragões”, em referência às tropas de cavalaria do Período Colonial; e 

“Independência”, em lembrança aos acontecimentos de 7 de setembro de 1822.  
 

QUADRO LII – RENAULT FT-17
397

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dos 12 adquiridos, seis eram equipados com torre fundida Berliet e armados com canhões Puteaux calibre 

37 mm; cinco eram equipados com torre octogonal rebitada e armados com metralhadoras Hotchkiss 

calibre 7 mm; e um era modelo TSF (telegrafia sem fio), sem torre giratória e destinado à comunicação. 

Dados técnicos: peso: 6,5 ton (com metralhadora), 6,7 ton (com canhão), 7 ton (TSF); comprimento: 5 m; 

largura: 1,74 m; altura: 2,14 m; guarnição: comandante/atirador e motorista (no TSF, mais o telegrafista); 

velocidade máxima: 8 km/h; autonomia: 60 km; blindagem: 6 a 22 mm; motor: Renault 4 cilindros, 

gasolina, 39 hp. 
  

                                                           
396 Apud CÂMARA, Hiram de Freitas. Marechal José Pessôa: a força de um ideal. Rio de Janeiro: Biblioteca do 

Exército, 1985. p. 38.  
397 a) Imagens, de cima para baixo, da esquerda para a direita: 1) MUSEU MILITAR CONDE DE LINHARES. Vitrine 

19 - Carro de Combate Renault FT-17. Blog; 2) WIKIPEDIA. Char Renault FT. Site; 3) HRVATSKI-VOJNIK. Laki tenk 

Renault FT-17. Site; 4) THE-BLUEPRINTS.COM. Renault FT-17. Site. b) Dados Técnicos: 1) MANUEL pratique du 

char Renault. Lieutenant Goutay. Paris: Ministère de la Guerre/L. Fournier, 1922. 2) DEFESANET. O pioneiro. 

RENAULT FT 17. Site. 3) VERDE-OLIVA. Força Blindada: há 100 anos inovando pela defesa da Pátria. n. 255, Centro 

de Comunicação Social do Exército, Brasília, set. 2021.   

https://www.the-blueprints.com/
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O Esqd Auto Mtr tinha efetivo previsto de sete oficiais e 95 praças. Era formado por 

quatro pelotões que dispunham de cinco carros cada um (seus emblemas eram os naipes das 

cartas de baralho). Um carro era destinado ao comandante e outros dois ficavam em reserva. O 

carro do comandante do esquadrão e os dos líderes de pelotão eram armados com uma 

metralhadora Breda 13,2 mm; os demais, com duas Madsen 7 mm.405   

Em 1941, devido à eclosão da II Guerra Mundial, parte da referida subunidade serviu de 

base para a organização do Esquadrão de Reconhecimento da Ala Motomecanizada do 7º 

Regimento de Cavalaria Divisionário; o restante, no ano seguinte, deu origem ao Esquadrão 

Escola de Reconhecimento Mecanizado. Já o CIMM, ainda em 1942, foi transformado na 

Escola de Motomecanização.406 

Voltando ao ano de 1938, cabe-se mencionar outras alterações que ocorreram na 

organização da Cavalaria. Previu-se a criação de regimentos de cavalaria transportados - RCT 

(nesse ano foram criados o 1º e o 3º RCTs, somente organizados em 1942; e três esquadrões de 

cavalaria transportados, que deram origem ao 2º RCT, em 1940). As DCs sofreram 

modificações, passando a dispor de unidades motorizadas, de engenharia e de metralhadoras 

(mas não mais de infantaria), conforme Organograma VIII, p. 151. 407  Os RCDs e RCIs 

passaram a ter no máximo três esquadrões de cavalaria, mas seu poder de fogo foi aumentado 

com a incorporação de um esquadrão de metralhadoras. Nesse tempo, já eram comuns os 

grupos de combate (GC) nos pelotões, conforme pode se ver no Organograma IX, p. 151.408
 

 

QUADRO LIII – FIAT ANSALDO CV 3-35 II
409

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Dados técnicos - peso: 3,15 ton; comprimento: 3,17 m; largura: 1,4 m; altura: 1,3 m; guarnição: atirador 

e motorista; velocidade máxima: 42 km/h; autonomia: 125 km; blindagem: 5 a 14 mm; armamento: duas 

metralhadoras Madsen 7 mm ou uma Breda 13,2 mm; motor: FIAT SPA CV3 - 43 hp. 

                                                           
405 BASTOS. Expedito Carlos Stephani. Consolidação dos blindados no Brasil: Fiat Ansaldo Cv 33-35 II no Exército 

Brasileiro 1938-1945. Da Cultura. Rio de Janeiro, n. 37, p. 34, jan./jun. 2002. 
406 BRASIL, Exército Brasileiro, AHEx, 2019. 
407 1) BRASIL. Decreto Lei nº 556, de 12 de julho de 1938. 2) BRASIL, Exército Brasileiro, AHEx, 2019. 
408 DUTRA, Eurico Gaspar. Relatório do ano de 1939, apresentado ao Presidente da República dos Estados Unidos do 

Brasil, em novembro de1940, pelo ministro da Guerra. Rio de Janeiro: Imprensa Militar, 1940. p. 37.   
409 a) Imagens: 1) acima, à esquerda: MUSEU MILITAR CONDE DE LINHARES. Vitrine 21 - FIAT ANSALDO. Blog; 

2) demais: WEAPONS AND WARFARE. History and Hardware of Warfare. CV.33 series. Site. b) Dados técnicos: 1) 

MUSEU MILITAR CONDE DE LINHARES. Vitrines 21 - FIAT ANSALDO. Blog; 2) COMANDO SUPREMO. Italy 

in WW2. CV 33 (L3 33) & CV 35 (L3 35) Tankette. Site. 

https://weaponsandwarfare.com/
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ORGANOGRAMA VIII - COMPOSIÇÃO DA DIVISÃO DE CAVALARIA, 1938
410

 
Observação: em 1939, as brigadas ficaram sem efetivo (os regimentos que as compunham não 

tiveram alteração). 
 

 

ORGANOGRAMA IX - ORGANIZAÇÃO DOS REGIMENTOS DE CAVALARIA, 1938
411

 

 

 
  

Observações: acima consta a organização de um RCD tipo I; havia também o RCD tipo II, formado 

por três esquadrões de cavalaria a três pelotões, um esquadrão de metralhadoras, um esquadrão-

quadros e um esquadrão extranumerário. Existia também diferenciação entre os RCIs; o tipo I era 

constituído por dois esquadrões de cavalaria a quatro pelotões, um esquadrão de metralhadoras, um 

esquadrão-quadros e um esquadrão extranumerário; o tipo II, por um esquadrão de cavalaria a 

quatro pelotões, um esquadrão de metralhadoras, um esquadrão-quadros e um esquadrão 

extranumerário. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
410 BRASIL. Decreto Lei nº 556, de 12 de julho de 1938. 
411 DUTRA, 1940, p. 37.   
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do Forte de Copacabana, quase todos os integrantes da Escola Militar, e militares de outros 

quartéis  (estes, de forma isolada ou em pequenos grupos).  

O plano era colocar Hermes da Fonseca na presidência da República, e assim evitar a 

posse de Artur Bernardes. Para isso, os revoltosos esperavam contar com a adesão das 

unidades da 1ª Divisão de Infantaria, situada na Vila Militar, e de lá marchar para o Palácio do 

Catete, sede do Executivo nacional, a fim de assumir o poder.   

Entretanto, a esperada adesão dos militares que serviam nos quartéis da Vila Militar não 

aconteceu. Para complicar, tropas fiéis a Epitácio Pessoa levaram os integrantes da Escola 

Militar à rendição e prenderam militares e civis suspeitos de conspiração (inclusive Hermes da 

Fonseca).  

Em face do iminente fracasso do movimento, na tarde de 6 de julho, militares que 

resistiam no Forte de Copacabana decidiram se deslocar até o Palácio do Catete para depor o 

Presidente. Na avenida Atlântica, receberam a adesão do civil Octavio Correia, mas alguns  

deles desistiram de prosseguir. Na altura da rua Barroso, o grupo contaria com a quantidade de 

integrantes pelo qual ficaria conhecido, os “18 do Forte” (há controvérsias em relação a esse 

número). Ali eles se defrontaram com tropas legalistas e iniciou-se um tiroteio, que terminou 

com mortos e feridos.  

Não há consenso sobre quantos revolucionários morreram nesse episódio. Todavia, 

Carlos Costa, procurador, ao oferecer denúncia contra eles, destacou que deixaria de fazê-la 

aos tenentes Mario Carpenter e Newton Prado, ao soldado José Pinto de Oliveira e ao civil 

Octavio Correia, por estes terem falecido. Os demais teriam se evadido, foram presos, ou 

receberam ferimentos não letais; caso este, dos tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes.  

Com isso, estava debelada a rebelião.465 

As unidades de cavalaria sediadas na capital federal, 1º RCD e 15º RCI, permaneceram 

ao lado dos legalistas e participaram da contenção dos revolucionários.  

Em 6 de julho, o jornal O País fez publicação sobre atuação do 1º RCD:  

 

Eram 15 horas e 30 minutos. Os morros que cercam a planície onde assenta a Vila Militar 

conservavam penachos de bruma, consequentes da tarde de inverno fria e chuvosa, mas a 

visibilidade por toda a baixada em roda era boa e o ambiente tranquilo e silencioso. Ao 

longe, do lados dos quartéis de infantaria, desfilava um esquadrão do 1º Regimento de 

Cavalaria Divisionária, o qual, comandado pelo capitão Euclides Figueiredo, cumpriu 

durante todo o agitado dia de ontem uma notável “performance”, desempenhando papel 

decisivo no feliz desenlace da ação governamental. O esquadrão regressou ao seu 

acantonamento de São Cristovão, e impressionaram bem o aspecto da cavalhada e o garbo 

dos homens, apesar de terem estado em constantes marchas e evoluções desde a meia 

noite.
466

   

 

Dois dias depois, o mesmo periódico fez menção a ação de patrulha do 15º RCI, ocorrida 

no início do movimento revolucionário:  

                                                           
465 A rebelião resultou na morte ou ferimento de dezenas de militares, a maioria legalista, além de civis envolvidos, por 

acaso ou não, nos combates. 
466 O PAIZ. A Acção do Exército. A Villa Militar. Rio de Janeiro, n. 13.773, p. 2, 6 jul. 1922.  
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Faz’a espessa cerração, a noite era fria e chuvosa. Uma das patrulhas composta por oito 

homens, comandados pelo tenente Arruda, enveredou pela estrada que conduz ao Realengo. 

À frente, com um sargento, cavalgavam três soldados, entre os quais o de nome Hippolyto 

Santos. Mal tinham desembocado da extremidade ocidental da Vila, e enfrentavam o local da 

venda do Euzébio, ouviram pela retaguarda um brado de - alto! Logo alguns vultos, 

destacando-se da bruma cerrada, avançaram as mãos para as rédeas dos animais. Eram os 

alunos da Escola Militar do Realengo, completamente armados e equipados. Um deles 

conseguiu deitar a mão ao freio do cavalo montado por Hippolyto, vendo isto, o soldado 

picou o animal, o qual em valente galão se libertou do guante do cadete. Ecoou então uma 

descarga, que fulminou o cavaleiro e montada. Os outros três companheiros do morto, 

desembainharam os sabres, e romperam o cerco a peito de cavalo e pranchadas, voltando 

para junto da patrulha que acudia a galope, dando então o tenente Arruda a voz de - carregar. 

De lança em punho, os homens do 15º deram a carga, que morreu no vazio. Os alunos 

rebeldes, deitados no mato, ao lado do caminho, romperam cerrado tiroteio, sob o qual a 

patrulha recuou, para prevenir o quartel de Engenharia, e os outros corpos da Vila.
467

 

 

Nos meses seguintes, o cenário político continuou conturbado. Epitácio Pessoa, enquanto 

na presidência, e Artur Bernardes, depois de assumi-la, mostraram-se implacáveis em relação 

aos revoltosos e exigiam punições severas. Para os militares que fossem condenados, isso 

significaria também a exclusão do Exército.  

Em reação, oficiais que haviam participado do movimento abandonam suas unidades 

(haviam sido libertos por habeas corpus). Na clandestinidade, passaram, juntamente com 

outros, a percorrer o País tendo em vista arregimentar forças para uma nova rebelião. Em 5 de 

julho de 1924, julgando estarem preparados, parte deles decidiu iniciar outra revolta, agora na 

cidade de São Paulo. 

Para comandar o movimento foi escolhido Isidoro Dias Lopes, prestigiado general 

reformado. Outros importantes líderes da revolta foram o major Miguel Costa (fiscal do 

Regimento de Cavalaria da Força Pública de São Paulo - unidade de polícia), e diversos 

tenentes que se haviam envolvido na rebelião de 1922 (entre os quais, Eduardo Gomes, Filinto 

Müller, Estillac Leal e Juarez Távora). 

O tenente de cavalaria João Cabanas, que teria papel proeminente no evento, destaca 

como ficou sabendo e aderiu ao movimento:  
 

Ao amanhecer desse dia [5 de julho] que, para mim, nenhuma anormalidade apresentava, 

segui para o quartel do Regimento de Cavalaria da Força Pública, a cujo corpo pertencia, 

indo completamente despreocupado, sem a menor suspeita dos graves fatos que se iam 

desenrolar. Seriam 6 horas da manhã quando transpus o portão principal do quartel e notei 

logo, surpreendido, um desusado movimento no pátio interno, apresentando o aspecto de 

uma tropa que está em preparativos de guerra. Desconfiado e sob influência dessa surpresa, 

deparei com o major Miguel Costa, fiscal do regimento, que, pondo-me o revólver ao peito, 

perguntou, nervoso: - você é brasileiro? - Sou. - Então tem que aderir à revolução. Sem 

titubear, de acordo com minhas ideias, inspirado na confiança absoluta que sempre nutri pelo 

major, prescindindo de explicações que o momento não comportava, respondi 

afirmativamente.
468

 

                                                           
467 O PAIZ. No 15º Regimento de Cavalaria Independente. Rio de Janeiro, n. 13.775, p. 2, 8 jul. 1922. 
468 CABANAS, João. A Coluna da Morte: sob o comando do tenente Cabanas. São Paulo: Unesp, 2014. p. 5. 
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Rondon resolveu também que a zona de ação do Dst/PR estender-se-ia entre os rios 

Iguaçu e Piquiri. Para tanto, ordenou que o grosso desse se posicionasse na região de 

Guarapuava (principalmente entre Colônia Mallet e serra do Medeiros). Ali pretendia deter e 

depois contra-atacar os revolucionários, tendo como eixo principal a Estrada Guarapuava/Foz 

do Iguaçu. Outra parte do Dst/PR foi enviada para Pitanga e Campo Mourão, para conter um 

possível avanço dos revolucionários que se encontravam na região do rio Piquiri, o que era 

pouco provável em razão das precárias vias de locomoção lá existentes (foi transformado no 

Destacamento Norte - Dst/N, em 20 de outubro). 

Quanto ao Dst/SC, Rondon decidiu que sua área de atuação seria entre os rios Iguaçu e 

Uruguai. Determinou a centralização do grosso desse em Palmas e Clevelândia, por onde 

passavam estradas que também poderiam ser usadas pelos revolucionários para acessar 

Guarapuava. O posicionamento dos contendores, em novembro, encontra-se no Esboço XXV, 

p. 176. 

 

QUADRO LX: FORÇAS LEGALISTAS EM OPERAÇÕES - 1º DE OUTUBRO DE 1924.
479

  

QUARTEL-GENERAL 

Efetivo: 27 oficiais e 149 praças 

DESTACAMENTO DO PARANÁ (Dst/PR) 

Comandante: coronel João Baptista Pires de Almada  
 

Tropas do Exército: 13º Batalhão de Caçadores, 13º Regimento de Infantaria, Companhia de 

Metralhadoras Pesadas do 9º Regimento de Infantaria, 3ª Bateria do 9º Regimento de Artilharia Montada, 

Companhia de Metralhadoras Pesadas do 10º Regimento de Infantaria, 6ª Bateria do 9º Regimento de 

Artilharia Montada, 2ª Bateria do 1º Grupo de Artilharia de Montanha, 1º e 2º Esquadrões do 4º 

Regimento de Cavalaria Divisionário e 2º Esquadrão do 5º Regimento de Cavalaria Divisionário. 

Tropas de polícia: 1º Batalhão da Força Militar do Paraná e 2º Batalhão da Força Pública de Santa 

Catarina. “Unidades Patrióticas”:  Batalhão de Infantaria Montada Marechal Bormann, Batalhão Geraldo 

Rocha, Batalhão Amazonas Filho, Batalhão de Infantaria Montada Moreira Garcez, Batalhão de 

Voluntários Republicanos Clevelandenses e Esquadrão Palmense.  
 

Efetivo: 111 oficiais e 2.453 praças 

  DESTACAMENTO DE SANTA CATARINA (Dst/SC) 

Comandante: coronel Vasco da Silva Varella  
 

Tropas do Exército: 9º Batalhão de Caçadores, 6º Regimento de Cavalaria Independente, Companhia de 

Metralhadoras Pesadas do 8º Regimento de Infantaria, 2º Grupo de Artilharia a Cavalo, 3ª Bateria do 1º 

Grupo Independente de Artilharia Pesada. Corpos Auxiliares: 3º Corpo Auxiliar da Brigada Militar e 6º 

Corpo Auxiliar da Brigada Militar.  
 

Efetivo: 117 oficiais e 2.065 praças 

À DISPOSIÇÃO DO COMANDO 
 

Tropas do Exército: 10º Batalhão de Caçadores, 7º Regimento de Infantaria, 4ª Bateria do 5º Regimento de 

Artilharia, Montada, 5º Regimento de Cavalaria Divisionário (menos um esquadrão). Tropa de Polícia: 

2º Batalhão da Força Pública de São Paulo.  
 

Efetivo: 66 oficiais e 1.570 praças 

EFETIVO TOTAL: 321 oficiais e 6.237 praças (não somados elementos de serviços e outros que 

apoiavam as ações das unidades combatentes).   

                                                           
479 DIÁRIO de marchas e operações das Forças em Operações durante a Campanha nos estados do Paraná e Santa 

Catharina.  p. 2-4.  
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A rebelião no Rio Grande do Sul, ansiosamente aguardada pelos revolucionários que 

estavam no Paraná, foi deflagrada em 28 de outubro. Nela, revolucionários aliaram-se a 

“maragatos”, chefiados por Assis Brasil, para fazer frente a forças legalistas estaduais e 

federais, organizadas por Borges de Medeiros (presidente do estado) e pelo general Andrade 

Neves (comandante da 3ª Região Militar). 

Assis Brasil encontrava-se asilado no Uruguai e lá permaneceu durante o movimento. De 

sorte que as ações foram dirigidas por caudilhos como Honório Lemes e “Zeca” Netto; por 

oficiais que serviam em unidades do Exército localizadas no estado, como João Alberto, 

Cordeiro de Farias e Fernando Távora; e por integrantes da Coluna paulista que para lá se 

deslocaram, entre os quais Juarez Távora e João Francisco. Uniram-se a esses, Luís Carlos 

Prestes, que fazia pouco pedira demissão do Exército e se encontrava na região de Santo 

Ângelo; e Siqueira Campos, que fora desligado do Exército e até então estava na Argentina. 

A deflagração do movimento, entretanto, revelou um cenário bem menos animador do 

que esperavam os revolucionários. Apenas quatro unidades do Exército aderiram a eles, o 2º 

RCI (São Borja), o 3º RCI (São Luiz Gonzaga), o 5º RCI (Uruguaiana) e o 1º Batalhão 

Ferroviário (Santo Ângelo); além de uma seção do 3º Grupo de Artilharia a Cavalo (Alegrete). 

Para alentá-los, os “maragatos” de Honório Lemes e de “Zeca Netto” cumpriram a promessa e 

a eles se uniram, o que fez também, mais tarde, contingente do 3º Batalhão de Engenharia 

(Cachoeira do Sul). 
 

ESBOÇO XXV - POSICIONAMENTO DE LEGALISTAS E REVOLUCIONÁRIOS: NOVEMBRO/1924 
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Agindo de forma descoordenada e com menos homens e meios, os revolucionários 

acabaram derrotados em rápidos confrontos nas localidades de Itaqui, Guaçu-Boi, Barro 

Vermelho e Tupanciretã. Sem perspectiva de vitória, parte deles asilou-se no Uruguai e na 

Argentina; o restante formou uma coluna, comandada por Luís Carlos Prestes, que iniciou 

deslocamento para o oeste do Paraná, a fim de se unir aos que lá lutavam. 

A marcha teve início em 27 de dezembro de 1924, em São Luiz Gonzaga; findou-se 

somente em 3 abril de 1925, em Benjamim (localidade entre Foz do Iguaçu e Catanduvas), 

onde se deu a esperada junção de tropas. No caminho, acossados por forças legalistas, travaram 

combates em Ramada, Porto Feliz e Maria Preta (tentaram também um ataque a Clevelândia, 

que fracassou). Para agravar, houve grande número de deserções devido à falta de suprimentos 

e em razão das trilhas inóspitas que percorriam. Chegaram ao destino final menos de mil dos 

três mil homens que iniciaram a marcha.  

Retornando um pouco no tempo, em meados de novembro de 1924, enquanto ainda 

seguiam os combates no Rio Grande do Sul, os revolucionários que estavam no Paraná 

buscaram avançar para leste pela Estrada Guarapuava/Foz do Iguaçu.  

As ações iniciaram-se no dia 15, quando tropas da Brigada Estillac, comandadas por 

Nélson de Melo, repeliram forças avançadas do Dst/PR que se encontravam entrincheiradas na 

região de Bormann, a oeste e nas proximidades da serra do Medeiros.  

Dando sequência, os revolucionários buscaram galgar a referida serra, a fim de 

estabelecer uma sólida possível defensiva, o que devia perdurar até que recebessem as 

esperadas adesões de outras tropas do Exército. Todavia, desta vez eles foram barrados pelo 

grosso do Dst/PR, do qual fazia parte o 2º Esquadrão do 4º RCD. 
 

ESBOÇO XXVI - MARCHA DA COLUNA GAÚCHA ATÉ O PARANÁ 
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Capítulo V 
 

 A II GUERRA MUNDIAL E O 1º ESQUADRÃO DE  

RECONHECIMENTO DA 1ª DIE - 1939/1945  

 

A 1ª Divisão Expedicionária teve no 1º Esquadrão de Reconhecimento uma 

unidade à altura das responsabilidades nesta Campanha da Itália, em que 

participaram vitoriosamente as Armas brasileiras. Unidade de escol, atuou com 

galhardia nas operações divisionárias desenvolvidas nos Apeninos, do Reno ao 

Panaro e, depois, no vale do Pó, cujo rio atravessou em cumprimento de missão, 

finalizando a campanha no sopé das cordilheiras alpinas, em ligação com as 

forças francesas que operavam a NW da importante cidade de Turim. Entre seus 

mais assinalados feitos, sobressaem a intervenção oportuna e ousada no 

aproveitamento do bom êxito do baluarte de Montese às margens do Panaro e o 

combate de Marano sul Panaro, onde confirmou as tradições ofensivas da 

Cavalaria brasileira, e que foi o remate vitorioso de uma retomada de contato 

através de campos minados e armadilhas; finalmente, refulge a sua atuação 

magnífica e ousada, como tropa de perseguição, segurando, a despeito da 

flagrante inferioridade de meios, a vanguarda inimiga em Collecchio, desfechando 

golpes de sonda na região de Fornovo, cooperando, sem dúvida, para a rendição 

espetacular de Collecchio-Fornovo, o mais sensacional feito d’armas da Força 

Expedicionária Brasileira. O 1º Esquadrão de Reconhecimento confirmou nos 

campos de batalha da Itália o acerto de sua escolha como participante da FEB e as 

esplêndidas qualidades do cavalariano brasileiro, dirigido por quadros capazes e 

um comando proficiente, enérgico e ousado. Concorreu, assim, brilhantemente, 

para que à nossa Pátria fosse reservado um lugar de relevo entre as nações que 

velarão pela paz vindoura e futura construção de um mundo livre e feliz. 497      
 

  Mascarenhas de Moraes 

 

Entre 1939 e 1945, o Brasil foi envolvido na II Guerra Mundial, o que, paralelamente às 

adversidades disso decorrentes, estimulou e possibilitou a tomada de medidas modernizadoras. 

No campo econômico, por exemplo, houve incentivos à industrialização, salientando-se a 

construção da Companhia Siderúrgica Nacional (com suporte norte-americano).  

O Exército Brasileiro, por sua vez, subitamente recebeu a missão de enviar uma divisão 

de infantaria para outro continente, a fim de enfrentar tropas que empregavam o que havia de 

mais inovador no que diz respeito a armamentos, equipamentos e concepções de combate (para 

isso, também houve auxílio estadunidense). Ao mesmo tempo, iniciou um processo de 

renovação, com ênfase na criação de unidades motomecanizadas. A Cavalaria acompanhou tal 

transformação e um dos seus esquadrões de reconhecimento teve papel relevante nos campos 

de batalha da Itália.    

Quando a II Guerra Mundial teve início, o Brasil optou pela neutralidade. Todavia, 

acabaria se posicionando ao lado dos Aliados, contra o Eixo. Deu-se isso, dentre outros 

                                                           
497 MASCARENHAS DE MORAES, João Baptista. A FEB pelo seu comandante. Rio de Janeiro: Biblioteca do 

Exército, 2005. p. 308-309. 
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motivos, em razão de acordos de defesa pré-estabelecidos e devido ao afundamento de navios 

mercantes nacionais por submarinos da Alemanha e da Itália.  

Em agosto de 1942, o Brasil formalizou declaração de guerra aos referidos países, em 

face das injustas agressões. Nesse momento, a principal preocupação brasileira era sofrer uma 

invasão no saliente nordestino, ponto mais próximo do norte da África (neste local ocorriam 

combates). A 7ª RM foi encarregada da defesa do citado saliente. Para reforçá-la, foi prevista a 

organização de duas DIs, 7ª e 14ª, com sedes em Recife e Natal, respectivamente; além de um 

Destacamento Misto, em Fernando de Noronha, e uma “Reserva Regional”.498  

A efetivação do que foi planejado não se deu da melhor forma. Manoel Castello Branco, 

oficial que serviu no 1º RI, na Campanha da Itália, relata: 

 

A organização das unidades foi difícil e trabalhosa, dada a precariedade dos meios existentes 

no Nordeste e a dificuldade para reunir e transportar do S do país para aquela região, a 

Artilharia, a Engenharia e os Blindados que a elas se destinavam. Alguns desses elementos 

não chegaram a incorporar-se às divisões, [outros] nem sequer chegaram a ser organizados. 

Fácil é verificar, na composição das GU [Grande Unidade], o traço marcante e inevitável da 

improvisação e da adaptação dos recursos então existentes às inadiáveis missões no teatro.
499

    
 

O general João Baptista Mascarenhas de Moraes, então comandante da 7ª RM, descreveu 

o esforço que fez para bem preparar a tropa:       

 

A infantaria foi mobilizada e armada no próprio território da 7ª Região Militar, porém as 

armas motorizadas - artilharia, cavalaria, grande parte da engenharia, comunicações, - foram 

transportadas do Rio para o Nordeste, em navios mercantes, por águas quanto possíveis 

territoriais. [...]. Em pouco mais de um ano deveria o meu comando instalar no território da 

7ª Região Militar cerca de 50.000 homens, armados, equipados e municiados. Por isso, 

ampliei e improvisei quartéis, construí novos, transformei vivendas e galpões em casernas 

pitorescas e confortáveis, adaptei hospitais, construí paióis de munição e depósitos de 

combustível.
500

    
 

Da arma de Cavalaria, foi destacado da capital federal para o saliente nordestino, o 7º 

RCD (Ala Motomecanizada). Criado em 1941, foi renomeado Grupo Motomecanizado de 

Reconhecimento, dois anos depois. Plínio Pitaluga, futuro comandante do Esquadrão de 

Reconhecimento que atuaria na Itália, foi encarregado de transportar e apresentar a 

Mascarenhas de Moraes a tropa que saíra do Rio de Janeiro. Sobre isso, comentou:  
           

O transporte das forças para o Norte foi feito, basicamente, pelo mar, agora com uma ação 

maior de patrulhamento e, também, pelo rio São Francisco. Houve unidades que foram por 

terra e passaram quatro meses andando, de Minas para a Bahia, seguindo as rotas das 

boiadas. Nessa época, não havia qualquer rodovia ligando o Norte e o Sul do País. [...]. Em 

1942, cheguei em Recife. Viajando à noite, conduzi o material da Ala Motomecanizada do 7º 

Regimento de Cavalaria Divisionário. No dia seguinte à minha chegada desfilei para o 

general Mascarenhas que comandava a 7ª Região Militar, com sede naquela cidade. 

                                                           
498 1) CASTELLO BRANCO, Manoel Thomaz. O Brasil na Segunda Grande Guerra. Rio de Janeiro: Biblioteca do 

Exército, 1960. p. 109. 
499 Ibid., p. 110-111.   
500 MASCARENHAS DE MORAES, João Baptista. Memórias. 2. ed. v.1. Rio de Janeiro: BIBLIEx, 1984, p. 116-117.   
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Prossegue:  

 

 A Ala possuía dois esquadrões: de reconhecimento, com carros de combate, e outro de 

fuzileiros, com as viaturas sobre rodas. Depois do desfile, quando fui me apresentar e antes 

de responder minha continência, o General me recebeu aos gritos: “Os senhores agora é que 

chegam aqui; os senhores estão em Copacabana tomando banho de mar e eu estou na guerra 

sozinho, desde 1940. A tropa prometida não chega”. Eu disse: “General, essa tropa foi 

organizada em janeiro de 1942 e nós estamos aqui, em fevereiro. Não somos nós que 

estamos na praia”. Esse episódio serve para mostrar o estado d’alma do general 

Mascarenhas, abandonado no Nordeste, nesse ano de 1942, com dois a três mil homens. 

Depois, ele recebeu os reforços para a defesa da área. Serve, também, para caracterizar o 

ambiente da época e as dificuldades do Exército naquele momento. O general Mascarenhas 

estava com uma série de problemas e submetido às imposições internacionais. Seus 

batalhões de infantaria estavam com seus efetivos reduzidos, “pingados aqui e acolá” [...]. 
501 

 

A intensificação da motomecanização no Exército Brasileiro, nesse tempo, deu-se graças 

ao Lend-Lease, programa norte-americano que possibilitava o fornecimento de material bélico 

a países aliados. Segundo Dennison de Oliveira: 

 

Em seu relatório ao ano de 1943, publicado no início do ano seguinte, Dutra [ministro da 

Guerra] informava a Vargas que o Exército tinha recebido 100 carros de combate médios e 

280 carros de combate leves. Os carros médios eram Lee/Grant. Ao final da guerra, dali a 

dois anos, o Brasil contabilizava 157 tanques médios, sendo 104 M3A3 e M3A5 (Lee/Grant) 

e 53 M4 (Sherman) em seu acervo. Já os carros de combate leves eram os Stuart que, ao final 

da guerra, somariam 427 veículos. Em 1943, haviam sido recebidos 60 carros de 

reconhecimento (Scout Car), 20 veículos de meia-lagarta, 862 jipes, caminhonetes e 

caminhões, 50 ambulâncias, 120 motocicletas, enorme variedade de reboques, guinchos etc. 

Também haviam sido incorporados ao serviço ativo nada menos que 55 oficinas móveis, 

indispensáveis para manter em condições de funcionamento essa vasta frota de veículos de 

todos os tipos.
502

 

 

No quadro LXII, p. 192, constam as características principais de alguns veículos 

recebidos pelo Brasil, inclusive as do M8 “Greyhound”, utilizado pelos cavalarianos brasileiros 

na Itália. Cabe-se destacar que os carros de combate M3 leves e médios já eram considerados 

obsoletos, pelos padrões de combate europeus, em meados da guerra. Todavia, se prestavam 

adequadamente para possível conflito em terras sul-americanas, preocupação sempre presente 

entre os militares brasileiros. 

O recebimento dos referidos veículos possibilitou a motomecanização de alguns 

regimentos de cavalaria, mas a maioria deles permaneceu hipomóvel (vide Quadro LXIII, p. 

194). Também deu condições para que se passasse a estruturar uma divisão motomecanizada, 

cujos parâmetros, em agosto de 1944, constam no organograma X, p. 196.   

                                                           
501 PITALUGA, Plínio. In: História oral do Exército na Segunda Guerra Mundial. Tomo 1. Rio de Janeiro: Biblioteca 

do Exército, 2001. p. 143. 
502 OLIVEIRA, Dennison de. Extermine o inimigo: blindados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Curitiba: Juruá, 

2015. p. 49-50.  
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QUADRO LXII - VEÍCULOS UTILIZADOS PELO EXÉRCITO BRASILEIRO NA DÉCADA DE 1940
 503

 

   

 
 

 

VIATURA HALF TRACK  
 

Dados da modelo M2A1. Capacidade de transporte: 10 

militares. Autonomia: 354 km. Dimensões: 6,14 m 

(comprimento), 2,4 m (altura) e 2,22 m (largura). Peso 

Bruto: 8.200 kg. Blindagem máxima: 12,7 mm. 

Armamento: duas metralhadoras (uma .50, outra .30) e uma 

submetralhadora .45. Velocidade máxima: 72 km/h. 

Finalidade: transporte de carga e de pessoal em área de 

combate.  
 

 
 

 

CARRO DE COMBATE LEVE (STUART) 
 

Dados do modelo M3. Guarnição: quatro militares. 

Autonomia (gasolina): 120 km. Dimensões: 2,64 m (altura), 

4,52 m (comprimento) e 2,23 m (largura). Peso (sem 

acessórios, guarnição e combustível): 11.611 kg. Blindagem 

máxima: 38 mm. Armamento: um canhão 37 mm, cinco 

metralhadoras. 30 e uma submetralhadora .45. Velocidade 

máxima (estrada): 58 km/h. Finalidade: proporcionar poder 

de fogo, mobilidade e proteção à guarnição, em operações 

de combate. 
 

 
 

 

CARRO DE COMBATE MÉDIO (LEE) 
 

Dados do modelo M3A3. Guarnição: seis militares. 

Autonomia: 241 km. Dimensões: 3,09 m (altura), 5,63 m 

(comprimento) e 2,71 m (largura). Peso: 28.231 kg. 

Blindagem máxima: 51 mm (M3). Armamento: dois 

canhões (um 37 mm e outro 75 mm), três metralhadoras .30 

e uma submetralhadora .45. Velocidade máxima: 46 km/h. 

Finalidade: proporcionar poder de fogo, mobilidade e 

proteção à guarnição, em operações de combate. 

 

 
 

 

CARRO DE COMBATE MÉDIO (SHERMAN) 
 

Dados do modelo M4. Guarnição: cinco militares. 

Autonomia (estrada): 192 km. Dimensões: 2,74 m (altura), 

5,89 m (comprimento) e 2,62 m (largura). Peso (com 

munição, guarnição e combustível): 30.306 kg. Blindagem 

máxima: 51 mm. Armamento: um canhão 75 mm, três 

metralhadoras .30 e uma submetralhadora .45. Velocidade 

máxima sustentada: 34 km/h. Finalidade: proporcionar 

poder de fogo, mobilidade e proteção à guarnição, em 

operações de combate. 

                                                           
5031) USA. War Department. Technical  Manual TM 9-710: Basic Half-Track Vehicles (White, Autocar, and Diamond 

T). Washington, 1944. 2) USA. War Department. Technical  Manual nº 9-2800: Standard Military Motor Vehicles. 

Washington, 1943. 3) SPMODELISMO. Militaria do Exército Brasileiro. Parte II (1945 até hoje). Site. 4) USA. War 

Department. Technical  Manual TM 9-726: Light Tank M3. U.S. Government Printing Office: Washington, 1942. 5) 

MUSEU MILITAR PANAMBI. Viatura Blindada Stuart M3A1. Site. 6) USA. War Department. Technical  Manual TM 

9-750: Ordnance Maintenance Medium Tanks M3, M3A1, and M3A2. U.S. Government Printing Office: Washington, 

1942. 7) VERDE-OLIVA. Força Blindada: há 100 anos inovando pela defesa da Pátria. n. 255, Centro de Comunicação 

Social do Exército, Brasília, set. 2021. 8) DEFESANET. A consolidação dos blindados no Exército Brasileiro. Site. 9) 

Museu Militar Conde de Linhares (Acervo). 10) FRANZ. Michael. TM nº 6.001 Tankograd Technical  Manual  

Series. U.S. WW2 M4/M4A1 Sherman Medium Tank. Tankograd Publishing, Erlangen, 2005. 11) CENTRO DE 

INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. Museu Blindado. M4 Sherman. Site.  
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Do sul da Itália, os aliados lentamente progrediram para o norte. Em junho de 1944, 

apoderaram-se de Roma, mas, em seguida, tiveram seu caminho interrompido na “Linha 

Gótica” (ou Verde), estabelecida pelos alemães nos Apeninos setentrionais, cadeia montanhosa 

que separa a Itália central das planícies do vale do rio Pó.  

Deve-se salientar que o terreno montanhoso dificultava operações tipo Blitzkrieg,545 

baseadas no amplo emprego de forças motorizadas e blindadas, que se haviam notabilizado nos 

primeiros anos da guerra. Em consequência, na “Linha Gótica” se travou uma “guerra de 

posição”, em que as forças do Eixo, fortificadas no alto das elevações, tinham de ser 

desalojadas por tropas a pé. Disso resultaria grande dificuldade em empregar o 1º Esqd Rec, no 

que se refere às tradicionais missões da cavalaria. 

Em setembro de 1944, os aliados decidiram empenhar em combate o 1º escalão da 1ª 

DIE (o 2º e 3º só chegariam à linha de frente em novembro). Para isso, foi formado o 

Destacamento FEB (Dst FEB), liderado por Zenóbio da Costa, comandante da Infantaria 

Divisionária.546  

O Dst FEB ficou adido ao 4º Corpo de Exército (C Ex) dos Estados Unidos (USA). Este 

era comandado pelo general Willis Crittenberger e dele faziam parte também a 6ª Divisão 

Blindada (Div Bld), da África do Sul (ZAF); a 1ª Div Bld (USA); e a Força Tarefa 45 (FT) 

(USA). O 4º C Ex estava subordinado ao V Exército (Ex) dos Estados Unidos, liderado pelo 

general Mark Clark, que por sua vez estava enquadrado no XV Grupo de Exércitos (Aliados), 

dirigido pelo general Harold Alexander (vide Organograma XII, p. 207). O QG da 1ª DIE, que 

também se encontrava na Itália, ficou adido ao V Ex, o que deveria perdurar até a chegada de 

todo o contingente brasileiro.547  

No momento em que o Dst FEB entrou em ação, as tropas do XV Grupo de Exércitos 

realizavam a “Operação Olive”. Em linhas gerais, o plano dos aliados era romper a “Linha 

Gótica”, apoderar-se de Bolonha (importante entroncamento rodoferroviário), e adentrar no 

vale do Pó tendo em vista perseguir, cercar e capturar as forças inimigas remanescentes, 

evitando que se retirassem da Itália pelos passos alpinos.  

                                                           
545 Em uma Blitzkrieg, inicialmente era estabelecido um objetivo estratégico que deveria ser alcançado pelas grandes 

unidades blindadas. O ataque iniciava-se pela ação de caças e bombardeiros, que, agindo como uma “artilharia aérea”, 

destruíam campos de pouso, estações ferroviárias, depósitos de combustíveis, pontes, quartéis-generais, entre outros 

alvos, a fim de desarticular as posições defensivas inimigas. A artilharia contribuía, de acordo com suas possibilidades, 

nesse esforço. Tropas paraquedistas podiam ser lançadas para conquistar áreas importantes para o prosseguimento das 

operações, ou para desorganizar ainda mais o sistema defensivo inimigo. Paralelamente, ou mesmo antes do início das 

operações, tropas terrestres pressionavam toda a frente inimiga (reconhecimento em força) para localizar os pontos fortes 

e fracos do dispositivo inimigo. Feitos os reconhecimentos, poderosas investidas blindadas eram realizadas para abrir 

brechas de dois a três km nos pontos fracos. Os pontos fortes eram desbordados, para posterior destruição. Após passar 

pelas brechas, as forças blindadas poderiam, dependendo do caso, seguir para o objetivo final, causando a maior 

quantidade de danos possíveis ao adversário, ou isolar os pontos fortes que haviam ultrapassado, enfraquecendo-os (as 

duas operações poderiam ser realizadas conjuntamente). Unidades motorizadas seguiam as blindadas, procurando alargar 

as brechas. Por fim vinham divisões a pé, às quais cabia reduzir os pontos fortes, agora enfraquecidos pela ação das 

forças de primeiro escalão. Todas as operações terrestres eram apoiadas pela força aérea. Alcançado o objetivo 

estratégico, outros eram traçados, e as operações prosseguiam. Conforme: LACERDA; SAVIAN, 2015, p. 271. 
546 O Dst FEB tinha a seguinte constituição: 6º Regimento de Infantaria, 2º Grupo do 1º Regimento de Obuseiros 

Autorrebocados, 2º Pelotão do 1º Esquadrão de Reconhecimento, 1ª Companhia do 9º Batalhão de Engenharia, 1ª 

Companhia do Batalhão de Saúde, 1ª Companhia de Manutenção, Pelotão de Comunicações, Pelotão de Intendência e 

Pelotão de Polícia. Foi reforçado por duas companhias norte-americanas: uma do 701º Batalhão de Destruidores de 

Tanques, outra do 751º Batalhão de Carros de Combate. Conforme: CASTELLO BRANCO, 1960, p. 172.     
547 SAVIAN, 2016, p. 24. 
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Capítulo VI 

 

PÓS II GUERRA MUNDIAL E MISSÕES DE PAZ - 1946/2022 

 

Com o avanço das tecnologias de combate e o desenvolvimento de novas doutrinas 

bélicas, o cavalo passou a dividir espaço com as figuras modernas e potentes das 

viaturas mecanizadas e dos carros de combate dotados de maior proteção blindada, 

poder de fogo e capacidade de comunicação. Sem jamais perder o espírito destemido 

que reside em sua história, a Cavalaria brasileira dos dias atuais realiza, 

principalmente, missões de reconhecimento, segurança, choque, garantia da lei e da 

ordem com tropas hipomóveis, defesa de pontos sensíveis e de instalações, além de 

desenvolver operações aeroterrestres, aeromóveis e em ambiente de selva. Ainda assim, 

mantém viva a tradição equestre que forjou o âmago do seu caráter, principalmente por 

meio dos Regimentos de Cavalaria de Guarda (RCG). Dessa forma, apesar das 

mudanças doutrinárias ocorridas, a “Arma de Heróis” cultua fortemente os laços 

sagrados com os cavalarianos do passado, preservando as tradições e o legado de seu 

patrono. Executa, também, operações na faixa de fronteira seca, onde os regimentos 

foram contemplados com projetos tecnológicos como o Projeto Combatente Brasileiro 

(COBRA), o Projeto Guarani e, ainda, o Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras (SISFRON), que propiciaram um aumento das capacidades operacionais da 

Força, contribuindo para o combate aos ilícitos transnacionais. Dessa forma, a Arma de 

Cavalaria desenvolveu-se ao longo dos séculos à luz da flexibilidade e de um arrojo 

impetuoso, aliados à inteligência combativa de seus líderes militares, que sempre 

refletiram o exemplo inigualável do Marechal Osorio.608 
 

Noticiário do Exército, 2021 

 

Na segunda metade do século XX, o Brasil passou por profundas transformações 

econômicas e sociais, marcadas por crescente industrialização e acelerado aumento 

populacional, que, entre outras consequências, geraram intenso processo de urbanização. A 

partir dos anos 1990, o País, mesmo não tendo superado todos os problemas ocasionados por 

sua inserção na “Era Industrial”, passou a enfrentar os desafios de se adaptar a uma nova etapa 

das relações humanas, a “Era da Informação”, representada, principalmente, pela rápida 

informatização.     

Nesse tempo, o Exército inicialmente foi envolvido em questões políticas que 

culminaram com o Movimento Cívico-Militar de 1964.  Depois, com o País pacificado, voltou-

se precipuamente para o preparo profissional, no sentido de bem cumprir suas missões 

constitucionais, além de participar de operações internacionais em benefício da paz, sob a 

égide da ONU.  

A Cavalaria enfrentou os desafios de modernizar seus meios de combate, o que 

demandou, em um primeiro momento, a substituição de sua organização predominantemente 

hipomóvel pela mecanizada. Depois, os esforços concentraram-se em manter seu arsenal e 

                                                           
608 EXÉRCITO BRASILEIRO. Centro de Comunicação Social do Exército. Noticiário do Exército. Dia da Cavalaria – 10 

de maio. Site.  
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doutrina atualizados em face da generalização dos recursos digitais. Paralelamente, 

cavalarianos participaram de missões de paz, elevando o prestígio do Exército e do País 

internacionalmente. 

Em 1946, houve reestruturação do Exército. As DCs e DIs foram mantidas e previu-se a 

criação de uma divisão blindada e de outra aeroterrestre (sede das DCs, em 1949: 1ª, Santiago; 

2ª, Alegrete; 3ª, Bagé; 4ª, Campo Grande). As divisões ficaram subordinadas a comandos de 

regiões militares, e estes, a zonas militares. 609 

Previu-se que seriam consideradas tropas da arma de Cavalaria os RCs, os RCMs e o R 

Es C. Convém salientar que cavalarianos compunham, em maioria, os BCCs, os regimentos de 

cavalaria mecanizados (RC Mec), o Grupo de Reconhecimento Mecanizado (G Rec Mec) e os 

esquadrões de reconhecimento mecanizados (Esqd Rec Mec), mas todos estes foram 

classificados na categoria de  “Tropas Blindadas”. Os RCIs e RCDs deixaram de existir 

(receberam outras denominações e/ou transformações).610 

Na primeira metade da década de 1950, os RC Mec e o G Rec Mec foram renomeados 

regimentos de reconhecimento mecanizados (R Rec Mec). As diversas alterações registradas 

em relação às unidades e subunidades (com autonomia) de Cavalaria, de 1946 a 2019, 

encontram-se no Quadro LXVII, p. 231.611 

Nos anos 1950, quatro RCs, mais um RCM e um R Rec Mec, além de unidades de apoio 

de fogo, de apoio ao combate, de defesa antiaérea, e de logística, formavam as DCs (vide  

organograma  XIV, p. 234). Abaixo seguem algumas características dos regimentos citados: 
 

UNIDADES A CAVALO - [...] são caracterizadas por sua mobilidade, sua aptidão para a 

manobra e pela potência de seu armamento. Sua mobilidade depende da velocidade e da 

resistência de seus cavalos. [...]. A aptidão manobreira das unidades a cavalo baseia-se na 

faculdade de adaptação ao terreno e na flexibilidade de evolução que lhes confere a 

variedade de suas andaduras e a liberdade de transpor quaisquer terrenos. [...]. Às unidades a 

cavalo cabem, em princípio, a maior parte das missões que reclamam certa velocidade e uma 

flexibilidade particular, ao mesmo tempo que uma apreciável capacidade ofensiva: 

reconhecimento, segurança, tomada de contato, manobra desbordante, ação retardadora. [...]. 

REGIMENTO DE CAVALARIA MOTORIZADO - Sempre que o comandante da divisão 

de cavalaria deseja explorar imediatamente os informes obtidos através de seus elementos de 

reconhecimento mecanizados, utiliza essa unidade, relativamente potente e mais móvel que 

seu grosso. É transportado em viaturas destinadas a se deslocar em estradas, podendo, 

entretanto, realizar pequenos percursos através campo. REGIMENTO DE 

RECONHECIMENTO MECANIZADO - É organizado, equipado e instruído para cumprir 

missões de reconhecimento. Só deverá engajar-se em combate, quando necessário para o 

cumprimento dessas missões. Quando a pé, sua potência de fogo torna-se muito reduzida, 

porque a maior parte de seu armamento é fixo às viaturas. [É] o órgão móvel por excelência 

da divisão de cavalaria, quando o terreno é favorável.
612

 

                                                           
609 1) BRASIL. Decreto-lei nº 9.120, de 2 de abril de 1946. 2) Nas regiões militares em que havia uma só divisão, um comandante 
acumulava os dois comandos (da RM e da DE). Eram as seguintes as zonas militares, suas sedes e regiões militares que enquadravam: 

Zona Militar do Leste, Capital da República (1ª RM); Zona Militar do Centro, São Paulo (2ª, 4ª e 9ª RMs); Zona Militar do Sul, Porto 

Alegre (3ª e 5ª RMs) e Zona Militar do Norte, Recife (6ª. 7ª, 8ª e 10ª RMs). 3) BRASIL, Exército Brasileiro, AHEx, 2019. 
610  BRASIL. Decreto-lei nº 9.120, de 2 de abril de 1946. 
611 1) BRASIL. Decreto-lei nº 9.120, de 2 de abril de 1946. 2) BRASIL, Exército Brasileiro, AHEx, 2019.  
612 BRASIL. Ministério da Guerra. Estado-Maior do Exército. Manual de Campanha C 2-15: Emprego da Cavalaria. Rio de Janeiro: 

EGGCF, [195-]. p. 20.  
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Os BCCs e o G Rec Mec  faziam parte da Divisão Blindada, que se encontrava ainda em 

formação em 1946 (constituía, então, um “núcleo” - vide Organograma XVI, p. 235).  

Faz-se importante salientar que havia ainda dois esquadrões independentes (sediados em 

Palmas e Guarapuava), além de outros, de reconhecimento, que compunham as DIs.   

Em 1956, as zonas militares foram renomeadas “exércitos”.613 No ano seguinte, houve 

alteração na estrutura das DCs e na da Div Bld, conforme organogramas XV e XVII, p. 234 e 

235 (a Div Bld deixou de ser apenas um “núcleo” e foi efetivamente constituída). Além disso, 

os BCCs, os R Rec Mec e outras frações mecanizadas, compostas predominantemente por 

cavalarianos, passaram a ser consideradas tropas da arma de Cavalaria (deixaram, portanto, de 

ser enquadradas como “Tropas Blindadas”).614 

Na Revista Agulhas Negras, se resumiu as características de cada uma das especialidades 

da Cavalaria desse tempo:  
 

Unidades hipomóveis, que usam o cavalo como meio de transporte, nas quais o soldado 

apeia para combater. Unidades motorizadas, que têm no caminhão seu principal meio de 

transporte, nas quais o soldado desembarca para o combate a pé. Unidades mecanizadas de 

reconhecimento, cujo meio de transporte são carros leves, sobre rodas ou lagartas, com 

pouca blindagem e alta velocidade, possuindo relativa potência de fogo. Sua guarnição 

combate dentro dele ou desembarca, dependendo da ocasião. Unidades blindadas, compostas 

de carros de combates médios e pesados, com grande potência de fogo, de largo emprego nas 

guerras modernas.
615

 
 

Na década de 1960, à luz de conflitos recém-terminados, como a Guerra da Coreia, ou 

que se desenrolavam, a exemplo da Guerra do Vietnã, muitos militares passaram novamente a 

questionar a permanência das tropas hipomóveis, tidas, por eles, como obsoletas. Tal questão 

desde os anos 1940 estava em pauta, conforme abordado no capítulo anterior. Desta vez, 

ganhava ainda mais relevância, pois debates ocorriam em torno da modernização do Exército, 

que com brevidade se pretendia realizar.  

O tenente-coronel Everaldo de Oliveira Reis propunha mudanças: 
 

Quanto à valorosa Cavalaria, a questão tem implicações bem mais sutis. Tendo as unidades 

concentradas no TO [Teatro de Operações] para o qual sempre se destinou a mais elevada 

prioridade, vê-se agora a braços, com o problema de adaptar-se a uma participação numa 

guerra irregular ou numa guerra atômica. É evidente que o romântico e glorioso regimento 

de cavalaria “a cavalo” não tem mais lugar. Desloca-se demasiado lentamente para os dias de 

hoje e por mais adestrado que seja, após uma etapa de 240 quilômetros está com a 

capacidade operacional reduzida. E 240 quilômetros, no século XX, não têm mais expressão 

como distância. A assertiva de que com o mau tempo só o cavalo se desloca está cada vez 

mais deixando de ser verdadeira. A impedimenta de nossos RC, quando se deslocando em 

meios hipomóveis é uma das coisas mais vulneráveis ao mau tempo, mesmo na execução de 

uma simples marcha administrativa. A transformação dos nossos RC em regimentos de 

cavalaria motorizada, utilizando de maneira total as viaturas que o parque industrial 

brasileiro já pode fornecer, é providência que não pode mais esperar. Isso entretanto não 

pode nem deve tornar os velhos regimentos menos românticos e gloriosos. 

                                                           
613 BRASIL, Decreto nº 39.863, de 28 de agosto de 1956. 
614 BRASIL. Decreto nº 41.186, de 20 de março de 1957. 
615 REVISTA AGULHAS NEGRAS, p. 154, Resende, 1955. 
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ORGANOGRAMA XVI – DIVISÃO BLINDADA, 1946 (NÚCLEO) 
631

 

ORGANOGRAMA XVII – DIVISÃO BLINDADA, 1957 
632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
631 1) BRASIL. Decreto-Lei nº 9.120, de 2 de abril de 1946. 
632 1) BRASIL.Decreto nº 41.186, de 20 de março de 1957. 
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Abreviaturas: Aj Geral: Ajudância Geral, BCC: Batalhão de Carros de Combate, BCC Pdo: Batalhão de 

Carros de Combate Pesado, BE Bld: Batalhão de Engenharia Blindado, Bia C: Bateria de Comando, BIB: 

Batalhão de Infantaria Blindado, B Mnt: Batalhão de Manutenção, Ch Sv: Chefia de Serviços, Cia C: 

Companhia de Comando, Cia Com: Companhia de Comunicações, Cia Int: Companhia de Intendência, Cia 

PE: Companhia de Polícia do Exército, Cia QG: Companhia do Quartel-General, Cia S: Companhia de Saúde, 

Cia S Bld: Companhia de Saúde Blindada, Cia Trans Bld: Companhia de Transmissões Blindada, Cmdo AD: 

Comando da Artilharia Divisionária, Cmdo Gpt T: Comando de Grupamento Tático, Cmt Gpt: Comandantes 

de Grupamento, Div Bld: Divisão Blindada, EM: Estado-Maior, GCAAAP: Grupo de Canhões Automáticos 

Antiaéreos Autopropulsados, GO 105 Bld: Grupo de Obuseiros 105 mm Blindado, GO 155 Bld: Grupo de 

Obuseiros 155 mm Blindado, G Rec Mec: Grupo de Reconhecimento Mecanizado, QG: Quartel-General, 

Órgãos Aux: Órgãos Auxiliares, Pel PM: Pelotão de Polícia Militar, R Rec Mec: Regimento de 

Reconhecimento Mecanizado. 
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QUADRO LXXI - VEÍCULOS NACIONAIS NÃO ADOTADOS PELO EXÉRCITO
668
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EE-T1 “OSÓRIO” 
 

                                                           
6681) DARREN, Hazes. VETE T-1 A-1 Cutia Brazil - 1965 Reconnaissance Vehicle. In: ECBSDEFESA. Site. 2) THE 

ON LINE TANK MUSEUM. VBB-1. Site. 3) MONTEDO. Jararaca: o blindado esquecido. Site. 4) BRASIL EM 

DEFESA. EE-T4 Ogum: a história do blindado nacional que buscava um mercado. Blog. 5) GBN DEFENSE: VBTP 

“Charrua” – ágil, robusto e com garra. Blog. 6) BRASIL EM DEFESA. EE-17 Sucuri 1: um primeiro fruto na tentativa 

de fornecer um sucessor do Cascavel. Blog. 7) FORÇAS TERRESTRES. O tanque brasileiro Bernardini MB-3 Tamoyo. 

Blog. 8)  MEIO BIT ENGENHARIA. Osório - quando o Brasil quase dominou o mundo dos tanques. Site. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A trajetória da arma de Cavalaria, como não poderia deixar de ser, está ligada à evolução 

do Exército Brasileiro. Assim, passou por diversas transformações, de acordo com os 

diferentes contextos que delinearam a história nacional.  

De modo geral, as forças terrestres brasileiras mostraram-se indevidamente preparadas 

em face de conflitos externos e internos. Normalmente, em tempo de paz, faltavam recursos 

financeiros, vontade política, e, por vezes, disposição de mudar mentalidades, o que 

inviabilizava a boa organização da tropa. Dessa forma, na iminência de se entrar em operações 

de combate, ou já durante estas, partia-se para improvisações, a fim de minorar deficiências 

sobejamente conhecidas. Não obstante, isso não impediu que os soldados brasileiros lutassem 

bravamente, conseguindo, com enormes sacrifícios, manter a ordem, a integridade e a 

soberania nacionais. 

A doutrina do Exército baseou-se na de seus congêneres europeus até a II Guerra 

Mundial. A partir de então, fruto da participação da FEB nos campos de batalha da Itália, 

fundamentou-se na norte-americana. Todavia, desde o tempo do Duque de Caxias pensava-se 

em organizar uma própria, de acordo com as singularidades nacionais, o que, por questões 

diversas, passou a ganhar corpo somente nas últimas décadas do século XX.     

A Cavalaria de linha, móvel, até o penúltimo ano do Império, foi formada por não mais 

de cinco regimentos, com exceção dos tempos do I Reinado e da Guerra da Tríplice Aliança 

(havia também alguns corpos fixos, de guarnição). Isso fazia com que em momentos de 

emergência, aos corpos móveis fossem reunidos outros, apressadamente preparados, de 

milícia, de voluntários ou da Guarda Nacional. 

A partir 1888, gradativamente foram criados outros regimentos, chegando ao total de 23 

em 1939, os quais receberam diferentes nomenclaturas, de acordo com as suas especificidades 

(RCs, RCIs, RCDs, RCTs e R Es C). Neste ano, havia também 11 esquadrões com autonomia 

(Esqd/QGs, 4º Esqd/RCDs, 1º Esqd/RCTs, Esqd Auto Mtr/CIMM e Esqd Trnp/CIMM).  

Depois do início da II Guerra Mundial, com a paulatina motomecanização, houve outras 

mudanças de nomenclatura e acréscimo de unidades e subunidades, totalizando, em 2022, 26 

regimentos (RCBs, RCCs, RCGs e RC Mec) e 16 esquadrões com autonomia  (Esqd C Mec, 

Esqd C Pqdt, Esqd C Sl e Esqd Cmdo/Bda).   

Tais unidades e subunidades normalmente entraram na composição de Bda, DCs, DIs ou 

DEs, dependendo da fase histórica (até 1908, brigadas e frações superiores só eram 

constituídas em caso de guerra). 

Desde a Independência, os corpos de cavalaria, em sua maioria, encontram-se sediados 

no Rio Grande do Sul, em decorrência da possibilidade de conflitos na região do rio da Prata 

(tal preocupação perdeu força a partir do final dos anos 1980). Também devido ao relevo local, 

propício ao emprego de tais unidades. Ainda por lá ser facilitado o recrutamento, por existirem 

muitos indivíduos habituados às lides com equinos (o que era importante antes da 

mecanização).   
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ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

TROPAS: 
 

BC: Batalhão de Caçadores 

BCC: Batalhão de Carros de Combate 

BCC/DMM: Batalhão de Carros de Combate da Divisão Motomecanizada 

Bda: Brigada 

Bda Art: Brigada de Artilharia 

Bda Cav: Brigada de Cavalaria 

Bda C Bld: Brigada de Cavalaria Blindada 

Bda Cav Lg: Brigada de Cavalaria Ligeira 

Bda C Mec: Brigada de Cavalaria Mecanizada 

Bda Inf: Brigada de Infantaria 

Bda Inf Bld: Brigada de Infantaria Blindada 

BE: Batalhão de Engenharia 

BIB: Batalhão de Infantaria Blindado 

Btl: Batalhão 

BVP: Batalhão de Voluntários da Pátria 

C Cav: Corpo de Cavalaria 

CCC: Corpo de Caçadores a Cavalo 

CCGN: Corpo Provisório de Cavalaria da Guarda Nacional 

C Ex: Corpo de Exército 

Cia: Companhia 

Cia Eng: Companhia de Engenharia 

Cia Mtr: Companhia de Metralhadoras 

CIMM: Centro de Instrução de Motorização e Mecanização 

CM: Circunscrição Militar 

Cmdo: Comando 

CVC: Corpo de Voluntários de Cavalaria 

Div: Divisão 

Div Bld: Divisão Blindada 

DC: Divisão de Cavalaria 

DE: Divisão de Exército 

DI: Divisão de Infantaria 

DIE: Divisão de Infantaria Expedicionária 

Div Mth: Divisão de Montanha 

DMM: Divisão Motomecanizada 

Dst: Destacamento 

Dst FEB: Destacamento da Força Expedicionária Brasileira 

Dst/N: Destacamento Norte 

Dst/PR: Destacamento Paraná 

Dst/SC: Destacamento Santa Catarina 

EM: Estado-Maior 

Esq: Esquadra 

Esqd: Esquadrão 

Esqd Cav: Esquadrão de Cavalaria 

Esqd Auto Mtr: Esquadrão de Autometralhadoras 

Esqd C L: Esquadrão de Cavalaria Leve 

Esqd C Mec: Esquadrão de Cavalaria Mecanizado 

Esqd C Mec Es: Esquadrão de Cavalaria Mecanizado - Escola 

Esqd C Pqdt: Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 

Esqd Cmdo/Bda C Mec: Esquadrão de Comando de Brigada de Cavalaria Mecanizada 

Esqd Cmdo/Bda C Bld: Esquadrão de Comando de Brigada de Cavalaria Blindada 

Esqd C Sl: Esquadrão de Cavalaria de Selva 

Esqd Es Rec Mec: Esquadrão Escola de Reconhecimento Mecanizado 

Esqd Ind C: Esquadrão Independente de Cavalaria 

Esqd Ind Rec Mec: Esquadrão Independente de Reconhecimento Mecanizado 

Esqd/QG: Esquadrão de Quartel-General 

Esqd/QG/DC: Esquadrão de Quartel-General de Divisão de Cavalaria 

Esqd Rec: Esquadrão de Reconhecimento 

Esqd Rec/1ª DIE: Esquadrão de Reconhecimento da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária 

Esqd Rec Mec: Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado 

Esqd Trnp/CIMM: Esquadrão Transportado do Centro de Instrução de Motorização e Mecanização 

Ex: Exército 
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ABREVIATURAS E SIGLAS – CONTINUAÇÃO 
 

 

FEB: Força Expedicionária Brasileira 

FO: Forças em Operações de Guerra nos Estados do Paraná e Santa Catarina 

FT: Força Tarefa 

GAAAe: Grupo de Artilharia Antiaérea 

GC: Grupo de Combate 

G Dst: Grupo de Destacamentos 

GMM Rec: Grupo Motomecanizado de Reconhecimento 

G Rec Mec: Grupo de Reconhecimento Mecanizado 

MMF: Missão Militar Francesa 

PC: Posto de Comando 

Pel: Pelotão 

QG: Quartel-General 

RAM: Regimento de Artilharia Montado  

R Auto Mtr C: Regimento Autometralhadoras de Cavalaria 

RC: Regimento de Cavalaria  

RCB: Regimento de Cavalaria Blindado 

RCC: Regimento de Carros de Combate 

RCD: Regimento de Cavalaria Divisionário 

RCD - Ala MM: Regimento de Cavalaria Divisionário - Ala Motomecanizada 

RC Es: Regimento de Cavalaria - Escola 

RCG: Regimento de Cavalaria de Guardas 

RCI: Regimento de Cavalaria Independente 

RCL: Regimento de Cavalaria Ligeira 

RCM: Regimento de Cavalaria Motorizado 

RC Mec: Regimento de Cavalaria Mecanizado 

RC Mec Es:Regimento de Cavalaria Mecanizado - Escola 

RC Mec GLO:Regimento de Cavalaria Mecanizado - Garantia da Lei e da Ordem 

RCT: Regimento de Cavalaria Transportado 

R Es C: Regimento Escola de Cavalaria  

RI: Regimento de Infantaria 

RM: Região Militar  

RMM: Regimento Motomecanizado   

R Rec Mec: Regimento de Reconhecimento Mecanizado 

Seç Art Mth: Seção de Artilharia de Montanha 

Seç Mtr: Seção de Metralhadoras 

 

POSTOS E GRADUAÇÕES: 
 

Mar: Marechal, Gen Ex: General de Exército, Gen Div: General de Divisão, Gen Bda: General de Brigada, Cel: 

Coronel, Ten-Cel: Tenente-Coronel, Maj: Major, Cap: Capitão, Ten: Tenente, Alf: Alferes, Asp Aspirante, Sub 

Ten: Subtenente,  Sgt: Sargento,  Cb: Cabo, Ansp: Anspeçada,  Sd: Soldado. 

 

PAÍSES: 
 

BRA: Brasil, DEU: Alemanha, GBR: Reino Unido, ITA: Itália, USA: Estados Unidos, ZAF: África do Sul 

 

ESCOLAS MILITARES: 
 

AMAN: Academia Militar das Agulhas Negras, CPOR: Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, EAO/EsAO: 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, EASA: Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas,  ECEME: 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, EEM: Escola de Estado-Maior, ESA: Escola de Sargentos das 

Armas, NPOR: Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. 

 
 

ARMAMENTOS/VEÍCULOS: 

a.a.: arma aromática, Can: Canhão, CBTP: Carro Blindado de Transporte de Pessoal, CC: Carro de Combate,   

FM: Fuzil-Metralhador, Lç-Rj: Lança-Rojão, MBT: Main Battle Tanks, Mrt: Morteiro, Mtr: Metralhadora,  VBC: 

Viatura Blindada de Combate, VBC CC: Viatura Blindada de Combate Carro de Combate, VBR: Viatura Blindada 

de Reconhecimento, VBTP: Viatura Blindada de Transporte de Pessoal, VB Rd: Viatura Blindada de Rodas.   

 
 

 

 


