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A LOGÍSTICA MILITAR BRASILEIRA NA GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA: 
ASPECTOS QUE INFLUENCIARAM NO CONFLITO 

 
Leonardo Dalenogare* 

Alex Rodrigues de Andrade** 
 
RESUMO 

O estudo da história militar é importante para aumentarmos o conhecimento de aspectos que 

deram certo servindo assim de embasameto no processo de tomada de decisão do chefe militar. 

Mais importante ainda é conhecer as falhas dos processsos. Neste sentido, o presente estudo 

busca na Guerra da Tríplice Aliança considerações logísticas do conflito que influenciaram nos 

rumos deste conflito regional. Através do conhecimento dos aspectos logísticos deste conflito 

armado podemos entender a evolução da logística ao longo da Guerra do Paraguai e lições 

aprendidas deste conflito. No presente estudo a análise dos aspectos logísticos são feitas em 

consonância com os termos logísticos utilizados no Exército Brasileiro nos dias atuais. Este 

paralelismo se faz necessário para melhor compreensão e discussão do assunto.      

     
Palavras-chave: Logística Militar. Exército Brasileiro. Guerra. Triplíce Aliança. 
 
ABSTRACT 
The study of military history is important to increase the knowledge of aspects that have worked, 

thus serving as a basis in the decision-making process of the military chief. The most important 

thing is to know the failures of the processes. In this sense, the present study seeks in the Triple 

Alliance war logistical considerations of the conflict that influenced the direction of this regional 

conflict. Through the knowledge of the logistical aspects of this armed conflict we can understand 

the evolution of logistics throughout the Paraguayan War and lessons learned from this conflict. 

In the present study, the analysis of logistic aspects is made in consonance with the logistic terms 

used in the Brazilian army in the present day. This parallelism is necessary for a better 

understanding and discussion of the subject. 
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1 INTRODUÇÃO 

         Antes de nos aprofundarmos no estudo vale fazer um apanhado sobre o 

assunto logística militar. O termo Logística nos remete a significados distintos 

que surgiram em lugares e tempos distintos. Na antiga Grécia logistikos signifi-

cava habilidade em calcular. Nos império Romano e Bizantino, o termo latino 

logista se referia a algumas atividades de administração; por fim na França a 

expressão mar chal des logis era referente à autoridade encarregada de prover 

alojamento, alimentação e fardamento às tropas, a partir do reinado de Luís XIV 

(1638–1715). 

Buscando analisar o valioso trabalho realizado por Vas, fica perceptível a 

importância da logística no campo de batalha. 

Com conflitos cada vez mais distantes, o “estudo” de movimentos e da 
manutenção de soldados em campanha ganhou importância 
crescente, mesmo que essa manutenção ocorresse basicamente na 
retaguarda e geralmente via saques e pilhagem. As necessidades de 
apoio a uma força militar quando em batalha se perpetuam desde o 
princípio dos conflitos organizados, fato pouco documentado e pouco 
trabalhado em sua historicidade. 
[...] Em sua evolução histórica, o princípio da concepção de “apoio 
logístico” teria sido implementado na Suécia, pelo rei Gustavo Adolfo, 
entre 1611 e 1632, como forma de dinamizar práticas de suprimentos 
e manutenção com a criação de um sistema de comboios, devidamente 
protegidos, chamados de “trens”. (VAS, 2011, p. 63). 

 

Outro importante estudioso da arte da guerra foi Sun Tzu que em sua va-

liosa obra descreve que:  

[...] um general capaz não faz um segundo recrutamento nem carrega 
mais de duas vezes seus vagões de suprimentos. Uma vez declarada 
a guerra, não perderá um tempo precioso esperando reforços, nem 
voltará com seu exército à procura de suprimentos frescos, mas 
atravessara a fronteira inimiga sem demora. O valor do tempo — isto 
é, estar ligeiramente adiante do adversário — vale mais que a 
superioridade numérica ou os cálculos mais perfeitos com relação ao 
abastecimento. (TZU, 1995, p. 22). 

 

Além de ressaltar a importância da logística no fator de decisão tempo, 

Sun Tzu acrescenta: 

Traga material bélico, mas tome as provisões do inimigo. Assim, o 
exército terá alimentação suficiente para suas necessidades. A 
pobreza do erário público obriga um exército a ser mantido com 
contribuições vindas de longe. Contribuir para manutenção de um 
exército leva o povo ao empobrecimento. (TZU, 1995, p. 23). 

 

Outro célebre estudioso de assuntos militares foi Maquiavel, em sua aná-

lise relacionada à investidura de Aníbal contra Roma, ele comenta o seguinte:  

Quando se está em marcha, deve-se preparar os caminhos por meio 
de sapadores e outros operários que terão a proteção da cavalaria 
ligeira, encarregada da exploração. Um exército poderá fazer assim 



dez milhas por dia e sobrar-lhe-á bastante tempo para os trabalhos de 
acampamento e para preparar as refeições, porquanto a marcha 
ordinária é de vinte milhas. (MAQUIAVEL, p.114) 

 

Desta maneira, fica notável a importância que é dada a toda parte que diz 

respeito a logística na guerra. Sendo fator preponderante no desfecho de um 

conflito. A abertura de caminhos, alimentação e acampamentos para a tropa 

eram fundamentais nos conflitos antigos e mais importante ainda nos atuais.  

Grande pensador militar que merece destaque em nossa pesquisa é An-

toine Jomini, o qual apresentou a logística com relevância em sua obra. Segundo 

ele:  

[...] a palavra logística é derivada, como sabemos, do título do major 
général des logis (traduzido para alemão por Quartiermeiister), um 
oficial cuja função era antigamente a de alojar e acampar as tropas, de 
dirigir as marchas das colunas e de colocá-las no terreno. A logística 
era então bastante limitada. Mas, quando a guerra começou a ser feita 
sem acampamentos, os movimentos se tornaram mais complicados e 
os oficiais de estado-maior tiveram atribuições mais amplas: O Chefe 
de estado-maior foi encarregado de transmitir as concepções do 
general em relação aos pontos mais distantes do teatro de guerra e de 
obter os documentos necessários para planejar as operações. O chefe 
de estado-maior era chamado a assistir o general na preparação de 
seus planos, a dar informação deles aos subordinados, em ordens e 
instruções a explicá-los e mesmo a superintender a sua execução, 
tanto no conjunto quanto nas minúcias. Suas funções se estenderam, 
portanto, a todas as operações de uma campanha. (JOMINI, 1947, p. 
126). 

 

Segundo Jomini a importância da logística se traduz pelo significado que 

apresenta nas responsabilidades dos oficiais generais e de estado-maior além 

disso relata a diferença da antiga logística e da moderna, como se segue: 

[...] por conseguinte, os conhecimentos dum bom chefe de estado-
maior passaram a compreender também as diferentes partes da arte 
da guerra. Se o termo logística inclui tudo isso, os volumosos tratados 
dos analistas militares, todos em conjunto, mal poderiam dar um 
esboço incompleto do que é a logística, pois não seriam mais nem 
menos do que a ciência de aplicar todos os conhecimentos militares 
possíveis. Se concordamos em que a velha logística refere-se 
unicamente às minúcias das marchas e estacionamentos, e em que, 
além disso, as funções dos oficias de estado maior nos dias atuais 
estão intimamente ligadas às mais importantes combinações 
estratégicas, devemos admitir que a “logística” inclue apenas uma 
pequena parte das tarefas dos oficiais de estado-maior. Se 
conservamos o termo, devemos compreendê-lo como grandemente 
aumentado e desenvolvido na sua significação, de modo que, abrange 
não somente as tarefas de oficiais de estado-maior comuns, mas 
também as do general-em-chefe. (JOMINI, 1947, p. 126-7). 

 

Jomini também destacou a importância dos depósitos nas campanhas mi-

litares, além de caracterizar suas posições no terreno: 

Os depósitos devem ser escalonados, tanto quanto possível, sobre três 
linhas de comunicações, a fim de suprir as alas do exército mais 



prontamente, para estender o máximo possível a área da qual os 
sucessivos suprimentos devem ser tirados e, finalmente, como meio de 
melhor cobrir a linha de depósitos. Com este último objetivo será 
conveniente que os depósitos das alas sejam estabelecidos sobre 
linhas que venham convergir sobre a linha principal de operações, que 
se encontrará geralmente no centro. Essa disposição tem duas reais 
vantagens: primeiro, os depósitos ficarão menos expostos às ações do 
inimigo, pelo aumento da distância que os separa deste; segundo, 
facilita os movimentos do exército para a retaguarda, ao se concentrar 
sobre um ponto único da linha de operações, com o fim de retomar a 
iniciativa e cair sobre o inimigo que tenha conseguido alguma 
vantagem momentânea. (JOMINI, 1947, p. 126). 

 
Outra importante colaboração de Jomini foi: 

[...] não só é necessário reunir grandes quantidades de suprimentos, 
como também é indispensável ter os meios para transportá-los com o 
exército ou atrás dele. Essa é a maior dificuldade, particularmente em 
expedições rápidas. Para facilitar o seu transporte, as rações devem 
consistir dos artigos mais portáteis (tais como biscoitos, arroz, etc.), e 
as viaturas devem ser não só leves como sólidas, de modo que possam 
passar em todos os tipos de estradas. A vizinhança do mar é 
inestimável para o transporte de suprimentos: a quem for senhor desse 
elemento, parece que nada faltará. Cursos d’água e canais 
navegáveis, quando paralelos à linha de operações do exército, tornam 
o transporte de suprimentos muito mais fácil e, além disso, aliviam as 
estradas dos numerosos veículos que são necessários. Por essa 
razão, as linhas de operações assim situadas são as mais favoráveis. 
(JOMINI, 1947, p. 85/6). 

 

Diante disto fica evidente a importância histórica na evolução da logística 

nos campos de batalhas. Sendo ela, muitas vezes, determinante na conquista 

de objetivos por parte dos Exércitos, principalmente quando os combates come-

çam a tomar características de movimento. 

Por ocasião da realização das operações militares a logística exerce papel 

de grande importância, pois está relacionada diretamente ao sucesso e ao tempo 

desprendido nas operações. O planejamento e a execução das atividades logís-

ticas deve estar integrado antes do início dos conflitos bélicos para que não se 

perca tempo por ocasião da guerra. A perda de tempo na solução dos conflitos 

armados podem influenciar diretamente na opinião pública dos países envolvi-

dos, podendo influenciar atores políticos, fazendo que o conflito se encerre antes 

de alcançar os objetivos pretendidos.  

Para melhor compreensão do assunto, trouxemos alguns conceitos utili-

zados no manual de Logística Militar Terrestre do Exército Brasileiro EB70-MC-

10.238:  

A logística deve ser concebida para atender às operações de amplo 
espectro, em situações de guerra e não guerra, com uma estrutura 
capaz de evoluir de uma situação de paz para a de guerra/conflito 
armado. Para tanto, sua organização será pautada pela flexibilidade, 
adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade. (EB70-
MC-10.238, 2018, p.1-1) 



 

Neste contexto o referido manual fundamenta a Logística da seguinte ma-

neira:  

2.1.1 A logística é essencial para a manutenção e a exploração da 
inicitiva, determina a amplitude e duração das operações terrestres e 
contribui para a liberdade de ação durante as operações. 
2.1.2 O planejamento logístico, integrado e sincronizado com o 
planejamento de emprego da Força Terrestre, tem por objetivo manter 
a prontidão operativa e aumentar o Poder de Combate da força 
apoiada em todo o espaço de batalha. (EB70-MC-10.238, 2018, p.2-1) 

  

 Sendo assim, é necessário apresentar também algumas noções sobre a 

Guerra do Paraguai. O conflito teve início em novembro de 1864. Naquele perí-

odo era de fundamental importância para o Império reforçar suas bases políticas. 

Esperava-se que a Guerra do Paraguai fosse ser rápida e efetiva, porém não foi 

isto que se verificou. O Paraguai apresentou elevada resistência durante o con-

flito armado e isto fez com que o mesmo se arrasta-se por cinco anos. 

O início da Guerra apresenta um Brasil despreparado para um esforço 

desta envergadura. Desta forma, houve uma grande demanda na mobilização 

de recursos humanos e materiais. Algo que o país não havia vivido até aquele 

momento. 

Nos esforços de guerra fica perceptível a necessidade de envolvimento 

da nação como um todo. A integração entre as logísticas civis e militares é de 

fundamental importância para o sucesso do conflito. Esta integração deve se dar 

em todas as funções logísticas, desde o envolvimento com o transporte de pes-

soal e suprimento, mobilização de efetivos, confecção de materiais para o em-

prego militar no conflito.  

 

1.1 PROBLEMA 

Os conhecimentos históricos sempre foram de fundamental importância 

para que os profissionais alcancem um entendimento das ciências e processos 

desenvolvidos nas diversas áreas. Neste sentido, através do presente estudo 

busca-se entender como aconteceu a logística na Guerra do Paraguai. 

O presente estudo mostra-se de fundamental importância pois a Guerra 

do Paraguai torna-se um ponto de inflexão na logística militar brasileira, fazendo 

que se adotem procedimentos e se criem ou modifiquem processos. Buscando 

assim uma evolução logística no campo de batalha que antes, aparentemente, 

não tinha relevância, principalmente no meio operacional e tático. 



Neste sentido, buscamos realizar uma pesquisa baseada em: como se 

caracterizou a logística militar brasileira na Guerra da Triplíce Aliança e a sua 

relação com as funções logísticas atuais? 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos da investigação a ser realizada podem ser assim descritos: 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Conhecer fatores logísticos do Exército Brasileiro que influenciaram no 

desenvolvimento da Guerra da Triplíce Aliança. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Serão observados os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar as principais mudanças no campo logístico para atender as 

necessidades do combate. 

b) Relacionar os problemas logísticos do conflito com as funções 

logísticas empregada pelo Exército Brasileiro na atualidade. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 Este trabalho pretende conhecer o passado da logística militar brasileira 

durante o maior conflito da América do Sul, a Guerra da Triplíce Aliança. É de 

fundamental importância que venhamos a conhecer os avanços logísticos que 

deu-se naquele período, para entender as capacidades e limitações do Exército 

Brasileiro frente a uma ameaça externa. Além disso, como cita o teórico político 

irlandês, Edmund Burke: um povo que não conhece a sua história está conde-

nado a repeti-lá.  

Outrossim, cresce de importância o estudo do assunto pois a logísitca mi-

litar é de interesse de todos os combatentes envolvidos num conflito. Desta ma-

neira, procura-se apresentar um entendimento sobre os processos e procedi-

mentos da época, fazendo uma relação com teorias em uso no Exército Brasi-

leiro. 

O presente estudo mostra-se de fundamental importância pois a Guerra 

do Paraguai torna-se um ponto de inflexão na logística militar brasileira, fazendo 

que se adotem procedimentos e se criem ou modifiquem processos. Desta ma-

neira busca-se uma evolução logística no campo de batalha que antes, aparen-

temente, não tinha relevância, principalmente no meio operacional e tático. 

Além disso, o estudo deste conflito é fundamental para entendermos as 

demandas que houveram por parte dos aliados, aumentando assim o conheci-

mento a respeito dos planejamentos e processos logísticos que deram certo na 



época do conflito. Porém, o levantamento dos processos que não se apresenta-

ram eficiente é importante para aumentar o cabedal de lições aprendidas e não 

cometermos os mesmos erros daqueles que nos antecederam. 

 

2 METODOLOGIA 

Para entendermos melhor o assunto e colhermos subsídios que pudes-

sem chegar a solução do problema, procuramos realizar uma pesquisa explora-

tória através de uma leitura analítica de livros, documentos e outros trabalhos, 

com a intenção de analisar o contexto histórico em que se encontrava o Brasil 

antes e durante a Guerra da Tríplice Aliança.  

Quanto à forma de abordagem do problema foram utilizados métodos de 

pesquisa qualitativa, sendo necessário fazer o estudo do campo político, econô-

mico e militar, com enfoque principal na parte logística, fazendo relação direta 

com os manuais de logística em vigor no Exército.  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 No sentido de embasarmos nosso estudo, relacionamos processos logís-

ticos empregados na Guerra da Tríplice Aliança com definições das funções lo-

gísticas atuais. Para isto, foi feita uma ampla pesquisa em livros, artigos, traba-

lhos e documentos da época.  

2.1.1 ANTECEDENTES E CONSIDERAÇÕES DO CONFLITO 

Vale apresentar alguns antecedentes do conflito para entender um pouco 

mais sobre o contexto geográfico, político, social e militar brasileiro, anos antes 

do início do conflito bélico entre os aliados (Brasil, Argentina e Uruguai) e o Pa-

raguai. 

Sendo assim, Ferreira (2006) nos apresenta que o Brasil imperial, após 

debelar uma série de revoltas internas e tendo superado o período de regência, 

passou a um momento de mudança de rumos quanto a sua atuação direta no 

contexto regional e sub-regional da Bacia do Rio da Prata. 

Segundo Amado Cervo e Clodoaldo Bueno, as seguintes variáveis foram 

condicionantes da política brasileira de limites de fronteira no século XIX: 

a) consolidação prévia do Estado Nacional; b) tardio despertar da 
consciência pública ante o problema; ausência de um mito de fronteira, 
com capacidade de determinação sobre a política; percepção do 
significado da fronteira no quadro da idéia de nacionalidade, nutrida 
pelo mito da grandeza legada; e) redução da questão à sua dimensão 
jurídico-política; f) elaboração de uma doutrina que vinculasse 
coerentemente os limites àquela ideia de nacionalidade; g) pouca 
interferência do sistema produtivo, que se expandia voltado para dentro 
(açúcar, café) ou preservando a ocupação interior (gado, mineração, 
borracha). (CERVO,BUENO, 2002, p.90). 



 

Naquela época o Brasil tinha uma estrutura militar constituída, basica-

mente em Exército de Linha e Guarda Nacional. Neste sentido, Vas coloca que:  

Em virtude da criação da Guarda Nacional e do recrutamento, 
diferenciado para ambas as forças, fizeram-se necessários vários 
ajustes legais, de forma que o procedimento de recrutamento para a 
tropa regular do Exército de linha foi alterado algumas vezes, em 1837, 
1841, 1848 e 1852. Assim, mudavam-se as leis, mas a essência 
continuava a mesma, ou seja, cada nova lei só aumentava a lista 
daqueles que estavam isentos de prestar o serviço militar no Exército 
de linha. Chegou-se ao absurdo de exigir-se atestado de boa conduta 
para quem não queria ser alistado. Nesse contexto, as reorganizações 
e pequenas adequações colocadas em prática são as mais 
expressivas indicações de um moroso e confuso esforço 
profissionalizante, levado a cabo de forma parcelada, com o máximo 
de suspeitas aos olhos políticos do Estado e minimamente interessante 
aos olhos do restante da sociedade. (VAS, 2011, p.58) 

 

Além disso, é importante salientar que em meados do Séc. XIX o Exército 

de linha começa a ser reformado, principalmente na questão de material abran-

gendo também a política de pessoal. Tal fato é bem observado por  Vas: 

 O Exército de linha começou a ser reformado, aos poucos, em sua 
estrutura e organização, com novidades na legislação e, mais tarde, no 
tocante às suas demandas técnicas e tecnológicas, em 1852, com a 
criação da Comissão de Melhoramento dos Materiais do Exército. 
Efetivamente, todas essas mudanças começaram a surtir efeito prático 
a partir da década de 1860 e tiveram grande impulso com a Guerra do 
Paraguai (1864–70), de onde o Exército de linha saiu, material e 
organizacionalmente, mais bem equipado e mais coeso, porém ainda 
aquém de muitos de seus congêneres. (VAS, 2011, p.59). 

 

Ficava perceptível que o Exército de linha carecia de investimentos tanto 

em material quanto em pessoal, isto tornava insuficiente o aparato militar para a 

entrada num conflito externo que demandasse o emprego do efetivo e do mate-

rial utilizado na época, como foi apresentado por, Vas: 

Pelo lugar político e propósitos da Guarda Nacional e pela ausência de 
investimentos palpáveis do Estado no Exército de linha, além da 
inexistência de uma política de recrutamento e treinamento que 
profissionalizasse e dignificasse essa instituição, a estrutura militar 
brasileira era insuficiente para um conflito externo de grande 
envergadura, de forma que a guerra principiou com um Exército de 
linha brasileiro apequenado. (VAS, 2011, p.60). 

 

A Guerra da Tríplice Aliança teve grande importância, apresentando uma 

relativa modernização do Exército Brasileiro. A história militar brasileira viveu um 

período peculiar, pois a guerra exigia que o Império envida-se esforços para re-

crutar, instruir, transportar e abastecer os soldados. 

Segundo Ricardo Salles: 

A Guerra do Paraguai se constituiu numa das primeiras experiências 
de guerra total, coletiva, moderna e nacional do mundo 



contemporâneo. Um tipo de guerra em que as cinco dimensões do 
Estado apontadas por Smith (1992) estariam claramente presentes e 
em que o conjunto das sociedades envolvidas fosse afetado de modo 
significativo. Assim como a Guerra Civil Americana, a Guerra do 
Paraguai implicou este esforço conjunto das principais sociedades 
protagonistas do conflito. Máquinas administrativas bélicas, direta ou 
indiretamente sob o controle do Estado, foram montadas para apoiar a 
ação militar de exércitos baseados no recrutamento universal para 
alimentar o esforço de guerra que visava à destruição completa do 
adversário, pronunciando a guerra total de 1914. (SALLES, 1997, 
p.134-5) 

 

Inicialmente, o esforço de guerra gerou problemas que, em sua grande 

parte, não foram resolvidos satisfatoriamente. Apenas nos momentos finais do 

conflito as experiências militares da Guerra Civil dos Estados Unidos, chegaram 

à Guerra do Paraguai, auxiliando no fim do conflito armado. 

No princípio acreditava-se numa guerra que tivesse um pequeno período 

temporal, conforme Figueira: 

Acreditava-se naquele momento que a guerra seria rápida. Os dois 
lados tinham essa convicção. López estava otimista: tinha uma 
confiança ilimitada no soldado paraguaio e não acreditava no potencial 
militar do Brasil. Por sua vez, o otimismo dos aliados pode ser avaliado 
pela proclamação de Mitre ao falar a uma multidão em Buenos Aires, 
no dia 16 de abril de 1865: “Em 24 horas aos quartéis, em três semanas 
em Corrientes, em três meses em Assunção!”. (FIGUEIRA, 2001, p.23) 

 

Contudo, não foi isto que aconteceu após o início da Guerra. Vantagem 

paraguaia foi constatada desde o início da guerra até o fim de 1865, quando 

começou o avanço aliado, sendo o mesmo intercalado por paradas e reorgani-

zação das forças até o fim de 1868 e início de 1969, quando houve a ocupação 

da capital paraguaia. Porém, através da persistência paraguaia, que se traduz 

numa crença de apoio boliviano nas montanhas na divisa com este país, a guerra 

ainda leva mais um ano até chegar ao seu fim. 

Através da leitura a respeito do tema, verifica-se, por meio da Guerra da 

Triplíce Aliança um ponto de inflexão na logística militar brasileira. Percebe-se a 

complexidade e a importância do apoio logístico no campo de batalha. Como 

afirma Vas:  

A Guerra do Paraguai foi um desses eventos militares nos quais a 
operacionalidade logística rapidamente se tornou um diferencial, 
nalgumas vezes um entrave, noutras uma vantagem estratégica. O 
apoio logístico, em uma situação de guerra, pode partir de governos e 
da iniciativa privada, mais especificamente de “particulares” ou “civis”, 
no caso do século XIX brasileiro, fato que fez crescer o potencial bélico 
brasileiro e expôs as dramáticas limitações e os problemas decorrentes 
de uma maciça mobilização militar. (VAS, 2011, p.55) 

 

A logística no império se apresentava da seguinte maneira, segundo Car-

neiro:  



O embrião desse conjunto de serviços está em 1811, quando foram 
criados por dom João os arsenais de guerra. Todavia, no Brasil, o 
congênere desse quadro começou a funcionar somente após a 
implantação, em 1821, por dom Pedro I, do Quartel-mestre General, 
cuja finalidade era prover a tropa de fardamento, arreamento e 
correame, material de acampamento, outros materiais e utensílios 
utilizados pelo Exército e alimentação. Essa nomenclatura perdurou 
até 1896, quando foi alterada para Intendência Geral de Guerra. No 
mesmo ano, 1821, também foi criado o Comissariado Militar do Brasil, 
com incumbência de abastecer as tropas com gêneros alimentícios. 
Esse órgão foi extinto em 1830, logo após a campanha cisplatina. 
(VAS, 2011, p. 79, apud CARNEIRO, 1940) 

 

2.1.2 FUNÇÕES LOGÍSTICAS 

Por ocasião da revisão da literatura procurou-se apresentar os conceitos 

das funções logísticas do presente, sem o profundo detalhamento dos mesmos,  

em paralelo com a pesquisa  dos acontecimentos da Guerra do Paraguai.  

Com isto, criamos uma relação direta entre presente e passado, ficando 

mais claro a compreensão do modelo para posterior discussão. Sendo assim, 

faz-se necessário apresentar conceitos do Manual de Campanha Logística Mili-

tar Terrestre EB70-MC-10.238. 

2.1.3 FUNÇÃO LOGÍSTICA SUPRIMENTO 

O manual de Logística Militar Terrestre define esta função logística da se-

guinte maneira: 

3.2.1 Esta Função Logística 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. 
3.2.6 CADEIA DE SUPRIMENTO  
3.2.6.1 Cadeia de suprimento é o conjunto integrado das organizações, 
do pessoal, dos equipamentos, dos princípios e das normas técnicas 
destinado a proporcionar o adequado fluxo do suprimento.  
3.2.6.2 A cadeia de suprimento é dependente da combinação de 
diversos fatores, entre os quais se destacam: a) a capacidade e 
disponibilidade de meios e vias de transporte; b) a capacidade das 
organizações logísticas de obter, estocar e processar os itens; c) a 
confiabilidade dos dados referentes à demanda, aos estoques e ao 
material em trânsito; d) o risco logístico admitido; e) o nível de serviço 
estabelecido; f) a disponibilidade e a confiabilidade dos diversos 
fornecedores; e g) o nível de nacionalização dos PRODE. (EB70-MC-
10.238, 2018, p.3-2,3-3). 

 

Visto a definição do manual podemos inferir relações com a campanha 

militar da Guerra da Tríplice Aliança. Segundo Francisco Doratioto o aumento de 

efetivos durante a mobilização para a guerra levou a graves problemas logísti-

cos, principalmente no que diz respeito à itens básicos: 

Outro problema sério, decorrente do aumento de efetivos, era a falta 
de uniformes, capotes e barracas; essa precariedade causava 
descontentamento, levando a oficialidade a pedir frequentes licenças 



ou simular invalidez. Cabia a Osório o difícil encargo de organizar um 
exército de campanha em plena guerra, deslocado em relação aos 
centros de apoio logístico do Brasil, que o obrigou a tomar decisões 
firmes e enérgicas. Para prover suas tropas, Osório comprou em 
Montevidéu tudo que lhe pareceu indispensável e urgente por iniciativa 
própria, sem aprovação prévia do governo imperial. Também criou um 
hospital militar na capital uruguaia e colocou em dia o pagamento dos 
soldos, atrasados em dois meses. (DORATIOTO, 2002, p. 36)  

 

Como o Exército estava deslocado em relação aos eixos de integração 

logística do território brasileiro, outras providências importantes foram tomadas 

pelo general Osório em relação a obtenção de suprimentos conforme Doratioto 

descreve:  

Enquanto não se definia a invasão do Paraguai, o general Osório não 
permaneceu inerte. Criou na cidade de Corrientes uma oficina para 
fabricar cartuchos. Até janeiro de 1866, já haviam sido produzidos 
cerca de 2 milhões de cartuchos, para diferentes tipos de armas. 
Também chegavam a Corrientes os reforços do Brasil, desembarcados 
em um porto especial utilizado exclusivamente para movimentação de 
armamento e tropas brasileiras. Na cidade existia, ainda, um hospital 
militar brasileiro. (DORATIOTO, 2002, p. 108) 

 
 Após a invasão do Paraguai, a dificuldade de encontrar recursos locais 

para alimentar a tropa brasileira, sendo a alimentação da tropa baseada no con-

sumo da carne bovina como se segue, desta forma Doratioto apresenta o se-

guinte: 

A ausência de recursos locais obrigava que o abastecimento de 
gêneros alimentícios viesse de Corrientes. O alimento principal da 
tropa era a carne do gado correntino, trazido vivo e abatido no 
acampamento. Na região do Passo da Pátria não havia pastagens 
formadas, mas, sim, uma rala vegetação, e era insuficiente a forragem 
trazida da Argentina para alimentar os animais de tração e cavalos, que 
sofriam grande mortalidade. (DORATIOTO, 2002, p. 116) 

 
Sendo assim, é necessário analisar também como acontecia parte da ob-

tenção do suprimento. Com relação à utilização de suprimentos do território ini-

migo invadido, Doratioto cita:  

Enquanto isso, do lado aliado, em novembro e dezembro de 1867, fez-
se o reconhecimento do território inimigo até o rio Tebicuarí, um dos 
principais afluentes da margem esquerda do rio Paraguai. Essas 
exepdições arrebanharam cerca de 4 mil cabeças de gado, que se 
constituíram nos primeiros recursos que até então os aliados tiraram 
do país invadido. (DORATIOTO, 2002, p. 116) 

 
Outro escritor do assunto, Cerqueira, apresenta o seguinte:  

A maior fraqueza do sistema de suprimento brasileiro estava nos 
cavalos. Em suas memórias, o General Cerqueira culpa Osório por 
permitir que os cavalos morressem de fome e elogia Caxias por ter 
reconstituído a cavalaria, mas o Conde d’Eu viu-se obrigado a tomar 
cavalos emprestados dos seus aliados ao suceder a Caxias no 
comando das tropas. A falta de cavalos tornou difícil aos aliados dar 
continuidade as suas vitórias, prolongando muito a guerra. 

 



Durante toda a campanha do Paraguai a crise logística tem um incidência 

e influenciava diretamente no moral da tropa. Ficou claro também que a logística 

das tropas demorava um tempo maior que os elementos de manobra. Estes fatos 

ficam perceptíveis e são citados por Doratioto:  

Derrotado em Itororó, Caballero e suas forças remanescentes se 
retiraram para Villeta, que fica mais ou menos a uns seis quilômetros 
de distância. Caxias, exausto física e psicologicamente, não ordenou à 
tropa de Osório, mais de 5 mil homens descansados, que 
perseguissem o inimigo. Na manhã seguinte, 7 de dezembro, Caxias 
marchou com dois Corpos de Exército, sob um sol causticante que 
matou, por insolação, dezenove soldados, até a capela de Ipané; em 
Itororó permaneceu o 2º Corpo, sob o comando do general José Luiz 
Menna Barreto, substituto do falecido general Argolo. Nesse vilarejo, 
não se forneceu comida aos milhares de soldados e ao próprio Caxias 
e seu estado-maior; a tropa estava sem receber mantimento desde o 
dia 4 e foi salva da fome ao comer as espigas de um vasto milharal 
próximo. Mais tarde, chegaram os empregados da emresa argentina 
fornecedora de víveres, “Lezica e Lanús”, que restabeleceram o 
fornecimento da bóia. (DORATIOTO, 2002, p. 243) 

 
Ao longo do conflito procurou-se melhorar as condições dos equipamen-

tos utilizados pela tropa. Com isto o Império passa a investir mais recursos finan-

ceiros buscando aparelhar melhor as tropas que estavam em constante com-

bate. Paranaguá (1868) informa que armas de repetição, como fuzis Robert´s, 

foram adquiridas:  

[...] com o fim de ensaiar a introdução das armas de carregamento pela 
culatra no nosso exército, e aproveitar ao mesmo tempo as vantagens 
do seu emprego na guerra que sustentamos, procurou o governo obter 
e fazer examinar pela comissão de melhoramentos os diferentes 
modelos das armas desse sistema, a proporção que ia tendo noticia 
dos aperfeiçoamentos que nelas se realizavam. Foi assim que, ouvindo 
o parecer da referida comissão, e na previsão de que a reserva do 
armamento de que dispunha não fosse suficiente para suprir as faltas, 
caso a guerra se prolongasse por mais algum tempo, resolveu o 
governo efetuar a encomenda de 5.000 espingardas americanas desse 
sistema, modelo Robert’s, para armamento da nossa infantaria, e 2.000 
clavinas, modelo Spencer, para a cavalaria. 

 
Ainda em abordagem sobre o armamento adquirido ao longo do conflito, 

declara Vas: 

As clavinas de repetição modelo Spencer, de sete cartuchos, mais 
apropriadas à cavalaria, foram adquiridas a partir de 1867. Essas 
armas de repetição foram adquiridas, principalmente, dos Estados 
Unidos. Foram utilizadas ainda pistolas de pederneira ou fulminante e 
revólveres franceses Lefaucheaux. Algumas Miniés de antecarga e 
cartucho combustível foram substituídas pelas Comblain, de 
retrocarga, com cartuchos metálicos e de repetição. Também foram 
compradas clavinas Winchester, de 14 cartuchos, adquiridas logo após 
o término da guerra com o Paraguai. As inovações no armamento 
tardaram a chegar aos combates no Paraguai, por conseguinte a maior 
parte do armamento que as forças de terra possuíam já estava 
tecnologicamente ultrapassada para o período. Os avanços técnicos 
conseguidos ao longo da Guerra Civil nos Estados Unidos foram pouco 
aproveitados pelo Império brasileiro. (VAS, 2011,p.99) 

 



2.1.4 FUNÇÃO LOGÍSTICA MANUTENÇÃO  

Segundo o manual de Logística Militar Terrestre (2018), a função logística 

manutenção refere-se ao conjunto de atividades que são executadas, visando 

manter o material em condição de utilização, durante todo o seu ciclo de vida e, 

quando houver avarias, restabelecer essa condição. Com isto fica assegurado, 

através da manutenção, a disponibilidade dos equipamentos por meio da repa-

ração e da gestão do dos conjuntos de reparação. Outra importante questão le-

vantada no mesmo manual é:   

3.3.3 Os responsáveis pelas aquisições de sistemas de armas e 
equipamentos devem atentar para a periodicidade e a simplicidade das 
técnicas e procedimentos de manutenção, tendo em vista 
influenciarem diretamente seu índice de disponibilidade operativa. 
(EB70-MC-10.238, 2018, p.1-1) 

 
Caxias deu grande importância a reestruturação e reorganização das tro-

pas. A importância da manutenção do material bélico é apresentada no livro Mal-

dita Guerra por Doratioto (2002), “A guerra continuará em quanto este GRANDE 

AMOLADOR não tiver afiado, como pretende, todas as espadas e baionetas do 

Exército Brasileiro.” 

Já ao final do conflito foi adquirido armamento de carregar pela culatra 

sendo caracterizado por Conde d´Eu:  

[...] essas armas prestaram excelentes serviços nas mãos dos nossos 
soldados de cavalaria que nenhuma dificuldade encontraram no seu 
manejo. Entretanto o aparelho de repetição que tornava estas armas 
excelentes para a cavalaria não tem a mesma vantagem na infantaria 
em que seu emprego seria até bastante incomodo em razão das 
maiores dimensões da espingarda ou carabina. Nesta arma pois foram 
experimentados dois outros sistemas a saber: as espingardas de 
agulha prussianas que, se estou bem informado, tinham vindo para o 
Brasil em 1851, e as de sistema Roberts vindas dos Estados Unidos 
em 1867 ou 1868. As armas porém desses dois sistemas que foram 
enviadas para o nosso exército no Paraguai, em época aliás anterior 
ao meu comando, foram aí reconhecidas por inservíveis em razão sem 
dúvida de sua má fabricação. Quando comandei o exército nomiei uma 
comissão para novamente examinar algumas centenas de armas 
Roberts que encontrei nos depósitos da Assunção; o parecer porém 
que enunciou esta comissão depois de algumas experiências, 
confirmou a opinião anteriormente formada da má qualidade e 
nenhuma solidez de tais armas e nunca mais foram elas empregadas. 

 

2.1.5 FUNÇÃO LOGÍSTICA TRANSPORTE  

O EB70-MC-10.238 (2018) caracteriza esta função logística como sendo 

o conjunto de atividades que são executadas, visando ao deslocamento de re-

cursos humanos, materiais e animais por diversos meios, no momento oportuno 



e para locais predeterminados, a fim de atender às necessidades da força ter-

restre. 

Vale ressaltar outros conceitos apresentados no manual de Logística Mi-

litar Terrestre:  

3.4.2 Essa função envolve os conceitos de movimento, que consiste 
na ação de deslocar recursos (pessoal, material, estoques e outros) de 
uma região para outra, e de transporte, que engloba os meios 
especializados para movimentar esses recursos, incluindo os 
equipamentos para manipulação de material.  
3.4.3 O transporte é fundamental para o ciclo logístico, pois está 
presente em todas as suas fases, particularmente na distribuição. 
Envolve, em uma visão ampla, o capital humano, a infraestrutura física, 
as organizações, os sistemas e os equipamentos necessários ao 
cumprimento da missão das forças apoiadas. (EB70-MC-10.238, 2018, 
p.1-1) 

 
Relacionando o conceito desta função com o conflito armado percebemos 

que o transporte se mostrava muito importante para os destinos do combate, 

sendo preponderante nas definições do prosseguimento da campanha, como 

nos mostra Doratioto, após a batalha do esteiro Belaco: 

Os aliados não avançaram após a batalha e nos dias seguinte, porque 
lhes faltaram condições de mobilidade – cavalo e animais de tração – 
e provisões indispensáveis. Mesmo o avanço em 14 de maio, decidido 
três dias antes, teve que ser adiado pelo fato de a tropa argentina não 
dispor de meios de transporte e de víveres para acompanhar a força 
brasileira. (DORATIOTO, 2002, p. 118) 

 
O transporte ferroviário paraguaio também foi utilizado após a tomada de 

Assunção. Desta forma, mercadorias pessoas e equipamentos foram transpor-

tados por via férrea inimiga. Tal fato foi descrito Taunay, no Diário do Exército, 

em 25 de maio de 1869: 

[...] na estação de Pirayu encontram-se os restos de uma locomotiva, 
que fora completamente desmanchada e cujas peças mais importantes 
ou tinham sido atiradas ao arroio ou transportada para as fundições 
que o ditador mantém nas suas montanhas. Uma outra quase completa 
e só com os êmbolos sacados e os freios arrancados achava-se na 
estação de Cerro Leon, suspensa dos trilhos por dois macacos para 
mais facilmente ser destruída. Além desta máquina, existiam seis 
vagões em bom estado, três dos quais foram mandados, por causa do 
comparecimento do Regimento S. Martin, entregar ao General Mitre, 
por serem despojos arrecadados por força unida das duas nações, 
conforme o protocolo em apêndice ao tratado da Tríplice Aliança. 
(TAUNAY, 2002, p.59) 

 
Outro relato de Taunay em relação ao transporte ferroviário: 

[...] na estação foram encontrados 29 carros de condução, três vagões 
de primeira classe, nove de segundo, três de terceira, um de cargas 
com bordas, dois pequenos de aterro e seis de cargas ainda não 
acabados. À meia légua para cá da estrada achava-se uma ponte de 
40 palmos de vão destruída pelo fogo, tendo sido outro pontilhão 
inutilizado pela queima dos encontros. Difícil era, pois, a vinda de todos 
esses carros para Pirayu; entretanto, a atividade e inteligência do 
capitão de Engenheiros Jeronymo de Moraes Jardim, que 



acompanhara a expedição, venceram perfeitamente tais tropeços, e 
por meio de pontes volantes e mui ligeiras pôde todo o trem vir se reunir 
ao já tomado na estação de Pirayu. (TAUNAY, 2002, p.60) 

 

Basicamente, todo o transporte de material, feridos e suprimento para ar-

mamentos em geral (munição e armamento) durante o conflito, foi realizado atra-

vés de carretas puxadas por bois e; segundo Vas:  

O transporte constituía-se de pesadas carretas puxadas por bois, de 
tração difícil e morosa, impróprias para estradas construídas sem as 
mínimas condições técnicas. As carretas eram utilizadas na condução 
de feridos, como ambulâncias, para transporte de “trem de pontes”, de 
material de sapa, munições de boca e de guerra. No Relatório dos 
Negócios da Guerra de 1875, a comissão ainda discutia um projeto de 
implantação de um corpo e esquadrões de transporte com base em um 
projeto apresentado pelo coronel José Joaquim de Lima e Silva 
fundado no sistema norte-americano. Com as adaptações sugeridas 
pela comissão, este serviria para atender a um exército regular de 32 
mil homens em tempo de guerra. (VAS, 2011, p. 139) 

 

Outro transporte que merece destaque em nossa revisão de literatura, foi 

o transporte por navios. As companhias de navegação privadas aumentaram 

muito seus lucros neste período. Nas palavras do visconde de Ouro Preto, en-

contrados na obra de Fragoso: 

Numerosos vasos de vela ou a vapor, pertencentes uns ao Estado e 
outros fretados, partiam constantemente do Rio de Janeiro para o 
ancoradouro da esquadra e vice-versa, de modo que eram frequentes 
as comunicações entre a sede do governo e os que a tamanha 
distância se batiam pela causa nacional. Cumpria, porém, torná-las 
periódicas, em dias certos e determinados, para maior regularidade e 
facilidade dos fornecimentos. Assim se fez, estabelecendo-se uma 
linha de transportes quinzenal, zarpando simultaneamente os vapores 
da esquadra para a capital e desta para o lugar em que se achasse o 
navio almirante, nos dias 15 e 30 de cada mês, de modo que cada 
vapor demorar-se-ia nos dois pontos terminais alguns dias, durante os 
quais poderia receber os reparos de que precisasse, a carga e 
passageiros que devesse conduzir. (FRAGOSO, 1960, p.242) 

 

2.1.6 FUNÇÃO LOGÍSTICA ENGENHARIA  

Segundo a definição do manual de Logística Militar Terrestre (2018), atu-

almente empregado pelo Exército Brasileiro esta função logística reúne o con-

junto de atividades referentes à logística de material de engenharia, ao trata-

mento de água, à gestão ambiental e à execução de obras e serviços de enge-

nharia com o objetivo de obter, adequar, manter e reparar a infraestrutura física 

que atenda às necessidades logísticas da F Ter. 

Outros conceitos, transcritos do EB70-MC-10.238, devem ser apresenta-

dos para um melhor entendimento desta função ao longo do conflito aqui des-

corrido: 



3.5.2 As OM de Engenharia da F Ter, notadamente as especializadas 
em construção, dispõem de capacidades necessárias à execução das 
atividades e tarefas relativas à Função Logística. Para tanto, 
coordenam com as demais OM Log o atendimento das necessidades, 
para a execução das atividades das demais Funções Logísticas.  
3.5.3 São consideradas - desde as fases iniciais do planejamento até 
a execução - as disponibilidades em materiais, equipamentos e mão 
de obra, bem como a possibilidade de máxima utilização da 
infraestrutura e das instalações existentes, por meio da contratação 
e/ou mobilização de órgãos ou empresas civis especializadas.  
3.5.4 As atividades dessa Função Logística abrangem a previsão e a 
provisão de material das Classes IV e VI, o planejamento e a execução 
do tratamento de água, a obtenção e o controle dos bens imóveis, o 
planejamento e a execução de obras e serviços de engenharia e a 
gestão ambiental de interesse militar. 
3.5.8 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA   
3.5.8.1 Esta atividade compreende o conjunto de processos, técnicas 
e procedimentos que visam a satisfazer as necessidades das unidades 
quanto à avaliação, construção, manutenção, ampliação e reparação 
da infraestrutura física (vias de transporte, pontes, aeródromos, 
terminais de transporte, bases logísticas etc.) necessária na área de 
responsabilidade de uma F Op. Insere-se nas atividades do apoio geral 
de Engenharia. (EB70-MC-10.238, 2018, p.1-1) 

 

Durante o conflito o General Osório, por motivos de saúde, teve de ser 

substituído por Caxias. Por ocasião desta substituição, Caxias tornou-se coman-

dante de todas as tropas aliadas. Na ocasião, quando Caxias chegou ao acam-

pamento aliado em Tuiuti, Doratioto em sua obra magistral, apresenta o seguinte: 

Neste, a água para beber era obtida em buracos rasos cavados no 
areal, e era poluída e amarela, em decorrência de cadáveres sepultado 
nas proximidades; comentava-se que Caxias “bebia água de (bica) 
Carioca que lhe mandavam do Rio em pipas”. A água que os soldados 
conseguiam no areal saía quente e, para refrescá-la, os garrafões com 
o líquido eram enterrados nas barracas ou sob arbustos. 
(DORATIOTO, 2002, p. 177) 

 

Tratando sobre o assunto de obtenção e tratamento de água nos locais 

de combate, Dionísio Cerqueira (1869) após solicitar a abertura de um buraco 

em sua barraca, relata que mal tinha o camarada chegado a um palmo de fundo, 

sentimos o cheiro característico da morte. Mais uma enxada e apareceu um crâ-

nio carcomido. Entupiu o buraco e cavou outro adiante. 

 

Em sua rica obra, Doratioto (2002) cita que para realizar o transporte para 

abastecer a Armada que se encontrava entre Curupaiti e Humaitá, foram utiliza-

das tropas e prisioneiros paraguaios para a construção de uma estrada de ferro 

visando fazer a junção da esquadra com a tropa terrestre:  

Durante seis meses, os encouraçados brasileiros permaneceram entre 
Curupaiti e Humaitá e as bombardearam sem maiores consequências. 
Para abastecê-los, os transportes fluviais tinham que enfrentar os 
canhões dessa primeira fortaleza. Como solução, foi construída no 
Chaco, utilizando-se do trabalho dos fuzileiros e de prisioneiros 



paraguaios, uma estrada de ferro, que partia de Palmar e chegava em 
Porto Elisário. Os dormentes praticamente flutuavam sobre o terreno 
alagadiço e os vagões eram puxados por tração animal, posteriormente 
substituída por uma locomotiva improvisada, construída com a caldeira 
de um barco a vapor inutilizado. Essa ferrovia, com cerca de 25 
quilômetros de extensão, foi fundamental para abastecer os navios 
acima de Curupaiti, transportando para eles cerca de 65 toneladas 
diárias de munição, comida para os 1500 tripulantes e combustível. 
(DORATIOTO, 2002, p. 116) 

 

A Engenharia realizou um dos feitos mais importantes após o início da 

guerra, que foi a estrada do Chaco. Esta estrada permitiu um grande número de 

ações militares que ficaram conhecidas como “Dezembrada”. Neste sentido Vas 

apresenta: 

O avanço de tropas foi favorecido pelo mapeamento do território, pela 
construção de estradas, pontes, trincheiras, fortificações, dentre outras 
colaborações (embarque e desembarque de materiais e tropas, 
organização dos acampamentos e reconhecimentos). Um dos feitos de 
destaque da engenharia foi à construção da estrada do Chaco, que 
viabilizou uma série de ações que ficaram conhecidas como 
Dezembrada, ocorridas no fim de 1868, com as batalhas de Itororó, 
Avaí, Lomas Valentinas e Angostura. (VAS, 2011, p. 82) 

 

2.1.7 FUNÇÃO LOGÍSTICA SALVAMENTO  

Buscando amparo no manual EB70-MC-10.238 (2018) esta Função Lo-

gística refere-se ao conjunto de atividades que são executadas, visando a pre-

servar e resgatar os recursos materiais, suas cargas ou itens específicos por 

diversos meios, no momento oportuno e para locais predeterminados, a fim de 

atender às necessidades da F Ter. 

O apoio logístico pela via fluvial se apresenta como o mais importante da 

Guerra. Grande parte do suprimento e evacuação se davam pelo Rio Paraguai.  

Segundo Doratioto: 

 No início de 1868, Humaitá estava sitiada por terra. Faltava, 
porém, entre essa fortaleza e Assunção, a imposição da superioridade 
naval brasileira sobre o rio Paraguai, que criasse condições para o 
Exército aliado fazer operações utilizando-se dessa via fluvial para se 
deslocar e obter o apoio logístico. (DORATIOTO, 2002, p. 196-7) 

 

Já ao final do combate Conde d´Eu substitui Caxias em Assunção para 

iniciar a busca por Solano Lópes e, segundo Vas, meses depois da chegada em 

Assunção conde d´Eu ordena que: 

[...] o mesmo Chefe-de-Esquadra [Elisiário, do Alto Paraná] foi por Sua 
Alteza encarregado de despachar o primeiro transporte disponível, 
com o pessoal idôneo, a fim de recolherem-se, nos campos de ação e 
antigos acampamentos entre o rio Tebicuary e Assunção, todos os 
objetos que consta terem sido abandonados por falta de condução 
durante as penosas marchas de setembro a dezembro do ano próximo 
passado. (VAS, 2011, p. 137) 



 

Após a batalha de Tuiuti Doratioto faz algumas constatações em relação 

à captura de material inimigo: 

Tiveram, porém, grandes perdas, chegando uma testemunha ocular a 
afirmar, com algum exagero, que morreram 3400 paraguaios e que os 
brasileiros recolheram, nos cerca de três quilometros quadrados em 
que se desenrolou a batalha, 5480 fuzis. . (DORATIOTO, 2002, p.199) 

 

2.1.8 FUNÇÃO LOGÍSTICA RECURSOS HUMANOS  

Esta função logística, segundo o manual de Logística Militar Terrestre 

(2018), refere-se ao conjunto de atividades relacionadas à execução de serviços 

voltados à sustentação do pessoal e de sua família, bem como ao gerenciamento 

do capital humano. As seções de pessoal nos diversos níveis de execução da 

Logística são as responsáveis pelo planejamento, coordenação e integração das 

atividades relativas à Função Logística. As organizações militares logísticas de 

pessoal executam as tarefas de apoio ao pessoal no âmbito da F Ter. 

Cabe salientar a importância do tratamento que os brasileiros despendiam 

aos paraguaios mortos, destacado por Doratioto após o ataque paraguaio a 

Tuiuti:  

O terreno ficou coalhado de cadáveres paraguaios, em distância 
superior a três quilômetros, e em tal quantidade que nem todos 
puderam ser sepultados. Eram tantos os mortos que, após 48 horas 
enterrando-os, os soldados brasileiros, exaustos, estavam longe de 
terminar a tarefa. (DORATIOTO, 2002, p. 124) 

 

Seguindo na função logística recursos humanos, a Guerra do Paraguai 

teve uma carência muito grande de pessoal para recompletamento dos efetivos, 

fazendo com que o império promovesse a libertação de escravos para lutar no 

compate, conforme pode-se notar pela publicação de Doratioto: 

A dificuldade em preencher os vazios na tropa levou o Império a libertar 
escravos para lutarem no Paraguai. Por decreto baixado em 6 de 
novembro de 1866, os “escravos da nação”, do Estado, que servissem 
no Exército em guerra ganhavam a liberdade, enquanto os donos que 
libertassem os seus, para esse mesmo fim, eram recompensados com 
título de nobreza. O governo imperial também desapropriou escravos 
para enviá-los para o Paraguai, pagando indenizações generosas, as 
quais não deixavam de causar inconvenientes aos fazendeiros, pois 
era difícil a substituição desse trabalho nas lavouras. (DORATIOTO, 
2002, p. 167-8) 
 

Segundo Francisco Doratioto (2002) “O Brasil levou à guerra em torno de 

139 mil homens de um total de pouco mais de 9 milhões de habitantes, ou seja, 

cerca de 1,5% da população.” 



Também é abordado pelo mesmo autor o número de mortos, feridos e 

desaparecidos, conforme se segue: 

No período entreo início da guerra e até 18 de agosto de 1869 o 
número oficial de perdas, dado pelo governo imperial em 1870, foi de 
23917 soldados, dos quais 4332 mortos, 18597 feridos e 988 
desaparecidos. Para o general Tasso Fragoso, esses números são 
inaceitavelmente baixos, enquanto a História do Exército brasileiro, 
publicada um século depois, em 1972, pelo Estado-Maior do Exército, 
afirma que 33 mil brasileiros morreram no Paraguai. Dionísio Cerqueira 
vai mais longe e afirma, em evidente exagero, que morreram no 
Paraguai 100 mil brasileiros. [...] As memórias e cartas dos 
combatentes de diferentes nacionalidades, as notíciasem jornais da 
época, bem como a duração e as condições da guerra e o número de 
soldados que o Império enviou para nela lutarem, são elementos que 
permitem concluir ser mais provável o número de 50 mil mortos 
brasileiros, citado pelo visconde de Ouro Preto, e de mil inválidos. 
(DORATIOTO, 2002, p. 324) 

 

Já Vas (2011) apresenta o seguinte: 

Alguns desses problemas com a circulação das correspondências 
foram equacionados por ordens do Conde, a exemplo das paradas nos 
principais portos entre Assunção e Rio de Janeiro para envio e 
recebimento das missivas. Outras questões fugiam ao seu controle, 
como o extravio de cartas e congêneres. Mas é identificável o forte 
impacto negativo nos procedimentos logísticos, fruto do descaminho e 
de grandes atrasos de correspondências. (VAS, 2011, p. 121) 

 

2.1.9 FUNÇÃO LOGÍSTICA SAÚDE   

Para o Exército Brasileiro, através de seu manual de Logística Militar Ter-

restre em vigor, esta função logística refere-se a todos os recursos e serviços 

destinados a promover, aumentar, conservar ou restabelecer a saúde física e 

mental dos recursos humanos da F Ter e, quando determinado, de outras For-

ças, de agências (governamentais e não governamentais) e da população local. 

Engloba todas as atividades e tarefas que, no âmbito conjunto, fazem parte da 

Função Logística Saúde e outras relacionadas ao apoio de material de saúde no 

âmbito da F Ter.  

Outra definição importante apresentada através do manual EB70-MC-

10.238 (2018) é:  

3.8.2 A Função Logística Saúde é o conjunto de atividades 
relacionadas à conservação do capital humano nas condições 
adequadas de aptidão física e psíquica, por meio de medidas sanitárias 
de prevenção e de recuperação. Abrangem também as tarefas 
relacionadas à preservação das condições de higidez dos animais 
pertencentes à F Ter, o controle sanitário e a inspeção de alimentos, a 
segurança alimentar e a defesa biológica. (EB70-MC-10.238, 2018, 
p.1-1) 

 



Em relação a função logística saúde pode-se apresentar que a saúde era 

uma parte crítica no conflito armado, quer seja por falta de recursos humanos 

capacitados ou por falta de material e estrutura para atender um grande número 

de feridos. Além disso, os militares que tinham que ser amputados, raramente 

escapavam da morte. Outrossim vale ressaltar a epidemia de cólera que ocorreu 

no acampamento de Tuiuti, levando vários militares a morte. Podemos perceber, 

através de citação de Doratioto, o seguinte: 

[...] Do lado aliado, até 26 de maio, os hospitais brasileiros em 
Corrientes e o navio Isabel, improvisado para atendimento de primeiros 
socorros, receberam 1500 feridos que, acrescidos ao número de 
doentes, totalizavam a lotação de 4500 homens para apenas doze 
médicos. Esses hospitais estavam em edifícios impróprios e 
insalubres, contavam com poucos médicos e farmacêuticos e careciam 
de comida adequada aos pacientes, que morriam em grande 
quantidade. Nesse momento apareciam as deficiências no apoio 
médico e religioso às tropas brasileiras em combate. O serviço de 
saúde do Exército brasileiro, durante a guerra, foi “escandalosamente 
deficiente”; a falta de assepsia fazia com que raramente escapasse da 
morte quem tivesse que amputar um braço ou uma perna. 
(DORATIOTO, 2002, p. 126) 

 

Quando Caxias assumiu o comando das tropas aliadas encontrou a tropa 

desfalcada devido as batalhas travadas com o inimigo e doenças, Doratioto apre-

senta:  

A força brasileira que Caxias encontrou estava desfalcada pelos 
combates e doenças em um terço do efetivo que contava ao transpor 
o rio Paraná, apesar dos reforços de recrutas que receber nesse 
período. Para cuidar de tantos soldados doentes, havia onze hospitais 
brasileiros na região: dois no Uruguai, dois em Buenos Aires (esses 
quatro foram unificados por Caxias em um só, em Montevidéu), três 
em Corrientes, um em Cerrito, um em Itapiru, outro no Passo da Pátria, 
e um em Tuiuti. (DORATIOTO, 2002, p. 174) 

 

No campo da medicina merece destaque os hospitais de sangue, como 

eram chamados os hospitais na época da campanha, segundo Vas: 

Quanto à medicina, além dos médicos, em 1857 foi criada a companhia 
de enfermeiros a que, posteriormente, incorporaram-se farmacêuticos. 
No plano médico, durante a guerra, criaram-se os hospitais de sangue 
para atendimento às tropas feridas em combate. Havia hospitais em 
Buenos Aires e Corrientes no início da campanha. Posteriormente, com 
o avanço das tropas, esse último foi transferido para Humaitá e 
Assunção. Também funcionou um navio–hospital, o brasileiro Onze de 
Junho. Apesar dos esforços, os investimentos em medicina durante o 
conflito foram bastante tímidos, com muitos soldados morrendo de 
cólera, disenteria, febres palustres, tifo, escarlatina e outros males. Os 
acampamentos militares eram bastante insalubres, principalmente no 
período inicial da guerra, com uma melhora significativa nesse campo 
ao seu final. (VAS, 2011, p. 83) 

 

Os acampamentos brasileiros também foram significativos na questão lo-

gística, porém houve um avanço do início para o final da Guerra nas questões 



relacionadas a assepsia destes locais, evitando assim que prosperrasem doen-

ças infecciosas. Tal avanço deu-se, principalmente, com a chegada de Duque 

de Caxias ao fronte. Nosso ilustre patrono se preocupava com os mínimos deta-

lhes de higiene, ficando notório a melhoria de alojamentos e hospitais de sangue, 

evitando assim a propagação de doenças como a cólera. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Baseado no estudo bibliográfico realizado, o conflito teve início em mea-

dos de novembro de 1864. O Império naquela época já apresentava um desgaste 

muito grande no aspecto político.  A Guerra do Paraguai, além da possibilidade 

do Paraguai se tornar uma potência na América do Sul podendo comprometer 

as linhas fronteiriças dos países vizinhos, era uma ação de fortalecimento polí-

tico de Dom Pedro II frente ao Imério.  

 Naquele período era de fundamental importância para o Império reforçar 

suas bases políticas. Esperava-se que a Guerra do Paraguai fosse ser rápida e 

efetiva, porém não foi isto que se verificou. O Paraguai apresentou elevada re-

sistência durante o conflito armado e isto fez com que o mesmo se arrastasse 

por cinco anos. 

O início da Guerra apresenta um Brasil despreparado para um esforço 

desta envergadura. Desta forma, houve uma grande demanda na mobilização 

de recursos humanos e materiais. Algo que o país não havia vivido até aquele 

momento. 

Nosso estudo procurou levantar as dificuldades e os avanços logísticos 

durante a Guerra do Paraguai. Para isto, realizamos uma análise do apoio logís-

tico durante a guerra, pautando-a nas funções logísticas em vigor no Exército 

Brasileiro.  

Com isto, baseado na análise bibliográfica e no Manual de Logística Militar 

Terrestre podemos fazer algumas considerações em relação as funções logísti-

cas  que serão consideradas no presente capítulo. 

 
3.1. Função Logística Suprimento 
 
 Ao longo desta pesquisa inferimos que na questão de suprimento o Exér-

cito Brasileiro teve muita dificuldade na aquisição de material para o início do 

combate. Não houve uma preparação satisfatória neste sentido. A aquisição de 



material esbarrava muito na grande burocracia que estava atrelada a adminis-

tração do Império. Sendo assim, perdia-se muito tempo na aquisição de equipa-

mentos, principalmente os importados. Tal situação pode ser encontrada na bi-

bliografia de Vas (2011):  

No Brasil, além da estrutura do Quartel-mestre-general, outro passo foi 
efetivado, na década de 1850, para suprir às demandas militares. A 
criação, em 1858, da Comissão para o Melhoramento dos Materiais do 
Exército foi uma das iniciativas que buscavam modernizar e reequipar 
materialmente o Exército. Entretanto, como ocorria em boa parte da 
administração ‘burocracia’ imperial, o funcionamento da máquina 
estatal era extremamente lento, sem contar o tempo realmente 
necessário para a comissão analisar, por exemplo, a compra de um 
novo tipo de armamento. 

 
Porém, após o início do conflito e com o avanço da guerra esta questão 

passou por evolução, pois a premissa de tempo era fundamental para o desen-

rolar do combate e a aquisição de material mais moderno se fazia necessário 

para a finalização da guerra. Segundo constatação de Castro:  

[...] apesar de todos os beligerantes na Guerra do Paraguai serem 
subdesenvolvidos, este conflito também pode ser classificado como 
“de transição” [...]. Isso porque todos os principais elementos presentes 
na guerra moderna, como o efeito dos novos meios de transporte, o 
suprimento das tropas a milhares de quilômetros dos centros de 
abastecimento no Império ou na Argentina, foi feito por uma esquadra 
de navios a vapor. O armamento em uso também era razoavelmente 
moderno, pois o fuzil em uso quinze anos antes do conflito, o mesmo 
que se usava na Europa de então, tinha um alcance curto e baixa 
eficiência, enquanto durante a guerra, todas as forças do Império foram 
equipadas com armas de precisão e longo alcance (mais de 700 
metros), sendo que no final do conflito toda a cavalaria brasileira usava 
modernas clavinas de retrocarga, capazes de disparar até 21 tiros por 
minuto. Houve até o uso de ferrovias — mesmo que fosse a única e 
pequena linha existente no Paraguai de então.  
 

3.2 Função Logística Manutenção 
 
Por ocasião do início do conflito era importante ter uma manutenção do 

pessoal e do material de forma que se pudesse ser eficaz nas operações e ter-

minar a guerra o mais rápido possível. Segundo LEITE (1943):  

[...] primeira necessidade da guerra é a manutenção dos exércitos, o 
seu armamento e equipamento. População em condições de manter 
as hostilidades, armamentos e munições para que possa combater e 
meios de sustentação dos homens em combate, são as primeiras 
exigências da guerra, as suas necessidades diretas fundamentais. 
(LEITE, 1943, p.14) 

 
Já durante o conflito ficou clara a importância e necessidade de manuten-

ção dos equipamentos eram tantas que Vas (2011) apresenta o seguinte:  

[...] as dificuldades para manutenção de equipamentos eram tantas ou 
maiores que as dos processos de compra. Muitas vezes, as 
informações que chegavam aos relatórios oficiais estavam aquém das 
dificuldades percebidas no cotidiano da guerra, algumas dessas 
informações, por vezes, também chegavam à imprensa diária da Corte 



e encontrava eco especial nos jornais que esboçavam oposição política 
à facção que ocupava o poder. (VAS, 2011, p.182) 

 
Podemos perceber a grande necessidade de trabalhar com manutenção 

e conjuntos de reparação durante o combate. Naquela situação a aquisição de 

novos equipamentos era demorada e isto trazia à tona a importância dos milita-

res realizarem a manutenção em seus equipamentos. 

 
3.3 Função Logística Transporte  
 
O transporte foi a coluna vertebral do apoio logístico durante a Guerra do 

Paraguai. De maneira geral a calda logística demorava muito para acompanhar 

os movimentos da vanguarda. Tendo assim influenciado sobremaneira na dura-

ção do conflito. 

Com relação a isto podemos apreciar que não existia um grupo respon-

sável e treinado para fazê-lo, além disso as distâncias eram muito grandes entre 

os locais que saíam o suprimento até a vanguarda. Estes aspectos foram devi-

damente apreciados por Vas:  

Da rapidez do telégrafo ao deslocamento de homens, equipamentos e 
mercadorias por terra, destoavam os meios e sobravam problemas. 
Um dos entraves ao abastecimento por terra, além da utilização do 
gado vacum encontrado ou tomado na sequência das batalhas e do 
avanço das tropas, deu-se com a disposição de linhas de suprimento 
muito longas, o que dificultava, sobremaneira, o abastecimento da 
vanguarda. Faltava às forças brasileiras terrestres um esquadrão de 
transportes devidamente organizado, segundo o general Guilherme 
Xavier de Sousa. Como resposta a essa preocupação organizacional, 
só em 1865 formou-se um esquadrão de transportes que deveria 
existir, no sul, desde 1860. Somava-se a essa dificuldade o fato de as 
forças imperiais disporem de uma artilharia com peças extremamente 
pesadas e seu transporte não ser feito por muares, como em outros 
exércitos do período. Nas forças brasileiras, esse transporte era feito 
por cavalos ou parelhas de bois. (VAS, 2011, p.137) 

 
Desta maneira, percebe-se a importância desta função logística no trans-

correr do conflito, com isto, aparentemente, o transporte se torna um dos princi-

pais elementos influenciadores no tempo de duração da Guerra do Paraguai. 

 
3.4 Função Logística Engenharia 
 
Responsável por manter elementos que procurassem dar maior mobili-

dade às tropas, esta função logística se destacou na Guerra, principalmente pela 

construção da Estrada do Chaco. O historiador Burton assim relata: 

[...] rechaçado pela combinação de Exército e couraçados ele mudou 
sua linha de referência para o norte, até encontrar uma posição 
facilmente defensável. Assim, obrigava os invasores a atravessar o 
Gran Chaco, abrir uma estrada através de pântanos, construir pontes 
sobre correntes e passar por todas as agruras de uma terra sujeita à 



malária e infestada de mosquitos e outras pragas. (BURTON, 1997, 
p.80) 

 
Sendo assim, constatamos como foi importante no transcurso da Guerra, 

principalmente na campanha da Dezembrada, a construção desta estrada e o 

lançamento de pontes. 

 

3.5 Função Logística Salvamento 
 
Durante o combate foi verificada a importância do cuidado na recuperação 

e recolhimento do material por parte das tropas aliadas para que o mesmo não 

viesse a cair em mãos do inimigo, aumentando assim seu poder de combate. Ao 

tratar da Batalha de Curupaiti, Doratioto assim descreve: 

Terminada a batalha, um batalhão saiu das trincheiras de Curupaiti 
para recolher as armas e despojos deixados no terreno pelos aliados, 
bem como para aprisionar os feridos. Os soldados paraguaios 
perguntavam aos argentinos e brasileiros feridos se podiam caminhar 
e matavam aqueles que respondiam negativamente. Poucos podiam 
andar, do contrário teriam recuado ao encontro de seus companheiros; 
os prisioneiros foram, assim, apenas “uma meia dúzia”. Os soldados 
do batalhão paraguaio retornaram à trincheira vestidos com os 
uniformes argentinos, com relógios dos mortos e libras esterlinas, pois 
os aliados haviam recebido o soldo há pouco. Essas libras foram 
“compradas” por Elisa Lynch com papel-moeda paraguaio. Vários 
batalhões paraguaios foram vestidos com os uniformes dos aliados 
mortos e armados com os 3 mil fuzis capturados. (DORATIOTO, 2002, 
p.146) 

 
3.6 Função Logística Recursos Humanos  
 
A Guerra do Paraguai sofreu enorme influência desta função logística. Os 

problemas se iniciavam desde o recrutamento de efetivos para envio aos cam-

pos de batalha, passando pelo serviço de envios de cartas que era demasiada-

mente lento até o atendimento espiritual às tropas que se apresentava precário. 

Faos apresentados por Doratioto:  

Em novembro de 1866, Osório comunicou a João Lustosa Paranaguá, 
presidente do gabinete liberal que governava o Brasil, a dificuldade em 
se obter novos soldados no Rio Grande do Sul, província 
tradicionalmente supridora de recursos humanos e materiais para as 
ações militares no Prata. Havia demora na organização de novas 
tropas, escreveu Osório, porque muitos se esconderam nas matas, 
enquanto outros se refugiaram no Uruguai. (DORATIOTO, 2002, 
p.164) 

 

O atendimento espiritual à tropa também era muito precário e os bons 

sacerdotes acabavam se tornando exceções. Conforme Doratioto: 

Quanto ao serviço espiritual para a tropa, segundo testemunha, a 
situação também era precária. O corpo eclesiástico do Exército, por 
sua vez, “nunca primou pela idoneidade; representava antes uma 
excrescência”. Os capelães deixavam moribundos morrerem sem 



receber os sacramentos ou, quando compareciam para dá-los, seu 
comportamento deixava muito a desejar. Os bons sacerdote eram 
exceções. (DORATIOTO, 2002, p. 126) 

 
3.7 Função Logística Saúde 
 
Grande influência no transcurso do combate veio através desta função 

logística. Várias foram as dificuldades de saúde enfrentadas pelas tropas alia-

das. Desde a quantidade pequena de pessoal qualificado, número de hospitais, 

até o controle de doenças que assolavam os acampamentos, como a cólera, 

principalmente por falta de assepsia dos locais. Os obstáculos enfrentados pela 

saúde eram tantos que até um navio foi improvisado como hospital. 

Um dos grandes responsáveis pela melhoria das condições sanitárias das 

tropas e dos acampamentos foi Duque de Caxias. Ele chegou num momento de 

decisão para a vitória aliada. As tropas estavam estacionadas no acampamento 

de Tuiuti com a moral e a disciplina abalada, além de ser vítima de doenças que 

assolavam o acampamento, segundo Doratioto:  

Além de disciplinar a tropa brasileira no Paraguai, também era 
necessário oferecer-lhe melhores condições de higiene, reduzindo a 
mortandade decorrente de doenças. Somente com a chegada de 
Caxias cuidou-se seriamente da hospitalização, de ambulâncias, do 
vestuário apropriado, da higiene na alimentação e no asseio do 
acampamento. (DORATIOTO, 2002, p. 176) 

 
Durante a realização do trabalho, buscou-se em várias fontes que trata-

vam da questão logística durante este conflito armado que envolveu Brasil, Ar-

gentina, Uruguai e Paraguai. O maior conflito envolvendo países da América La-

tina. Foi perceptível a influência direta da logística militar no tempo de duração 

do conflito. Entre todas elas, merecem destaque a função logística recursos hu-

manos, transporte e saúde.  

A função logística recursos humanos destaca-se pela dificuldade que o 

Império enfrentava em recrutar militares para comporem os efetivos do Exército. 

As questões que envolviam o transporte também foram fundamentais no desen-

rolar da guerra. Normalmente, os transportes logísticos não se desenrolavam na 

mesma velocidade que combatia a vanguarda. Sendo assim, a tropa ficava es-

tagnada em um mesmo local por longo período de tempo. Já a saúde, era uma 

das funções logísticas mais precárias e estava muito aquém do que o conflito 

necessitava. Vidas de combatentes foram perdidas por simples questões de as-

sepsia e higiene, influeciando assim diretamente no poder de combate dos alia-

dos e tomando tempo para recrutar mais efetivo para recompletamento das tro-

pas aliadas. 



 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O objetivo desta pesquisa científica foi o de conhecer fatores logísticos do 

Exército Brasileiro que influenciaram no desenvolvimento da Guerra da Triplíce 

Aliança. Para alcançarmos este objetivo procuramos diversas fontes bibliográfi-

cas de autores que colaboraram para manter viva a memória da nossa nação.  

Verificou-se a importância da logística principalmente no que diz respeito 

ao tempo de duração do conflito. Verificou-se também ao longo do trabalho que 

algumas funções logísticas tiveram se sobressaíram mais que outras. Diante 

disso constatamos a saúde, recursos humanos e transporte como preponderan-

tes para uma solução mais rápida das divergências no teatro de operações. Du-

rante o trabalho pudemos obter algumas lições positivas e oportunidades de me-

lhoria. Todas elas foram importantes para colhermos ensinamentos que possam 

ou não ser replicados em possíveis conflitos futuros. Porém muio além disso, um 

objetivo oculto desta pesquisa é o de manter viva a história brasileira.  

Encerrando estas considerações podemos citar a célebre frase utilizada 

pelo Comando Logístico da Força Terrestre: O cerne da guerra está no combate, 

mas a fonte da vitória apóia-se na logística.  
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