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RESUMO 

 

 

A atuação das tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial foi marcada por 
grandes desafios logísticos, dentre eles, a falta de fardamento adequado perante as 
peculiaridades da guerra, a difícil adaptação à alimentação norte-americana, a 
dificuldade dos motoristas em dirigir as viaturas americanas, assim como o 
desconhecimento das estradas na Itália, provocando alguns acidentes e uma 
doutrina militar logística ultrapassada em relação à empregada pelos países aliados.   
Com isso, este estudo buscou analisar a participação da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB) no Teatro de Operações (TO) da Itália, com ênfase nos aspectos 
ligados à função logística suprimento e ao Serviço de Intendência do Exército 
Brasileiro, apresentando as soluções logísticas encontradas durante esse conflito 
que contribuíram para o êxito das tropas brasileiras. Para esta pesquisa foram 
utilizadas fontes bibliográficas e documentais de acervos históricos e de revistas 
especializadas em história militar. Ao analisar o decorrer do conflito, podemos 
observar que grande parte dos percalços enfrentados pelos militares brasileiros 
foram superados graças ao apoio do Exército dos EUA através da política da “lend-
lease”, à rápida adaptação da nova doutrina logística e à iniciativa e heroísmo dos 
militares brasileiros. Muitos ensinamentos foram adquiridos nas fases de combate e 
novas concepções de estruturas logísticas incorporadas ao Exército Brasileiro com 
reflexos no pós-guerra. Mais uma vez, na história militar brasileira, se confirmou a 
necessidade de um serviço de intendência eficaz e de um fluxo logístico consistente 
para o sucesso no campo de batalha. 
 
 
Palavras-chave: Força Expedicionária Brasileira, Logística militar, Serviço de 
Intendência, Exército Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The performance of Brazilian troops in World War II was marked by major logistical 
challenges, among them, the lack of proper uniform in the face of the peculiarities of 
war, the difficult adaptation to American food, the difficulty of drivers in driving 
American vehicles, as well as the ignorance of roads in Italy, causing some accidents 
and a logistical military doctrine that is outdated in relation to that used by the allied 
countries. Thereat, this study sought to analyze the participation of the Brazilian 
Expeditionary Force (FEB) in the Theater of Operations (TO) of Italy, with emphasis 
in aspects related to the logistical function supply and to the Brazilian Army’s 
Supplies Service, presenting the logistical solutions found during this conflict that 
contributed to the success of Brazilian troops. For this research, bibliographical and 
documental sources from historical collections and magazines specialized in military 
history were used. When analyzing the course of the conflct, we could observe that a 
large part of difficulties faced by the Brazilian military were overcome thanks to the 
support of the US Army, through the “lend-lease” policy, to the rapid adaptation of the 
new logistical doctrine and to the initiative and heroism of the Brazilian military. Many 
lessons were acquired in the combat phases and new conceptions of logitical 
structures incorporated to the Brazilian Army with postwar reflections. Once again, in 
Brazilian military history, the need for an effective intendant service and a consistent 
logistical flow for sucess on the battlefield has been confirmed. 
 
  
Keyword: Brazilian Expeditionary Force, Military Logistics, Intendency Service, 
Brazilian Army 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história militar e durante os conflitos atuais, é cada vez mais 

evidente o papel decisivo da logística militar para garantir o fluxo de suprimentos e 

meios necessários para o sucesso do combate (FARIAS, 2016, p. 4). 

A organização da logística militar para as ações de combate nas guerras e 

nos conflitos militares adquiriu crescente importância a partir do século XVII, a ponto 

de constituir um dos sistemas operacionais mais complexos para as forças armadas 

atuais, cuja eficácia contribuirá de forma efetiva para o sucesso das operações 

militares (FARIAS, 2016, p. 4). 

A logística tem papel fundamental para o sucesso das operações militares. 

Deve ser planejada e executada desde o tempo de paz, estar sincronizada com as 

ações planejadas e assegurar que os recursos sejam disponibilizados a todos os 

níveis apoiados. (BRASIL, 2018, p. 1) 

O histórico da atuação da logística no Exército Brasileiro vai desde a sua 

origem na Batalha de Guararapes, passando por momentos significativos da nossa 

história como as batalhas da independência, a Guerra da Tríplice Aliança, Guerra de 

Canudos e chegando à Segunda Guerra Mundial com o apoio à Força 

Expedicionária Brasileira (FARIAS, 2016, p. 5). 

 A partir do ano de 1920, a concepção doutrinária da logística militar brasileira 

começou a ser reformulada. A Missão Militar Francesa no Brasil, chefiada pelo 

general Maurice Gamelin, foi contratada no dia 8 de setembro de 1919 para orientar, 

a partir de 1920, a modernização e reorganização, num primeiro momento, das 

escolas militares e, em seguida, do próprio Exército Brasileiro. (LOPES, 2018, p. 96), 

Como fruto desta missão, foi criado o Serviço de Intendência em 1920. Um 

passo muito importante para organização e evolução da doutrina voltada para a 

logística militar.  

 

A atuação da Missão Militar Francesa (MMF) no Brasil foi decisiva para 
consolidar um corpo de oficiais especialistas na área logística. País de 
merecido destaque na Primeira Guerra Mundial permite que seja reportado 
à França o compartilhamento e adoção de manuais e regulamentos, de 
forma a priorizar, de todo modo, a doutrina e a formação nas escolas 
militares. Durante aproximadamente 20 anos de cooperação técnica, a MMF 
foi, gradativamente, transformando a mentalidade militar, o que direcionou a 
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logística para o constante aprimoramento técnico profissional, centrado no 
ensino (FARIA e PEREIRA, 2020, p. 3). 

 

Com o advento da 2ª Guerra Mundial em 1939 e com a participação de tropas 

brasileiras no Teatro de Operações da Itália em 1944, os ensinamentos da doutrina 

logística militar brasileira foram colocados à prova. O envio de tropas da FEB para a 

Itália, segundo FARIA (2014, p. 25), “representou, efetivamente, a primeira 

oportunidade para o emprego dos serviços de Intendência e para o desenvolvimento 

de sua doutrina em campanha.” 

 

1.1. PROBLEMA 

 

 A participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra 

Mundial trouxe à realidade a necessidade do emprego da logística no campo de 

batalha. Segundo Farias (2016, p. 9), “selecionar, equipar, adestrar e enviar para o 

combate um contingente de 25.000 homens, num teatro de operações europeu, foi 

um desafio logístico de proporções gigantescas.” Novos desafios foram impostos 

para as tropas logísticas brasileiras; e, a partir disso, tornaram-se necessárias 

soluções logísticas flexíveis, rápidas e eficientes. 

 

1.1.1. Antecedentes do Problema 

 

 Em agosto de 1943, iniciou-se a organização da FEB, composta da 1ª Divisão 

de Infantaria Expedicionária (1ª DIE) e de órgãos não divisionários (OND) para 

participar da 2ª GM. A partir de julho de 1944, começou seu embarque para a Itália. 

Em sua fase de preparação, no deslocamento para a Europa e ao longo da guerra, 

viu-se as dificuldades e os desafios de manter um apoio logístico contínuo e eficaz 

às tropas da FEB (FARIA, 2015, p. 240). 

 

1.1.2. Formulação do Problema 
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 Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Quais 

foram as soluções na esfera da função logística suprimento apresentada pelos 

militares componentes da FEB durante o apoio logístico às tropas envolvidas no 

Teatro de Operação da Itália? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 Tendo em vista o exposto até o momento, o presente estudo objetiva, de 

forma mais geral, analisar as soluções logísticas apresentadas na função logística 

suprimento durante esse conflito que contribuíram para o êxito das tropas brasileiras.  

 

1.2.1. Objetivo Geral 

  

 Apresentar as soluções no campo da função logística suprimento durante a 

participação da FEB na Segunda Guerra Mundial que contribuíram para o êxito das 

tropas brasileiras. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Identificar os principais desafios e fragilidades logísticas do Exército 

Brasileiro no período antecedente à ida da FEB e durante a participação dos 

combates no Teatro de Operações da Itália; 

b) Analisar os meios encontrados para solucionar as dificuldades logísticas 

apresentados durante as operações na Segunda Guerra Mundial; e 

c) Apresentar as soluções logísticas no apoio das classes de suprimento de 

subsistência e material de intendência.  

 

1.3. QUESTÕES DE ESTUDO 
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a) Quais foram as principais dificuldades, na função logística de suprimento, 

enfrentadas pelas FEB?  

b) Quais as soluções logísticas apresentadas a fim de sanar os problemas de 

suprimento das tropas brasileiras?  

c) Como foi realizado o apoio logístico das classes de suprimento de 

subsistência, material de intendência, munição e saúde para as tropas da FEB? 

 

1.4. METODOLOGIA 

 

Este estudo se baseia na pesquisa bibliográfica e documental entre os anos 

de 1920 a 1946, enquadrando, assim, do período anterior à II GM até o momento 

pós-guerra. Constarão como dados: relatos de militares participantes da FEB e de 

fontes que já pesquisaram sobre o tema, fotos de acervos históricos, quadros 

estatísticos de suprimento e manuais militares da época do conflito. Esses dados 

serão obtidos de acervos de livros históricos, bibliografias de personagens do 

conflito, artigos de revistas especializadas em história militar, dissertações e artigos 

científicos; além de manuais logísticos do Exército Brasileiro.  

 

1.4.1. Objeto formal de estudo 

 

A pesquisa se delimita aos assuntos relacionados aos trabalhos da função 

logística de suprimento durante o apoio logístico para as tropas da FEB em seu 

preparo, no seu emprego e no pós-guerra no contexto da Segunda Guerra Mundial.  

 

1.4.2. Delineamento da pesquisa 

 

O presente estudo foi realizado com a metodologia de pesquisa bibliográfica e 

documental dado à historicidade do tema a ser pesquisado. 

 

1.4.3. Procedimentos para revisão da literatura 
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A fim de atender esses objetivos, o presente estudo terá como fontes de 

pesquisa livros históricos, acervos de museus, artigos científicos de revistas militares 

e outros trabalhos acadêmicos sobre a descrição da utilização da logística na FEB, 

além de manuais e diretrizes do Exército Brasileiro sobre doutrina da logística militar 

terrestre. 

Para a realização da pesquisa foram utilizadas as seguintes palavras-chave: 

Força Expedicionária Brasileira, Logística militar terrestre, Segunda Guerra Mundial, 

Serviço de Intendência em sítios eletrônicos de busca na internet, em revistas 

militares brasileiras e internacionais, biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO) e na biblioteca virtual do Exército, sendo selecionados obras e 

artigos considerados de maior relevância com o tema pesquisado. 

 

1.4.4. Procedimentos Metodológicos 

 

Os critérios de inclusão serão as informações referentes aos trabalhos da 

função logística de suprimento no apoio logístico à FEB antes, durante e após a 

Segunda Guerra Mundial, no período entre 1920 e 1946, identificando a estrutura 

logística, a atuação do Serviço de Intendência, a execução de suas tarefas logísticas 

e as mudanças doutrinárias desta função advindas do ensinamento da guerra.  

Os critérios de exclusão foram os fatos da participação da FEB na Segunda 

Guerra Mundial referente a outras funções logísticas ou que tiveram pouca 

relevância para o apoio logístico.  

 

1.5. JUSTIFICATIVAS 

 

 O presente estudo se justifica pela importância de se realizar, segundo Farias 

(2016, p. 12), “uma avaliação crítica da história do Sistema Logístico do Exército que  

pode contribuir para a coleta de valiosos ensinamentos vivenciados ao longo dos 

tempos”. Sendo assim, a análise detalhada da participação da FEB na Segunda 

Guerra Mundial, com ênfase nas dificuldades logísticas ocorridas e nas soluções 

encontradas no contexto do conflito, pode gerar um melhor conhecimento do 
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emprego da logística militar terrestre em uma guerra de grande proporção e pode 

demonstrar os seus reflexos para a doutrina logística atual. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE INTENDÊNCIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

  

A história da Administração do Exército começou em 29 de março de 1549, 

com a vinda do fidalgo português Tomé de Souza para o Brasil. Para estabelecer a 

unidade da colônia, trouxe 600 homens em armas, grande quantidade de material 

bélico e a primeira lei orgânica da força armada do Brasil. (COELHO, 2000, BRAZ, 

2004, p. 56, LOPES, 2018, p. 96). 

Segundo Lopes (2018, p. 96), “no governo de Mem de Sá, o fardamento das 

tropas de linha e de milícia era confeccionado no Brasil com pano vindo de Portugal, 

estando o provimento a cargo dos capitães ou das unidades; o modo de alimentar os 

homens era o mesmo.” Essas práticas logísticas permaneceram durante o período 

do Brasil colônia, até a chegada de D. João VI em 1808, quando a administração 

militar tomou outro rumo (BRAZ, 2004, p. 56, LOPES, 2018, p. 97). 

A vinda ao Brasil do monarca português trouxe impactos impulsionadores 

para as estruturas militares logísticas do país.  

 

Assim, em 1º de março de 1811, após a criação de algumas organizações 
militares, D. João VI começa a incrementar a iniciante estrutura logística 
existente, transformando o antigo Arsenal do Trem no Arsenal Real do 
Exército, num centro de produção e armazenamento de armas e munições, 
que tinha em sua organização, oficinas para a produção de bandeiras, 
barracas, uniformes, correias dos equipamentos, mochilas e sapatos para a 
tropa. O funcionamento, no Brasil, de um órgão como o Arsenal Real se 
impunha, porque o provimento de uniformes aos corpos, durante o reinado, 
era coisa complexa, pois cada unidade tinha um tipo peculiar de complicado 
fardamento. O Arsenal Real do Exército evoluiria mais tarde para o atual 
Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro (LOPES, 2018, p. 97) 

  

Uma inovação bastante significativa, para a organização da logística militar, 

foi a criação do Quartel Mestre General em 1821. Este novo órgão ficou 

encarregado das questões relativas ao rancho da tropa e provimento de fardamento, 
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equipamento, material de acampamento, arreamento e utensílios de uso no Exército 

(BARROSO, 2000, BRAZ, 2004, p. 57). 

Após a Independência do Brasil em 1822, até o fim do período imperial 

brasileiro, o sistema de apoio logístico sofreu poucas modificações; as quais eram 

consequências dos diversos conflitos externos que o país teve de participar. Nesses 

combates, a logística de suprimentos era repleta de imprevistos, faltas e falhas 

(BARROSO, 2000, BRAZ, 2004, p. 57, LOPES, 2018, p. 97). Segundo Lopes (2018, 

p. 97), “As experiências vividas nessas campanhas poderiam ter provocado 

transformações significativas no sistema de apoio às tropas. No entanto, a 

reestruturação não ocorreu por falta de registros adequados e pela não exploração e 

sistematização dos conhecimentos absorvido.” 

Após a Proclamação da República em 1889, surgem importantes estruturas 

de apoio logístico. Destaca-se a criação da Intendência Geral da Guerra em 1896 

em substituição ao Quartel Mestre General. Braz (2004, p. 57), aponta que este 

órgão que pode ser considerado a primeira diretoria de Intendência do Exército. 

A fim de alocar as diferentes repartições provedoras de material de 

Intendência sob administração de um quadro técnico e especializado, foi organizado 

o Corpo de Intendentes em 1908. Ainda nesse ano, foi extinta a Intendência Geral 

da Guerra e substituída pelo Departamento de Administração. Deste órgão, surgiram 

a Diretoria de Administração da Guerra e a Intendência da Guerra (BRAZ, 2004, p. 

57, LOPES, 2018, p. 98) 

 

Criada pelo Decreto n.º 11.853-A, de 31 de dezembro de 1915, a Diretoria 
de Administração da Guerra, diretamente subordinada ao Ministério da 
Guerra, tinha por finalidade assegurar a execução dos serviços relativos à 
alimentação, vestuário, alojamento, equipamento, arreamento, transporte e 
remonta, tendo, para isso, ação direta sobre a Intendência da Guerra (sem 
prejuízo da iniciativa dada ao chefe desta pelo respectivo regulamento) e 
indireta sobre os serviços de Intendência dos corpos de tropa e 
estabelecimentos militares, por intermédio de autoridades competentes. A 
Intendência da Guerra, por sua vez, diretamente subordinada à citada 
diretoria, tinha por fim, assegurar aos corpos de tropa, às fortalezas e aos 
demais estabelecimentos militares o fornecimento de material necessário à 
alimentação, vestuário, equipamento, alojamento, arreamento e transporte 
(BRAZ, 2004, p. 57) 

 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, foram observadas mudanças 

doutrinárias que precisavam ser aprendidas. Com esse intuito foi contratada a 
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Missão Militar Francesa para promover essa remodelação. A decisão quanto à 

nacionalidade explica-se pelo fato de o Exército da França ter saído vitorioso na 

guerra, e de alguns integrantes do Exército Brasileiro terem lutado ao lado dos 

franceses (FARIA, 2015, p. 374). 

Já sob influência francesa, em 1º de outubro de 1920, através do Decreto nº 

14.385, foi aprovado o Regulamento para o Serviço de Intendência da Guerra. 

Segundo Lopes (2018, p. 98), “o referido decreto, considerado a lei orgânica do 

Serviço de Intendência, manteve provisoriamente a Diretoria de Administração da 

Guerra, órgão que se incumbia dos assuntos atinentes ao provimento de material.”  

 
O Decreto 14.385 estabeleceu as seguintes atribuições para o Serviço de 
Intendência: 1. Em tempo de paz: organizar o pessoal da Intendência da 
Guerra; mobilizar esse pessoal e material especial dos serviços confiados à 
Intendência para o tempo de guerra; organizar e dirigir o serviço de 
abastecimento nacional para o tempo de guerra; organizar e dirigir os 
serviços de víveres, forragens, iluminação e combustíveis nos corpos de 
tropa e nos estabelecimentos militares; organizar e dirigir os serviços de 
fardamento, equipamento, acampamento e alojamento; preparar contratos 
de fornecimento e de trabalhos referentes aos dois últimos itens e 
providenciar sobre as aquisições administrativas no caso em que o contrato 
não for possível; constituir os estoques e aprovisionamentos que se 
relacionam com as necessidades dos itens acima por ocasião da 
mobilização; prover os serviços de soldo e vantagens de toda a natureza; e 
exercer a fiscalização administrativa de haveres da Nação, em dinheiro e 
material, confiados aos Conselhos de Administração e aos Comandantes de 
Destacamento. 2. Em tempo de guerra: organizar, dirigir e executar os 
serviços de subsistência, equipamento, acampamento, combustível, 
iluminação e alojamento; ordenar as despesas referentes aos seus serviços 
e gerir os créditos de todos os serviços militares; atender ao pagamento de 
vencimentos e vantagens da tropa mobilizada; verificar e transmitir todas as 
contas de distribuição e consumo, relativas ao Serviço de Intendência; 
verificar as contas dos corpos de tropa e alimentação do pessoal sem tropa 
(estados-maiores e serviços); superintender os serviços de pagadorias e de 
correios nos limites dos regulamentos especiais; verificar e arrolar as presas 
ao inimigo; requisitar em território nacional ou território inimigo; regularizar 
as contribuições de guerra impostas ao inimigo; administrar o serviço de 
prisioneiros de guerra e dos campos de concentração; administrar e 
abastecer as populações evacuadas por ordem superior ou expulsar em 
virtude dos acontecimentos militares; administrar provisoriamente os 
territórios inimigos (LOPES, 2018, p. 98). 

  

Além disso, o Decreto nº 14.385 extinguiu o Corpo de Intendentes, e foram 

criadas outras instituições logísticas, destacando-se o Corpo de Intendentes da 

Guerra e as Escolas de Intendência (LOPES, 2018, p. 99) 

Durante 20 anos, de 1920 a 1940, a Missão Militar Francesa (MMF) trabalhou 

junto ao Exército, implantando um novo método de raciocínio para a solução de 
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questões táticas e para o estudo de problemas militares. Nesse contexto, os oficiais 

franceses, em razão da experiência adquirida na 1ª Guerra Mundial, exportaram sua 

doutrina militar, na qual se distinguia a importância do suprimento, do abastecimento 

e do apoio de toda ordem. A Missão Militar Francesa, entre outras realizações, teve 

uma participação efetiva na criação do Serviço de Intendência do Exército Brasileiro 

(FARIA, 2015, p. 374, LOPES, 2018, p. 98). 

O ano de 1940 foi marcado pela derrota da França para a Alemanha em 

apenas 40 (quarenta) dias de campanha. Esse resultado expôs a diferença entre a 

mentalidade defensiva estimulada pelos instrutores da MMF e a postura ofensiva da 

Blitzkrieg demonstrada pelos alemães. Em consequência, o governo brasileiro 

decidiu não renovar o contrato, selando o fim da Missão Militar Francesa no dia 21 

de janeiro de 1941 (FARIA e PEREIRA, 2020, p. 67348). 

Ao longo deste período, o Serviço de Intendência foi seguindo o 

desenvolvimento e a evolução do Exército Brasileiro. Assim, foi conquistando sua 

afirmação e integração como um dos elementos fundamentais para as Forças 

Terrestres. No entanto, devido à participação de efetivos brasileiros na Segunda 

Guerra Mundial, o Serviço precisou passar por importantes transformações. (BRAZ, 

2004, p. 58). 

 

2.2. ANTECEDENTES DA PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA 2ª GUERRA MUNDIAL 

 

 Em primeiro de setembro de 1939, ocorreu à invasão da Polônia pelos 

alemães, seguida da anexação de Dantzig, isso provocou a imediata declaração de 

guerra, por parte da França e da Inglaterra, aos alemães e seus aliados, eclodindo a 

Segunda Guerra Mundial. Na fase inicial do conflito, o Brasil se manteve neutro, em 

decorrência de decisão tomada em outubro de 1939 pelos países das três Américas, 

representados pelos seus chanceleres, em reunião no Panamá. O propósito era o de 

se manterem isentos diante dos graves acontecimentos que agitavam a Europa. 

(FARIA, 2015, p. 232, ROSTY, 2018, p. 80). 

 Como medida preventiva, os países americanos declararam que todo 

atentado de Estado não americano contra a integridade ou a inviolabilidade do 

território, contra a soberania ou independência de um Estado americano, seria 
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considerado ato de agressão contra todos os Estados signatários da declaração. 

Nesse contexto, o ministro das Relações Exteriores brasileira, Oswaldo Aranha, teve 

papel central para o rumo que o Brasil tomaria na guerra. Sua ação diplomática foi 

fundamental, também, para a política de segurança e solidariedade continental. 

Nesse sentido, em 7 de dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base 

aeronaval de Pearl Harbor, no Havaí, forçaram os Estados Unidos da América e 

seus aliados a entrarem naquele conflito (ROSTY, 2018, p. 80). 

 Em um movimento de solidariedade, vinte e seis nações firmaram, em 1º de 

janeiro do ano seguinte, a declaração:  

 

[...] que cada Governo se comprometa a empregar todos os seus recursos, 
militares ou econômicos, contra os membros do Tríplice Pacto e seus 
aderentes com os quais esteja em guerra [...] que cada Governo se 
comprometa a cooperar com os governos signatários da presente e a não 
firmar com os inimigos armistícios ou paz em separado (ROSTY, 2018, p. 
81). 

 

 O Brasil aderiu a esse grupo, comprometendo-se de forma inexorável a atuar 

com os Aliados (Estados Unidos, França e Grã-Bretanha) contra o Eixo (Alemanha, 

Itália e Japão). Durante a sessão de encerramento da conferência, na Cidade do Rio 

de Janeiro, em 28 de janeiro de 1942, Oswaldo Aranha declarou que o país rompia 

relações com a Alemanha, a Itália e o Japão, dessa forma solidarizando-se com as 

repúblicas americanas, às quais estava ligado por laços indissolúveis de amizade  

(ROSTY, 2018, p. 81). 

 Apesar de procurar se manter afastado do conflito, o Brasil sofreu com as 

consequências do bloqueio marítimo imposto pela Alemanha. Alguns incidentes na 

costa brasileira ajudaram a agravar esse quadro. Em março de 1941, quando 

ocorreu o primeiro incidente de guerra, bem antes do rompimento das relações 

diplomáticas com o Eixo. O navio mercante Taubaté, que navegava entre Chipre e 

Alexandria, no mar Mediterrâneo, fora bombardeado e metralhado por um avião da 

Luftwaffe (Força Aérea Alemã). Apesar da morte de um tripulante, do ferimento de 

outros treze e dos protestos da diplomacia brasileira, o governo alemão mostrou-se 

insensível ao fato (FARIA, 2015, p. 236, ROSTY, 2018, p. 81). 

 Depois desse fato, outros incidentes menores continuaram a acontecer até o 

episódio da campanha submarina alemã no Oceano Atlântico. Segundo Faria (2015, 
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p. 236), “o navio mercante brasileiro Cabedelo foi o primeiro a desaparecer, em 

fevereiro de 1942, torpedeado pelos alemães, quando se dirigia da Filadélfia (EUA) 

para o porto de Cabedelo (Paraíba).” 

 Desse acontecimento até a declaração de guerra à Alemanha e à Itália, as 

perdas brasileiras tiveram o seguinte saldo:  

 

[…] mais dezoito navios mercantes brasileiros foram afundados por 
submarinos do Eixo. Depois dessa data, outros doze foram ao fundo do mar, 
totalizando aproximadamente um terço da Marinha Mercante Brasileira, e 
provocando a morte ou o desaparecimento de 469 pessoas, entre 
tripulantes e passageiros, sedo 121 oficiais e oito comandantes de navios 
mercantes (ROSTY, 2018, p. 81).  

 

 Como consequência dessas ações, o governo brasileiro declarou guerra aos 

países do Eixo, em 31 de agosto de 1942, com o Decreto Nº 10.358. Porém, já em 

27 do mesmo mês, havia-se realizada a primeira reunião da Comissão Militar Mista 

de Defesa Brasil – EUA, que definiu que como seria a participação militar brasileira 

na Guerra (CARVALHO, 1998, p. 196, PEREIRA, 2020, p. 30, ROSTY, 2018, p. 82). 

 Como resultado da desta Comissão, destacam-se as seguintes decisões: 

 

o envio de um corpo de exército (CEx), a três divisões de infantaria (DI), 
mais os elementos de apoio, à África ou à Europa; as unidades teriam 
organização igual às adotadas pela Doutrina Militar Norte-Americana (NA); 
o envio de uma força aérea expedicionária; o fornecimento de material 
bélico e artigos de subsistência seriam pelo Lend-Lease, com 50% do 
material de uma DI entregues no Brasil para treinamento; a participação de 
oficiais brasileiros em estágios de instrução nos EUA; o envio de militares 
norte-americanos como instrutores para o Brasil e a justiça militar 
funcionaria de acordo com as leis brasileiras (ROSTY, 2018, p. 82). 

 

 

2.3. MOBILIZAÇÃO NACIONAL PARA A GUERRA 

 

 Em termos econômicos, desde a década anterior à participação na guerra, o 

Brasil passava por uma grave crise. O Chanceler Oswaldo Aranha já havia 

recomendado ao então Presidente Getúlio Vargas medidas para a mobilização do 

país, relativas ao apoio da opinião pública, à economia de combustíveis e de trigo, à 

regularização dos vencimentos de obrigações internacionais, à constituição de 

estoques de produtos indispensáveis e à proibição da exportação de minério de ferro. 
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Medidas que, embora bem necessárias, foram realizadas de forma reduzida (FARIA, 

2015, p. 237, ROSTY, 2018, p. 84). 

 
Em resumo, as principais atividades no campo da mobilização econômica 
foram: o deslocamento de substancial parcela do comércio exterior da 
Europa para a América do Norte; o racionamento do consumo e o 
tabelamento dos preços; a ampliação do parque industrial; a intensificação 
da lavoura e da indústria extrativista; a adaptação dos sistemas de 
transportes aos novos tipos de combustíveis; a mobilização de mão de obra; 
o fornecimento de materiais estratégicos aos Estados Unidos; a aquisição 
de fundos para financiamento dos gastos relacionados à guerra; e a 
organização de entidades para o controle dos serviços (FARIA, 2015, p. 
238). 

 

 No campo militar, as dificuldades e desafios foram expostas perante uma 

guerra de enorme tamanho, complexidade e de novidades doutrinárias.  

 

As Forças Armadas estavam desaparelhadas e despreparadas para uma 
guerra moderna daquela envergadura. O Exército contava com um efetivo 
aproximado de sessenta mil homens; sua organização, instrução e doutrina 
de emprego obedeciam, rigorosamente, aos regulamentos franceses, e os 
armamentos e equipamentos, na sua grande maioria, eram de procedência 
estrangeira, antiquados, e em número insuficiente para atender às novas 
exigências. A Marinha do Brasil, com um efetivo de quatorze mil homens, 
dispunha somente de dois encouraçados, dois cruzadores, sete 
contratorpedeiros, um submarino, um navio-tanque, um monitor, dois 
Tenders, dois navios hidrográficos, dois navios-auxiliares, quatro navios de 
Aviso, três navios mineiros e um navio-escola, em sua maioria, velhos e 
desaparelhados para batalhas contra unidades mais modernas. A Aviação 
Militar do Exército e a Aviação Naval, unificadas pela Força Aérea Brasileira 
com a criação do Ministério da Aeronáutica, em 18 de janeiro de 1941, 
também se ressentiam da falta de aeronaves e equipamentos mais 
modernos. Possuíam somente algumas aeronaves Vultee V-11, Fock Wulf, 
Martin, Wought Corsair, etc., todas obsoletas (ROSTY, 2018, p. 85). 

 

 A ideia de mobilizar as Forças Armadas somente se tomou realidade quando 

as ameaças do conflito começaram a se aproximar das costas brasileiras em 1941 

(FARIA, 2015, p. 239). Diante dessa escassez de meios, tornou-se necessário 

recorrer às indústrias Norte Americanas, único país, naquele momento, capaz de 

atender às necessidades vigentes. Assim, por meio da Lei de Empréstimos e 

Arrendamentos, Lend-Lease, conseguiu-se adquirir grande parte dos armamentos, 

materiais de guerra, equipamentos e munições necessários para a defesa do 

território, do litoral (ROSTY, 2018, p. 85). 

 Os esforços para modernizar e equipar as Forças Armadas Brasileira 

garantiram, para o Exército materiais para equipar uma Divisão Blindada (DB), uma 
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Divisão Motorizada (DIMtz), meia Divisão de Infantaria (DI), dois Regimentos de 

Artilharia Antiaérea (RAAAe), quatro batalhões anticarros, além 150 peças para a 

artilharia de costa e equipamentos para construção e manutenção de estradas. Para 

a Marinha de Guerra foram adquiridos dezesseis navios caças submarinos, oito 

contratorpedeiros de escolta e um navio de transporte. A Força Aérea recebeu três 

grupos aéreos, equipados com aparelhos de reconhecimento dos tipos: Ventura, 

Hudson e Catalina, e um grupo de bombardeiros médios, equipado com a “Fortaleza 

Voadora” B-25  (FARIA, 2015, p. 239). No entanto, segundo Rosty (2018, p. 86), 

“Toda essa renovação não incluiu os esforços realizados para equipar a Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) e o 1º Grupo de Caça que atuaram na Itália.” 

 Na área da mobilização de pessoal para a guerra, a montagem do efetivo das 

Forças Armadas apresentou uma série de dificuldades: precariedade das reservas 

disponíveis, a mobilização teve que ser executada em todo o território nacional, o 

percentual de incapazes para o serviço era elevado e a seleção intelectual era 

inadequada (FARIA, 2014, p. 24, ROSTY 2018, p. 87).  

 Essas necessidades demandou soluções rápidas e eficazes para atender a 

formação de combatentes especializados para a guerra. Destaca-se as seguintes 

ações do Exército: 

O Exército preencheu os claros de oficiais, fruto do aumento dos efetivos 
para 180 mil homens, com a promoção de oficiais aos postos seguintes, 
completando os claros abertos nos escalões inferiores com a formação de 
novos profissionais, na Escola Militar e nos Centros e Núcleos de Formação 
de Oficiais da Reserva (CPOR/NPOR), e foi fechada, temporariamente, a 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), em Deodoro. A formação 
dos graduados passou a ser feita em massa pelas unidades, e a de 
especialistas, nos Centros de Instrução Especializada, destacando-se o da 
1ª RM. Só no Nordeste os efetivos passaram de seis mil homens para 50 
mil. Tudo isso custou ao Brasil o equivalente a cinco vezes a receita anual 
da União, na época (FARIA, 2015, p. 240). 

  

 Além disso, antes mesmo da criação da FEB, a mobilização de guerra 

ampliou a atuação da intendência na oficialidade subalterna necessária para 

preencher os claros não ocupados por oficiais de carreira. Os Centros de 

Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), que eram destinados à formação de 

oficiais das armas, passou a contar, também, com Núcleos de Preparação de 

Oficiais da Reserva (NPOR) e com a formação de oficiais intendentes da reserva. 

Nesses estabelecimentos de ensino, a preparação de intendência passou a ser feita 
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em curso especial. A carência de sargentos especialistas levou o governo federal 

decretar a criação do Centro de Instrução Especializada (CIE). Esse 

estabelecimento de ensino formou 18.000 militares especialistas em 2 anos para 

atender as necessidades do EB no Teatro de Operações (TO) da Itália (FARIA e 

PEREIRA, 2020, p. 67349). 

 

2.4. CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA 

BRASILEIRA (FEB) 

 

 Apesar de toda dificuldade, em agosto de 1943, iniciou-se a organização da 

Força Expedicionária Brasileira (FEB) composta da 1ª Divisão de Infantaria 

Expedicionária (1ª DIE) e de outras duas DIE para janeiro de 1944. Inicialmente a 

FEB seria composta por três divisões de infantaria, cada divisão com 15.514 

homens. A Primeira Divisão de Infantaria Expedicionária (1ª DIE) seria composta por 

unidades militares instaladas na cidade do Rio de Janeiro e nos estados vizinhos de 

Minas Gerais e São Paulo; já a 2ª e a 3ª divisões de exército seriam compostas por 

tropas de outras regiões. Posteriormente, a criação das outras duas divisões foi 

cancelada, sendo a FEB composta apenas pela 1ª DIE e pelas unidades militares de 

apoio a essa divisão. (CARVALHO; KLEIN, 1999, p. 48, CASTELLO BRANCO, 1960, 

p. 127, FARIA e PEREIRA, 2018, p. 107). 

 

A Força Expedicionária estava prevista inicialmente para ser um corpo de 
Exército, com, pelo menos, três divisões de infantaria. Tornava-se 
necessária a criação de órgãos não-divisionários, compostos de unidades 
não pertencentes aos quadros efetivos de divisão, mas com missão 
específica de prestar serviços e abastecer as divisões componentes do 
Corpo de Exército expedicionário. Havia o compromisso do Governo 
Brasileiro de enviar uma força de três divisões, na forma da Recomendação 
nº.18 da Comissão Mista. As outras duas nunca foram organizadas 
(SILVEIRA, 2001, p. 52). 

 

A FEB foi constituída da 1ª DIE e de órgãos não divisionários (OND). O 

comando da Força Expedicionária Brasileira e da 1ª DIE ficou a cargo do General 

João Batista Mascarenhas de Moraes. Já, os OND foram chefiados pelo General 

Olímpio Falconiére da Cunha e estavam compostos de: estado-maior da zona de 

interior (Rio de Janeiro), seção de saúde, agência do Banco do Brasil, depósito de 
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intendência, depósito de pessoal, serviço postal e seções de justiça (FARIA, 2015, p. 

241). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Organização da FEB 

Fonte: FARIA, 2015, p. 241 

 

 A 1ª DIE foi organizada, conforme o modelo norte-americano, em tropa 

especial (Tr Esp), Infantaria Divisionária (ID), Artilharia Divisionária (AD), Batalhão 

de Engenharia (BE) e Batalhão de Saúde (BS). A Tropa Especial era constituída 

basicamente de elementos de apoio, merecendo destaque pela função logística, a 

criação da Companhia de Manutenção e Companhia de Intendência (FARIA, 2015, p. 

241, ROSTY, 2018, p. 88). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Constituição da 1ª DIE 

Fonte: FARIA, 2015, p. 241 

  

 Além disso, ficou estabelecido que a 1ª DIE ficaria enquadrada no V Exército 

Norte-Americano, conforme figura abaixo: 

 



23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Organização V Exército – EUA 

Fonte: AHEx (ROSTY, 2018, p. 87) 

 

 Definida as Unidades que iriam ao combate, era chegada o momento de 

selecionar o pessoal que comporia esses efetivos. Segundo Rosty (2018, p. 89), “A 

mobilização dos efetivos esbarrou em problemas de difícil solução, alguns dos quais 

acabaram tornando-se ensinamentos para futuras reformas no sistema de 

mobilização, depois da Segunda Guerra Mundial.” 

 Esses problemas de seleção eram das mais variadas formas, desde a falta da 

Reserva de pessoal especializado para lidar com os novos armamentos, viaturas e 

equipamentos que seriam empregados nas operações militares, até a alta 

percentagem de incapazes para o serviço, especialmente por problemas dentários e 

psicológicos, assim como a incorporação de centenas de analfabetos, levando em 

conta o baixo nível intelectual de grande parte da população brasileira na época. No 

entanto, para ampliar o universo de selecionados e atender a demanda urgente de 

pessoal, houve um abrandamento dos critérios de seleção, agravando, ainda mais, 

as dificuldades de habilitação de pessoal já existentes (FARIA, 2015, p. 244, ROSTY, 

2018, p. 89). 

 Além disso, outro problema de mobilização foi a inexperiência de uma parcela 

do oficias em funções de comando.  

 

A seleção para o comando das subunidades da FEB constituiu-se num sério 
problema, porque o quadro de capitães do Exército estava envelhecido. 
Foram comissionados no posto de capitão, primeiros-tenentes das turmas 
de 1936 e 1937, renovaram-se os quadros, com as desvantagens de se ter 
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capitães inexperientes e não possuidores o Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais no comando das subunidades. Esta medida obrigou a convocação 
de tenentes e, até mesmo de aspirantes-a-oficial, recém-formados na 
Escola Militar, para o comando dos pelotões, esbarrando-se, outra vez, no 
problema da inexperiência para o combate (FARIA, 2015, p. 244) 
 

 No tocante à instrução militar, a proposta era ser realizada em duas fases. Na 

primeira fase, uma revisão da instrução individual, um adestramento e emprego das 

frações elementares da Arma. Na segunda fase, um adestramento e emprego da 

subunidade de cada Arma, e na Unidade imediatamente superior. Para atender as 

carências de pessoal especializado foram realizados cursos para formação de 

motoristas, mecânicos de viaturas, enfermeiros, operadores e mecânicos de rádio, 

telegrafistas, telefonistas, cozinheiros, dentre outros (FARIA, 2015, p. 245, ROSTY, 

2018, p. 90). 

 Entretanto, assim como na mobilização do pessoal, a fase de instrução 

enfrentou problemas de variadas frentes.  

 

Um balanço da instrução da FEB no Brasil mostra que ela esbarrou em 
problemas de diversas ordens, os quais prejudicaram o seu rendimento 
substancialmente, citando-se: a falta do material norte-americano, que 
impossibilitou o adestramento da tropa a níveis razoáveis, tanto é que o 
treinamento de emprego do Grupamento Tático acabou ficando restrito a 
um único grande exercício no terreno; o pequeno número de instrutores, 
uma vez que não mais que trinta haviam estagiado nos EUA, e alguns 
poucos eram norte-americanos, que não falavam português; o empirismo e 
autodidatismo, decorrente da profusão de novas publicações a respeito da 
doutrina norte-americana e das dificuldades do Estado-Maior do Exército 
em traduzir e divulgar manuais oficiais; a falta de centros de instrução 
adequados (o Campo de Instrução de Gericinó e o Centro de Instrução 
Especializada tinham de ser divididos com tropas não expedicionárias do 
Rio de Janeiro) (ROSTY, 2018, p. 91). 

 

 

2.5. DESLOCAMENTO E CHEGADA NO TEATRO DE OPERAÇÕES (TO) DA 

ITÁLIA 

 

 A Força Expedicionária Brasileira deslocou-se para o continente europeu em 

cinco escalões com, aproximadamente, cinco mil homens em cada. O primeiro partiu 

do Brasil em 2 de julho de 1944, seguidos pelo segundo e terceiro em 22 de 

setembro de 1944, o quarto em 23 de novembro de 1944 e o último em 8 de 

fevereiro de 1945 (FARIA, 2014, p. 25, ROSTY, 2018, p. 92). 
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 A chegada à Itália era vista com uma possibilidade de desenvolver a instrução 

da tropa, pois lá havia os meios, recursos e condições mais favoráveis do que no 

Brasil. Segundo o Marechal Mascarenhas de Moraes (2005, p. 55), “Seus três 

primeiros escalões de embarque, integrantes da 1ª DIE, chegaram à Itália com o 

treinamento incompleto e inadequado, e os dois últimos partiram do Brasil 

praticamente sem instrução.” 

 Durante o deslocamento nos navios, outro problema já começou a surgir, a 

alimentação. Os alimentos que eram servidos a bordo eram bem diferentes daqueles 

que eram consumidos no Brasil, os quais os “pracinhas” estavam acostumados a 

receber no período de treinamento (FARIA e PEREIRA, 2018, p. 108).  

 

Logo na primeira refeição, a tropa foi oficialmente apresentada à 
alimentação agridoce norte-americana, contrário ao gosto 
predominantemente salgado das refeições brasileiras, sobretudo no almoço 
e no jantar. Posteriormente, já em terras italianas, essa alimentação a bordo 
dos navios foi substituída por outra, com cardápios mais fartos e variados. 
No entanto, a alimentação em Nápoles também não era muito atrativa para 
os soldados brasileiros (PEREIRA, 2020, p. 32) 
 

 Outro problema enfrentado pela tropa brasileira nos deslocamentos, logo no 

início, foram os sintomas dos enjoos marítimos. Além disso, os compartimentos onde 

os soldados estavam instalados eram quentes e abafados. Tudo isso somado, 

tornava a viagem dos brasileiros em uma situação de sofrimento (PEREIRA, 2020, p. 

32). 

 Após a chegada tropa expedicionária na Itália, pouco se avançou em relação 

ao adestramento militar, pois houve o atraso da entrega do material bélico 

necessário. Somente, após a chegada destes materiais, a FEB pode iniciar as 

instruções de montagem e o manuseio e exercícios de tiro dos novos armamentos 

individuais e coletivos (FARIA, 2015, p. 248). 

 Uma outra dificuldade na chegada, foi o despreparo dos motoristas brasileiros. 

Uma importância foi dada à criação da escola de motoristas para treinar e formar 

motoristas, habilitando-os a dirigir nas estradas com péssimas condições de 

trafegabilidade e evitando assim baixas e acidentes com as viaturas (ROSTY, 2018, 

p. 93). 
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 Outro fator dificultador foi o uniforme brasileiro. Segundo Rosty (2018, p.93), 

“os uniformes dos brasileiros tinham uma cor muito parecida com a dos uniformes 

alemães, o que causou alguns sustos e problemas quando os oficiais e graduados 

se apresentaram para seus estágios na linha de frente.” Este problema foi 

solucionado com o uso de uma jaqueta do uniforme norte-americano.  

 

2.6. A INTENDÊNCIA NA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA (FEB) 

 

 Segundo Faria (2014, p. 32), “O envio da FEB para a Itália representou, 

efetivamente, a primeira oportunidade para o emprego dos serviços de Intendência e 

para o desenvolvimento de sua doutrina em campanha.” Ainda, conforme Farias 

(2016, p. 10), “a estrutura adotada seguia o padrão divisionário do Exército dos 

Estados Unidos da América e constituía um sistema completo e inédito para o 

Exército Brasileiro”.  

 Com a FEB passando a integrar o V Exército Norte-Americano (V Ex NA) e 

necessidade da intendência da FEB de adaptar a sua organização conforme o 

modelo dos EUA, foram criados a Intendência Divisionária que era constituída pelo 

Serviço de Intendência (SI) e a Companhia de Intendência (Cia Int); e os Depósitos 

de Intendência, que integravam aos OND. Além disso, a Seção de Logística da FEB 

era composta por cinco carteiras: Suprimentos, Transporte, Circulação e Trânsito, 

Evacuação e Manutenção, e Emprego dos Serviços. (FARIA, 2014, p. 25, FARIAS, 

2016, p. 10). 

 

O SI tinha a seguinte composição: Seção Administrativa (responsável pelos 
serviços gerais, aquisições e controle dos sepultamentos), à qual estava 
vinculado o Pelotão de Sepultamento, cujas missões eram identificar e 
sepultar os cadáveres, realizar os funerais e prover a guarda dos cemitérios; 
Seção de Suprimentos (instalava e administrava o funcionamento dos 
órgãos divisionários de suprimentos – gêneros, combustível e material de 
Intendência – e realizava a evacuação do material a ser recuperado); e 
Seção de Transportes (coordenava o emprego dos pelotões de caminhões 
que, atendendo aos pedidos apresentados pela 4ª Seção, transportavam 
suprimentos, tropas e materiais de toda a espécie). A partir de março de 
1945, a Seção de Suprimento foi dividida em Subseção de Víveres e 
Combustíveis (Classe I e III) e Subseção de Suprimentos de Material de 
Intendência (Classes II e IV), com gestões distintas. Esta organização foi 
uma importante modificação na estrutura do SI em relação à organização 
NA  (FARIA, 2014, p. 25 e 26) 
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 Já, segundo Silveira (2001, p. 98), “a companhia de intendência se compunha 

de uma seção de comando, três pelotões de transporte com caminhões de duas e 

meia toneladas, um pelotão de serviço e um pelotão de sepultamento”. Esse pelotão 

de serviço tinha, conforme Faria (2014, p. 25), “capacidade para desdobrar três 

seções – víveres, material e combustível – para atender em locais diferentes”. 

 

2.7. O FUNCIONAMENTO DO APOIO LOGÍSTICO NA ITÁLIA 

 

 A missão principal do sistema logístico do Serviço de Intendência na Itália era 

suprir as tropas de víveres, combustíveis, uniformes, equipamentos e artigos de uso 

pessoal e sepultamento dos mortos (COSTA, 1980, p. 17, FARIA, 2015, p. 252). 

 Quando da chegada das tropas brasileiras na Itália em 1944, a frente italiana 

dos Aliados era suprida por duas bases logísticas: a Mediterranean Base Section 

(MBS), instalada no Norte da África; e a Peninsular Base Section (PBS), localizada 

na Itália (FARIA, 2014, p. 26). 

 

A PBS era o órgão de fornecimento de quase toda a logística do 15º 
Grupamento de Exército. Para isso, seus suprimentos eram recebidos 
diretamente dos EUA, da MBS e, de forma complementar, por aquisição 
local. A PBS inicialmente instalou-se na Região de Nápoles e, 
posteriormente, com o avanço da linha de contato, lançou dois escalões 
avançados, um em Florença e outro em Livorno (FARIA, 2014, p. 26) 

 

 A atividade logística de suprimento da FEB ficava a cargo do Serviço de 

Intendência (SI), que se instalava entre a retaguarda das unidades operacionais e ps 

pontos de suprimento do Exército, situados em Pistóia, Livorno e Florença, para que 

pudesse, também, lançar Pontos de Distribuição em locais próximos às unidades 

avançadas. O principal posto de distribuição ficou em La Pieve até o fim do conflito, 

suprindo a tropa em alimentos e combustíveis. Já o segundo posto de distribuição, 

em Pistóia, supria os elementos da retaguarda (FARIA, 2014, p. 26, SILVEIRA, 2001, 

p. 98). 

 

Na 1ª fase da campanha (Vale do Rio Sercchio), iniciada em 12 de 
setembro de 1944, o SI apoiou aproximadamente 1/3 da 1ª DIE. Para isso, 
contou com um Pelotão da Cia Int com 18 caminhões 2½ Ton, parte do 
Pelotão de Serviço (Pel Sv) da Cia Int e com elementos improvisados no 
Pelotão de Sepultamento (Pel Sep). Nesta fase, o SI apoiou o 
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Destacamento FEB estabelecendo Pontos de Distribuição (P Distr) a 10 km 
das unidades avançadas e a 20 km dos órgãos provedores do V Ex NA. A 
partir de 13 de outubro de 1944, com a totalidade dos seus meios reunidos, 
após a chegada do 2º escalão da FEB, o SI dividiu-se em: Escalão Recuado, 
em San Rossore, e Escalão Avançado (Esc Avçd), em Villa Sardi. Em 
novembro de 1944, os escalões transferiram-se para Pistoia e Porreta-
Terme. 
Durante a 2ª fase (Vale do Rio Reno), iniciada em 24 de novembro de 1944, 
o Esc Avçd transferiu-se para La Pieve e lá permaneceu até início de abril 
de 1945. Nessa localidade, os P Distr (Classes I e III e Classes II e IV) 
funcionaram por toda a defensiva de inverno, enviando, em média, 28 
caminhões por dia para cada unidade apoiada.  
Durante a defensiva de inverno, o Depósito de Intendência da FEB, além de 
receber e enviar para a frente de combate os gêneros oriundos do Brasil, 
confeccionou e/ou obteve roupas e materiais diversos. 
Na 3ª fase (Vale do Rio Panaro) os P Distr foram instalados em Pamperso, 
ficando a 15 km das unidades que atacavam Montese e a 18 km dos P Distr 
do escalão superior.  
A partir de 23 de abril de 1945, durante a última fase (Vale do Rio do Pó), o 
SI iniciou o deslocamento de suas instalações, acompanhado a perseguição 
realizada pelas tropas brasileiras rumo à fronteira francesa. Nessa operação, 
foram empregados 356 caminhões de 2 ½ Ton, enquadrados na Cia Int, 
tendo transportado víveres, animais, munições, combustível e materiais 
diversos, acarretando um consumo diário de 12.600 galões de combustível 
(o combustível era fornecido por troca de galões).  
Durante a ofensiva, as unidades deixavam o material desnecessário ao 
longo dos eixos de progressão, tendo a Seção de Suprimento Classes II e 
IV o encargo de recolher esses equipamentos.  
Desde a defensiva até a perseguição, o SI lançou seus órgãos, apoiando 
profunda e continuadamente as operações, chegando a desdobrar 11 (onze) 
P Distr no período de 30 dias, em regiões diferentes. Já o Pelotão de 
Sepultamento permaneceu durante todo o período realizando sua missão 
humanitária de coletar e enterrar mortos, reunindo-os no cemitério militar 
brasileiro da região.  
O apoio logístico permaneceu até a rendição das forças inimigas, 
deslocando-se por 317 km, de Pamperso a Voghera, quando, nesta 
localidade, se instalou a 39 km de Alessandria (FARIA, 2014, p. 27) 

  

 O quadro a seguir ilustra as 4 (quatro) fases do conflito e o desdobramento 

logístico da FEB: 
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Figura 4 – Fases da campanha da FEB (logística)  

Fonte: BIOSCA, 1950, p. 106  
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 Segundo Silveira (2001, p. 98), “o SI não cuidava somente das tropas 

combatentes, mas também dos Órgãos Não-Divisionários e do Departamento de 

Pessoal, em Stafolli; seus serviços se estendiam por toda Itália, onde estivesse 

qualquer unidade de combate ou serviço”. 

 O sistema de organização de material Norte-Americano facilitou a distribuição 

dos suprimentos pelo Serviço de Intendência:  

 

Muito facilitou o trabalho da Intendência a perfeita organização americana 
na técnica de empacotamento dos artigos: os alimentos vinham enlatados 
ou empacotados; a munição, em estojos adequados, de fácil manuseio e 
transporte; a gasolina, em camburões de cinco galões, o que permitia o seu 
uso imediato. O Serviço Intendência embarcou para a Itália também em 
escalões (SILVEIRA, 2001, p. 98) 

 

 

3. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

3.1. FUNÇÃO LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO 

 

 A função logística suprimento, segundo o manual EB-70-MC-10.238 (2018, p. 

3-1), “refere-se ao conjunto de atividades que trata da previsão e provisão de todas 

as classes, necessário às organizações e às forças apoiadas. Tem como atividades 

o levantamento das necessidades, a obtenção e a distribuição.” 

 O Exército Brasileiro utiliza o Sistema de Classificação Militar para agrupar os 

itens de suprimento em suas respectivas classes, de acordo com sua finalidade de 

emprego, conforme quadro abaixo (BRASIL, 2018, p. 3-2): 
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Figura 5 – Quadro de Classes de Suprimento 

Fonte: Manual EB-70-MC-10.238 

 
No desempenho da função logística suprimento, devem ser observados 
princípios e normas como: a) utilizar os itens, artigos ou materiais somente 
para o fim a que são destinados; b) armazenar adequadamente o 
suprimento e realizar a sua manutenção no momento oportuno; c) utilizar o 
suprimento na qualidade e quantidade necessárias e suficientes para obter 
o resultado desejado; d) estabelecer medidas de segurança para evitar 
abandono e perdas de suprimento ou desperdícios; e) evitar suprimento em 
excesso; f) realizar o mínimo de manuseio do suprimento; g) aproveitar de 
modo racional os recursos locais e os salvados; h) escalonar o suprimento 
em profundidade, da retaguarda para frente; i) evitar o retorno de 
suprimentos; e j) a previsão das necessidades é responsabilidade solidária 
do apoiado e do apoiador (BRASIL, 2018, p. 3-3). 

 

 No tocante à distribuição dos suprimentos, segundo Braz (2004, p. 73), “é a 

atividade que inclui o recebimento, a armazenagem, o transporte e a entrega ou 

aplicação final do suprimento” e de acordo com o manual EB-70-MC-10.238 consiste  

que:  

 

A distribuição envolve pessoas, equipamentos, instalações, técnicas e 
procedimentos destinados ao transporte, à entrega, ao recebimento, à 
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armazenagem ou à aplicação final dos itens. Engloba as tarefas de 
planejamento e coordenação do fluxo de material, desde o ponto de 
recebimento de cada escalão até o local de consumo das forças apoiadas.  
A distribuição contribui para a capacidade de durar na ação, sincronizando 
todos os elementos da cadeia de suprimento, de modo a fazer chegar às 
organizações ou força operativa os recursos certos, na quantidade, 
momento e local em que sejam necessários, utilizando os meios de 
transporte adequados (BRASIL, 2018, p. 3-6) 

 

3.1.1 O apoio logístico em suprimento classe I na FEB 

 

 A questão da alimentação da tropa foi protagonista de uma série de soluções 

ao longo da participação brasileira na guerra, a fim de causar a melhor adaptação 

possível. Segundo, o Tenente-coronel Senna Campos, chefe da 4ª Seção da 1ª DIE 

(SANTOS, 1947, p.107), “uma tropa brasileira nunca fora tão bem alimentada como 

na campanha da Itália”. 

 No entanto, no início, a alimentação não agradou aos combatentes brasileiros  

e foi alvo de bastante reclamações. Conforme SILVEIRA (2001, p. 99), “houve um 

período de adaptação que custou algum sacrifício aos pracinhas. A alimentação 

fornecida a princípio causou alguns distúrbios, a exemplo do que já ocorrera nos 

navios-transporte: a tropa não estava familiarizada com aquele tipo de comida”. Um 

outro problema era que, segundo Faria (2014, p. 26), “embora a ração fosse 

altamente calórica, ela não era volumosa como os brasileiros estavam acostumados”. 

 

É que sem contestar a excelência da ração americana, quer do ponto de 
vista higiênico, quer do ponto de vista do seu valor energético… fácil não foi, 
ainda assim, obter de imediato a sua aceitação a cem por cento pela tropa 
brasileira, devido a que, além do paladar completamente diferente ao que 
os nossos homens estavam habituados, quase nunca era satisfatória em 
volume, aspecto este que na alimentação brasileira chega a proporções 
exageradas. Afigurava-se que a ração americana era quantitativamente 
deficiente, motivo principal das reclamações registradas, criando sério 
problema de ordem não só alimentar como psicológica (OLIVEIRA, 2016, p. 
133)  
 

 Em relação as rações de combate, as tropas brasileiras tiveram contato com 

os mais diversos tipos, como as tipo “B”, “C”, “D”, “K”, “10 em 1” e as rações 

especiais, todas de modelo estadunidense (FARIA e PEREIRA, 2018, p. 112)  

 Os tipos de ração e suas características seguem o quadro abaixo:  



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Características das Rações Norte-Americanas  

Fonte: Arquivo Histórico do Exército. Acervo FEB (FARIA e PEREIRA, 2018, p. 112) 

 

Na maior parte do período em que a FEB atuou na Itália, a alimentação 
fornecida foi a ração “B”, confeccionada nas cozinhas das unidades 
militares e servidas quente aos soldados. Porém, em determinadas 
situações, os soldados eram obrigados a se alimentarem de rações de 
reserva, o que não era de agrado da tropa. Se essa ração tivesse que ser 
consumida fria, a rejeição aumentava, ainda mais, visto que passavam por 
um dos mais rigorosos invernos na Europa, com temperaturas que 
chegaram aos 15 graus Celsius abaixo de zero na área de combate da FEB 
em dezembro de 1944 (PEREIRA, 2020, p. 36) 

 

 Com o intuito de mitigar as reclamações em relação à alimentação, o 

comando da FEB e os órgãos de suprimento estadunidenses empenharam-se na 

busca de uma solução adequada para resolver essas questões. Uma dessas 

tentativas, foi a realização de pesquisas de opinião aos soldados sobre a 

alimentação fornecida (FARIA e PEREIRA, 2018, p. 113). 

 Desta forma, foi observado que as principais causas da falta de adaptação da 

alimentação seriam, conforme Pereira (2020, p. 36), “a quantidade dos gêneros, a 
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qualidade, a distribuição da alimentação, o paladar da ração de reserva e a 

confecção da ração.”  

 Sobre a confecção das refeições, essa fragilidade estava ligada a alguns 

fatores consideráveis:  

 

O primeiro desses fatores consistia na falta de conhecimento técnico dos 
cozinheiros em confeccionar os alimentos da maneira correta, seguindo os 
padrões norte-americanos. Outro fator era o baixo nível educacional desses 
cozinheiros (existia um alto índice de analfabetos), que, por diversas vezes, 
não tinham condições de calcular as conversões de peso e volume 
necessárias e, ainda, de realizar as operações matemáticas mais simples, o 
que os levava a confeccionar a alimentação por meio do sistema empírico 
ou por tentativa e erro, o que causava profundos dissabores aos comensais 
das unidades (PEREIRA, 2020, p. 37) 

 

 Ainda no Brasil, na fase de organização da FEB, houve a iniciativa de 

preparar melhor os cozinheiros, pois trabalhariam com um novo tipo de fogão de 

campanha, o Field Ranger M-1937, de origem estadunidense. Estes funcionavam a 

base de gasolina e possuíam uma tecnologia bem mais avançada do que os fogões 

a lenha utilizados pelo Exército Brasileiro nesse período. Os fogões de campanha 

brasileiros eram fumacentos e nada higiênicos, e ainda, sua fumaça denunciava sua 

posição para a artilharia inimiga. Já o modelo estadunidense, permitia que as 

refeições fossem preparadas a menos de 500 metros da linha de frente com 

segurança. (FARIA e PEREIRA, 2018, p. 117). 

 No entanto, na instrução para os cozinheiros, foi ensinado apenas o manuseio 

do novo equipamento e à preparação das refeições com gêneros brasileiros, bem 

diferentes dos itens dos EUA que eles receberiam na Itália (FARIA e PEREIRA, 

2018, p. 117). 

 

os norte-americanos afirmavam que as reclamações referentes à 
alimentação, por parte dos brasileiros, ocorriam porque os nossos 
cozinheiros utilizavam os ingredientes de uma refeição em outra e vice-
versa, acarretando problemas na confecção das refeições (WAACK, 1985, p. 
137). 

 

 Uma das soluções elaboradas pelos estadunidenses, responsáveis pela 

logística inicial da FEB, foi a organização de um curso para ensinar o pessoal de 

cozinha da FEB a preparar da melhor maneira possível os alimentos (SILVEIRA, 

2001, p. 99).  
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Como resultado da inabilidade dos cozinheiros formados no Brasil, foi criado, 
na Itália, um curso para adaptação dos cozinheiros. Esse curso recebeu a 
denominação de Curso de Arte Culinária. O curso foi frequentado por 150 
cozinheiros brasileiros e tinha a duração de 20 dias. O seu corpo de 
instrutores era composto por brasileiros e norte-americanos. As instruções 
permitiram que os cozinheiros tivessem conhecimento dos corretos 
processos de preparo dos alimentos e acesso às receitas norte-americanas 
que detalhavam a confecção das rações com seus gêneros (FARIA e 
PEREIRA, 2018, p. 117). 

 

 Um outro fator que favoreceu a qualidade da alimentação, principalmente as 

rações de combate, foi a embalagem dos materiais que vinham em pequenas caixas 

impermeabilizadas ou em latas com o alimento enlatado a vácuo (SILVEIRA, 2001, p. 

99). 

 Em uma nova tentativa de melhorar a aceitação da alimentação pelas tropas 

brasileiras, o comando da FEB demandou à intendência do V Exército dos EUA 

algumas mudanças nos suprimentos então fornecidos à FEB. Entre eles, foi 

solicitado a troca de ingredientes, a exclusão de alguns e a ampliação da quantidade 

de outros itens bem aceitos pelos brasileiros (OLIVEIRA, 2016, p. 133). 

 Nesse sentido, o comandante da intendência da FEB, Coronel Lavaquial 

Biosca, segundo Oliveira (2016, p. 134), “fez notar aos seus superiores as 

implicações de se adotar uma dieta exclusivamente estadunidense ou brasileira”.  

 

Na realidade havia várias razões de ordem prática na adoção de uma dieta 
exclusivamente estadunidense. Uma delas dizia respeito à disponibilidade 
de cozinheiros já formados, perfeitamente capazes, depois de um difícil 
período inicial, de adaptar os ingredientes e temperos fornecidos pelos 
estadunidenses ao gosto brasileiro. Não obstante, o Coronel Biosca 
também fazia notar que era perfeitamente possível se adotar uma dieta 
exclusivamente brasileira. Nesse sentido, foram feitas sugestões quanto a 
melhor forma de selecionar, embalar e transportar os ingredientes de origem 
nacional até o front italiano, quando passaria, então, à responsabilidade do 
SI/FEB. O que deve ser destacado aqui é que nem remotamente o 
comandante da intendência da FEB pretendia reproduzir na Itália o limitado 
e medíocre padrão alimentar então vigente nos quartéis brasileiros. Muito 
pelo contrário, o que se pretendia para essa dieta composta exclusivamente 
por gêneros de origem nacional era que fosse, em boa medida, uma 
emulação do padrão estadunidense. Uma enorme variedade e diversidade 
de itens, em alguns casos equivalentes aos dos EUA, foi prevista para 
compor a ração de campanha do Exército Brasileiro em operações de 
guerra no exterior. Pra ele a embalagem dos produtos brasileiros 
demandados era inteiramente possível sendo sugeridas embalagens 
equivalentes às dos EUA para mais de 40 itens que deveriam vir do Brasil 
(OLIVEIRA, 2016, p. 134-135). 
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 Nas tratativas para conseguir um regime de alimentação exclusivamente 

brasileira, foram verificadas as dificuldades de se conseguir chegar à Itália, em 

quantidade suficiente, os gêneros oriundos do Brasil. Entretanto, foram constatados 

que os artigos estadunidenses tinham maiores facilidades de serem recebidos e 

estavam sempre à disposição (FARIA e PEREIRA, 2018, p. 115).  

 A possível solução adotada para os problemas de adaptação seria a 

implantação de um regime de alimentação misto, com uso da ração estadunidense, 

sendo reforçada com gêneros brasileiros (FARIA, 2020. p. 37). Em relação ao 

fornecimento dos itens do Brasil, segundo Faria (2020. p. 37), “sofreu constantes 

modificações, ora aumentando quantidades de alimentos ora as diminuindo, em 

função do nível de estoque ou por imposições táticas.” 

  

Adotamos, então, a segunda solução: aceitarmos a ração americana – 
substanciosa e prática – para a complementarmos com os gêneros 
nacionais de que tanta falta sentiram os nossos soldados: feijão, arroz, 
farinha de mandioca e café. Como os americanos só forneciam a etapa 
completa, o soldado brasileiro ficou, deste modo, sendo o combatente 
melhor alimentado da Europa (OLIVEIRA, 2016, p. 138). 

 

 Porém, essa nova prática, apresentou um novo problema para a logística 

brasileira, a armazenagem. Os gêneros vindos do Brasil eram recebidos nos 

depósitos e unidades muitas vezes, já molhados e mofados, pois suas embalagens 

eram bem frágeis à umidade (FARIA, 2020, p. 38). 

 

As embalagens dos gêneros brasileiros eram muito precárias e apresentam 
aspecto desagradável. O açúcar, o sal e a farinha de mandioca umedecem 
com facilidade; o arroz e o feijão acondicionados em sacos de aniagem que 
se partem com facilidade e o cigarro está exposto à infiltração de água 
pelas frestas da caixa, assim como o mate. Além de essas embalagens 
serem anti-higiênicas, apresentam ainda grande dificuldade no transporte e 
subdivisões por serem embaladas em sacos de 60 Kg (AHEx, 1944)  

 

 Quando comparado a qualidade das embalagens estadunidenses, a situação 

brasileira era ainda mais constrangedora, pois seus produtos apresentavam 

excelentes embalagens e podiam ser estocados ao ar livre, durante um longo 

período, sem se deteriorarem (FARIA e PEREIRA, 2018, p. 116).  

 Quando analisado em números, pode-se observar a diferença e a importância 

do uso do regime de alimentação estadunidense. Segundo Biosca (1950, p. 204), 
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“quando a FEB estava com seu efetivo máximo, em março e abril de 1945, o regime 

de alimentação misto chegou à base de 90% de víveres norte-americanos e 10% 

brasileiros.” 

 Com relação a distribuição do suprimento classe I, prevendo as dificuldades 

do tráfego das viaturas no inverno a fim de evitar a falta de alimentação na frente de 

combate, a intendência da FEB estabeleceu um estoque de emergência da seguinte 

forma: os soldados, em posição, recebiam um dia de ração K; com as unidades, 

recebiam um dia de ração K e um dia de ração C; com a divisão, recebiam dois dias 

de ração B e três de ração C; com o Exército, recebiam 15 dias de víveres 

brasileiros colocados em Pistóia no Centro de Reprovisionamento do Exército 

(SILVEIRA, 2001, p. 100). 

 

3.1.2. O apoio logístico em suprimento classe II e IV na FEB 

 

 Assim como o suprimento classe I, o apoio logístico em materiais de 

intendência sofreu dificuldades na sua execução em solo italiano. Logo no 

desembarque, as tropas brasileiras não receberam uma área preparada para suas 

instalações, não havia barracas nem cozinhas (COSTA, 1980, p. 27). 

 Outro problema inicial foi que o uniforme de campanha brasileiro se 

assemelhava com o do inimigo, além de que não era adequado para suportar às 

baixas temperaturas do Teatro de Operações. Como forma de tentar solucionar essa 

questão, foram distribuídos peças de roupas estadunidenses apropriadas para o 

clima frio (COSTA, 1980, p. 28) 

 A responsabilidade de toda distribuição e o posterior recolhimento, do material 

classe II, tanto de origem brasileira como estadunidense ficou a cargo da Seção de 

Suprimento da FEB. Segundo Costa (1980, p. 27), “o ponto de distribuição de 

classes II e IV, funcionou junto ao de Cl I e III em Pamperso até o início da ofensiva, 

e daí por diante até a junção em Voghera, em diferentes locais da área de 

operações.” 

 

O suprimento de classe II e IV era realizado segundo as necessidades das 
unidades, ou em função de planos estabelecidos pelo Estado-Maior da FEB 
(1ª DIE). Feito o pedido pela unidade, cabia o SI através da Seção de 
Suprimento entregar o material no ponto de distribuição de Cl II/IV, sendo 
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daí conduzido para a unidade em seus transportes orgânicos (COSTA, 1980, 
p. 27) 

 

 Durante as fases de operações com atuação da FEB, alguns problemas 

relacionados à distribuição começaram a aparecer. No período de inverno, o volume 

de distribuição aumentou consideravelmente, principalmente de meias de lã e 

cobertores, além de outras peças de uniforme de frio e aquecedores. Com o fim do 

inverno, este mesmo volume teve de ser recolhido, evidenciando um grande esforço 

do Serviço de Intendência da FEB em preparar as tropas para as ações ofensivas. 

(COSTA, 1980, p. 28).  

 Essa grande quantidade de material recolhido pelas unidades e a existência 

de bastante itens em estoque no depósito, de acordo com Costa (1980, p. 28) “não 

permitiam que a Seção de Suprimento Cl II/IV acompanhasse a de Cl I/III nos 

deslocamentos quase que diários, durante a ofensiva final.” 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De fato, a Missão Militar Francesa modernizou, organizou e influenciou a 

Intendência do Exército Brasileiro. Em sua execução, entre 1920 e 1940, motivou 

novos decretos e regulamentos que serviram de base para o preparo e emprego do 

apoio logístico prestado pelo Serviço de Intendência da Força Expedicionária 

Brasileira na Segunda Guerra Mundial (LOPES, 2018, p. 108). 

 

O foco da MMF na Escola de Intendência, desenvolvendo e inspirando o 
profissionalismo e a importância do valor moral do soldado, fatalmente 
tiveram reflexo no desempenho da Intendência na FEB, chefiada pelo 
coronel intendente Fernando Lavaquial Biosca, elogiadas diversas vezes 
pelo seu comandante, o marechal Mascarenhas de Moraes (LOPES, 2018, 
p. 108).  

 

 A partir da aliança do Brasil com os EUA e a declaração de guerra ao Eixo, 

ainda em 1942, novas demandas foram necessárias para atender à doutrina militar 

estadunidense. Houve a necessidade de mudança da logística calcada no modal 

ferroviário e nas vias e recursos locais disponíveis, para a logística de 

multimodalidade com recursos adquiridos fora da área de operações para atender o 
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combatente na “ponta da linha”. Com isso, a intendência aumentou as suas 

investidas no campo tático (FARIA e PEREIRA, 2020, p. 67361) 

 Logo houve uma evolução na doutrina militar terrestre brasileira. Antes 

influenciada pela doutrina francesa, centrada na guerra estática, passou a reformular 

seu molde belicista para a doutrina estadunidense, inspirado, assim, na guerra total. 

Já no contexto doutrinário logístico, antes centralizado e priorizado nos altos níveis 

hierárquicos, deu lugar a uma coordenação nos níveis táticos, o que alcançou as 

proximidades da linha de contato com o inimigo. (FARIA e PEREIRA, 2020, p. 67347, 

FARIA 2014, p.24)  

 O teatro de operações (TO) italiano foi palco da mudança doutrinária 

brasileira, onde todos os escalões de combate tinham em suas estruturas uma 

vertente de apoio, similar ao projeto estadunidense. Ademais, a experiência militar 

dos EUA, desde a 1ª GM, contribuiu para a criação de amplos setores dedicados à 

logística em operações. O destaque fica para a Seção de Base Peninsular (SBP), 

grande comando responsável por dar suporte às tropas do V Exército de Campanha 

dos Estados Unidos da América e o VIII Exército Britânico, compostos por cerca de 

1.200.000 homens (DOHERTY, 2007; BLACKWELL, 2012, FARIA e PEREIRA, 2020, 

p. 67347). 

 

A experiência colhida pela organização, em grande escala na SBP, trouxe o 
espírito de cooperação entre as armas. Assim, o objetivo era fazer com que 
a tropa chegasse às proximidades da linha de frente com o suprimento 
mobilizado a milhares de quilômetros dali. A adaptação de alguns 
procedimentos no apoio pelo Serviço de Intendência elevou o moral do 
pracinha, testado nos Apeninos contra o valente adversário tedesco em 
subidas íngremes na superfície escarpada na neve, com temperaturas 
abaixo de zero (FARIA e PEREIRA, 2020, p. 67362) 

 

 A entrada do Brasil no contexto bélico da Segunda Guerra Mundial contribuiu 

para um novo impulso modernizador da cadeia logística do EB em campanha. Os 

militares componentes da Tropa Especial puderam assistir e executar as tarefas 

logísticas de quase todas as frações em combate. (FARIA e PEREIRA, 2020, p. 

67351) 

 As dificuldades logísticas enfrentadas e as necessidades de adaptação ao 

modelo doutrinário logístico do Exército estadunidense inseriu, no Exército Brasileiro, 

novos conceitos e instalações logísticas.  
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O Depósito de Suprimento da FEB consistiu em uma instalação 
adaptada ao sistema de logística do Exército dos Estados Unidos em 
campanha. Ele foi criado com a finalidade de estocar alguns itens 
alimentícios específicos do Brasil, como feijão, arroz, farinha de 
mandioca, café etc. Esses itens seguiam para a Itália nos porões dos 
navios que transportavam os soldados brasileiros. (PEREIRA, 2020, p. 
35) 

   

 Outra adaptação que se fez necessária foi a relacionada à alimentação das 

tropas brasileiras. Inicialmente, a imposição de uma alimentação baseada nos 

hábitos da população estadunidense, diferentes dos costumes brasileiros, gerou um 

impacto negativo na tropa. Entretanto, o aperfeiçoamento das técnicas de preparo,  

o aprimoramento dos cozinheiros brasileiros e a adotação de um regime de 

alimentação mista, com reforço de alimentos nacionais, fez com que essas 

dificuldades fossem sendo superadas aos poucos até o fim da Segunda Guerra 

Mundial, em maio de 1945 (PEREIRA, 2020, p 38).  

  

Quando a FEB retornou para o Brasil em meados de 1945, obviamente, 
suspenderam-se os carregamentos de suprimento de alimentação que, até 
aquele momento, era fornecido pelos norte-americanos. Surgiu nessa fase 
um novo impacto para os pracinhas, só que agora de uma forma invertida. 
Isso, porque os nossos expedicionários haviam se acostumado a receber 
uma alimentação de boa qualidade, balanceada e confeccionada com bons 
padrões de higiene e limpeza (FARIA e PEREIRA, 2018, p. 118) 

  

 Essa experiência de alimentação no combate moderno, enquadrada em uma 

nova doutrina militar e com uma necessidade de mudança de estrutura, trouxe 

reflexos para que se realizasse esforços nos quartéis brasileiros para melhorias na 

armazenagem, preparo e distribuição dos alimentos, além da higiene e limpeza na 

confecção. (PEREIRA, 2020, p. 39) 

 A participação da FEB Segunda Guerra Mundial foi de certa forma positiva, as 

tropas brasileiras contribuíram para a vitória dos Aliados no conflito. Segundo Rosty 

(2018, p. 94), “a FEB cumpriu muito bem com suas missões e recebeu os mais 

efusivos elogios dos norte-americanos, citando-a como exemplo a ser seguido”. De 

saldo negativo, a FEB teve, em toda a campanha, 443 mortos (364 em ação, 60 em 

acidentes e 19 por doenças e motivos diversos) (FARIA, 2015, p. 273). 
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 Já a participação da Logística brasileira, apesar de todas as dificuldades 

encontradas no momento do apoio, foi reconhecida como fator positivo do combate, 

conforme as palavras do comandante da FEB:  

 

O general Mascarenhas de Moraes assim definiu a participação da logística 
nas ações ofensivas desencadeadas no final da Campanha da Itália: O êxito 
que coroou as operações nesta fase de perseguição e decidiu os destinos 
da campanha repousa sobre a eficiência, oportunidade e rendimento sobre 
humano dos transportes e na segurança com que os reabastecimentos e 
evacuações foram acionados (FARIAS, 2016, p. 11) 

 

 Os reflexos das experiências vivenciadas na Segunda Guerra Mundial 

começaram a ganhar força no campo do ensino militar em 1946, quando o coronel 

Castello Branco, oficial de operações da FEB, foi nomeado Diretor de Ensino da 

Escola de Estado-Maior, e junto a outros oficiais que participaram do conflito, 

puderam iniciar um trabalho de elaboração de novos regulamentos que visavam 

difundir a doutrina que fora empregada pela FEB nos campos da Itália. As escolas 

de formação, aperfeiçoamento e de estado-maior ficaram com os encargos da 

difusão e divulgação dessa nova doutrina no âmbito do Exército Brasileiro (FARIA, 

2015, p. 278) 

 Modificações importantes também foram realizadas na organização do 

Exército e no recrutamento de pessoal. Foram realizados grandes investimentos na 

aquisição de uma enorme quantidade de armamentos e equipamentos dos EUA. E o 

processo de seleção de pessoal buscou a exigir homens com níveis culturais e 

intelectuais mais elevados para atender as novas exigências técnico-profissionais 

das unidades (FARIA, 2015, p. 278) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Armamentos, equipamentos e viaturas do EB, no pós-Guerra.  

Fonte: FARIA, 2015, p. 279 
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 Especificamente, para o Serviço de intendência, a participação da logística na 

campanha na Itália trouxe evoluções importantes para o futuro da Intendência e da 

doutrina do apoio logístico. Além disso, contribuiu para a constituição de um espírito 

de corpo entre o combate e a logística em todas as operações. A materialização 

aconteceu com a formação dos oficiais do Serviço de Intendência na Academia 

Militar das Agulhas Negras, o aprimoramento da doutrina militar a partir das 

experiências adquiridas no TO e o início da frequência do oficial intendente à Escola 

de Comando e Estado-Maior do Exército (FARIA, 2014, p. 28, FARIA e PEREIRA, 

2020, p. 67362)  

  

A disposição dos elementos de apoio logístico em praticamente todo o 
campo de batalha constituiu fator irreversível de apoio à decisão para a 
formação combinada em uma única escola: a Escola Militar de Resende. 
Recipiendária dos cadetes do Realengo, a futura Academia Militar das 
Agulhas Negras recebeu, também, os alunos do Casarão em 1945 para 
uma grade curricular própria, distinta das armas, aprofundada em 3 (três) 
anos (FARIA e PEREIRA, 2020, p. 67362).  

 

 Cabe ainda ressaltar, o papel que as experiências retidas na guerra tiveram 

na organização do Serviço de Intendência do Exército Brasileiro:  

 

Aproveitando os ensinamentos colhidos nos campos da Itália, por ocasião 
da Segunda Guerra Mundial, o Exército resolveu realizar uma nova 
reformulação na sua organização básica, e, assim, pelo do Decreto-Lei n.º 
9.120, de 2 de abril de 1946 – Lei de Organização dos Quadros e Efetivos 
do Exército – organizou o Serviço de Intendência. Sendo assim, este 
decreto, bem como sua data de publicação, são considerados como os de 
criação do atual Serviço de Intendência do Exército Brasileiro (BRAZ, 2004, 
p. 60). 

 

 Em relação ao emprego do Serviço de Intendência em campanha após a 

Segunda Guerra Mundial, também sofreu uma grande influência da doutrina 

estadunidense à qual ainda hoje vem sendo gradualmente assimilada e adaptada ao 

emprego da logística militar brasileira. Essa evolução doutrinária fica materializada 

pela adoção, por parte do Exército Brasileiro, de diversos manuais de campanha que 

vêm implicando em significativas mudanças nas atribuições e no enquadramento do 

pessoal e das organizações militares de intendência (BRAZ, 2004, p. 61). 
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