*ACCÕES CONJUNGTAS

Exercito e da Marinha

!

j

ACÇÕES CONJUNCTAS
\

DO

Exercito e da Marinha
ENSINAMENTOS COLHIDOS
PELO 1° TENTíNTE DE A R T I L H A R I A

/. F. JANSEN

TAVARES

RIO DE JANEIRO

IMPRENSA NACIONAL
1909
3765

•

í
Ao Sr. General Dionisio de Cer queira,offereço,

com a devida venia, este peqiieno tra-

balho, cuja publicação ê timcí recordação de sua
chefia interina do Estado Maior do Exercito,
em içoç.

•

l
Obras em que se baseou o presente trabalho:
La défense dês cotes, de BRIALMONT ;
La défense dês cotes, de A. GRASSET ;
Dês opérations maritimes contre lês cotes, de M. D. B. G. ;
La défense nationale et Ia défense dês cotes, de PATIENS ;
Guerre et marine, de FONTIN ;
La marine et Ia défense dês cotes, de MELCIIIOR ;
Lês opérations combinées dês armées, de ÜEGOUY ;
Cüinbinées de rarmée et de Ia jlotte, de BRIDE .
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Operações estudadas neste livro:
Bombardeio
. como esclarecimentos;
Bloqueio
)
Desembarque;
Reembarque e
Sitio de uma praça marítima.

t

conjunda5 do €xercito
e da JVÍannha

A seguir:
Passagens dos cursos de água.

As acções conjunctas das forças de terra e mar teem
por objecto algumas aggressões contra as fronteiras marítimas do inimigo e a solução do diflicil problema do transporte;
as acções convergentes visam, ao contrario, a defesa das
costas.
Mas, para que da combinação e da convergência se obtenham resultados vantajosos, é forçoso que cada uma daquellas forças conheça o papel que lhe cabe e a elle se limite
para o bom êxito da acção commum.
O nosso trabalho vae delinear essa conducta dos dois
poderosos elementos da defesa nacional, buscando discriminar
a sua acção reciproca, para mostrar-lhes o valor dos esforços
de ambos em prol da Pátria.
Pensamos ser enganadora a situação actual; urge defini-la de modo inilludivel, evitando ao Exercito e á Marinha
a crença errônea de que se comprehendem conjunctamente
sob o mesmo aspecto profissional, bem entendido, feição
digna de ser estudada com mais minuciosidade, como
o fazem actualmente todas as nações armadas. No Brasil,
houve, ha mais de 25 annos, um distincto offlcial de marinha
que procurou esclarecer a questão, traduzindo a obra mais
completa sobre a matéria : » Lês opcrations combinúes dês

arrnées», de begouy, illustre marinheiro francez. Mas o
commandante Delamare deixou o seu trabalho nas paginas
de uma revista e delle, com certeza, nenhuma referencia ha
para os modernos offidaes. Além desse livro, outros appareceram e mais de accôrdo com os ensinamentos da época; '
todos, porém, seguindo o methodo de Degouy.
Entendemos retirar dos mesmos o que nos fosse cstrictamente útil. Não se pense mal do nosso procedimento, aventando aqui a exploração de um phenomeno de que já se occuparam varias summidadcs militares; se temos a coragem
de enveredar com cilas, c porque desejamos, antes do mais,
ser proveitosos, embora passageiramente, ficando-nos o mérito, ao menos, da iniciativa, porque a veleidade de termos
feito obra completa — essa não a temos conscienciosamente.
Antes de tudo, e para que nenhum ponto duvidoso, ap.
pareça, para impedir a comprehensão ampla do assumpto que
deu margem a este trabalho, acho de vantagens o esclarecimento de uma divergência encerrada na velha questão que
tanto agitou e agita as classes militares da Europa, repercutindo aqui:— a que departamento pertence a defesa //.-v,?
costeira : ao da marinha ou ao da guerra ?
Embora não seja a índole deste livro — tratar da defesa das costas — em que a missão de cada uma das forcas
armadas está perfeitamente discriminada, não dando logar a
operações conjunctas e sim convergentes, derivando deste
facto uma completa separação nos modos de agir, mas todos
pretendendo concentrarem-se, o que não acontece no ataque ás
costas, no qual ha plena combinação dos elementos de terra
e mar, opportuna, entretanto, se nos afigura estudar, em
primeiro logar, e antes de entrarmos no assumpto alvejado

por nós, a questão relativa á defesa costeira, porque ha quem
alimente ainda duvidas a respeito.
Assim, dissipadas as controvérsias, desempenharemos
mais gostosamente o nosso papel.
A analyse imprescendivel do caso ainda não foi realizada suficientemente, pois que a longa paz, que fruimos, o
lança no esquecimento, mas pôde surgir em momentos inopportunos, como esses que toda nação apresenta, nas crises
angustiosas, o que seria desairoso para nós, os responsáveis
pela integridade Pátria. Eis a razão por que me abalanço
em destinar as minhas primeiras paginas ao estudo dessa
questão, aquella em que bem se evidencia justamente a necessidade da comprehensão dos nossos encargos. Pretender
qualquer uma das classes desempenhar exclusivamente- o
difficil papel, dispensando a coadjuvação da outra, é não
querer pensar no inestimável alcance de sua acção convergente ; <5 desconhecer os mais elementares princípios da
guerra.
Para solução do caso, já appareceram vários representantes da litteratura militar, mas com o odioso aspecto da
absorpção, e o antagonismo, em talterreno, se manifesta em
vários pontos : — si a Allemanha entregou, parcialmente
embora, a defesa fixa de suas costas á marinha, os outros
paizes tiveram procedimento diverso, ligando ao exercito
aquelle objectivo, notadamente a França, cujas fronteiras
marítimas são as mais bem fortificadas em toda a Europa e
onde obras importantes são publicadas,, pugnando pelas duas
correntes de opiniões oppostas. Nessa lucta, dois campeões
bateram-se galhardamente — um, de aspecto mais litterario
e phrase mais artística e ardente,,, mostrou-se um apaixonado
pela reforma da.marinha franceza, e, nos discursos que pró--

feriu e no livro que escreveu, evidenciou-se adepto da idéa
de pertencer áquella força nacional a fortificação costeira da
grande republica, e esse foi Lockroy, o insigne batalhador
pela gloria da armada franceza, nada conseguindo, entretanto, a favor do seu modo de pensar; o outro, sem os arroubos de uma imaginação exaltada, calmo, mas convincente,
tratou o assumpto como profissional, notável que é, demonstrando as suas proposições com firmeza, atacando as asscrções de Lockroy, de modo tal que suas palavras, aliás
delicadas e altamente lisonjeiras para os marinheiros francezes, ficaram irrespondíveis — e Gastão Mocli, illustre
oflicial do estado maior do exercito, provava, principalmente áquelles que estudam as questões concernentes às
cousas das duas mais importantes classes de quaesquer
paizes, o quanto seu espirito era poderoso na analyse desses
múltiplos problemas que esgotam os especialistas, apresentando elle, official de terra, um admirável projecto para defesa naval de França, além de criticar, com maestria impcccavel, os planos que, a tal respeito, existiam, no seu livro
«A defesa nacional e a defesa das costas», o mesmo em
que consubstanciou as respostas dadas ao volume de Lockroy « Ensaios de estratégia naval », obra que agitou bastante a opintão publica, porque tinha a vantagem de iniciar
a exploração do problema naval, questão que, desde essa
época, é tratada continuamente.
Certo, chegou ao Brasil o écho dessas palavras patrióticas, acordando idéas que existem sobre o mesmo assumpto
— foi, então, o dispertar de uma extraordinária analogia de
sentimentos, mas nunca manifestados aqui, por causa do meio
pouco propenso a uma profunda reforma em nossa vida militar, além do receio de mílindrar uma classe amiga, que os

mesmos louros cingiam e cujos feitos brilhavam nas mesmas
paginas da historia pátria, ao arrancar-lhe a honra de defender os nossos portos, as suas fortalezas, carinhosamente
conservadas, e as obras modernas em que se arriscou o bom
nome da nossa engenharia militar.
Houve, comtudo, quem iniciasse o movimento contra a
guarda, por parte do Exercito, das fortalezas da barra do Rio
de Janeiro.
Naturalmente, como toda idéa nova, adeptos lhe appareceram e a corrente, aos poucos, avolumar-se-ia dentro do
próprio exercito. A palavra do ministro de então, que dirigia a pasta da Marinha, acalmou essa tentativa reivindicadora. Mas o germen é antigo e ameaça permanecer com
aspecto periodicamente perturbador.
Iniciemos, em tempo, a discussão.
Demais, ha espíritos extranhos á matéria e, por conseqüência, em optimas condições de subordinação aos que
sabem empolgar, semeando razões, aliás facilmente discutíveis por quem não se deixa levar pela fatalidade dos acontecimentos, calando uma defesa necessária e opportuna; motivos de relevância, emlim.
E — cousa interessante — só se lembraram, então, da
barra do Rio de Janeiro, olvidando justamente as dezenas
de fortificações do nosso longo littoral, muitas das quaes
podem ser transformadas em poderosas baterias. Porque isso,
se o justo augmento da nossa esquadra, tem necessariamente
por fim a defesa movei, das nossas costas e não somente a da
bahia de Guanabara ? Explica-se : a nossa barra tem já uma
certa potência defensiva e obras como não existem outras na
America do Sul, eoccupá-las é fácil, ao passo que construi-las
é diffidl e oneroso; mesmo é bom que se saiba que mais

de um sorriso irônico saudou o inicio da canstrucção do forte
do Imbuhy, dura prova para nossa engenharia que mais um
triumpho obteve com esse outro monumento, que é a fortaleza
da Lage e onde se firmou a sua capacidade para tal gênero
de trabalhos,
Entretanto, para o futuro, não será aquella bania a
única sede das prefeituras marítimas, ou de instituições
semelhantes, nem o único ponto de abastecimento e abrigo
das nossas projectadas esquadras.
Poderão objcctar:—por ora, é a única. Não procede
esse motivo porque, a ser assim, surge uma conseqüência
triste e fatal—a rcducção do Ministério da Guerra .ao papel
de um tributário do da Marinha, visto como aquelle,
ficando encarregado do resto do littoral, teria de fortificá-lo
para entregar, após despesas fabulosas que aggravariam
os seus orçamentos e empatariam grande parte do pessoal,
as novas construcções á Marinha, e isso dar-se-ia á proporção que as fosse realizando.
Vamos examinar os iactos apresentados geralmente,
patrocinando a passagem para o Ministério da Marinha das
fortificações ora a cargo do da Guerra, encarando o caso
em conjuncto e não limitado á nossa barra, restriccão que
nenhuma razão tem de existir.
Todo esse conflicto se origina finalmente de discutir-se
ainda o que o General Mercier chamou (de point de soudure» entre os dois ministérios encarregados da defesa nacional e ainda desaccordados. em pontos principaes daquella
mesma defesa. Vejamos onde elle se acha, acceitando a solução que, para o facto, dá Gastão Moch, o único que
chegou a conclusões claras e positivas sobre as divergências existentes.

A acção no littoral apresenta três pliases características:
I — Lucta ao largo.
II — Combates para protecção immediata das costas.
•
III —No caso de ineficácia da defesa ahi, virá fatalmente a guerra no interior do território.
No primeiro caso, o papel é exclusivo das esquadras;
no segundo cooperam forçosamente com o exercito ; e, no
terceiro, é a este que compete representar a sua missão estratégica .
Lockroy propôs que o contacto dos dois departamentos
se realizasse no terceiro caso, não discriminando claramente
onde as responsabilidades passavam de um para outro, além
de afirmar que « se a linha de defesa do littoral, confiada á
Marinha, é forçada em um ponto qualquer, e que se torne
necessário reclamar o concurso das forcas do Exercito, estacionadas na retaguarda dessa linha, a direcção das operações
militares locaes passa, de direito, ao departamento da Guerra,
até completa evacuação da parte do território que foi invadida ».
A isso objectamos que, em um caso de derrota, só em ultimo recurso as forças de mar se apressarão em confessar a
sua impotência, para pedir um auxilio que virá naturalmente
annullar-lhe o prestigio ; devido a esta fatal sede de glorias,
inconcebível diante de perigos imminentes e que, mais de
uma vez, se tem manifestado até entre chefes de uma só das
nossas classes, phenomeno que infelizmente mais se accentúa
quando surge a urgência de uma acção commum, a Marinha
ha de preterir esgotar todo os seus meios, antes de solicitar
o concurso da Guerra, e, sendo assim, quando este lhe for
dado, a lucta já terá de certo tomado um caracter agudo, facto
que trará, para as forças de terra, enorme somma de sacri-
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ficios e a responsabilidade de uma possível derrota, de que
aliás não tinham a culpa.
Causa interesse essa anomalia — de só pretenderem a
interferência do Exercito, na lucta do littoral, em o caso.
único de insuccesso, ponto critico de uma acção.
Se o julgam capaz de vencer essa difficuldade extraordinária, de trazer ao mar uma força invasora, como não é
elle capaz de receber, nesse mesmo ponto, o primitivo ataque
da mesma força ? Quem salva uma situação angustiosa, está
bem nos casos de evitá-la. Além de tudo, taes factos accumularão o departamento da Guerra de surpresas que naturalmente perturbarão os seus planos já organizados.
A distincção entre os papéis das duas classes se verifica perfeitamente na segunda phase, justamente quando
ambas cooperam para a victoria almejada. Realizada a
acção da esquadra, toda lucta em terra pertencerá ao Exercito, o que, entretanto, não quer dizer que se dispense o
concurso das forcas disponíveis da Marinha, quando as ha, o
que é rarissimo.

No caso de vingar a idéa da referida passagem, ella
traria comsigo innumeros inconvenientes, como sejam a creação de uma artilharia de Marinha e a ampliação da respectiva infantaria. Para exercer efflcazmente o seu mister, estas
armas teriam pessoal numeroso e, então, veríamos o interessante caso da Marinha possuir um Exercito. A questão é
simplesmente curiosa. Por outro lado, o enorme material de
desembarque exigia modificações na constituição das esquadras, observando-se, além do mais, que nenhuma presXa poderia ser empregada, em caso de urgência, não só

por ser difflcil aquella manobra aggressiva, como também
por depender a mesma das condições naturaes do theatro de
operações; seria sempre problemática.
Demais os oftidaes das citadas armas não iriam estudar
nas escolas navaes, e, por mais que se pretenda distinguir, teriam forçosamente o mesmo curso que os de terra, observandose ainda que seus regulamentos, instrucções, etc., mostrariam
evidentemente que não passavam de forças com attribuíções
análogas ás do Exercito. Se essa creação fosse motivada por
estudos cspeciaes, comprehendc-se a sua necessidade ; mas,
como se acaba de ver, nada a justifica. Entretanto, se ella não
se fizesse, seriam os próprios officiaes da Marinha os encarregados de commandar as obras costeiras. Que inversão de papéis ! Se os officiaes de artilharia, que teem um curso technico
e especial de sua arma, não podem ser os encarregados da direcção das baterias de costa —na opinião de Lockroy —como
desse papel incumbir-se-ão aquelles que estão sobrepujados
com os estudos náuticos, de torpedos e também de artilharia >
Accresceque, até nesse ponto, attendendo ás difficuldades que
poderiam advir dessa multiplicidade de funcções, houve governos que resolveram especializá-los no emprego do material
citado, pensamento bem útil porque se, nos exércitos, seus
officiaes pertencem a armas distinctas, claro está que, nas
marinhas, o mesmo deve acontecer.
Notemos que, nos fortes modernos, as torres couraçadas
nenhuma semelhança apresentam com as de bordo, não existindo razão, portanto, em aquelles que julgam, sem conhecimento próprio, o facto sob aspecto diverso. Além disso,
exercem papel saliente, nas guerras actuaes, as baterias de
obuseiros e morteiros cujos tiros são indirectos e a que não
estão habituados os marinheiros mais aptos, como se tem
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visto, para as trajectorias rasantes, as de mais rápido c seguro
effeito para as esquadras, a que não sobejam tempo e recursos
para se exporem ás baterias de costa que lançam mão de
outros meios para prejudicá-los.
Apontou-se também um motivo que não é digno de consideração : .que podemos confundir as embarcações mercantes
com as de guerra! Será crivei que um official, vivendo, por
mezes e annos, nas fortalezas da barra, possa enganar-se desse
modo? Fraco juízo a nosso respeito...

E' bem possível que se diga ser a dualidade dos serviços
prejudicial á marcha das operações. Desde que haja exacta
comprehensão dos deveres militares, tal phenomeno não se
dará, não havendo difliculdadc alguma ou quebra de digni•dade desde que as circumstancias causem a subordinação de
um chefe a outro. Diz-se que um almirante pôde commandar
com proficiência forças de mar e terra, mas negam a um
general capacidade para exercer as mesmas funcções. No
Brasil ninguém pensaria de outro modo. O espirito de classe,
desenvolvido aqui, mas surdo sempre ao aperfeiçoamento
respectivo, nunca deixaria em silencio o facto cie um offlcial
competente de uma das classes manifestar os seus conhecimentos em relação á outra. Na Allemanha, porém, quando
se tratou de organizar a sua esquadra, foram buscar homens
que possuíssem a verdadeira orientação, tão útil para taes
•casos, e das mãos dos generaes von Stosch e de Caprivi
saiu essa força naval que já se nivela ás mais adiantadas.
O aperfeiçoamento actual do arte militar nos leva a crer que
ella sobretudo pende para um objectivo geral, observando
sempre a divisão das responsabilidades.
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Será causa da idéa, que discutimos, o íacto das baterias
de costa atirarem sobre alvos móveis, obrigando, por tal
motivo, serem as mesmas dirigidas por officiaes de marinha ?
Então, relativamente ao Exercito, sempre que a sua artilharia
tivesse de atirar sobre massas móveis de cavallaria ou de
infantaria, e sobre balões, os tiros deveriam ser dados, não
por artilheiros, mas por cavalleiros, infantes e aeronautas.
E como se daria o tiro de bordo sobre as nossas fortificações, que são alvos fixos í Estando os marinheiros mais aptos
para ati rarem sobre pontos móveis e os artilheiros de terra
mais habituados, na opinião única dos defensores da passagem,
aos fixos, nenhum inconveniente haveria em collocar-se estes
últimos a bordo dos navios, tanto para atirarem sobre as baterias de costa, como para protegerem um desembarque. Mas
esta questão de fixidez e mobilidade de alvos é simplesmente
pueril, porque, nos tiros de artilharia, ha o emprego de apparelhos adequados ao seu êxito. Qualquer que seja o aspecto
em que se apresente o tiro, suas dificuldades annullam-se
por meio de vários instrumentos; não se deve cogitar, pois,
da equação pessoal, como faziam cs antigos profissionaes.

Sempre que vem a publicidade o assumpto, de que nos
occupamos, é citada a opinião de Moltke, como inabalável recurso de discussão, um seguro meio de evitar a controvérsia, não se consentindo duvida alguma sobre o modo de
pensar do immortal estrategista. Ellc se firma nos seguintes
argumentos, todos a favor da Marinha :
— a identidade no material em uso a bordo c nas baterias de costa;
- os methodos de tiro;
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— considerações tacticas.
O primeiro desses argumentos já teve a necessária contestação quando, paginas atrás, mostramos que nenhuma semelhança apresentam as torres couraçadas dos fortes e dos
navios e, mesmo que o facto se desse, a argumentação provocaria conseqüências indistinctas para qualquer uma das
duas classes. Observemos, entretanto, que, de facto, quando
Moltke assim pensava, havia alguma identidade no referido
material; hoje, porém, que a fortificação modificou-se em
virtude dos progressos da artilharia, lançando mão do couraçamento e das installações torpedicas, aquclla idéa absoluta
desappareceu totalmente. Accresce que as transformações levadas ás obras costeiras sempre foram planejadas e executadas por officiaes de terra, os quaes, através de todos os
tempos, deram provas, com essas demonstrações intellectuaes, de que não desmereciam da confiança nelles depositada pelos responsáveis da defesa pátria ; mesmo, até hoje,
a historia militar não registra um único facto que evidencie a
nossa incapacidade para dirigirmos as fortificações costeiras
que estejam de accôrdo com os melhoramentos de occasião.
Em relação aos methodos de tiro, notemos que as baterias de costa, em virtude de sua fixidez, podendo deslocar e
convergir seus fogos sob a impulsão de um único commando,
dellas afastado — o que se ha de fazer naturalmente para o
futuro, com o grupo que defende a bahia de Guanabara —
são mais comparáveis ás praças fortes terrestres que aos navios. Demais, « observando-se o papel reservado ás baterias
de tiro indirecto, desconhecido da gente do mar, vê-se que
o tiro das mesmas se approxima do de praça; de onde se conclue que os officiaes, familiarizados com este ultimo, são os
mais aptos a executar o primeiro ».

Restam, pois, as considerações tacticas. Preferimos traduzir, a respeito, os períodos da « Defesa nacional ».
« Os officiaes de marinha seriam os únicos a conheceios, pontos fracos de uma esquadra, a descobrir o objectivo
de seus movimentos e seu fim real, combinar o jogo das
baterias e o dos torpedos e navios. Pôde parecer bem importante discutir uma opinião dessa espécie, approvada, se
não emanada de tão alta autoridade. 1 Podemos, entretanto, arriscar-nos a isso, se tivermos o cuidado de observar
que ella procede, de baixo de certos aspectos, de uma concepção algum tanto primitiva do tiro de costa, muito explicável num paiz — a Allemanha — onde esta arte não tinha
ainda sido cultivada. Antes de tudo, não é verdadeiramente
difficil distinguir um couraçado de esquadra de um torpedeiro ; muitos artilheiros realizaram esse pequeno tour de
force. E além disso, as baterias não estão abandonadas:
semaphoros, vedetas, telegrapho e telephone existem para
fornecer indicações sobre as esquadras que apparecem. Por
outro lado, o commandante da bateria não precisa conhecer
as intenções de um navio inimigo; se o vê a bom alcance,
deve canhoneá-lo, quaesquer que sejam essas intenções ».
Convém, com tudo, declarar-se que Moltke, mais tarde,
renunciou as suas idéas de 1876, época esta em que a defesa
das costas, no citado paiz, quasi nenhum desenvolvimento
tinha.
Felizmente para o Brasil, as attribuições de suas classes
armadas estão mais ou menos fixadas e é crença nossa que o
conflicto, periodicamente a agitar-se em França, nunca virá
aqui produzir os seus máos effeitos.
i Refere-a: a Lockroy

Conhecendo cada uma dellas asomma das suas enormes
responsabilidades em,face da defesa nacional, da sua acção convergente, plienomeno inevitável neste pai/; de grandes fronteiras marítimas, conduzida sabiamente por quem possa distinguir com segurança on Je está lê poinl de soudure entre os
dous departamentos,, depende naturalmente a segurança do
Brasil, terra que, mais do que qualquer outra, vae apresentando sempre a, necessidade de fortificar-se moral e materialmente, afim de que possa garantir-se contra possíveis aggressões.
A approximacão dos exércitos de terra e mar é cada vez
mais accentuadamente exigida pelas actuaes condições da
guerra e, em mais de um caso, principalmente na offensiva,
existe perfeita identidade de funcções, provando isso, que,
tanto um como outro, ha mister de uma grande somma dos
mesmos aperfeiçoamentos e de ura mais completo reconhecimento mutuo.
Já seria muito vantajoso que a arte naval fosse incluída no
programma das nossas escolas para que, no momento em que
se operasse ajuncção dos elementos militares, não ficássemos
na mais triste ignorância a respeito da acção das forças navaes, ligadas a nós com um mesmo intuito: será doloroso
não conhecermos os desígnios dos nossos companheiros de
jornada e nem os seus meios para levá-la avante, partilhando
das mesmas responsabilidades.
Desejamos mais do que isso, nós, os possuidores de um
paiz que tem 1.300 léguas de extensão costeira,— que as
forças de terra e mar se reunam sobre esse theatro provável
de suasoperações para examinarem, de accôrdo, os melhores
processos de defesa fixa e movei, estabelecendo aproveitável
amizade entre soldados e marinheiros, estreitando o mais

possível a nossa convivência, convencidos todos de que a,
nossa missão é a mesma. Nem mesmo os meios para realizá-la são profundamente diferentes.
O Exercito e a Marinha desconhecem-se aqui como emqualquer outra parte: passam a vida, afastados um da outra
para irem afinal batalhar juntos ; é justamente no momento
critico que o espirito de nacionalidade os leva a apertarem asmãos, a darem o amplexo da concórdia.
Até ahi viam-se, mas não se conheciam como classes de
homens destinados ao mesmo fim, e com tal estado de cousas.
nada pôde lucrar o paiz.
Em França, cujo império colonial é grande, e onde a
acção de suas classes armadas, em commum, se manifesta nas
expedições africanas, as maiores difflculdades se oppõem ao
proseguimento das explorações, por causa da falta de antiga
camaradagem entre os expedicionários, todos officiaes distinctos do Exercito e da Marinha, mas desconhecendo-se,
ignorando uns quasi as qualidades moraes e intellectuaes
dos outros, originando-se uma desconfiança que leva tempo a
dissipar-se, facto que muito se repetio no Dahomey.
Se a nossa missão tem de ser na maioria dos casos, a.
defesa da extensa costa do Brasil, é claro que precisamosconhecer, Exercito e Marinha, qual a capacidade de cada um
para esse grandioso encargo, aprendendo, desde já, ondeprincipia e termina seu papel, de accôrdo com o que foi
destinado ao outro.
Sabendo-se ambos capazes do esforço commum para obem nacional, a duvida de um sobre a conducta do outro não
existirá como factor de derrota possível.
Exemplos recentes echoaram dolorosamente no mundointeiro, mostrando o quanto é nociva a qualquer paiz o desço-
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nhecimento. que gera infallivclraente a desintelligencia, entre
os seus elementos da forca nacional. E', pois, útil a idéa de
manobras eommuns para conhecermos, no próprio scenario,
como se fazem aggressões ás costas e se as defendem.
Se a especialização no serviço militar é de grande utilidade, o ponto de vista geral deve ser do domínio de todos.
Nem mesmo convém, ás vezes, evitar a publicação dos
planos de guerra quando não se manifesta qualquer prejuízo
com isso. Xo caso de uma combinação, ou de convergência,
entre as forcas do Exercito e da Marinha, ambos devem ter
pleno conhecimento de suas acções para que se auxiliem na
obtenção da victoria, isto é, que uma acredita cegamente nos
resultados que a outra é capaz de conseguir; ha a fé, a confiança incomparavel a ampará-las na execução de seus papéis.
Nada mais faremos, assim procedendo, do que parodiarmos
•com felicidade a condncta de Napoleão quando, na véspera
da batalha de Austcrlitz, confiara aos seus soldados o que
pretendia fazer; cada um delles foi combater sabendo o que
o imperador exigia de si c dos outros.
Precisamos, pois, conhecermo-nos mais intimamente para
que possamos executar o que se vai ler neste livro cm que é
descripta syntheticamente i a acção conjunta do Exercito
e da Marinha, em vários aspectos da vida militar.
T Pruceòer.tlc assim, tenho a certeza de ser lido. N. do A.

SEU OBJECT1VO
Por sua especial situação gcographica e política, não
caberá tão cedo ao Brasil dirigir expedições marítimas contra
quaesquer paizes. Estando no período de sua formação nacional, parece ter attingindo á phase constructora, após haver
passado por uma rápida época militar sem o característico
enérgico da conquista, que não se manifestou, naturalmente
porque a consciência do domínio de uma considerável extensão territorial lhe mostrou a desnecessidade de luctas para
augmentá-la.
Com a nossa pátria, mesmo que ella possuísse uma índole aggressiva, realizou-se, comtudo, e por séculos, o interessante phenomeno de uma continua defesa contra povos
conquistadores, e, até nossos dias, tem sido esse o aspecto
em que se mantém a nossa altitude ; deve o Brasil, porém,
lembrar-se de que suas formosas e fecundas terras são alvejadas pela cobiça de nacionalidades em que os meios de vida
escasseam pela alta densidade das populações c um desejo
de expansão por parte dellas, ó um caso fatal, independente
da situação moral em que se acham. Não procurarão desconhecidas partes do nosso planeta para continuarem a exercer
sua actividade; preferirão atacar aquellas em que a vida já se
exerce sem perigos e é povoada por gentes que nunca julgaram a possibilidade de uma conquista, e, portanto, não
Prepararam sua defesa.
3765
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E' conhecido e bem verificado o phenomeno regressivo
cm povos que, parecia, tinham attingido á perfeição social,
industrializando-se por fim. Surgem, porém, taes necessidades que a lei progressiva é momentaneamente annullada e,
quasi sempre, de modo espantoso.
Contra estes imprevistos deve estar preparado o Brasil,
organizando a sua força armada para conseguir uma útil defesa contra possiveis investidas á sua integridade, sem, comtudo, deixar-se fatigar por essa situação de constante vigilância, bem própria para causar uma determinada desmoralização, se ella não for empregada entre nós, de um modo
completo, aproveitando-se os ensinamentos das ultimas
guerras para adaptá-los com as modificações que se apresentarem de accôrdo com a nossa especial localização na America.
Embora crentes de que o Brasil só realizará invasões
pelas fronteiras terrestres, é quasi certo que, por mar, elle
não fará aggressões, mas ha de estar ameaçado sempre de soffrê-las de povos de outros continentes.
Não se afflrma, entretanto, ser perenne esse estado: para
o futuro ou, na actualidade, devido a causas inesperadas, o
Brasil pôde alterar as suas disposições militares e apresentar-se pira effectuar um desembarque em costas inimigas,
bloquear portos, bombardear estes e aquellas.
Na primeira dessas operações, a acção commum de terra
c mar se torna necessária em toda sua amplitude. E' lógico,
portanto, que não devemos limitar as nossas intenções somente a ella e á defesa: preferimos completá-las com a descripção de todos os gêneros de ataques ás fronteiras marítimas, mesmo porque, defendendo-nos, precisamos conhecer
como somos aggredidos, afim de que haja êxito em nossas
operações.
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Aquelles ataques por mar visam os seguintes objectivos:
I.— Apoderar-se de um porto, seja para destruir ou adquirir estabelecimentos marítimos e outros recursos que contenha, seja para convertê-lo em base de operações para as
tropas de desembarque, ou, finalmente, para privar a esquadra
adversaria de um posição estratégica importante, debaixo de
qualquer dos pontos de vista— offensivo ou defensivo.
II.— Causar prejuízo ás cidades marítimas e aos navios
no porto, com o fim de arruinar o commercio, espalhar o
terror e impor contribuições.
III.— Lançar, nas águas de uma praça marítima, as forças navaes inimigas, para dar-lhes batalha.
IV.— Impedir, quando se reconhecer a impossibilidade de
tentar os três objectivos acima citados, a communicação para
o exterior das cidades e praças, afim de evitar os recursos.
Os três primeiros são satisfeitos pelo « bombardeio » e
« desembarque » ; o ultimo, que encerra um meio indirecto,
pelo « bloqueio ». i
l Os franceses e italianos só considerara os doÍ3 pi-imeiros processos.
Entretanto, todos os bloqueios executados nos forçam a crer que elles são
um melo tfficaz de reducçio.

BOMBARDEIO
De todos os processos de ataque ás costas, o bombardeio é o que menor prejuízo causa, e isso devido ás condições excepcionaes em que é empregado.
A sua pouca efficacia, registrada principalmente nas
guerras da segunda metade do século passado, nos conduz a
pouco temer de tal gênero de aggressões. E, mesmo em
certas occasiões, desde que se possua bons elementos de
defesa, o bombardeio deve ser provocado com o intuito de
prejudicar o inimigo, fatigando-o e obrigando-o a gastar
munições, quando não seja para distrahi Io, tornando-o susceptível de receber um ataque pela retaguarda.
Quaes as condições em que uma esquadra ataca uma
cidade fortificada ?
Ella apresenta, considerados os únicos modos de ataque
ao citado ponto, os seus navios de frente ou de tianco. Quer
de um ou de outro modo, sujeitar-se-á a sérios prejuízos,
conforme a disposição topographica dos pontos atacados. O
bombardeio accumula, num só local, alguns elementos valiosos da forca naval inimiga, a energia de que poderia dispor
a esquadra em sua totalidade, submettendo-a ao imprevisto;
perde, quasi, que em pura perda, os projectis lançados *, pois
os seus paióes não permittcm a accumulação de munições
l Em Strasburgo — 1 8 7 0 — c a í r a m 303.112 projectis: em Sebastopoi—>
*°54—-num só ataque, 30.000. O do forte Powell—1864 e, finalmente, os
ataques soffridos por Nitherói, 61111893, provam i evidencia que o bomti«rtlelo »medronta mais do que prejudica.
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capazes de se equilibrarem ás das baterias costeiras que
se fornecem facilmente.
A esquadra é obrigada fatalmente, desde que o bombardeio se prolongue, a afastar-se, procurando um ponto
de abasteci mento, tanto de combustível como de viveres e
munições de guerra.
O bombardeio é de alguma efficacia como operação preparatória do desembarque e uma das componentes do sitio de
uma praça marítima. Uma esquadra, pois, destinada exclusivamente ao bombardeio, expõe-se: a perder alguns dos
seus elementos de combate; a ficar sem munições e em perigo, por conseqüência, de não resistir ao possível ataque da
frota inimiga ; a ser obrigada a abastecer-se continuamente,
porque seus paióes não comportam mais do que um numero
limitado de tiros.
O bombardeio traz aspectos desoladores, capazes de
conseguirem enfraquecer o animo da defesa, a principio ; provoca incêndios, destróe casas, etc. mas estes desastres não
influem no resultado de uma lucta travada entre duas potências bem armadas e, portanto, com suas forças mais ou
menos equilibradas.
Os pontos que, pelo emprego desse processo o inimigo
tenta attingir, são de três categorias:
I.— Portos militares.
II.— Posições defendidas por obras permanentes, como
sejam portos de commercio e os centros de defesa espalhados
pela costa.
III.— Posições secundarias, aquellas que não possuem
nenhuma defesa permanente.
ia caso — Os portos militares, isto é, aquelles que servem, quasi sempre, de base de operações, possuindo arsenaes

para reparo e construcção de navios e, ainda, grandes depósitos de carvão e munição de guerra, são pontos costeiros onde se accumulara todos os meios de defesa fixa e
movei : baterias de canhões e obuseiros, postos torpedicos,
guardas-costas, torpedeiros, submarinos, etc., além de um
completo serviço telephonico, telegraphico e de semaphoros,
distribuídos por suas immediações. Dahi, é fácil coraprehender-se que o bombardeio de um porto em taes condições tem
de ser feito ao largo, a distancias mais ou menos approximadas de 10 kilometros.
Admittindo-se que o atacante possua dados verdadeiros
sobre o local, e consiga lançar 6.000 projectis de grosso e
médio calibres dentro da zona occupada pelos estabelecimentos militares, sendo esse numero um máximo nunca attingido, vejamos quaes as consequenaias dessa aggressão, por
meio de um pequeno calculo.
Um arsenal tem, em regra geral, a sua superfície S dividida da seguinte fôrma :
...................
Construcções, estaleiros e docas
.......
Vias de communicação, terrenos vazios, etc . .

i/ 6 S
I/JQ S
11/15 S

Tomando-se para valor da superfície do arsenal ......
i .500.000"", média das áreas dos existentes actualmente, teremos, de accôrdo com aquella distribuição :
......

aSo. ooom*
150.000™

Vias de communicação, terrenos vazios etc,

i . 1000.000™

.................
xmstrucçfies, estaleiros e docas

Tendo-se calculado em 6.000 o numero deobusesatitos, em cada área de 250"» cairá portanto um delles ou:

IODO se projectarão nagua; 600 nos edifícios, docas, etc., e
4 . ooo nas estradas e terrenos inaproveitados .
Admitindo-se que os navios em reparação occupara
-íj- das águas, valor muito exaggerado, somente ' 'c°° = 33
tiros serão perigosos ás bacias.
Verificando se mais que, para as construcções, estaleiros
•e docas, só -i- é attingido pelos tiros, ha para essa zona
600
—r = 120 tiros perigosos.
Considerando-se finalmente o pouco effeito produzido
pelos obuses nos terrenos desoccupados, onde será aproveitado -jj- de bons tiros ou sejam 220; teremos ao todo:
33 + 120+220= 373 tiros perigosos, ou 6 % em summa.
Mesmo que haja prejuízos, como sejam o incêndio de
algumas construcçõss, a destruição de machinas, ou que alguns navios sejam postos a pique, estes resultados não correspondem aos esforços empregados para consegui-los .
2a caso — Muitas cidades do littoral, de certa importâncias commercial, podem ser alvejadas como pontos de
abastecimento, razão por que se as defendem com baterias
costeiras e de campanha. O bombardeio, como no caso antecedente, será feito do largo, o bastante para se não arriscar
o inimigo a perder algum navio . Os projectis se dispersarão
sobre uma grande área: a densidade do fogo será fraca em
cada ponto attingido e os resultados longe estarão daquelles
que « podem ferir a imaginação das mulheres medrosas ou
dos homens timidos e irrefiectidos » .
Para bem fazer-se uma idca do que vem a ser um bombardeio de uma cidade commercial, bastante populosa e
dotada, por conseguinte, de numerosas edificações concentradas, sem terrenos devolutos, situação que é um pouco
differente daquella que apresentamos anteriormente, bus-

qucmos o exemplo de uma cidade de 40.000 casas, que
seja attingida pelos 6. ooo tiros da esquadra. Calculando-se
que S projectis bastem para destruir um edifício, temos que
j/33 ou 3 % da cidade seria demolido.
Não pôde inquietar muito esse resultado que, para ser
alcançado, houve o risco de serias perdas da esquadra, extraordinário gasto de munições, perigando com isso uma
parte da potência marítima do paiz.
^0 caso __ Q bombardeio de pontos desprovidos de
quaesquer defesas não produz senão ruínas materiaes muito
menos importantes do que se suppôe geralmente. Esses prejuízos affectarão aos proprietários, industriaes, etc., emfím, â
fortuna particular e, por conseqüência, embora indirectamente, ás finanças do Estado, mas não influirão de modo
algum para finalizar uma lucta entre potências bem armadas,
providas de grandes fundos para as despesas da guerra.
Com tudo, é bom observar-se que as nossas affirmativas
se modificam, não raras vezes, quando se trata de aggressões
contra paizes de segunda ordem, não só pelo lado material
como pelo moral. Os exemplos, a tal respeito, não são poucos:
basta citar o de Calláo, em 1880, pelos chilenos, vencendo
estes por causa da insuficiência material da defesa, e o de Alexandria, em 1882, pelos ínglezes que se bateram contra uma
população sem qualidades militares, a qual occupava uma
posição cuja organização defensiva era defeituosa.
Pelo estudo de todos esses casos, comprehende-se que
o bombardeio é « uma operação militar de 4a ou 5a ordem,
causando mais ruido que damno, sem importância real, sem
alcance aproveitável e sem influencia seria sobre o resultado
da lucta entre duas potências militares. »

BLOQUEIO
Em geral, os auctores não consideram o bloqueio como
uma aggressão ás costas. Ignoramos a razão por que assim
pensam. Entretanto, no caso de não ser possível o desembarque, sob quaesquer aspectos, ou o bombardeio, por causa
da potência das baterias que obrigam aos navios a se manterem fora do seu alcance, o inimigo deve procurar outro
meio de prejudicar ao adversário e esse é, observada a sua
superioridade naval, estabelecer o bloqueio que impedirá a
passag-em dos reforços, abastecimento de muniçõoes de guerra e de boca, communicações, etc, apertando cada vez mais
a situação, principalmente tratando-se de pontos onde o soccorro por terra é difflcil ou impossível. Em nossa Pátria,
actualmente, cidades ha em que o bloqueio será efficaz, pois
a nossa rede ferro-viaria não attinge a todos os pontos fortemente habitados da costa, cujas communicações de todas as
espécies são feitas quasi que exclusivamente por mar.
Antigamente, o bloqueio era mais fácil porque os barcos
á vela podiam conduzir munições para muitos mezes; hoje,
porém, os navios de guerra, em serviço continuo, têm seus
paióes contendo somente o necessário para alguns dias, e,
por conseguinte, apresenta-se como difficü o abastecimento
que pôde ser feito no próprio mar com immenso trabalho ou
num ponto qualquer da costa que seja uma segura base de
operações, problema este de perigosa solução. Dahi o facto de
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alguns navios se retirarem da linha bloqucadora para aquelle
fim e fazerem reparos de que possam carecer; ha necessidade,
pois, de um numero superior de navios de modo a que se
tenha sempre, no serviço de vigilância, mais um terço de unidades que os bloqueados.
O bloqueio pôde ser militar ou industrial. O primeiro
refere-se aos portos militares e o segundo aos commerciaes.
Indubitavelmente, aquelle apresenta todas as dificuldades
possíveis, ao passo que este dá probabilidades de successo.
O bloqueio militar tem de luctar com as sortidas da defesa, mais apta para os ataques nocturnos, porque não se fatiga numa prolongada vigilância; dilatará, durante as noites,
o seu raio de acção para evitar aquelles ataques, principalmente effectuado por torpedeiros e, em breve, por submarinos e isso enfraquece o seu objectivo; finalmente, não deve
ser tentado no inicio de uma guerra, sendo útil deixá-lo
para o fim, quando a desmoralização do inimigo mostrar que
delle se pôde obter alguma cousa.
O bloqueio industrial não offerece os mesmos perigos : a
época, que lhe é própria, revela-se com as circumstancias da
lucta; não receará muito do adversário, porque a sua defesa
é incompleta; prolongado, dará elementos de successos para
as operações. A guerra da Seccessão mostrou que, em
grande parte, as victorias do Norte foram devidas aos bloqueios estabelecidos que impossibilitaram, nos principaes
portos, a troca de relações com o exterior.
Ainda hoje, muito se pôde esperar do bloqueio dos
pontos em que a defesa não tenha accumulado grande parte
dos seus recursos.

DESEMBARQUE
Dos ataques dirigidos contra as costas, o desembarque
j, por suas múltiplas e difficeis operações, o mais delicado
em sua realização.
Este apresenta três casos :
I. Fazer penetrar em terras inimigas um exercito poderoso, com o intuito de conquistá-las; occupar uma região
qualquer, definitivamente ou por um determinado tempo ;
apoderar-se de um grande pjrto militar ou de uma praça
forte; emflm, realiza a grande guerra, alvejando objectivos
que influam accentuadamente sobre o seu resultado.
II. Para uma operação que não exija o movimento de
grandes massas, como no caso precedente, um corpo expedicionário pôde ser desembarcado para devastar um paíz,
agindo de modo a causar profundos prejuízos aos adversários, conseguindo, o mais que for possível, abater-lhes o
moral.
III. Tentar "um golpe de mão", desembarcando as
'orcas de bordo, ou somente as suas tripulações, com o fim
de destruir : portos importantes, ou mesmo occupá-los; semaphoros, etc., emfim todos os meios de communicação úteis ao
inimigo, causando, com a rapidez da acção, sérios embaraços
4 mobilização da defesa.
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I — DESEMBARQUE DE UM EXERCITO *
São em reduzido numero os grandes desembarques que
a historia militar registra, como tendo sido realizados com
successo. Tentativas, e muitas, se contam, mallogradas, na
sua quasi totalidade, por innumeros factores :
a) Todos os paizes, hoje em dia, estão abandonando as
operações secundarias para reunirem grandes massas de
cujo choque advirá o resultado da guerra. Trata-se actualmente de augmentar o mais possível aquellas massas, evitando-se desaggregar-lhes elementos que podem ser de valor
para o final da lucta, e isso já apresenta enormes difficuldades para a mobilização e transporte. Demais, a creação
dos exércitos territoriaes, compostos de homens incapazes de
uma campanha, mas aptos para luctarem dentro de seu paíz,
nas suas terras, permitte o movimento das forças activas da
defesa, as quaes assim ficam desembaraçadas para uma acção
segura.
b) Se raros são os desembarques realizados, em varias
épocas não muito remotas, com o emprego de caprichosos
meios de communicação e péssimos recursos de transporte,
afflrma-se que, em nossos dias, mais raro tornar-se-á um
grande desembarque, agora que possuímos estradas de ferro,
telegraphos, etc., e forçosamente um bom serviço de vigilância, fixa ou movei 2.
Por ahi se vê que, com taes meios, é fácil oppor ao inimigo, que tenta invadir por mar, um exercito mais pode1 Somente pormenorizamos este caso porque os seus ensinamentos são
geraes e desejamos evitar repstições, O seu estudo contam implicitamente
a solução doa outros desembarques .
2 Claro está que não nos referimos ao Brasil cujas extensas costas,
devido a factores por demais conhecidos, proporcionam facilidades a uma
operação deste gênero ; encaramos o caso de um modo geral.

roso que o seu, mais descansado, e moralmente mais apto,
porque defende a sua pátria ameaçada dos mais terriveis dos
males que a guerra traz *.
Imaginemos, porém, que uma nação, não querendo attcnder aos factores que apresentamos, se resolve a tentar a
operação.
Surge-lhe a primeira dificuldade:—o transporte da força.
Antes de começá-lo, a esquadra deverá bater a da defesa,,
afim de evitar interrupções no movimento das tropas, assegurando a derrota dos comboios, de ante-mão marcada e cuja
marcha tem de ser realizada dentro de determinado tempo.
Obtida que seja a vantagem no mar, e garantidos, por
conseqüência, os meios de abastecimento, é ainda necessário
que a supremacia do atacante perdure o tempo de toda expedição, afim de se fazer a juncção de todos os transportes,
sua travessia e desembarque das tropas, operação esta que
não se pôde fazer rapidamente, como se pensa, por causa
dos numerosíssimos trens de artilharia, telegraphia, dos serviços de saúde e intendencia, cavalhada, etc., sendo repetida
uma ou mais vezes, conforme o valor numérico do exercito
desembarcante 4 .
Se os factos assim não se passarem, essa aggressão ás
costas vae para o domínio das chimeras.
Bem se pôde imaginar qual será a acção de um exercito
desembarcado, em regra geral levando a munição que se.
l Entretanto se se prolongar a vigilância da defesa, a fadiga lhe fará
perder algum prestigio e a energia de que ella precisa.
a O Commandantc Digouy. depois de citar Olclfort, Alma e Walcheren,
conclue que, com os actuaes recursos, a força máxima, de que se podo lançar
mão para uma expedição marítima, nio passará de 50.000 homens, transportados de uma só vez, pois claro está que tal numero pôde augmentar^ com a
continuidade dos transportes, coino se deu recentemente na Mandchúria.

lhe afigura urgente, esperando, a todo o momento, ter contacto com o inimigo, mas amedrontado, por não contar garantida a sua retirada.
E' condição essencial, pois, para o êxito de um desembarque, a destruição ou, pelo menos, o immobilização da esquadra inimiga durante o tempo de sua execução.
Agora, examinando-se detidamente a questão do transporte, comprehende-se como ella é difflcilima de resolver,
desde de que se attenda á quantidade e espécie do material a
conduzir, aos recursos disponíveis para accommoclar as tropas
e á "natureza dos elementos navaes destinados a tentar a operação — vapores de marcha e condições de navegabilidade
diversas, precisando de uma protecção segura que evite a
sua dispersão e conseqüentes encontros com os navios inimigos cuja missão é surprehendè-los para destrui-los e, no
caso de não o conseguir, causar quaesquer damnos ao pessoal
embarcado, ou, simplesmente, entravar a marcha conveniente do comboio. Nenhum paiz resolveu positivamente o problema do transporte. Não foi ainda escolhido o verdadeiro
ypo de navio que se preste á conducção de forças, de modo
a accommodá-las de accôrdo- com o espirito da expedição —
que é a rapidez de acção — requerendo um judicioso arranjo
das unidades tacticas a bordo, destruindo assim os inconvenientes do ajuntamento e attendendo ás necessidades do serviço
durante a travessia e no momento perigoso do desembarque .
A difliculdade encontra se principalmente na conducção
dos animaes da expedição. O pessoal e o material são mais
fáceis de alojar a bordo, onde para elles todo o espaço é bem
aproveitado, guardando-se até as regras que a hygiene impõe para evitar os males que uma agglomeração pôde

provocar. Uma estatística, consultada, por nós, mostraque uma
frota, composta de oito navios de i» classe, cinco de 2a classe
cinco de 3a, e alguns avisos, com capacidade para conterem
respectivamente 2.000, i.ooo e 500 pessoas, transporta livremente uma massa de quasi 30.000 infantes ; entretanto,
todo esse comboio é quasi insuficiente para levar 6,000 animaes, o que quer simplesmente dizer que um destes occupa o
logar de seis homens.
Não são, pois, o embarque, o alojamento a bordo e o
transporte do pessoal e material que difucultam, mesmo que
se possua uma boa frota, a organização de forças que teem
de realizar uma aggressão por mar: é a installação nos navios, dos animaes de sella e tiro que, em grande numero,
entram na composição das ditas forças, que embaraça seriamente a sua organização.
Ha frisantes exemplos do facto. César, desembarcando
na Bretanha, perdeu a sua cavallaria porque, alojada em navios impróprios para a travessia, estes não a supportaram,
morrendo afogado esse poderoso elemento do exercito romano. As Cruzadas realizaram-se por terra, yisto como era
impossível transportar por mar as suas numerosas cavalhadas, preferindo os chefes, á vista de tal motivo, uma viagem
mais extensa e quiçá mais perigosa. A França, em 1860, na
campanha da China, não quis, receiosa talvez de ser longa
a viagem, enviar cavallos com a expedição, contando adquiri-los no Japão ; teve de comprá-los caríssimos e chucros,
dando muito trabalho ensiná-los para o serviço das viaturas . Este facto repetiu-se com a expedição do México e pretenderam ter cavallos em Véra-Cruz e Havana ; não os encontraram, resultando do caso o mallogro dessa campanha
de além mar.
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Por outro lado, bem se pôde imaginar a falta que taz a
cavallaria na composição de um exercito expedicionário que
precisa, no momento de desempenhar a sua missão, de um
serviço completo de informações, províncias de rigorosas
explorações nas vizinhanças do terreno em que se opera:
é, pois, de indeclinável necessidade que aquella força, ao desembarcar, tenha logo ;i mio a sua cavallaria, para destruir
também as vias férreas afastadas, demorando o mais possível a approximação das tropas de defesa, conseguindo , além
disso, atrelar immediatamente as suas viaturas.
Preciso se torna resolver e questão e, parece-nos, ha
um meio de o conseguir em parte: — embarcar uma fracção
da cavallaria e da artilharia com as tropas expedicionárias, a
necessária somente para que, aquellas desembarcadas, possam
entrar, imme.Uatamente e sem estorvos, em acção, atteiidendo á crise que, quasi sempre, se manifesta, nesses momentos de duvida, acerca do inimigo.
Ch. Bride lembra,, como solução de problema, a construcção de transportes-baias, providos de boxes solido s, de
altura suficiente para evitar pancadas nas cabeças dos ani mães een numjro bastante para não permittir o esphacelamento das unidades. O ideal, segundo a sua opinião, seria
ainda embarcar, nos citaíos navios, o pessoal e o material
daquellas armas, ahi comprehendidos os viveres.
Não se póie, em absoluto, satisfazer essa ambição de
paizes dispostos aos ataques por mar porque os comboios não
conseg-uem, de vez, transportar toda a cavalhada do exercito
invasor, como se verificou recentemente no desemba rque dos
japoneses na Manichúria: trouxeram os animaes de urgência,
mas adquiriram, pelas facilidades que lhe apresentou o
theatro das operações, os demais nessa região . que também
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lhes ofereceu opportunidade de saltarem com desembaraço.
Ultimamente, tem-se pensado seriamente no assumpto.
A Inglaterra empregou, com vantagens, os seus esforços no
sentido de melhorar os typos dos seus transportes, de modo
a. adaptá-los para a conduccão simultânea de cavallaria e infantaria, mas sem o emprego dos meios indicados para evitar
os prejuízos.
Em summa, cada paíz faz o que pôde para transportar
as suas forças, mas sem CDnseguir excluir as muitas dificuldades que se apresentam no decurso dessa melindrosa operação. Limita-se em regra geral:
1°. a reduzir ao indispensável o effectivo dos animaes da
expedição;
2°. a lançar mão dos paquetes e cargueiros do commercio, dotados de boa marcha, transformando os últimos
em transportes baias.
Para que se possa fazer uma idéi da distribuição de todos os elementos expedicionários a bordo dos transportes,
busquemos um paiz, a França por exemplo, que possua
uma boa frota desses navios, uns 30, segundo lemos algures. A sna capacidade, como já vimos anteriormente, permitte alojar 29.500 homens, no caso de que só fossem de
imfantaria e com o material correspondente.
Possível é também embarcar algumas centenas de animaes, apertando mais o acanhado espaço de que se dispõe
Para o pessoal, mais isso seria sm sacrifício inútil, principalmente debaixo do aspecto sanitário.
Temos, portanto, de procurar meios de enbarcar as forÇas expedicionárias, de modo a que sejam acompanhadas de
todos os seus elementos auxiliares.

Tratando-se de ura corpo do exercito e daquelle numero de transportes, somos forçados a dividir a remessa das
forças por não ser possível enviar de uma só vez toda a cavalhada e o material pesado.
Calculemos, como ponto capital, o effectivo dos animaes que devem partir immediatamente.
Determina-se de antemão que os offlciaes subalternos e
superiores só poderão levar um cavallo e, dois, os generaes
e offlciaes do serviço do estado-maior.
A cavallaria, composta de 8 esquadrões, com as montarias dos officiaes e atrelag-ens, fornecerá 900 cavallos.
Cada regimento de infantaria seguirá com 8o animaes, abi
comprehen.lidos os pertencentes aos trens regimentaes ; cada
batalhão de caçadores —25 ; a engenharia divisionaria e a
do corpo do exercito — 30; portanto, toda a infantaria,
composta de 8 regimentos e demais serviços, conduzirá 700
animaes.
Cada bateria reduzirá a sua cavalhada a 93, porque,
na primeira remessi, somente levará as munições dos armões
e de 3 cofres; sendo todos em numero de 10, o total dos seus
anim.ies s í r á d e g i o ; sommando a tudo isso 200 cavallos
para os quartéis —generaes do corpo do exercito das divisões e das brigadas e 100 outros para o serviço da ambulância, contabilidade, telegraphia e policia, teremos para embarcar 2.800 animaes, entre cavallos e muares.
Como vimos anteriormente, um animal occupa approximadamente um logar correspondente ao de 6 homens ; portanto, aquelles 2.803 se alojarão na metade da frota de que
nos apoderamos para exemplo, dilatando-se, porém, essa
fracção com o fim de juntar, o mais possível, os animaes ao
pessoal de cada unidade.
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Feito isso, o grosso do exercito expedicionário, uns
15.000 homens, pouco mais ou menos, será dividido pelo
resto dos transportes e nos paquetes fretados ás companhias.
E' de regra evitar-se o embarque das forças na frota de
combate, porque tal facto impediria as manobras e causaria
atrozes carnificinas quando a mesma tivesse de travar lucta
com a do inimigo l.
A esse respeito, diz o general Wolseley : "Não se deveria
ligar muita importância a esse assumpto se não fosse prejudicial ao successo o systema seguido nas guerras passadas por
nossos commissarios, systema ainda hoje defendido por um
certo numero delles — collocar homens sobre um navio, viveres num outro, material de acampamento num terceiro, viaturas num quarto e assim por diante. Se, por exemplo, quatro
navios são necessários para o transporte de um batalhão, com
tudo que lhe é indispensável para encetar a campanha, no
ponto onde o desembarque deve ser effectuado, professo a
opinião perfeitamente meditada de que cada navio deve levar
um certo numero de companhias, conforme a sua tonelagem,
conduzindo também o que lhe é necessário, segundo a natureza da operação a emprehendcr ao desembarcar. A theoria
que ouvi ser preconizada por alguns dos nossos mais hábeis
administradores—' em toda guerra emprehendida, seria necessário reunir, no ponto de desembarque, o nosso material,
antes de conduzir ahi os nossos combatentes"— não é certamente a theoria do offlcial de estado-maior que tenha a
l De modo contrario, procederam a Franca e a Inglaterra, em 1854,
embarcando em sua frota aluada o exercito expedicionário da Criméa. Entretanto, não foi atacada porque a esquadra russa era diminuta em extremo.
Esta, comtudo, cê saísse du porto, disse o marechal Niel, conseguiria vantagens sobre a frota alliada, embaraçada em suas manobras por 60.000 homens*
l
jue a t, avançavam as cobertas e as bate-iias da maior parte dos navios.»

39

experiência da guerra. EI Ia è a negação de toda noção de
arte militar".
O tenente do navio Klos sustenta a mesma these
quando diz : « Os inconvenientes vários e -importantes que
vêem da collocação em um só navio dos viveres destinados
ás tropas de desembarque, fazem pensar que seria vantajoso pôr uma parte, ao menos, em cada navio ».
Tendo ficado, no ponto de embarque, 3.500 animaes
da cavallaria c dos numerosos trens de artilharia, engenharia, pontoneiros, etc., assim como todo o material relativo a estes serviços, seguirão nos comboios immediatos
com o pessoal correspondente, fazendo-se a remessa segundo
as necessidades e a índole da expedição e após cscrupulosos
estudos da parte dos encarregados da sua organização.
Se o effectivo das forças for de vários corpos de exercito, as disposições indicadas podem soffrer modificações
porque essas grandes unidades encontrarão, nas costas Inimigas, os pontos de desembarque perfeitamente defendidos
por obras de valor, ahi construídas pela que seguiu na
frente. No caso, porem, de serem diversos os pontos de
desembarque, por tratar-se de operações independentes, claro
é que se deve cumprir totalmente aquellas disposições.

— Estabelecida com a maior harmonia, entre os departamentos da guerra e da marinha, a maneira por que
se vae fazer a distribuição das forças a bordo dos transportes,
e escolhido o ponto de embarque, que deve estar a coberto das surpresas e bem garantido por defesas fixas e móveis, procede-se, precisamente no tempo determinado, ao
dito embarque, sem que hajam hesitações no cumprimento das

ordens dadas. « A operação do embarque deve ser feita na
maior ordem. São os officiaes de marinha os unicos que
a dirigem e os officiaes do exercito devem attender ás suas
requisições, seguindo pontualmente as instrucções que, a
respeito, receberam », disse Ch. Bride, procurando talvez,
com essas palavras, delicadamente mostrar os inconvenientes
que trazem as dissenções de ultima hora.
Como se procede, então ? Embarca-se o material e se o
arruma cuidadosamente, segundo a ordem adoptada, nos
porões, tomando-se as maiores precauções com os explosivos,
como sejam o seu afastamento das machinas de bordo e dos
logares humidos, o empilhamento das caixas de modo a se
evitarem tombos funestos, separação das polvoras chimicas e
negra, e todas ellas dos fulminatos, enfim tomar-se-ão aS
mesmas cautelas adoptados nos paióes e mais as que são
impostos pela viagem.
Depois, usando-se de cuidado no emprego dos processos de bordo para o embarque dos animaes, principalmente quando os navios são altos em relação ao cães ou
estão afastados dos mesmos, acommodam-se, nas partes mais
altas e em baias corridas sobre plataformas, os cavallos
c muares, de modo a darem a frente para o centro do
transportes. Serão garantidos contra o tempo por uma
cobertura e comerão, durante a viagem, quatro kilos de
a
'fafa, outros tantos de milho, dando-se-lhes sal e farelo,
quando isso for julgado útil, e beberão 16 litros de
água.
Convém collocar, nas plataformas das baias, algumas
ripas para que os animaes não escorreguem, e duas travessas
sólidas, correspondentes ao peito e ancas, as quaes serão
boas garantias contra o balanço do navio.

No caso de morrer algum animal, é lavrado um termo
que será assignado pelo commandante de transporte, veterinário e um official de corpo.
Realizadas essas duas partes importantes da operação,
embarca-se a tropa, sob a direcção do officialdc marinha designado para tal fim, observando-se que a collocação de cada
unidade deve ser determinada com antecedência, tomando disso
conhecimento um official a ella pertencente, o qual servirá
também para guiar a sua tropa ao ponto de embarque e
auxiliar o seo collega da marinha, encarregado de effectuál-o.
Os navios já devem ter içadas as bandeirolas convencionaes, collocando-as ainda em suas embarcações, no caso de
afastamento do cães, afim de serem reconhecidas pelas
unidades.
Essas precauções simplificam o trabalho, evitando as
confusões communs a taes movimentos. Então, se os navios
não estiverem atracados, o pessoal tomará as embarcações,
exigindo-se, por causa da pouca capacidade desses vehiculos, que os soldados se conservem mais ou menos quietos.
Chegando a bordo, cada praça recebe um bilhete que lhe
indica o seo alojamento, em regra geral nas baterias baixas,
a serie a que pertence e o seo numero para as refeições, fornecidas a grupos de 8 a 10 homens.
Se a travessia vae ser um pouco longa, o armamento é
guardado e a munição recolhido aos paióes.
As praças alojam-se em ambos os bordos, deaccôrdo com
a disposição de suas maças á esquerda e á direita.' Dando-se
porém, o caso de ser considerável o numero de homens de
modo a tornar impossível distribuir-se a cada um dellessua maça, serão divididos por quartos, servindo assim uma
só maça para dois homens de bordos differentes. Sendo-

assim, os alojados a boreste, possuindo os números impares,
e os de bombordo, com os números pares, virão repousar
alternativamente, revesando-se segundo os quartos determinados, isto é durante 4 ou 5 horas. Os officiaes acommodam-se em camarotes próximos aos alojomentos das praças e
arrancham com os de bordo. Para os inferiores, ha maças em
Jocal especial, donde, porém, possam facilmente attendcr ao
serviço de vigilância de sua tropa, arranchando também com
os seus collegas de bordo.
São determinações communs : — as tropas cumprirem totalmente o regulamento dos transportes; a intefdicção de
fumar, a não ser na coberta, e o uso de phosphoros; a entrada nas cozinhas é prohibida sob quaesquer pretextos.
As tropas obedecem ás prescripções da hygiene e da
moral e o seu cumprimento é constantemente inspeccionado
pelos officiaes, médicos e commandante do navio.
Para o completo policiamento de bordo, estabelecem-se
guardas e rondas.
Nas horas de distribuições das rações e da limpeza, a
tropa fornecerá os homens precisos a taes serviços.
Duas vezes por semana, haverá lavagem de roupa e,,
para isso, os distilladores de bordo darão a água necessária.
Convém fiscalizar-se o gasto de liquido, attendendo-se a que
cada metro cúbico de água faz queimar 70 Mios de carvão.
Quando for julgado conveniente, dá-se liberdade ás
forças, uma ou duas vezes por semana, preferindo-se as.
quintas-feiras c domingos.
Os exercícios serão feitos por turmas, dando-se aos soldados instrucções sobre o modo de operar-se um desembarque e algumas noções dos vários serviços de bordo porque,,
em occasiões imprevistas, podem ser chamados a executál-os.
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— Concluídos todos os trabalhos de embarque, os transportes fazem-se ao mar, comboiados pela esquadra. Esta
deve adoptar uma formação tal que lhe seja fácil passar á de
combate, quando o inimigo atacar, o que quasi sempre executa com surpresa e rapidez. Embora esta formação dependa também das condições militares e marítimas dos paizes
combatentes, como sejam — a situação destes no mesmo continente ou em continentes differentes, a inferioridade naval,
•etc., ella deve ter por objectivo principal a defesa dos transportes, usando de um completo serviço de segurança, garantido por uma vigilância efficaz em torno das frotas. Sendo a
esquadra composta de couraçados, cruzadores, exploradores
e torpedeiros, convém que os primeiros guardem os flancos,
a frente e a retaguarda do comboio, marchando os cruzadores mais ao largo; os exploradores agirão num raio
de 40 kilometros na média e, quanto aos últimos, o seu papel
será determinado pelo almirante.
A esquadra deve evitar, o mais possível, a lucta. No caso,,
porém, de não o conseguir, seus navios travarão o combate,
com excepção dos cruzadores que se collocarão entre os
combatentes e os transportes com o fim de não permittirem
o seu ataque por parte de alguns navios inimigos destinados
para tal fim. Entretanto, tornando-se necessário em absoluto,
elles também se empenharão na lucta. Se o resultado desta for
desfavorável, o commandante de comboio tomará a fuga, fazendo marchar na frente os transportes-baias e, por fim, os
conductores de material. Avisados de antemão os respectivos
com mandantes, todos' esses navios reunir-se-ão num ponto
determinado, conducta que será também seguida quando se
tratar de um temporal. Nesta contingência, os navios de
guerra e de transporte que chegarem, em primeiro logar, ao

ponto de desembarque, se for este o indicado para a juncção,,
operam de n:odo a pôr em terra os elementos que conduzem, afim de que estes possam immediatamente fortificar-se,
fazer o papel de vanguarda, ainda mesmo que, na ordem
de batalha, estes elementos pertençam ao grosso do exercito.

Os pontos, que se prestam a um desembarque, não são
nmito numerosos, porque se deve procurar os que estiverem
próximos de objcctivos importantes e serem praias bem extensas, de modo a permittirem um desembarque simultâneo e
rápido, além de abrigadas para que o máo tempo não force
os navios a afastarem-se, interrompendo a operação ou,
mesmo depois desta realizada, a permanência dos barcos para
o caso de insuccessos. As hnmediaçfies dessa praia serão bem
descobertas para que a esquadra possa batê-las e impedira
chegada de soccorros, durante o desembarque.
Uma enseada pequena c rodeada de elevações não serve,
porque apresenta facilidade á defesa, e pouco ancoradouro.
Uma praia extensa, mas concava em demasia, ofícrece a
desvantagem de, por suas extremidades, poderem ser batidas,
de flanco e de revés, as tropas desembarcando. Deve-se,
por conseqüência, procurar um local como o que acima citamos porque, além de tudo, tem de ser a base de operações
do exercito ; nclle serão installados os hospitacs, armazéns,
paióes, arsenaes, depósitos de carvão, etc.
Mais conveniente ainda será uma praia em cujas proximidades haja um curso d'agua, sem, entretanto, ser pantanosa. Certos serviços, que são de verdadeiros postos avançados, como scmaphoros, telegraphia, etc., se for possível
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collocá-los em ilhas, que estejam á pouca distancia, deve-se
fazê-lo, fortificando-se também esse local.
« O reconhecimento da costa l, em que se lançará o
corpo de desembarque, deve ser feito rapidamente pelos commandantes da frota e do exercito e seus chefes de estadomaior. O desenvolvimento dos meios de communicação é
tal, ao menos nos países civilizados, que a menor demora
permittirá ao inimigo concentrar suas tropas na vizinhança do
ancoradoiro, e, se não fizer abortar, perturbará muitíssimo a
operação tão delicada do desembarque das tropas. E' ahi
que todos os processos de investigação podem ser empregados, completando-se mutuamente. Croquis rápidos, photographias instantâneas tiradas do alto dos mastros ou da barquinha de um balão captivo, o estudo das cartas costeiras,
completadas cuidadosamente pelos relatórios dos addidos militares, permittirão determinar os pontos exactos para ancorar as embarcações.
«Não será inútil insistir sobre os serviços que farão,
sob esse ponto de vista, os balões captivos ligados aos navios. Muito importa ao general em chefe e ao commandante
da frota saberem se trabalhos de defesa se organizaram sobre
a praia, em pontos taes que, mesmo da parte mais elevada
do navio, não se possa percebê-los, avaliando sua resistência.
O emprego de balão, pairando a 400 metros acima do mar,
junto ao uso de óculos de alcance, destruiará toda a tentativa
de surpresa e o assaltante contará com inimigos a combater,
saltando em terra.
1
Ch. Bride íez, em seu livro, um bom resumo das instrucçoes de Degouy, embora sem confessar esse aspecto dou seus trabalhos. Prefiro traduzi-lo como uma boa synthesc das idéas do marinheiro franccz, as quaes
também procurei condensar, ficando, porém os meus esforços aquém do
trabalho daqucllo offichU, confesco-o aem pejo.
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« Ha um gênero de obstáculos contra os quaes se deve
prevenir: são as defesas móveis e submarinas. Para as primeiras, entre as quaes se collocam os g-uardas-costa, torpedeiros, baterias fluctuantes, etc., destina-se uma divisão couraçada para lhes dar caça; quanto aos obstáculos invisíveis,
como os torpedos dementes e vigilantes, serão dragados pelos
navios ligeiros da esquadra. O seu local pôde ser indicado,
com uma certa approximação, pela própria situação dos observatórios em terra, ou pela configuração da costa cujoaccesso difflcultam. Os avisos procedem á pesquisa dos conductores electricos e cortam-nos.Processos muito engenhosos
na verdade, mas pouco práticos, foram propostos para essa
operação. Citemos somente aquelle que consiste em lançar,
de dous morteiros divergentes, bombas ligadas por uma corda
que levafateixás. A extremidade da corda, estando presa,
ao navio, alam-se as bombas que reconduzem as fateixas e os
fios conductores. A operação, como se vê, .não deixa de ser
muito delicada e difficil.
« Emquanto os navios ligeiros se entregam a este trabalho, outros occupam-se em collocar boias, balisando os diversos pontos para ancoradoiro ; uma embarcação põe em
terra os offlciaes do estado maior, escoltados por um destacamento de infantaria de marinha ; a escolta toma posição
em um ponto donde possa vigiar em torno e proteger as operações do estado-maior. A artilharia da esquadra está prompta
para cobrir com seus fogos o terreno em que se aventurar
o inimigo para lançar ao mar o pequeno destacamento.
« Assim, protegidos os offlciaes de estado-maior executam
o reconhecimento da praia, dispondo as bandeirolas para as
quaes se devem dirigir as unidades, logo que desembarquem.
Esta operação será feita com o maior cuidado ; cada bandei-
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rola corresponderá á boia que indica o ancoradoiro do navio
que leva a unidade a desembarcar. Será prudente não multiplicar as boias nem as bandeirolas: resultaria uma confusão
que se torna preciso evitar a todo preço.
« A brigada será a mais fraca unidade que terá um ponto
particular de reunião.
« Logo que se concluir a marcação dos logares, faz-se um
croquis que completará com vantagem o texto da ordem de
desembarque.
« Estes documentos são autographados rapidamente e
distribuídos, a principio, aos chefes das grandes unidades, e
successivamente a todos os comnandantes de corpos e chefes
do serviço. Convém que o maior numero possível de offlciaes
conheça as medidas adaptadas para o êxito da operação.
« O destacamento, que foi enviado á terra será acompan hado de um offidal signaleiro e de um marinheiro, perfeitos co nheccdores do codig-o de signaes. Esta precaução permitte aos '
officiaes de estado-maior ficarem em communicação perma nentecom o com.nando em chefe, enviarem informações, etc .
« Eniíim, terminaram-se todos os preparativos ; o exercito se approxiuia da costa; na frente vêm os navios que conduzem a vanguarda e, em seguida, aquelles em que está embarcado o grosso das forças ; na' retaguarda, a linha de couraçados ; nos flancos, es esclarecedores ou avisos.
«A operação começa: as chalanas, os barcos de Berthon '
os~escaleres e asjanchas de vapor são postos nagua. Esta

primeira parte de desembarque deve ser elTectuada com a
maior rapidez, pois é necessário que a vanguarda se apodere
immediatamente da praia e siga para a frente, aíim de desembaraçar o tirreno, occupar as ligações de estradas para o interior, rechassar os destacamentos inimigos e começar os trabalhos que transformarão em campo entrincheirado a porção
da praia onde vae desembarcar o exercito.
<c Este deve ser posto em terra no mesmo dia, pois é preciso contar com o mão tempo que pôde interromper a operação
si esta si prolongar por muitos dias. O corpo expedicionário
se dividiria, correndo seus riscos.
« Resulta dahi a obrigaçlo de começar a operação
bem cedo. O commandante Kloss, da marinha austríaca, recommenJa, para desorientar o inimigo, dirigir o comboio,
na véspera do desembarque, para um ponto da costa bastante aífastadodaquelleque se escolhe para o desembarque, depois apparelhar á noite, fogos abafados, de maneira a chegar,
ao romper do dia no logar convencionado.
c< O capitão de fragata Degouy, da marinha frauceza,
que tratou, durante quinze annos, com muita competência, da
questão das operações combinadas, e cujos notáveis trabalhos nos têm sido uma fonte preciosa, approva esta precaução, mas objecta que a acção de apparelhar do comboio
e sua navegação com os fogos abafados serão muitos di- •
fflceis.
« Em these geral, admittiremos que a esquadra se apresente deante do porto de desembarque, com a alvorada.
ristuos acima citados &3o um pouco elevadas. De governo bastanto diíncil,
s> cti:üanas exigem ssrloa cuidados para o 3311 reboque.
Os barcos de Berthon são dá cordas dobradas, dj tela. Pjgsusm cavernas
'°i>gitudlaacs com chaminína proa e ao cadaste. Nessss cavernas fitam-se
sup-.rficies d; tela, formando um folie. N. do A.
a
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Todas as embarcações disponíveis, tendo sido postas á disposição da vanguarda, esta poderá desembarcar, de uma
só vez, toda a sua infantaria, ahi comprehendido o destacamento de engenheiros.
«Os fusileiros da marinha fazem parte deste primeiro com%
boio, a menos que—seria preferível—não tenham sido designados, como pontos da vanguarda, em uma ou duas chalupas.
Seu papel consiste em apoderar-se de todos os pontos que
dominam a praia, semaphoros, postes de vigilanciac aduaneiros, etc.
« Um esquadrão de cavallaria e uma bateria fazem parte do segundo comboio ; é preciso que, depois da primeira
hora passada, a vanguarda possa começar a sua marcha para
o interior.
« O general commandante da vanguarda deve ter recebido, com antecedência, as instrucções mais detalhadas sobre
a conducta a seguir em caso de encontro com o inimigo e o
papel que representará sua força no caso, sempre possivelem que um accidente marítimo o impedisse de ser soccorrido
pelo grosso do exercito,
« E' indispensável que o commandante da vanguarda
fique em communicação permanente com o chefe do exercito, o qual, lembremo-nos, ainda não desembarcou .
« Se um material tclegraphico não acompanha a vanguarda, desenrolando o seu fio á medida que se avança para
o interior, cavalleiros daquelle primeiro esquadrão farão
continuamente ura serviço de communicação entre a testa da
columnae a praia. Se houver necessidade, estabelecem-se
postos de correspondência; logo que as primeiras forças desembarcarem, colloca-se num ponto dominante, um semaphoro rudimentar, um simples mastro de signaes; o cofre do
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telegrapho marítimo segue com as primeiras tropas, contendo
todos os accessorios necessários.
« Emquanto a vanguarda avança para o interior, prececedida e flanqneada por sua cavallaria, três quartos, ao menos,
das tropas de engenharia, auxiliadas pelos artilheiros de bordo
e operários, começam os trabalhos de defesa do futuro campo
entrincheirado; constróem as obras de perfil simplificadas ern
pontos determinados pelos engenheiros; preparam-se as localizações das baterias de peças de grosso calibre, desembarcadas dos navios; collocam-se as alturas em estado de defesa,
assim como as casas, dunas, etc.; estabelecem-se pontilhões
sobre os arroios e os alagadiços são entulhados com fachinas.
« Levamtam-se abrigos para a ambulância, officinas,
forjas de artilharia e armeiros, e brigada telegraphica.
« Se a costa é de penedias quasi a pique, constroem-se
rampas para a artilharia e viaturas.
« Em uma palavra, as tropas technicas da vanguarda
começam todos os trabalhos de installação e de defesa, que
comporta a situação tactica ; o grosso das tropas procederá
ao seu acabamento logo que effectuem o desembarque.
« Estes, pelos motivos já expostos, seráo executados com
rapidez. As embarcações, que serviram para o transporte da
vanguarda, salvo uma ou duas reservadas para as communicações entre a costa e a esquadra, são divididas pelos
navios conductorcs do grosso do Exercito.
« O almirante julgará se os navios da vanguarda devem
apparelhar e desmascarar completamente a frente da esquadra.
« Esta que, durante o desembarque da vanguarda, se
mantivera a algumas amarras da linha dos primeiros transportes, approxima-se da costa, tanto quanto lhe permittir o
seu calado.
37^5
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« Si a extensão da praia é sufficiente e á frota de transporte
foram entregues todas as embarcações da esquadra, será possivel pôr, de uma só vez, em terra, uma divisão de infantaria ou a brigada da cavallaria, ou dez baterias de
artilharia.
« Claro está que, nos algarismos citados aqui, nada ha
de absoluto. Muitas vezes, a pratica dá cruéis desmentidos á
theoria, e somente as circumstancias devem guiar o commandante na determinação da ordem a seguir no grupamento e a
successão das unidades desembarcadas. Poderá, por exemplo,
haver vantagem em desembarcar rapidamente a artilharia,
deixando a bordo, mais algumas horas, um regimento ou uma
brigada de infantaria. Ao contrario, outras circumstancias
podem exigir que se ponha em terra a infantaria e o batalhão
de caçadores; neste caso, desembarcam-se nnieamente as peças
com os seus armões, reservando os cofres para a viagem seguinte, etc.
« A operação continuará assim até esgotarem-se os navios ; á medida que um dos transportes sã esvazia, envia o seu
material de desembarque para os navios ainda carregadas; são
em geral os de material e os navios-baias que não dispõem de
apparelhos sufflcientes para desembarcarem, ma's de quatro
cavallos de uma só vez.
« Conforme os cálculos do commandante Degouy, gastam-se : 3 horas para desembarcar toda a infantaria, um esquadrão e quatro baterias ; 6 a 7 horas para fazer a mesma
operação com toda aparte actüva do exercito, ou 25.000infantes, i.ooo cavalleiros e 10 baterias de campanha.
« O desembarque, sendo começado ás 5 da manhã, estará terminado ao meio-dia ; restarão 637 horas para desembarcar
o material.

« Esta operação é a mais penosa de todos aquellas que o
pessoal de bordo tem deeffectuar.
« Além da fadiga que já se faz sentir, causada pela primeira parte do trabalho, o manejo dos pesados caixões, das
viaturas e do trem de equipagem, constitue, para os marinheiros e auxiliares um trabalho custoso. E' ahi que a sollicitude do chefe do estado-maior e dos officiaes pôde e deve
manifestar-se por uma judiciosa alternação do trabalho e repouso e pelo emprego intelligente de todas as machinas,
guindastes e apparelhos que os navios possuem.
« O chefe do estado-maior e seus adjuntos não devem
perder de vista o jogo do fluxo e refluxo das águas, que
pôde, duas vezes ao dia, modificar a configuração da praia e
a profun iidade dos ancoradoiros.
« A ordem, segundo a qual se desembarca o material,
não é qualquer. Parece lógico pôr em terra os cunhetes dos
batalhões, porque a infantaria pôde ter de luetar immediatamente, alimentando-se com a munição de bocca levada nos
bornaes, emquanto espera algumas horas pelas viaturas de
viveres. O mesmo procedimento se deve ter com a munição
das baterias e os cavallos que lhes pertencem, observando-se
que estes desembarcam antes de qualquer material.
« Os offidaes da intendencia, do serviço de saúde e da
administração devem velar para que o material e os animaes
dos respectivos serviços desembarquem na ordem prescripta
pelo chefe do estado-maior. Tão depressa cheguem á terra,
reconstituem a sua unidade e reúnem-se aos elementos de
que fazem parte; para isso nenhuma difficuldade existe porque
os signaes dos quarteis-generaes, de divisões e brigadas indicam o centro desses elementos. Logo que a fracção combatente
do corpo de exercito reconstituiu-se na praia, o general em
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chefe, com o seo quartel-general, desce á terra e toma o commando das tropas. O seo verdadeiro papel vae começar e a
serie de operações que tem a desempenhar não são do domínio deste estudo. Fiquemos ainda sobre a praia, com as tropas
da retaguarda, em communicação, portanto, com a esquadra.
« Emquanto o corpo expedicionário avança para o interior
do paiz, acabam-se as obras de defesa do campo entrincheirada
c o desembarque do material. A primeira dessas operações é
de importância capital, pois trata-se de uma base de corpo
expedicionário. E' ahi que virão aportar, durante o tempo da
campanha, os comboios de reforços e de abastecimento. E'
neste recinto, cujo perfil será, dia a dia, augmentado e aperfeiçoado, que se installarão os armazéns, parques, hospitaes e
as vastas officinas necessárias ao exercito e á esquadra. Ahi
também o corpo expedicionário ha de reunir-se, se a sorte
das armas lhe for contraria, para oppôr uma ultima resistência
ao inimigo c reerabarcar sob a protecção da retaguarda.
«O offlcial superior ou general, que com mandar o
campo entrincheirado, terá uma pesada missão a cumprir. E'
por seu intermédio que o exercito da primeira linha se communica com a frota e a mãe pátria. Elle preencherá, ao
mesmo tempo que as funcções de governador de uma praça
em paíz inimigo, os múltiplos deveres dum directorde etapas.
Este papel, menos brilhante talvez que o dos offlciaes da
mesma graduação nos corpos da primeira linha, não será
menos útil, e o cumprimento devotado das obrigações, que
lhe são inherentes, basta para dar-lhe o reconhecimento doexercito e do paíz.
« Uma das maiores difíiculdades com que o commandante do campo entrincheirado tem de enfrentar, é a falta
de pessoal, porque o general em chefe, penetrando em paíz

inimigo, não desfalcará suas tropas combatentes em proveito
da guarnição da base de operações.
« Durante os dias, que se passarão entre o primeiro
desembarque e a chegada do segundo comboio, o commandante do campo ficará numa situação. critica; compete ás
auctoridades militares e marítimas do paíz invasor appressar
a organização e a partida do citado comboio.
« As circumstancias políticas mostram a conducta e seguir-se nesta occasião. Pode-se julgar indispensável manter a
frota de transporte nas proximidades da costa atacada, para o
caso em que um insuccesso obrigasse um corpo de desembarque a bater em retirada. A esquadra de combate não poderia, então, acompanhar o segundo comboio; este seguirá
sob a protecção de uma outra fracção da frota de guerra.
« Até a chegada do segundo comboio, o commandante do
campo entrincheirado, num caso urgente, pedirá auxilio ás
companhias de desembarque da esquadra; tornar-se-á preciso,
pois, que o general em chefe, commandante geral das forças de
terra e mar, tenha deixado, a esse respeito, instrucções formaes ao almirante. Convém, por outro lado, que a esquadra
não fique muito tempo privada de suas companhias de desembarque ; ella pôde ser forçada a cruzar em um porto da costa,
a executar uma diversão útil ao successo da operação, etc.
« A chegada de uma brigada, ou mesmo de um regimento, da reserva, e, sobretudo, dos destacamentos de engenharia e artilharia da costa, fará voltar aos seus navios os
marinheiros empregados, desde o principio, na construcção,
no armamento e serviço das baterias do campo entrincheirado.
Este torna-se, pouco a pouco, uma verdadeira praça forte, o
arsenal do exercito. Os comboios successivos transformarão
aquella praia em uma formidável base de operações.
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«O director das etapas, commandante superior desta
praça, emprega toda a sua actividade para installar os armazéns do exercito, offlcinas, fornos, parques de reserva, poços ,
etc.; organiza a linha de etapas á medida que o exercito se
aífasta da base de operações; estabelece o trafego das viaturas
e o transito dos animaes e dos carregadores. Na previsão
de um reembarque precipitado, fará aperfeiçoar as rampas e
as pontes.
«A marinha, do seu lado, não fica inactiva. Desde o
principio das operações, designou-se um capitão de mar e
guerra para preencher as funcções de director do porto e
ficar igualmente encarregado de sua defesa fixa e movei.
«Officiaes e marinheiros, compondo um effectivo sufficiente, sob suas ordens, auxiliam-no em os melhoramentos
do local, na construcção de pontes e, se for possível, na de
um pequeno porto para as embarcações miúdas.
« No caso em que a esquadra abandone o ancoradoiro,
seja para comboiar a frota de transporte e reconduzil-a carregada, seja para executar uma operação em um outro ponto da
costa, a frente marítima do campo intrincheirado não pôde
ficar sem defesa, exposta aos tiros dos navios inimigos que
aproveitarão a partida da frota para vir bombardear a gola
da base de operações. A organização defensiva dessa frente
pertence ás attribuições do director do porto. Não se dispondo, como pôde ser provável, de peças de médio e grosso
calibres, utilizam-se das de 95""", sufficientes para manterem,
á distancia, os cruzadores não couraçados ; quanto aos navios
mais poderosos, ficarão sob a vigilância dos guardas costas e
torpedeiros.
« Quanto aos passes, se os houver, serão obstruídos por
torpedos cujos observatórios se construirão rapidamente.
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« Todas as difficuldades foram vencidas; o segundo comboio chegou, sem ter sido inquietado pelo inimigo ; resta estabelecer a correspondência com barcos de marcha rápida.
Quem sabe se, para o futuro, não se possa ter, nos armazéns
de reserva, algumas centenas de milhas de cabo, de modo a
fazer-se uma ligação com o theatro das operações > *».
II.—DESEMBARQUE DE UM CORPO EXPEDICIONÁRIO 2.
Para esta operação, o atacante terá de rodear-se dos
mesmos cuidados necessários para um grande desembarque e,
como este, aquella não é susceptível de bons resultados,
conforme veremos: deverá dominar o mar, durante o tempo
da acção para que possa reembarcar as forças, no caso
sempre provável, de um revéz; irá á procura de pontos propícios ao desembarque e onde a defesa seja fraca ou quasi
nenhuma, com o intuito de causar damno ao adversário, arruinando as suas obras d'arte, estabelecimentos militares e commerciaes, etc.; após, cumprida a sua missão, uma retirada por
entre guarnições fracas, incapazes de uma seria resistência
contra o invasor, effectua-se sem perigo, guardando todas
as precauções que o momento exige.
A defesa, que facilmente prevê os pontos adequados aos
grandes desembarques, nelles accumulando elementos capazes
de repellil-os, quando se trata do gênero de aggressões, do
qual nos occupamos — de um pequeno desembarque, emfim—
sente a difficuldade de estabelecer um seguro serviço de viI Não pensamos, pjr ora, na telegraphia sem fio", visto como o seu
emprego, para o eas-j, é ainda problemático (N. do T.).
a O corpo expedicionário, de que tratamos agora, é uma torça numericamente inferior aquella que realizou o grande desembarque.

ratum não pôde ser realizado contra o gênero de ataque que
examinamos.
Em todo o caso, qualquer esquadra, que tente um golpe
de mão, só deve iniciar a sua acção depois de ter combatido
com os navios inimigos porque, embora choque de surpresa,
a acção de seu pessoal em terra, ha de demorar e se não proceder daquella fôrma, pôde soffrer um ataque, ser obrigado
a luctar, arriscando assim o embarque e, por ccnsequencia,
a salvação de sua gente.
Por ahi se vê que nem sempre são despidos de cautela
e de máos resultados os golpes de mão.
Olhemos para o segundo caso. Raramente, esse gênero
de ataque é vantajoso contra uma obra, com o fim de completar a sua destruição começada pelo bombardeio. Para
effectuá-lo, torna-se necessário qne os navios se approximem
bastante para conseguirem certeza na sua pontaria e, caso preciso, cheguem-se mais para obter o máximo effeito dos tiros,
conforme a resistência apresentada e, confessemos, nessas
condições, e tratando-se de uma obra bem construída e situada, as vantagens não pendem para a esquadra, como já
vimos anteriormente. Accresce a difflculdade de não poderem
os navios cruzarem com grande velocidade próximo á costa,
sob pena de encalharem; obrigados a continuas sondagen s e,
portanto, á marcha lenta, podem ter as suas couraças perfuradas l pelas baterias baixas, armadas de canhões de grosso
calibre, ou seus convezes abertos pela explosão dos obuses.
Além disso, é difficil o tiro dos navios sobre uma bateria que
I Talvez seja preferível dizer-sa ^de^Iocadas" porque a perfuração só sã
tem verificado nas experiências de polygono, otilo as couraças são dispostas
de encontro e macissos, quasi sempre de alvenaria; noa navios, as couraças
formam uma longa superfície ciastica que cede aos cuoqujs dos projectis,
amortocendo-lhe os effeitos, ou difljuntam-se.

se disfarça o mais que pôde, nada trahindo a sua situaçSo
E qualquer paiz, que tenha a sua defesa convenientemente
preparada, mantendo uma perfeita rede de caminhos de ferro,
de modo a transportar rapidamente, sobre o ponto ameaçado,
forças necessárias para defendê-lo, destruirá sempre a efficacia de um ataque dessa espécie. Se, antigamente , sem os
elementos de hoje, cujo característico é a rapidez de communicações, os pequenos desembarques eram perigosos porque,
com extraordinário avanço, as esquadras eram assignaladas
e, demais, o seu êxito dependia dos ventos —hoje, as difflculdades se accumulam, embora doutra espécie, e, apesar do emprego do vapor, as estradas de ferro venceram as vantagens
que as actuaes esquadras apresentam porque não ha mais necessidade de uma disseminação de forcas, bastando traze-las
dos pontos de concentração.
Comprehendendo-se quaes são os pontos mais prestímosos ao inimigo, se os protege com poderosas baterias de
costa, as quaes, quasi sempre impotentes para impedir um
bombardeio, são entretanto eíHcazes no caso de desembarque.
Quando se trata de defesa seria, nada ha a temer do
golpe de mão contra uma obra bem fortificada.

DESEMBARQUE A VIVA FORÇA
•x Em toda a guerra de costa, as vantagens
estratégicas são do atacante e as tacticaa do defensor» .

Quando anteriormente tratamos do desembarque, consideramos que essa operação se realizaria com methodo e
calma, sendo fácil o emprego de princípios estabelecidos,
porque o ponto escolhido não apresentava defesa de importância, ou talvez de espécie alguma.
Nem sempre, porém, o facto terá aspecto tão agradável,
observando-se que os meios de conmunicação se multiplicam
e os de vigilância se tornam mais fáceis e rápidos. Além
disso, não é difficü ao defensor prever quaes os pontos mais
accessiveis ao inimigo, aquelles que lhe convém como de resultados mais efficazes. Na Europa, os paizes de extensas
fronteiras marítimas estendem linhas férreas parallelas á costa,
com o intuito de attenderem com rapidez aos locaes alvejados, enviando soccorros das concentrações feitas em núcleos
próximos daquelles pontos estratégicos. Se ura comboio,
convenientemente escoltado, pôde não ser percebido, durante a travessia, porque « o mar não guarda os vestígios
da sua passagem », o mesmo não se dá quando ei lê se approxima das costa do paíz que pretende attingir : ha
grande numero de navios ligeiros, empregados numa constante vigilância, e larga disseminação de semaphoros, ar-

mados de todos os apparelhos modernos, de modo que,
com facilidade, é observada a approximação dos navios
atacantes, bem como a direcção que tomam, com horas de
antecedência, porque tudo está disposto para transmissões
immediatas ao quartel -general do sector em perig-o.
Entretanto, a par dessas vantagens, surgem serias difflcaldades para a defesa : aquella direcção seguida pelo comboio, que talvez propositadamente se chegasse á vista dos
navios vigilantes c semaphoricos, pôde ou, melhor, deve
ser sempre uma pista enganadora, uma diversão que pretende effectuar o grande desembarque; é um falso ataque
que tem por objectivo lançar as tropas defensoras para ali,
onde nada vão encontrar, ficando assim difficil ou impossível
o soccorro ao ponto escolhido para aggressão.
Esse recurso é por demais conhecido e, comtudo, elle perturba a defesa, tanto mais quantos bons desembarcadoiros
possuírem as costas attingidas.
Examinadas, embora ligeiramente, as condições do
ataque e da defesa, quando ambos estão apparelhados para
uma acção enérgica, cuidemos do nosso caso, isto é, daquelle
em que a defesa pôde accumular todos os seus recursos
para oppor-se a um desembarque.
O atacante, em primeiro logar, deve executar, com extremo cuidado, o reconhecimento da praia, onde vae operar,
e de suas immediações, por meio de um aviso ou de qualquer outra embarcação a vapor que se preste para tal fim,
lançando mão dos expedientes já citados anteriormente.
Antes de tentar-se a operação, preciso se torna conhecer a
situação do inimigo porque, pretendendo-se uma aggressão
tão importante, e perigosa sobretudo, procura-se levá-la a
effeito com a maior segurança possível.
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Desconhecer essa necessidade é expor-se a uma terrível
surpresa dos elementos apresentados inesperadamente pela
defesa que pôde correr sobre o atacante, obriga-lo a combater num areial movediço, sem abrigos, e repelli-lo, lançando-o ao mar. Por melhores que sejam as informações
dadas ao chefe da expedição e por mais nítidas que sejam
as instrucções que recebeu, o responsável pelo êxito da melindrosa operação accumulará maior copia de dados sobre o
inimigo e, de accôrdo com estes, modificará a conducta que
lhe foi traçada. Sendo favoráveis os resultados do reconhecimento, os commandantes, o das forças expedicionárias e o
da esquadra, tomarão providencias, encarando sempre as condições do inimigo que está dotado de certa superioridade
moral, originada pelo conhecimento do terreno e pelo resolução que domina aquelles que defendem a pátria ameaçada de
uma eventualidade terrível como é a invasão.
O inimigo será atacado pelo maior numero possível de
forças, em toda a sua frente. Convém, porém, destacar-se a
vanguarda da expedição, embarcada de antemão em navios
que lhe destinaram especialmente, para agir contra o inimigo com um ataque de flanco ou pela retaguarda, fazendo
o seu desembarque em ponto mais affastado, na direcção
mais propicia ao desempenho de sua missão. Como nas
operações, que se pretendem effectuar, as forças são constituídas geralmente pelas companhias de desembarque da esquadra e trez brigadas, incumbe-se a uma destas do serviço
da vanguarda e, portanto, o de conseguir o referido ataque
de flanco.
Antes de começar a delicada acção em frente ao inimigo,
a esquadra fará um fogo nutrido, empregando principalmente a sua grossa artilharia, sobre todas as obras, cês-
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sando somente quando observar que houve a destruição das
defesas, naturalmente provisórias, ficando assim o terreno em
condições de permittir um desembarque mais folgado, Emquanto durar este «fogo de inferno», as embarcações recebem
os homens da expedição, collocara-se a. reboque das lanchas
e procuram a formação de ataque.
Organiza-se a primeira linha com as companhias de desembarque, collocando-as nas chalupas e escaleres, todos armados ligeiramente, os quaes seguirão logo a reboque de
tantas lanchas quantas são aquellas unidades; dirigirá essa
força, para cuja composição cada couraçado, ou qualquer
navio de forte tonelagem forneceu, na media 150 homens,
o capitão de mar e guerra commandante do corpo de desembarque da esquadra. Após, empregando-se maior numero de lanchas, cada uma rebocando duas chalanas— embarcações de fundo chato e especialmente construídas para
o transporte de forças— envia-se a primeira brigada, sob o
commando de um general, e, ímmeiiatamente, a segunda,
que fôrma a reserva, transportando-a no resto das embarcações e até mesmo nos navios de pequeno calado, que a levarão ás proximidades das duas primeiras linhas; dirigirá
esta parte o general de divisão que vae commandar todas
as forças.
Convém destacar para os flancos das linhas alguns avisos
ou outros quaesquer navios ligeiros para, com sua artilharia, aniuülar os fogos convergentes da defesa.
Achando-se toda a expedição, á excepção da cavallaria
e da artilharia, dispista naquellas trez linhas, quando a primeira destas—constituída pelas companhias de bordo-estiver
a 700™ da praia, ella fará descargas, se grupos inimigos surgirem, cobrindo o inimigo de uma verdadeira chuva de

projccteis. Então, a segunda oblíqua á direita e á esquerda
da primeira, pretendendo augmentar desta madeira a linha de
combate, emquanto que a terceira marcha na retaguarda,
irregularmente porque seus meios de conducção são de varias
espécies.
No decurso dessas manobras, apparecem, ás vezes, modificações urgentes a fazerem-se nas instrucções recebidas ; as
novas ordens, então, transmittem-se pelos meios conhecidos,
a todos os chefes, para que alterem suas disposições de
ataque.
Diminuindo a distancia que separa a i" linha da praia, a esquadra recomeça o fogo sobre as forças inimigas, procurando
attingir suas reservas. Nessa occasião de verdadeira crise, a
referida linha salta em terra, sendo immediatamente seguida pela segunda, que a reforça, pois deve temer-se um
ataque do flanco pela infantaria, ou cavallaria inimiga.
Livres as embarcações, regressam para transportarem o
resto das forças ; então, ahi, trata-se de conduzir para terra
alguns canhões de campanha para artilharem os entrinchciramentos que se começam a construir.
O combate se generaliza. A 3a linha (2^ brigada) entra
na lucta ; todas as linhas conseguem desembarcar, installando-se na praia. Como é possível que o inimigo pretenda
voltará oíTensiva, as forças de reserva, se as houver, chegam
com a maior celeridade, e a brigada, que foi destinado a
líanquear o inimigo, combina habilmente a sua accão com a
do grosso da expedição, devendo o seo chefe, afim de evitar
uma tentativa que annulle o impulso das suas tropas, estar
sempre em communicação com o commando geral. Da boa
execução dessas manobras depende a victoria e esta, sendo
conseguida, retira-se o inimigo.
37<55
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Principia-se logo a construcção de abrigos seguros; installa-se a artilharia, organizam-se os pontos de apoio; emlira,
um verdadeiro campo entrincheirado apparece dentro cm
pouco.
Nesse Ínterim, trabalha-se para desembarcar rapidamente acavallariae a artilharia, os trens, etc., começando-se
por aquella arma porque, após o desembarque, as na missão
se inicia, procurando manter-se sempre em contacto com o
inimigo, impartunando-o o mais possível.
Estabelecido'0 campo entrincheirado, o director do porto
executa suas obrigações de modo idêntico ao que já indicamos quando tratamos do desembarque commum.
Ch. Bridc aconselha que, durante alguns dias, a linha
de desembarque seja vigiada pelos navios que, durante
a acção, guardaram os flancos do corpo expedicionários.
Si o ponto de desembarque é dividido por algum pequeno curso d'agua, far-se-á o ataque por um só lado, deixando o inimigo indeciso sobre qual delles se dirige a acção,
obrigando-o assim a partir suas forças; faz-se para isso um
falso ataque com uma fracção da ia linha, emquanto a esquadra destróe as pontes, balsas, etc., emfim todas as communicações por onde podem passar reforços para a defesa
estabelecida no ponto attingido.
No caso de haver, nas proximidades da costa, alguma
via férrea que preste relevantes serviços á defesa, como
sejam os da conducção de reforços e abastecimento de munições de bocca e de guerra, destaca-se, num cruzador, uma
companhia de infantaria, ou uma secção de engenharia, para
cortar a linha e destruir os viaductos e atterros.
Existindo, perto da praia em que se affectua o desembarque, alguma ilhazinha, algum rochedo ou elevado banco

de areia, não occupado pelo inimigo, ahi elevam-se parapcitos para canhões ligeiros porque, em caso de revéz, será
uni bom ponto de apoio para recomeçar-se o ataque e, em
caso de derrota, uma efflcaz protecção para o reembarque
das tropas.
No desembarque á viva força, não é difflcil apresentarse um caso particular que merece especial attenção do Brasil,
considerada a sua situação política no continente sul-americano: o desenvolvimento daquella acção delicada na embocadura de um rio, convenientemente fortificada.
Claro está que o valor dessa operação depende das condições hydrographicas do referido ponto, porque muito
influem o volume das águas e a velocidade da corrente; pôde,
além disso, ser uma foz de margens mais ou menos approximadas, ou um verdadeiro braço de mar.
Trataremos somente do primeiro desses aspectos porque
o outro está comprehendido nos estudos que fizemos anteriormente.
Naquelle, uma longa serie de trabalhos preliminares é
exigida para o desembarque, aliás perigoso, e sempre conseguido com grandes perdas de pessoal e material ' .
I Nunca um comboio, sem os di
ditos trabalhos, devo tentar a operação
quo, á;í mais das vezes, é uma ve rdadeira passagem à viva força. Os resultados são indiscutivelmente desa
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A defesa consta, cm regra geral, de um systcma de fortes
e baterias de combate e ruptura, * segundo os acddcntes dos
terrenos marginaes; de barragens, feitas por estacadas ou
navios submersos, e por torpedos lixos e moveis cujos postos
estão situados nas margens, bem defendidos das vistas do
largo.
A conducta a seguir, deante de uma defesa tão bem estabelecida, desenvolve-se assim:
a) as baterias fluctuantes c os navios rápidos approximam-secom o fim de fazerem reconhecimentos, balisamentos,
etc, aquellas apoiando estes;
b) os couraçados e cruzadores de grande lonelagem
conservam-se ao largo, affastados dos effeitos das baterias,
sustentando também a acção dos navios encarregados daquella missão;
c) os cruzadores, os mais rápidos, fazem o serviço de
vigilância, á grande distancia;
d) os transportes procuram abrigar-se dos projectis da
artilharia inimiga, ficando, comtudo, sob a guarda de uma
escolta especial. Elles podem ancorar, conforme as circumstancias.
O reconhecimento faz-se cautelosamente, lentamente,
para evitar algum desastre proveniente da installação torpec ou calihüeü revolvera que papel desempenhavam nestas experiências?»
pergunta judiciorr.mcnt-, !><go«y. «F/ miiii provável, continua o illustre
marinheiro, que, num verdadeiro combati, aqvella quarta clialupa perdesse toda ou umn part- da sua (iquipagem, n que, attingida pelos ohusoa
HotchkiHí;. fosüe a pique ante» de ter realizado a sua missào.»
l Tal classificação rias baterias costeiras já não tetn muita ra2ao ai
existir; 1° pc rque, propriamente fallando, não ha ruptura; 30 porque as bateriis altas as de combate ou bombardeio dão o tiro ten;io, de que S2 pretende a
ruptura das couraças, attéadsudo-se á:! velocidades iniciaeM dív actual artilharia da costa.

dica da defesa que, além dos torpedos dormentes, pôde ancorar alguns vigilantes, de acção automática ; destina-se a
esse papel, desempenhado á noite, um navio de pequeno calado e machina silenciosa.
Elle procura somente conhecer e determinar, usando de
sondas, fateixas, etc, a posição e o valor dos elementos da
defesa. Realizada a sua missão, cabe a outras embarcações a
destruição das estacadas e dos torpedos, cujos fios devem ser
dragados e cortados; desses engenhos terríveis provoca-se a
explosão, detonando, próximo a elles, uma contra-mina, um
outro torpedo, emflm. A esquadra procura destruir os observatórios dos torpedos móveis, a principio, proseguindo na
acção até arrasar totalmente os postos. No caso em que,
de longe, isso seja impossível, desembarcam-se alguns homens que irão quebrar os tubos ou, pelo menos, inutilizai-os
por algum tempo.
Os encouraçados procuram a explosão dos paióes de pólvora, a destruição das baterias e damnificar os fortes, após os
reconhecimentos executados.
Desembaraçada a embocadura de rio, a passagem á viva
força de uma parte de esquadra faz-se de dia, convindo, deante da ameaça de uma agressão das baterias fluctuantes, que,
porventura, a defesa possua, levar-se, na testa da columna de
ataque, alguns guardas-costa, acompanhado de torpedeiros,
assim como deixar-se fora do passe alguns couraçados para
que continuem o ataque aos fortes collocados nas duas margens, que ainda resistirem. E' útil ligar a esses navios algumas baterias fluctuantes armadas de morteiros porque
o tiro vertical é, para tal objectivo, de consideráveis efteitos.
A flotilha de ataque não destróe a ultima das barragens,
águas acima, porque ella será uma garantia contra os navios

inimigos, de quaesquer espécies, que possam descer o rio e
ataca-la ; evitará também o choque dos torpedos derivantes e
deve até reforçar aquella barragem com correntes, espias e antenas, sem comtudo descuidar-se dos recursos necessários para
abrir passagem quando isso for conveniente.
Durante o tempo em que a citada fracção da esquadra realisar esses differentes e complicados misteres —reconhecimento
de passe, destruição dos obstáculos, passagem á viva força,
etc.—os transportes desembarcam uma brigada de infantaria,
abrigando-a dos fogos do inimigo, para atacar, pela gola, as
diversas obras da defesa, desviando assim da flotilha atacante
a fusilaria da infantaria e das metralhadoras, além de ameaçarem cortar as communicações das ditas obras.
Tudo assim conseguido — obstáculos destruídos e fogos
do passe extinctos — os transportes penetram e occupam-se
os fortes e baterias. Está realizado o desembarque á viva
força,
Os fortes, oppondo uma resistência imprevista, não se os
ataca com insistência, preferindo-se occupar as obras secundarias e evitando-se, acima de tudo, o soccorro de alguma
força poderosa de defesa ; bombardeados e isolados convenientemente, elles rendem-se.
Se razões poderosas exigem que o desembarque se faça á
noite, o que apresenta grandes difflculdades, empregam-se possantes holophotes que illuminarão o ponto em que se realiza a
operação e, caindo em cheio sobre as fortificações, offuscam
os defensores, tornando seus tiros irregulares, mas facilitando
extraordinariamente os dos navios atacantes.

DESEMBARQUE
«Todo exercito, quü se retira, leva comsigo ou
germens perigosos da indisciplina, da diisorganiazção e cie enfraquecimento mora l e materiais.

Por essas palavras, que definem a terrível situação em
que se acha uma expedição mallograda, bem se pôde avaliar
o quanto vai ser difficil operar-se a salvação de um exercito
que bate em retirada, acossado por um inimigo que procura
levá-lo ao mar, através de mil prejuízos, impossibilitando-o
de receber soccorros de quaesquer espécies e visando destrui-lo desapicdadamente no ponto final de sua desesperada
fuga. Evitar essa catastrophe depende de uma das mais
bellas demonstrações da combinação das forças de terra e
mar, e ella se inicia pela escolha do ponto em que se vae
effectuar a extraordinária operação do reembarque. Não comvém que os dous chefes descubram o local ao inimigo ; ao
contrario, devem pautar a sua conducta de modo a deixá-lo
indeciso, entregando ao seu serviço de exploração terrestre
ou marítima o encargo de determiná-lo, o que causará perda
de tempo e, portanto, a acquisição de grandes vantagens
para as forças que se retiram.
Se as eventualidades permittem que a expedição regresse
ao ponto de desembarque, as tropas fugitivas virão encontrar uma perfeita installação de obras defensivas, executadas
de accôrdo com as instrucções que foram dadas ao offlcial de
marinha encarregado da direcção do porto ; um verdadeiro
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campo entrincheirado dará relativo repouso ás forças e facilitará o embarque de material e do pessoal, o qual, então,
seráíeito methodicamente. Porém, o caso mais commum é
operar-se em outro ponto e este deve ser indicado, com a
antecedência de alguns dias, ao commandante da esquadra,
de modo a ter-se a segurança de encontrá-lo, na praia escolhida, com os seus transportes e a frota protectora, cuja
artilharia grossa é de excellente emprego nessas criticas occasiões. Comtudo, é necessário que elle deixe, no local do
desembarque, as unidades necessárias para auxiliar a evacuação da antiga base de operações.
A' escolha do ponto para o reembarqne presidem as
mesmas condições importantes exigidas pelo desembarque :
elle deve ser dominado pelos fogos da esquadra e ter uma
configuração tal que permitia o cruzamento dos mesmos.
Uma ponta de terra, uma península emfim, satisfazem plenamente ás exigências da acção porque, além de mais, dá
menor trabalho ao levantamento das obras de defesa, sendo
pequena a extensão a fortificar visto com ella vem a ser a
do isthmo.
Nem sempre, porém, a configuração da costa apresenta
essas saliências salvadoras e, por conseqüência, pensamos
numa praia concava, de certa extensão; seus inconvenientes
.sei ao intelligentemente destruídos por uma boa disposição
dos navios combatentes : distribuídos pelas extremidades e
frente do local, garantem os flancos da posição e o inimigo
será rudemente prejudicado pelos obuses da esquadra que
podem bater, com certa precisão, os caminhos que o trarão á
praia, quer aquelles sejam ou não parallelos á esta. Se a
praia apresenta alguma enseada, o almirante envia alguns
navios, de pequeno calado, mas dotado de boa artilharia,
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para bater o flanco do inimigo, principalmente se elle marcha por caminho de través.
Antes da chegada da vanguarda do exercito em retirada,
esta naturalmente executada com relativa ordem, o almirante,
que dispõe de alguns elementos moveis em terra, reunidos
com dois dias, pelo menos, de avanço ao daquella chegada,
e vindos da antiga base de operações (a brigada reduzida que
a guarnecia, accresciJa dos feridos ligeiramente e em via de
cura, dos cavalleiros desmontados, etc.; emfim, de um conjuncto de homens capazes de manejarem o fusil ordena que
se faça, sob a direcção dos ofíiciaes do estado-maior e de engenharia e, na falta destes, dos mais competentes, o levantamento das obras da defesa, serviço que é auxiliado pelas companhias de desembarque, cujo numero deve ser angmentado,
mas isto no caso de não se temer alguma surpreza da esquadra inimiga. O commandante Degouy, avaliando os trabalhadores em i. 500, faz interessantes cálculos que transcrevemos aqui.
« Com tal numero de trabalhadores, pode-se, na média,
fazer i. 800 metros de trincheiras-abrigo em uma hora ou,
ainda, no mesmo tempo, um entríncheiramento rápido de 100
metros (com um relevo superior ao da trincheira-abrigo).
Serão necessários seis horas para construir um reducto ;
seu perfil é semelhante ao do entrincheiramento rápido, contando -se commummente 300 metros para o desenvolvimento
da sua crista; são collocados nos pontos salientes, devendo,
em todo caso, protejer as duas extremidades da linha da
defesa.
« Quanto aos espaldões de- bateria, um destacamento de
20 homens aptos constroe wn para três peças em sete horas.
As peças são enterradas, ahi, de o,"25 a o,"50; deve-se
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contar cinco a seis metros de crista por peça, o,'"8o para a altura do parapeito, se se trata de canhões de campanha, um
pouco menos para os das companhias de desembarque, e
muito mais no caso de conseguir-se pôr em bateria peças de
calibres superiores.
« Por estes diversos dados, podemos concluir que, em
dois dias, com os 1.500 trabalhadores, estabeleceremos :
i", três reductos, um ao centro e dois nas extremidades
da linha, podendo-se, sem inconveniente, deixá-los aberto na
gola que está voltada para o mar e defendida pelos fogos da
esquadra; com este recurso, ha uma notável diminuição nos
trabalhos; constroem-se plataformas nos salientes para as
peças de campanha e rampas para aquellas; o perfil é o do
entrincheiramento rápido.
2°. um numero variável de baterias enterradas, munidas
de espaldões. Para cada bateria de três peças, destacam-se 20
trabalhadores e, se ha tempo, preparam-se espaldas para as
peças de campanha do exercito que se retira: as primeiras a
chegarem, serão logo voltadas para baterem o inimigo. Não
desdenhemos os abrigos naturaes : um aterro, um fosso, etc.,
podem dar á artilharia uma protecção útil. A construcção
dos reductos e dos espaldães tomará indubitavelmente o primeiro dia ; no segundo, nós faremos :
3°. ao centro da posição, uma linha não continua de enIrincheiramentos rápidos que cobrirão as principaes saídas e
ligarão entre si as baterias enterradas; um desenvolvimento
de 500 a 600 metros bastará, sem duvida; deste modo se
constituirão reductos, bateria e entrincheiranientos, um solido núcleo para a defesa.
4° Etnfim, em 4 horas, podemos fazer, na frente deste
núcleo central, uma linha de trincheiras-abrigo de seis a sete
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kilometros; é esta a i* linha de defesa que guarneceremos com
toda a infantaria disponível; as companhias de desembarque
poderão prestar também bons serviços. Dispondo-se ainda de
algumas horas, deve-se empregá-las no aperfeiçoamento das
obras, cavam-se, antes das linhas, abrigos de atiradores; levantam-se traveses nas baterias expostos ao fogo de escarpa;
para ter-se fogos convergentes sobre as estradas, constroeni-se reductos á direita e á esquerda, na ultima das trincheiras-abrigo; emfim, os ílancos da linha de defesa são protegidos pelas longas cristas lateraes dos reductos extremos.
Dispõem-se de algumas metralhadoras? O seu logar fica nas baterias ou na linha dos entrincheiramentos rápidos. Talvez seja
possível installar canhões-revólvers da marinha num ponto
fixo e sufficientemente solido ; é uma arma preciosa por seu
alcance, justeza e pelos effeitos balísticos de seu projectil.
Para difflcultar o accesso á posição, ha trabalhos a executar
que a falta de tempo e de trabalhadores nos obrigou a abandonar. Entretanto, o general em chefe deve ter enviado para
a frente todas as fracções das tropas de engenharia que são
dispensáveis á retaguarda ; além disso, um exercito que se
retira é sempre precedido de extraviados, e desarmados,etc.,
e estes serSo reforços para os trabalhadores. Ajudarão o
preparo dos abatises, conduzindo-os para o local em que
serão collocados, e das estacas, de que se guarneceram as
redes de arame quando o exercito tiver entrado nas linhas,
etc. Com algum simples trabalho, far-se-á um blockaus de
cada casa bem construída ; os muros serão abertos em setteiras e munidos de banquetas. Se os caminhos que conduzem á praia possuem pontes ou se, atravessando pântanos,
são calçados, praticar-se-ao minas para destrui-las em tempo
oportuno ; a marinha, com o seu algodão-polvora, suas es-
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poletas electricas e pilhas portáteis, está bem apparelhada
para o caso. No interior das linhas, ao contrario, lançarse-ao pontes sobre os cursos d'agua que atravessam a praia
ou nos lugares baixos susceptíveis de se encherem pela água
das chuvas ou dos rios. A communicação fácil em toda a extensão do campo deve ser uma preoccupação constante, tornando-se de grande necessidade que se limpe o campo de
tiro, na frente das linhas, para favorecei- a justeza do tiro
das baterias.
As trincheiras-abrigo ficarão a dois ou trcz kilomctros
da praia ; a linha de baterias a um kilometro ou a '/, kilom.
e no centro da posição ; os reductos extremos um pouco retirados para protegerem os flancos...; tudo isto subordina-se ao terreno, a seus accidentes e recursos naturaes.
O exercito se approxima. A sua vanguarda, ao chegar,
occupa a parte exterior da defesa, as trincheiras-abrigo, e os
doentes e algumas fracções do comboio, que com ella se
adeantaram, são enviados immediatamente para os navios
hospitaes e demais transportes, no caso de que o almirante
não tenha sido avisado pelo general de que deve esperar
pelo grosso das forças, antes de embarcar o material, dependendo uma ou outra conducta das condições em que se effectua a retirada. Se os trabalhos não foram completados no
prazo de dois dias, a secção de engenharia, que acompanhou a vanguarda, eílectua rapidamente a conclusão da
obra. '
Appareceuda o grosso do exercito, o general em chefe
resolve se vae ou não oppor-se ao inimigo, pela ultima vez.
Adoptanclo este ultimo alvitre, elle manda fazer o municiamento completo das baterias e batalhões e ordena, então, que
se embarque com presteza todo o material.
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As disposições para o combate são tomadas: a infantaria occupa os enlrincheirametitos rápidos e abrigos naturaes, devendo, si for necessário, enviar destacamentos para
auxiliar a vanguarda que se acha nas trincheiras abrigo ; as
baterias moveis e aproveitáveis reforçam as fixas indo as
inaproveitaveis postarem-se próximo á praia, promptas para
embarcarem á primeira voz ; enviam-se grupos de atiradores
para a frente c flancos da posição com o objectivo de aprisionarem os exploradores do inimigo.
Finalmente, approxima-se a retaguarda d.is forças, tentando demorar, o mais possível, o momento em que a vanguarda inimiga descubra as linhas da defesa ; o general, que
commanda a retaguarda, é informado dos caminhos lateraes
que o conduzem ao campo entrincheirado onde penetra, cessando o combate e desmascarando a posição, devendo notar-se que a artilharia e os trens não abandonam o caminho
principal, afim de não embaraçarem a marcha da infantaria e
da cavallaria.
Sendo a entrada das forças executada com relativa
ordem, isto pôde contribuir para que a defesa consiga deter
a vanguarda inimiga em sua marcha victoriosa, não só para
dar tempo ao embarque do material pesado, como também
para permittir o estabelecimento das defesas accessorias —
abatises, redes de arame, etc. —; se, no percurso daquella
vanguarda houver viaductos, pontes e quaesquer outras
obras, fazem-nas saltar.
As patrulhas exploradoras devem estar sempre em contacto com o inimigo e os vigias, installados nos mastros dos
navios, previnem os movimentos do grosso do exercito inimigo, sempre prejudicado pela artilharia de bordo cujos projéctis, caindo entre a grande massa perseguidora, enormes
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damnos causarão, principalmente nos comboios. E' preciso
que bem frisemos a importância, nessa occasião, do effcito
dos obuses da esquadra : projéctis de grande massa convém
que se disperse segundo a natureza de terreno para que a
sua raptura se faça.
O combate se inicia e, durante elle, permanecerão na
praia todas as embarcações susceptíveis de transportarem o
pessoal e o material.
Da lucta são duas as conseqüências: o inimigo é repellido, ou não.
No segundo caso, como dar regras para executar-se a
operação ? E' para a energia dos offlciaes de mar e de terra
que se appella nesses momentos de angustia, em que o instincto de conservação se manifesta brutalmente, numa synthese dolorosa; convém aconselhar que não se force o limite
de carga das embarcações porque "mais vale deixar prisioneiros que cadáveres de afogados". Destróe-se todo o material, matam-se os cavallos, arrebentam-se as culatras.. No
primeiro caso, e antes que soccorros cheguem ao inimigo,
aproveita-se dessa vantagem momentânea para effectuar-se o
reembarque, já começado, cm quanto se combate, com a remessa para bordo do material pesado. Transportam-se os
comboios administrativos, as bagagens, etc.; depois, as baterias não utilizadas na defesa da posição e, por fim, a cavallaria. Tudo se deve fazer para que a lucta se prolongue até
a noite. Todos os- fogos accendem-se no campo e, naturalmente cansado pelas marchas forçadas, o inimigo se illude,
confiando que, ao romper do dia, já reforçado consideravelmente, possa assaltar a posição. Aproveitando a obscuridade
continua-se o reembarque, evitando-se os rumores por todos
os artifícios possíveis e, caso se torne necessário, enrolam-se
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com pannos ou cordas as rodas das viaturas. Até o ultimo
momento, as companhias de desembarque guarnecem os entrincheiramentos rápidos e as baterias. E' ahi que se verifica
a missão mais delicada do pessoal da esquadra : "ella exige
sangue frio, a disciplina mais completa, uma forte dose de
energia e de coragem individual; ella pertence-lhe de direito,
além de tudo, pelo habito que ellas adquiriram de embarcar
e desembarcar com a maior ordem e a maior rapidez".
Com o clarear do dia, o inimigo tudo comprehende e lança-se em massa sobre o campe entrincheirado ; se uma ultima defesa ainda é necessária, executar-se-á pela metralha
que será lançada pelos pequenos navios que protegem a operação e pelos atiradores que reembarcaram e estão em condições de empregarem o fusil; além do mais, a artilharia de
bordo cobrirá o campo com os seus obuses.
As ultimas forças aproveitam-se dessa diversão e lançam-se nas embarcações que ?e afastarão velozmente, quando
isso for ordenado pelo offlcial de marinha (geralmente o capitão de mar c guerra que commanda as companhias de desembarque) que dirige a operação,

SITIO DE UMA PRAÇA MARÍTIMA
Acção decisiva e não complementar do bloqueio, como
querem vários auctores, a operação do sitio de uma praça
forte maritima evidencia, mais do que qualquer outra, os
resultados de uma perfeita combinação entre as forças de
terra e mar, cada uma modelando a sua conducta de modo a
manter um perfeito equilíbrio com a da outra, afim de que
dessa conjuncção de esforços surjam conseqüências de que
•venha talvez depender a terminação da lucta.
Difflcilima em extremo, por causa das exigências econômicas, do progresso da arte militar em todos os seus ramos
e, mais ainda, porque, nem nesses momentos de crise assustadora, cessa a rivalidade entre aquelles elementos, a aggressão, de que nos occupamos, exige ampla execução de trabalhos preliminares, bem synthetizados no bombardeio, desembarque e bloqueio, quando, ás vezes, não pede que se
faça também a melindrosa passagem de qualquer curso de
água.
Dissemos que o sitio não é um complemento do bloqueio. Observemos, entretanto, que o comprehendemos
assim porque seo objectivo, se visa também isolar o inimigo,
duvida não resta que elle é mais limitado, obriga a execuções bruscas e maior intensidade dos elementos em acção, ao
passo que o bloqueio se estende mais ao largo, concede alguma liberdade ás forças atacadas, dá-lhes emfim mais dilatado campo de defesa, demorando a victoria, facto que nunca
3765
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é de bons auspícios para os atacantes. De intenções mais pacificas, destinado á vigilância, o bloqueio possue elementos
para pouco successo c, quando forçado, não retira ao atacante unidades preciosas. Tal não se dá com o sitio : ahi, o
perigo é sempre imminente porque a defesa accumulou extraordimarios recursos exterminadores; os ataques, effectuados quasi sempre com mais ousadia que perícia, amuillam
elementos de grande valor, insubstituíveis por via do grande
affastaraento da pátria ; da harmonia absoluta entre os exércitos de terra e mar depende o êxito das operações e, quando
este é conseguido, torna-se indescriptivel o dispendio material e pessoal dos atacantes.
Não se pôde, pois, pretender que um simples bloqueio,
na verdade um auxilio ao cerco terrestre, baste para fazer
por mar a reducção de uma praça forte, quando esta estive
sitiada por terra, e nem tal se chama uma das duas partes perigosas do cerco da referida praça — o sitio por mar ; esta
acção, sanguinolenta mas decisiva, impõe ás unidades navaes,.
pertencentes ao ataque, grande somma de sacrifícios, uma
poderosa e continua acção, razão por que não chamamos
« bloqueio » a um modo de agir dessa natureza, salvo modificação no vocábulo.
Uma praça cercada por um exercito e bloqueiada por'
uma esquadra, custará, e muito, a render-se, facto que é de
grandes inconveniências para o momento decisivo de guerra
como já dissemos ; ao passo que investida, ao mesmo tempo,
pelas forças terrestres e marítimas, ver-se-á cm contingências terríveis que a forçarão a uma capitulação de effeitos
mais moralizadores para quem vence.
Emlim, uma praça, simplesmente bloqueiada, apresenta
a sua frente marítima libertada dos ataques e poderá con-

servar os seus navios para a surpresa, que as guerras sempre
apresentam, e cobrir com a sua grossa artilharia os campos
dos atacantes; entretanto, investida a praça também por mar,
todas essas vantagens desapparecem, ha completa divisão de
actividade na defesa e, portanto, surgem indícios de fraqueza
Dahi a nossa comprehensão de que uma esquadra, destinada
a um sitio de tal espécie, nãe vae bloquear e sim atacar
directamente, como veremos no desenvolvimento deste capitulo .
Quaes as razões que induzem uma potência a eniprehender o sitio de uma praça de guerra inimiga ? Embora
numerosas, as principaes razões são as seguintes:
Ia. Adquirir uma fácil passagem para o mar; 2» apoderar-se de uma praça importante sob o ponto de vista político e cuja queda traria a terminação da guerra ; 3" destruir
as frotas inimigas num porto de refugio; 4" abrir aos exércitos invasores uma vantajosa via estratégica; 5a destruir
um arsenal que assegurava ao inimigo a preponderância marítima e constituía, por sua posição estratégica, uma ameaça
permanente; 0a impedir o inimigo de inquietar a retaguarda e os fiancos das forças invasoras ; 7a interdizer ao inimigo o regresso ao seo território, quando elle occupa um porto
de desembarque; 8a apoderar-se de pontos de apoio para garantir o bloqueio.
A questão, que nos preoccupa, tem um caracter geral.
Pouco nos importa, por isso, saber qual o motivo que originou o sitio de uma praça; o que pretendemos estudar é o
modo de combinar as acções dos exércitos de terra e mar na
operação que tem por objectivo apoderar-se de um porto militar de i" ordem, dotado de recursos poderosos, dentre os
quaes sobresae, por sua importância, o arsenal.
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condições. As segundas, collocadas em pontos elevados, de
altitude superior a 40 metros e utilizando-se de recursos
defensivos, aliás mais simples que os empregados nas de
raptura, visto como são poucas as probabilidades de serem
attingidos l dependendo isso da elevação em que se
acham, visam iniciar ao ataque a grandes distancias para
evitar a approximação dos navios; são dotadas de artilharia
rápida e de alcance para que a forte densidade do fogo
suppra os defeitos de sua dispersão, não só motivado pelas
distancias, como também pelas dimensões da zona alvejada.
Estas baterias são auxiliadas notavelmente pelas de obuseiros, em grande quantidade espalhadas pelas alturas e.
hoje em dia, ellas constituem um grande perigo para os navios, que temem a queda vertical dos grossos projéctis.
Além dessas obras ha: os postos torpedicos para lançamento, ou para provocar a explosão dos torpedos dormentes,
linhas de torpedos vigilantes e minas ancoradas. Mas, como
a defesa ainda precisa de mais garantir-se contra prováveis
golpes de audácia, ella organiza obstrucções poderosas,
próprias para impossibilitarem aos navios de forte calado
qualquer ataque á viva força, e perigosa penetração no
porto dos torpedeiros e submarinos. Essas barragens são
organizadas com diques, navios submersos, cadeias mantidas
entre duas águas e vários dispositivos de madeira enterrada.
Para defender essas barragens e as linhas torpedicas de uma
destruição provável, por parte de inimigo, estabelecem-se
baterias de canhões de pequeno calibre, grande numero de
metralhadoras e destacamentos de infantaria.
A defesa movei é constituída pelos seguintes navios:

Encaremos, em i° logar, a defesa. Uma praça forte marítima é defendida: do lado de terra, por uma cinta de fortificações que têm por fim conservar o atacante a tal distancia
que não consiga attingir os estabelecimentos militares; por
mar, de uma frente dotada de obras de grande valor, todas
fazendo parte de um hábil systema que lhes conceda um
apoio commum. A disseminação mal calculada de poderosas
baterias, sem o estudo da configuração da costa, nas proximidades da praça, traz forçosamente, como conseqüência, já
bem registrada em imnumeras paginas da historia a destruição successiva de todas ellas, porque é fácil ás esquadras
atacantes concentrarem os fogos de sua grossa artilharia
sobre uma fortificação não apoiada e, portanto, destacada.
Comprehende-se assim que uma praça de Ia ordem mantém
uma admirável defesa fixa, além da movei.
Aquella é constituída principalmente por baterias « baixas
e altas » ou de «ruptura » e de «combate» '.
As primeiras defendem os passes, procurando com suas
trajectorias tensas a perfuração dos cascos ou a disjuncção
das couraças pela acção dos choques repetidos — e parece-nos
que é esse o effeito que mais se deve temer —•, mas buscam
attingir também os navios ao largo, desde que seo campo de
tiro isso permitia e seja, como é natural, a sua protecção
feita de acordo com os melhoramentos introduzidos na arte
de fortificar, isto é, casamatada ou couraçada, segundo suas
I Ch. Bride não está de accòrdo com essa classificação. E' de opinião que,
podendo as baterias elevadas produziram os cffeitos d; ruptura,é mais lógico
dividir as baterias era "cas^matadas e de barbeta", pouco lhes importando a
altura. Ora, o progresso da artilharia não psrmitte que se faceira baterias
baixas que nãosejara casarmtadas ou couraçadas, dispensando/ não raras vozes,
essa protecção para as altas.
^
Pensamos, como provamos em nota anterior, que melhor seria classificai-as em baterias baixas e altas, somente.

i A respeito, leiam-se Grassei, Bdalmont e Fabre.

li
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i", guardas-costa, navios de calado inferior aos dos
couraçados de esquadra, possuindo dimensões mais reduzidas e, não sendo navios destinados a se afastarem muito
do littoral, não têm necessidade de abastecimentos consideráveis ; podem, por conseguinte augmentar a sua potência
offensiva ou defensiva; são dotados, actualmente de velocidades analagas á dos couraçados de esquadra, aos quaes já
se assemelham em grande parte ;
2°, cruzadores e avisos, navios de grande velocidade,
que servem para vigiar ao largo e acompanhar os torpedeiros ;
3°, torpedeiros;
4°, submarinos, navios a respeito dos quais traduzos
a titulo de útil ensinamento, as palavras de um dos auctores,
que me guiaram na confecção deste trabalho e dos quaes se
deprehende que actualmente o submarino apresenta mais
vantagens â defesa que ao ataque, razão por que o incluímos
na defesa movei:
« Os dados que pussuem sobre estes navios são muito
vagos e os resultados das experiências cuidadosamente occultos. Um ataque submarino apresenta grandes difflculdades
porque a visibilidade é quasi nulla debaixo d'água. Os submarinos emergem para reconhecer o inimigo: apreciam
o caminho a seguir e a distancia a percorrer para chegarem
á posição de lançamento, depois mergulham e effectuam o
seo ataque de accôrdo com o critério obtido. O ataque
executado nestas condições acarretará muitos erros, principalmente quando for dirigido contra navios em marcha.
Além disso, na impossibilidade de fazer-se uso de caldeiras a
vapor, recorre-se para accionar as machinas dos submarinos,
a outros geradores de força. Resulta dahi que o raio da acção
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dos submarinos é muito restricto ' e sua velocidade medíocre; os submarinos, mesmo, nãopodemaffastar-sede suas
bases de operações e atacar senão os navios cuja derrota se
aproxime do logar em que elles se acham. Ainda que o problema submarino pareça resolvido, não é provável que, no
estado actual de sciencia, sejam de uma utilização militar
pratica. Em compensação, os submarinos, considerados como
navios destinados a navegarem em geral a superfície, mas capazes de immergirem no momento dado, durante algum tempo, são terríveis engenhos de guerra.
Estes navios poderão, então possuir machinas a vapor
que lhes darão grande velocidade á superfície e lhes permittirão carregar seos accumuladores para a navegação submarina ; terão, a mais, um extenso raio da acção. Estes submarinos poderão chegar navegando á superfície, a um ponto
inimigo e ahi penetrar de noite, á flor d'agüa, sendo quasi
invisíveis ; quando clles encontrarem barragens, passarão
por baixo. Chegado ao meio dos navios inimigos, lançarão
os torpedos, conservando-se sempre a ílor d'agua, depois
mergulharão, afastando-se, deixando a destruição atrás
dclles, sem que o inimigo tenha algum indicio sobre a direccão em que se escaparam 2. Os submarinos destinados a
realizar o objectivo, que acabamos de indicar, podem, pois,
representar um papel das mais importantes numa guerra
i Recentemente, alguns países já conseguiram dar aos submarinos
um raio de acçao de 300 milhas mais ou menos.
Experiências recentes, principalmente na França, tem modificado, em
grande parte este juízo. Mas, a ignorância, om que no» achamos, a reapeito
delles, obrigamos a manter, por ora, taes opiniões. ( N. do T. )

naval. Os submarinos, navegando á superfície, experimentarão difflculdades para effectuarem travessia de algumas centenas de milhas. Seo raio de acção não o permittirá muitas
vezes e as suas condições de hestabilidade serão bastante defeituosas ; emfim, é provável que esses navios se comportarão
muito mal com o mar grosso. Dever-se-á, pois recorrer ao
emprego dos torpedeiros para as expedições que forem muitodistantes das bases de operações» . l
O sitio de uma praça de guerra é, em extremo, despendioso para a nação atacante. Cita-se, a propósito, o exemplo
de Sebastopol acarretando, principalmente para a França,
uma colossal despesa porque este paiz não estava convenientemente preparado para o transporte da grossa artilharia.
Para evitarem-se males dessa ordem, é necessário que se tenha o material imprescindível em estado de entrar logo em
acção, attendendo-se ao facto de offerecer qualquer demora
grandes vantagens ao defensor e, mais, que o transporte do<
dito material se faça o mais economicamente possível . E' na
conducção da artilharia e dos serviços auxiliares, que as difficuldades financeiras se apresentam com as exigências de momento. A França, que contara com cálculos pessimistas
dispender 300 milhões de francos com a guerra da Criméa,.
do submarino mil obstáculos, sobresahindo dentre elles o das barragens
inoveis : os ingleses, percebendo o inimigo nos diques, cortaram-lhe a retirada e só a fantasia do romancista o salvou. (N. do A. )
i Entretanto, a França parece ter resolvido em parte a questão.
Ella possuo um cruzador porta-torpedeiros Fondre que pôde transportar,
além de oito torpedeiros de 19 m. de comprimento, dois submarinos qu»
serão empregados naturalmente no ataque á costa.
Na Inglaterra, observe-se, em manobras quasi recentes, os torpedeiros
attingiram o alvo com menos de 30 o/o , ao passo que os submarinos o fizeram
com 8o o/0. Isso forcará a marinha a modificações na constituição das sua»
esquadras e, d'ah,i, o comprehender-se que não sç deve tomar em absoluta
os dados fornecidos aqoi. ( N. do A. }

pagou cinco vezes mais e a razão principal disso foi o transporte do pesado material de sitio: cada canhão, na média
foi conduzido por 30. ooo frs.
A composição do exercito sitiante será feita de modo
que as forças sejam, no mínimo, o dobro das da defesa e observando-se que a sua artilharia deve ser uma vez e meia
superior em numero à que a defesa pôde empregar nas suas
obras da i" linha. Entretanto, leva-se em conta a situação,
notadamente a moral, dos combatentes porque desse phenomeno depende reduzir-se a proporção estabelecida acima: a
cavallaria ligeira de Napoleão apoderou-se de praças fortes
prussianas e Metz, defendida por 120.000 francezes, foi sitiada por 200.000 allemães. Nas praças fortes marítimas, o caso
se apresenta da mesma fôrma porque se, de um lado, ha a
artilharia dos navios da deíesa para causar fortes d&nnos aos
atacantes, exigindo elevação numérica na sua composição,
por outro lado, a occupação da frente marítima distrahe
grande somma de pessoal da praça para o serviço das bateterias e outros.
E' no transporte do pesado material de sitio que se inicia a acção combinada da força de terra e mar. Para tal fim
a nação, que se julga capaz de effectuar aquella operação,
deve dispor de uma excellente frota de transporte, pertencente á marinha de guerra ou á mercante, composta da seguinte maneira:
Transportes baias . . .
»
para pessoal.
carga

4/10
i/io

A frota de combate será composta, attendendo-se a: i°
que, possuindo os navios grande mobilidade, razão por que

podem concentrar os fogos das suas peças sobre um ou outro ponto, basta que elles tenham a sua artilharia igual ou
superior em potência á das obras da defesa; 3° que, conhecendo-se, por meio das informações dos serviços estatístico, geographico e hydrographico, a situação da praça,
determina-se, de acordo com os mesmos, o numero das peças necessárias e, por conseqüência, o numero e classe dos
navios ; 3° qne, nas proximidades da praça, é mantido um
ininterrupto serviço de vigilância porque, apesar de estar o
atacante dotado de certa superioridade moral sobre o sitiado, obtida por uma victoria, isso não impede a volta offensivados navios da nação atacada.
Avalia-se, por conseguinte, a composição da frota:
para o numero das peças, toma-se por base as da defesa, fixa ou movei, que podem fornecer simultaneamente um tiro
efficaz contra o atacante ; para a potência das mesmas, uma
igual, ao menos, á das mais poderosas boccas de fogo da
defesa e, não sendo essa igualdade conseguida, procura-se
dar ás peças uma potência sufficiente para prejudicar os
couraçamentos das obras avançadas da praça ; e para a vigilância— a situação das cercanias da praça e a possibilidade
<le uma rápida offensiva do inimigo.
Portanto, a esquadra,em obediência ao exposto, terá em
regra geral: i°—couraçados; 2°—navios armados para o tiro
vertical; 3°—canhoneiras couraçadas; 4°—cruzadores rápidos;
5°—torpedeiros; 6°—submarino.l Como navios auxiliares,
acompanham a esquadra os transportes-hopitaes, navios carvoeiros, cisternas e postaes.
l Nào inclui os scouts e destroysr» porqueasua acçio é mais em alto mar.
Entreranto, as exigências da momento podem exigir a sua incorporação, assim como de outras espécies de navio».

E' difficil calcular-se qual o material necessário para a
operação de sitio, assim como o pessoal. Isso depende das
condições dos países em lucta e principalmente do esforço
necessário á reducção de uma praça cujo valor deve ser conhecido .
O paiz, que vae ser atacado em um de seus mais importantes pontos do littoral, deve ter soffrido, como já vimos,
uma derrota naval; mesmo assim, é bem possível que ella
possua navios capazes de prejudicarem os comboios e, desse
modo, é indispensável que elles sejam guardados pelos navios
cuja acção não se torne necessária á frota atacante.
Esta, a frota de ataque, ao approximar-se da praça alvejada, pôde tentar uma surpresa, mas tal procedimento terá
no caso em que o almirante verifique ser possível o êxito.
Para isso, e de accôrdo com os dados que tiver obtido sobre
a praça, fará intervir, a principio, as grossas peças da esquadra, destruindo as obras que constituem a frente maritima,
antes que ellas estejam em condições de resistência, o que fatalmente prejudicará a segurança do arsenal. Observemos
que tal processo rápido só é possível no caso raro de estar
situada a praça a trez ou quatro centenas de milhas de marcha
para a esquadra atacante; fora disso, só um lamentável estado de relaxamento pôde collocar qualquer praça á mercê
de uma surpresa.
Podendo effectuar-se esta, eis o procedimento a seguir:
Recebendo as ordens precisas, a esquadra apparelha
promptamente, seguindo com a maior rapidez e, durante a
derrota, vae recolhendo a bordo os pilotos necessários; faz-se
preceder pelos torpedeiros para franquear os passes cuja defesa, com certeza, ainda não é completa, e, raiando o dia,
surgedeante do arsenal inimigo. Estabelece-se o combate
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entre os torpedeiros e esclarecedores. Os couraçados cautelosamente seguem adiante, até que, no momento preciso,
rompem o fogo contra as obras da defesa de modo a que os
serventes, prejudicados pelo numero de prójéctis das peças ligeiras, abandonam as baterias. Dominada essa i°. linha defensiva, pouca resistência offerece a segunda, não se devendo
temer os seus fogos e os da gola daquella linha porque elles
também podem prejudicar os navios da defesa, que soffrem
logo o choque do atacante. Vencidos estes, começa a obra
de destruição methodica e cruel, mas necessária. Em comprimento ás ordens recebidas, o almirante manda desembarcar uma parte das companhias de desembarque para occupar
a posição principal da praça e, simultaneamente, que os torpedeiros ponham a pique os navios do iniruigo, e a artilharia
dos couraçados provoque o incêndio de arsenal.
Tornando se urgente um desembarque mais numeroso,
envia-se o resto do corpo de desembarque accrescido de companhias de infantaria de marinha; essa força é fraccionada
tendo cada grupo um papel determinado a desempenhar. Em
regra geral, 3 / 4 das companhias incumbem-se da occupação
militar, emquanto o resto realiza a destruição dos estabelecimentos indicados. Para conseguir tal objectivo, é necessário
incendiar os armazéns de cordame, estopas, alcatrões, etc, e
arrebentar as bombas e reservatórios, ao mesmo tempo que
as lanchas procedem indenticamente com os navios ancorados, torpedando os cascos de ferro.
Conseguida essa missão perigosa e rápida, de caracter
enérgico, as companhias de desembarque obedecem aos apitos
e toques de cometa para se recolherem aos navios que
immediatamente saem do porto a todo vapor, rodeando-se
de espessa fumaça de tiro de pólvora negra para evi-

tarem os últimos prójéctis da praça cujas forças terão corrido em soccorro dos pontos prejudicados.
<• Examinemos o caso de um sitio regular.
« A primeira operação, que é da alçado do almirante,
é o reconhecimento da frente na maritina e das costas próximas em que se vae operar o desembarque c onde se
fará a ligação entre o corpo de sitio e a frota.
« O reconhecimento da frente marítima deverá ser executado por navios rápidos e bem armados, capazes de repellir o ataque dos esclarecedores do inimigo.
« Quanto ao reconhecimento da costa, pontos para ancoradoiros e desembarque, será desempenhado por navios
ligeiros e fracamente armados.
« Os exploradores da praça reconhecerão o modo de
construcção, o numero e o relevo das obras, sua distancia
de praia, o intervnllo que as separa, os acampamentos próximos, os observatórios, os semaphoros, as forças da defesa
movei, o numero dos navios' inimigos, sua força apparentc, seus nomes, si é possível, o estado dos passes,
os signaes de balisamento, as estacadas, os postos torpedicos, as boias etc. Serão também encarregados das sondagens e da marcação dos alinhamentos.
<c Todos os dados são recolhidos pelo chefe do estadomaior c transportados para cartas de considerável escala
e outros desenhos fornecidos pelo ministério da marinha ;
tomaram-se photographias do alto dos mastros ou da barquinha do balão captivo, se a esquadra o possue ; o cylindrographo pôde prestar também preciosos serviços.
«Quanto aos exploradores encarregados do reconhecimento da costa, preoccupar-se-ão em achar uma enseada
conveniente, um ancoradoiro, de repouso para esquadra,
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pontos de contado comrnodo entre o corpo de sitio e os
navios; deverão apoderar-se de todas as embarcações, principalmente as de cobotagem, para evitar que levem informações ao inimigo.
« Estes reconhecimentos poderão causar encontros entre
os navios adversários ; os inimigos serão facilmente repellidos
pelos cruzadores que devem procurar pôr a pique os torpedeiros si se arriscarem fora das antractuosidades da costa
onde permanecerão habitualmente.
« Durante a noite, o commandante da esquadra se conservará á regular distancia de terra, guardando-se com seus
torpedeiros e vedetas.
« Se o exercito de sitio é destacado do exercito de
invasão, a juncção com a esquadra se fará em um ponto indicado ao almirante pelo general em chefe. No caso em que
os partidos inimigos organizarem um obstáculo que mascare
ao exercito invasor a verdadeira situação da esquadra o
almirante não hesitará em atirar sobre elles ; em caso
de necessidade, lançará em terra as companhias de desembarque que luctarão, procurando a direcção do exercito
sitiante, dando a mão á vanguarda do mesmo.
« O inimigo, por outro lado, não tardará em retirar-se,
amedrontado de lhe ser cortada a praça, que vae, sem duvida, ser investida rapidamente. Uma vez operada a juncção,
installam-se postos telegraphicos, ópticos ou semaphoricos,
de tal sorte que, até á queda da praça, a communicação seja
continua entre a esquadra e o exercito.
« Um sitio regular deve principiar, tanto quanto possível, pela investida da praça. Investir uma praça é prival-a
de toda communicação com o exterior, isolai-a completamente .
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« Exemplos celebres provam que não se pôde chegar
sempre a tal objectivo.
« A investida provisória, do lado do mar, é operada
por uma divisão ligeira da esquadra que se apresentou para
operar os seus reconhecimentos, deante de todas as entradas
do porto, sendo logo reforçado pelos couraçados de esquadra. Se ha ilhas antes dos passes, são iminediatamente
occupadas, armadas de peças de calibre médio, munidas de
projectores electricos e organizadas como depósitos de carvão.
«As sondagens são um poderoso auxilio para a linha definitiva de investida; os passes tendo um canal largo, serão
guardados pelos encouraçados da esquadra; os de pouco fundo
o serão pelos navios de pequeno calado.
«Já vimos atrás a composição da frota: elia será dividida
em esquadras ', comprehendendo cada uma varias unidades
de differentes espécies de navios, repartidos em duas divisões
e revesando-se na linha de investida. Esta durante o dia,
comprehende a vanguarda, a linha de combate e uma reserva.
«A. primeira divisão da esquadra de serviço fornece as
duas primeires liuhas, a segunda divisão é a reserva.
«Os torpedeiros ou vedetas da primeira divisão avançam
a duas milhas (3.700 m.) das obras defensivas; a uma milha á
retaguarda fica a vanguarda, isto é, os cruzadores, avisos ou
canhoneiras não couraçadas; o mais rápido desses navios
faz o serviço d3 esclarecedor do largo; a linha de combate é
representada pelos couraçados que se mantêm a pequena
distancia uns dos outros, e a uma milha e meia da vanguarda.
I Ch. Bridde, neste outro bom resumo, que traduzo literalmente para
não prejudicar-lhe a clareza dos trabalhos de Degouy, refere-se á composição de uma frota, como a francesa.
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«As bombardas (l) são collocadas em ponto de pouca profundidade e donde podem alvejar impunemente os navios de
alto bordo.
«Os navios, que constituem as duas primeiras linhas, têm
sempre os fogos accesos e estão desimpedidos para o combate;
os couraçados arriam suas lanchas a vapor.
((O serviço de vanguarda e da linha de combate é penoso;
por isso será de 24 horas, depois das quaes a primeira divisão,
substituída pela segunda, tomará a posição de reserva da investida .
«Esta posição, situada cerca de seis milhas das obras exteriores, não permitte ancorar; comtudo durante o dia, podese escolher uma posição, em um dos flancos da linha de combate, que fique a uma distancia considerável do littoral e permitta lançar ferro. Mas, todas as medidas são tomadas para
apparelhar rapidamente. Se a topographia da costa o permitte,
a posição da reserva da investida pôde muito bem ser a mesma
que a -posição de ancoradoiro de repouso, aquelle em que se
acha a segunda esquadra.
«Durante a noite, as linhas serram-se; os torpedeiros e vedetas se collocam a uma milha das obras; os couraçados a
três milhas no máximo; a divisão da reserva vem collocar-se
na retaguarda da linha de combate, a menos que não receba
do almirante ordens para conservar-se em seu ancoradoiro.
Neste caso, ella se guardará com a maior vigilância, observando com attençãoos signaes da divisão de serviço.
«De oito em oito dias, ou de dez em dez, as esquadras se
substituirão, indo a que saiu de serviço ins/allar-se em ancoradoiro de repouso para abastecer-se, revistar suas machinas,
I Navios para o tiro vertical.

íimpar suas caldeiras e dar ás equipagens um repouso bem
merecido.
« No ancoradoiro de repouso, a vigilância do alto mar é
exercida pelo cruzador da divisão de serviço deante da praça;
durante a noite, junta-se-lhe um dos navios da esquadra que
repousa e dois dos torpedeiros não ligados ás esquadras; dois
outros torpedeiros exercem a vigilância ao longo da costa,
ficando os outros em reserva.
«Medidas especiaes são tomadas para evitarem o perigo
proveniente dos torpedos Whitehead, das lanchas-porta-torpedos, etc. Não nos deteremos neste ponto, porque a efficacia dos torpedos é, ainda hoje, defendida e atacada com mais
talento e energia do que com boa razão.
« Citamos as estacadas ligeiras, as antigas redes de aço
ou de corda, as redes Bullivan, as rondas, feitas fora ou
dentro da cinta de estacadas, pelas lanchas a vapor, vedetas
ou torpedeiros, as explorações do horizonte, executadas pelos
holophotes, etc.
Certos portos de guerra, taes como Sebastopol, Kiel,
Spezzia, possuem uma salda; é a estes portos que se applica
estrictamente o methodo de investida que temos descripto.
Toulon, ao contrario graças ao pequeno passe das ilhas
Hyéres, é um porto comjduas sabidas. Um porto deste gênero suppõe para a sua investida um grande numero de navios ligeiros e torpedeiros. A composição das esquadras será
regulada de accôrdo com as condições acima.
« Mas a sciencia dos torpedos tem feito, hoje, um tal
progresso que é fácil a uma frota barrar, em uma noite, uma
das referidas saídas; serve-se para este effeito, de torpedo
vigilante automático, engenho que facilmente uma embarcação pôde ancorar e que toma immediatamente uma immersão
3765
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fixada com antecedência e não se torna offensiva senão depois de um espaço de tempo bastante para que a embarcação se colloque fora de perigo. Com um numero sufflciente de taes torpedos, torna-se impraticável um passe qualquer.
Recairemos assim no caso do porto de uma só saída.
« Os navios ligeiros da esquadra, vedetas, torpedeiros,
lanchas a vapor, bastarão para impedir ao sitiado de fazer
saltar os torpedos, porque, elle próprio, o sitiado, não poderá
designar para tal papel senão embarcações de fraco calado.
« Concebe se, além disso, quaes os serviços que prestarão os torpedos automáticos, no caso do levantamento do
bloqueio; uma divisão volante espalhará esses artefactos em
todos os passes; emquanto que o grosso da esquadra se retiraria com toda a segurança.
« Ainda que se tenha admittido a hypothese de uma supremacia marítima, torna-se, entretanto, necessário encarar o
caso em que uma frota de soccorro viria atacar as esquadras
occupadas em bloquear um porto inimigo. E' evidente que
esta esquadra de soccorro será interior ás nossas forças,
porque não é, senão depois de ter batido e destruído em
parte o exercito naval inimigo, que podemos começar as
operações de investida.
« A tentativa do desbloqueio não tem nenhuma probabilidade de successo senão quando cila é combinada com uma
tentativa de saída dos navios bloqueados; disso resulta pois
ao sitiante uma primeira precaução : a de não deixar que os
navios inimigos do exterior se approximem da costa e combinem, por signaes, suas operações com os sitiados. Esta
será a missão dos cruzadores rápidos.
« Si o inimigo adopta uma tactica de escaramuças; si
vem, asm cessar, inquietar a frota, fatigá-la, impedi-la de
l
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tomar o seo ancoradoiro de repouso, reparar as suas machinas e abastecer-se, será necessário acabar de vez com tal
situação ; constituir se-á uma esquadra volante com os melhores couraçados, os mais rápidos cruzadores, os torpedeiros de alto mar, e um dia, em que o inimigo tiver avançado em demasia para o frente, se o perseguirá para destrui-lo completamente. Pôde acontecer que elle próprio
venha efferecer combate á vista das costa. Será prudente,
neste caso, marchar ao seo encontro, de tal maneira que as
obras avançadas da praça não possam tomar parte na batalha.
«Precisemos neste caso a conducta a seguir pela frota de
investida. Os cruzadores estão a trêz milhas ao largo, pouco
mais ou menos; pode-se admittir que tenham descoberto,
do alto dos mastros, a fumaça da esquadra inimiga a oito
milhas ; neste momento, um primeiro signal deve annunciar
a approximação desta agglomeração suspeita ao coraraandante em chefe. Este ordena á divisão de reserva da investida de apparelhar e atacar o inimigo, se a desproporção das
forças não é muito grande; as bombardas, que não têm
velocidade, juntam-se á primeira divisão na linha de combate
do bloqueio ; algumas torpedeiras vão reforçar a vanguarda na entrada do porto.
«Os navios, que estiverem no ancoradoiro de repouso,
puxam seus fogos, forçam a tiragem e chegam com grande
velocidade ao Io'cal do combate. Sendo-lhes precisos cinco
quartos de hora para estarem sob pressão, a situação seria
critica si o inimigo marchasse resolutamente para o dito
ar.coradoiro. Não é geralmente assim, porque o almirante
perderá tempo em informar-se, esperar os esclarecimentes,
combater os primeiros couraçados destacados da primeira
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«Talvez a esquadra desbloqueadora venha a lastimar um
successo momentâneo, porque para um sitiado não basta
sair, precisa ainda, quando o inimigo é superior, achar um
abrigo á pouca distancia da praça; si não, quasi que pôde
ter a certeza de ser destruído ou immobilizado, o que é o
mesmo. Lembremo-nos de que a provisão de carvão de uma
esquadra— 153 20 dias, no máximo — e que couraçados
sem carvão são um corpo sem alma.
«Para resumir em uma phrase tudo o que acabamos de
enunciar, diremos que o principal cuidado do commandante
da esquadra de bloqueio é esclarecer-se ao largo o mais
longe possivel, apparelhar promptamente e marchar ao encontro do inimigo com todas as forças disponiveis para
acabar com elle de vez.
« Pôde acontecer que navios, que ficaram no ancoradoiro em conseqüência de reparaçães importantes, sejam
atacados por qualquer navio inimigo. Na maior parte do
tempo, as duas machinas independentes não estarão fora do
serviço simultaneamente ; uma dellas permittirá ganhar o
largo e sustentar o combate, ficando na defensiva. Si não,
os navios amarrarão o mais próximo possivel dos baixios
para não serem envolvidos; lançarão as redes pára-torpedos,
fecharão os comparlimentos estanques, dispondo-se a fazer
variar instantaneamente o cabo do navio, de maneira a evitar
o mortal golpe do esporão.
«Elles acharão um auxilio poderoso no emprego dos torpedos Whitehead que, lançados a propósito, deterão rapidamente a marcha do navio assaltante. Por outro lado, as
baterias construídas nas immediações, darão o concurso
de seus projéctis de grosso calibre â defesa dos couraçados
momentaneamente immobllizados.

divisão para lançar sobre elles a desordem e permittir que os
navios em repouso tomem suas disposições de combate.
« Durante a noite, um adversário resoluto, conhecendo
bem a costa, poderia causar á frota sitiante sérios embaraços;
por.isso, é prudente multiplicar o numero de rondas munidas
de lâmpadas electricas e levar as explorações até 10 e 12
milhas, em todas as explorações. Demais, um certo numero
de navios de combate, que estiverem no ancoradoiro de
repouso, estarão com os fogos acesos e prestes para apparelhar. O combate se dará, a principio, com a divisão de
reserva da investida, depois com os couraçados, promptos
em primeiros logar, da esquadra encerada. Torna-se preciso, antes de tudo, evitar a desordem ; o commandante em
chefe irá com três couraçados, ao menos, para o theatro da
lucta, a 5 ou 6 milhas da costa, e empenhará com os seus
navios uma segunda acção, no que será sustentado pela divisão de reserva, que vira de bordo depois de ter desempenhado o ataque de que já falamos.
«Se o inimigo, apesar de suas perdas, continua a sua
marcha até á entrada do porto, não se deve contrariá-lo porque
elle vae mascarar o fogo das baterias que não ousarão mais
atirar com medo de attingirem os seus próprios navios, e o
commandante das forças sitiantes, por uma feliz inspiração audaciosa, poderá talvez forçar os passes na cauda do adversário
para ir destruir no seo derradeiro refugio a ultima esquadra
inimiga. Em todo o caso, os torpedeirosnão hesitarão em
seguir até o porto os couraçados da esquadra de soccorro.
« Si, por causa da diversão, os navios bloqueados conseguem ganhar o largo, o commandante em chefe destacará, em sua perseguição, um numero sufflciente de couraçados.
*
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«E1 aqui que a artilharia do exercito prestará preciosos
serviços á marinha. Esta não pôde desguarnecer os seus
navios de artilharia; recorre, pois, aos canhões curtos de que
o corpo de sitio está bem provido.
«Para terminar o que diz respeito á organização da linha
de investida, diremos que um certo numero de torpedeiros
se encarregarão de correr com presteza ao encontro dos navios ligeiros que tentarem forçar o bloqueio para levarem ao
inimigo informações ou provisões.
«Emfim, o porto de refugio receberá todas as installações que comportam os serviços que delia se esperam; os
parques, os hospitaes, offlcinas fluctuantes, cabreas, trilhos
Decauville, paióes de pólvora, etc.
«Da mesma fôrma que para o porto de desembarque
estudado anteriormente, um offlcial general ou um official
superior é encarregado da direcção destes serviços cuja importância a ninguém escapa.
« Num sitio de praça marítima, o ponto, para o qual os
exércitos de terra e mar devem levar todos os esforços, será
geralmente uma obra de primeira linha susceptível de ser alvejada ao mesmo tempo pelo interior e do lado da costa, ecuja
occupação, affastando dos sitiados toda esperança deserem soccorridos pelo mar, permitte atacar com successo o corpo
da praça, bater o porto interior e bombardear o arsenal.
« Uma combinação prévia entre o general em chefe e o
almirante fixará o ponto ou os pontos considerados como
chave de posição. Estes pontos têm sempre obras avançadas,
reductos ou baterias annexas que se tornam preciso arruinar
antes de atacar-se a massa principal.
« E' aqui que começam as operações de sitio propriamente dito pela lucta Já artilharia contra uma obra da costa.

«As baterias de costa não podem resistir por muito
tempo (') aos enormes projéctis das peças da marinha e é,
em semelhante circumstancia, que será judicioso recorrer ao
tiro do obuseiro de grosso calihe, ferindo pouco a pouco as
blindagens dos armazéns de pólvora e abrigos. A historia das
guerras de sitio prova que a explosão dos paióes de pólvora
é quasi sempre o signal da queda das baterias.
« Emquanto os navios de mais poderosa artilharia são
empregados nesse mister, os pequenos navios são incumbidos
de passar e repassar rapidamente, á pequena distancia deante das baterias, atirando com metralha, granadas e shrapnels, empregando também e fusilaria e os hotckiss. Se o
mar o permitte, as embarcações de fraca tonelagem são amadas, occupadas por fusileiros, adestrados que facilmente
porão fora de combate os serventes da bateria.
« Logo que os nossos enormes projéctis arruinarem
esta bateria, lançar-se-ão em terra as companhias de desembarque para occuparem a obra; mas, então quantas difficuldades! Escutemos o que diz a este respeito o coronel de
Poyen-Bellisle no relatório do assalto do forte Fisher, durante a guerra de Seccessão: « Quando se desembarcam pequenas esquadras de homens de differentes navios ao mesmo
tempo, é quasi impossivel organizar em tão pouco tempo
companhias que se formem em ordem; ellas não se conhecem
e sua organização é muito defeituosa. »
« Seja como for, é necessário grupar com methodo as
tropas de infantaria chamadas para o assalto; se um accidente
do terreno pôde ser utilizado, estando situado na direcção
da gala da bateria, o commandante da tropa reunirá ali
i Consideramos exaggerada esta afirmativa (N- do T.)
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suas forças. Mas, não nos illudamos: todo terreno, entre a
bateria e o núcleo central foi cuidadosamente balisado pelo
inimigo e, mais, as tropas da defeza movei .da praça não
consentem que os atacantes permaneçam muito tempo no
dito ponto. Torna-se, pois, necessária uma operação brusca
— lançar-se na obra, fazer saltar o paiol e retirar-se para a
praia sob a protecção da grossa artilharia da esquadra.
« A' semelhança do corpo de sitio do exercito, as forças
navaes que atacam a frente marítima devem executar trabalhos de approximação,afim de conseguirem accesso á praça.
Os principaes consistirão, para a marinha, em desobstruir o
canal dos torpedos espalhados pelo sitiado.
« Trêz processos são empregados para conseguir-se
tal objectivo:i°. A explosão prematura do próprio torpedo; ella
será provocada de diversas maneiras, seja pelos contratorpedos ancorados nas visinhanças das linhas torpedicas
inimigas, seja pelo emprego do torpedo lançado-, seja emíim
por um systema de dous escaleres a vapor rebocando uma
espécie de arrastão, que irá, a 7 ou 8 metros de profundidade,
fazer explodir os torpedos destinados aos couraçados. Se as
linhas.de torpedos são precedidas de estacadas estão serão
destruídas previamente ; quanto aos navios postos a pique,
torna-se preciso fazêl-os saltar, e esta operação constitue
uma das maiores dífflculdades que a defesa oppõeao ataque.
« O commandante Chaband-Arnaud propõe um meio
heróico para neutralizar as linhas torpedicas. Eis como elle
se exprime: « E' permittido indagar se não se encontram
mais vantagens em collocar-se, na testa da linha de fila, um
ou mais navios cujo sacrifício seria previsto; o pessoal se
reduziria o mais possível, tendo a sua disposiçção todos os

meio, de salvação desejáveis : escaleres, cintos, etc. O perigo
affrontado por estes bravos seria sempre muito grande; mas
não se vta em outros tempos voluntários apresentarem-se
para guarnecer os brulotes ?»
« Não nos demoremos com este processo; elle pertence á
categoria das combinações heróicas e estas não podem ser
previstas de antemão; ellas dependem da consciência do
almirante.
2°. A ruptura dos fios que ligam o torpedo á fonte de
electricidade. Ksta ruptura pôde ser feita na caixa de ferro fundido, occulta na praia ena qual os diversos fios se reúnem num
cabo principal; ella pôde ter logar também, e muitas vezes
isto será mais fácil, pelas dragagens executadas por meio de
fateixas que suspendem os fios ou os cortam directamente.
3°. A destruição do posto de inflammação. Isto pertence ás companhias de desembarque que, durante a noite,
se lançarão á costa para occuparem o posto, matando os defensores, destruindo o material e ligando a bordo o cabo
principal e os fios com grande desespero do inimigo, exposto,
dahi em diante, a saltar sobre os seus próprios torpedos.
« Quando as baterias são construídas numa penedia, é
possível arruinál-as da seguinte maneira :
« Por uma noite de completa calma, homens escolhidos
approximam-se, em barcos, do pé da escarpa. Com o auxilio de brocas, cavam uma câmara para uma carga considerável de pólvora. Elles escorvam, installam os conductores
electricos e regressam para o navio que dahi em diante, tem
a possibilidade de abater a bateria no momento em que o
commandante achar mais favorável.
« O bombardeamento do arsenal, num sitio regular, será
emprehendido depois de prévio accôrdo com o corpo de
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sitio que não terá talvez feito os mesmos progressos que a
esquadra de investida.
« Se, por exemplo, se decidisse bombardear logo o arsenal marítimo cuja destruição é definitivamente o objectivo
principal, as baterias do exercito dirigiriam seus tiros para os
quarteirões vizinhos dos estabelecimentos marítimos, afim de
ahi impedir a circulação dos soccorros e isolar completamente
os defensores do arsenal. Um certo numero de peças para
fazer diversão, tomariam para alvos os estabelecimentos do
arsenal ern terra, cavernas, depósitos e paioes de pólvora.
« Para que um bombardeio seja efíicaz, deve ser intenso,
continuo e prolongado.
« Estas trêz condições asseguram a desmoralização do sitiado, impedem-no de extinguir os incêndios, e multiplicam as
destruições e as explosões.
«A questão de abastecimento deve ser estudada com o
maior cuidado para evitar toda interrupção durante o bombardeio .
« Si o bombardeio da cidade for simultâneo com o do
arsenal, será precedido de uma notificação para que os habitantes se possam refugiar nos abrigos subterrâneos.
« Evitar-se-á, tanto quanto possível, atirar nos edifícios
em que fluctúa a bandeira da Cruz Vermelha, e, de tempos
a tempos, suspender-se-ha o fogo para permittir aos habitantes pezarem sobre as decisões do commandante, provocando uma capitulação prematura.
« Pode-se esperar que o bombardeio tenha, como conseqüência, a capitulação da praça, porque os-defensores não têm
mais interesse em prolongar uma resistência que a ruína do
arsenal transformou numa acção sem objectivo serio.j

u Si o arsenal marítimo, uma vez arruinado, a lucta continuasse para o interior, na frente de obras ainda intactas ou
organizadas pelo inimigo durante o primeiro sitio, as peças
de grosso calibre desembarcariam, servidas por artilheiros da
marinha. O seu concurso, neste momento, será precioso para
o general em chefe, porque a falta de artilheiros começa a se
fazer sentir e o próprio material está reduzido, seja pelo fogo inimigo, seja por seu próprio fogo.
« Recordemo- que, em 1870, apesar da nossa inferioridade,
15 peças allemães foram desmontadas em frente a Strasburgo;
e deante de Belfort, o parque do general von Treskow teve
55 peças inutilizadas pelo seu próprio tiro.
« Os navios fornecerão, pois, no porto designado,
um parque de sitio de reserva ao qual o commandante das
forças de terra deverá talvez o successo definitivo da empresa.
« O fim deste trabalho não comporta examinar a maneira
por que se vão comportar cm terra os artilheiros da marinha
postos á disposição do corpo de sitio ; os trabalhos, de que
se vão occupar, dependem do curso do ataque e da defesa
das praças ; e da mesma fôrma acontece, nas operações fmaes
do sitio, desde a construcção e armamento das baterias de
toda espécie até o assalto final.
« Pecamos ao curso da Escola superior da guerra a descripçáo do assalto final:
« Urna columna serrada, com uma frente igual á largura
praticavel da brecha e com uma profundidade sufficiente para
ter uma vigorosa impulsão, cerca de 150 homens, transpõem
o obstáculo a passo de carga ; desde que attingirem a crista
da brecha, uma segunda columna, de organização semelhante
á primeira, precipita-se pelo mesmo caminho para reforçá-la.
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Cada um dos homens foi prevenido minuciosamente do que
tem a fazer, afim de' evitar a hesitação e a desordem. Um
offlcial de engenheiros, com alguns sapadores, avança na frendas tropas e toma immediatamente as disposições necessárias para alojar-se definitivamente no altodo talude da brecha,
se não se pôde desembocar logo no interior da obra. O logar
destes sapadores é não mais então na primeira fileira, porque
levam material e não podem fazer uso das suas armas, mas
atrás da primeiro subdivisão. O offlcial de engenheiros tem o
seu logar marcado ao lado dos outros officiaes que marcham
na frente para darem impulsQ. á acção.
Se se encontra um fosso cheio dágua, controé-se uma
ponte ou um dique por onde se alcançaria a brecha da obra.
E' nesta operação qne se acha um auxilio poderoso na
instrucção technica dos marinheiros destacados para o corpo
de sitio. »

3785 — Rio de Janeiro — Imprensa Nacional — 1009 i

