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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo analisar as realizações do Marechal Carlos Machado Bittencourt e seu 
legado para o Serviço de Intendência do Exército Brasileiro, dentro do contexto de comemorações ao 
centenário do Serviço de Intendência (1920 – 2020). O Marechal Bittencourt foi um destacado militar e 
político do século XIX, tendo atuado, com mais destaque, na Guerra da Tríplice Aliança e na Campanha 
de Canudos. Foi no sertão baiano que, ao intervir pessoalmente no conflito, marcou para sempre seu 
nome na história dos heróis da nação. Após três expedições derrotadas, o Marechal Bittencourt 
reorganizou as tropas e restabeleceu o fluxo logístico necessário para assegurar a vitória contra os 
rebeldes. Foi morto no Rio de Janeiro quando recepcionava as tropas que regressavam da Bahia ao 
defender de um atentado o Presidente da República Prudente de Moraes. Em 1940 foi merecidamente 
reconhecido Patrono do Serviço de Intendência e seus feitos norteiam os militares que ostentam em 
seus uniformes a folha de acanto. 
 
Palavras-chave: Serviço de Intendência. Marechal Bittencourt. Canudos. Logística 
 
ABSTRACT 
This study aims to analyze the achievements of Marshal Carlos Machado Bittencourt and his legacy to 
the Brazilian Army Quartermaster, within the context of centennial commemorations of the 
Quartermaster (1920 - 2020). Marshal Bittencourt was a prominent 19th century military and political, 
having acted, most prominently, in the Triple Alliance War and in the Canudos Campaign.  It was in the 
Bahian hinterland that, by personally intervening in the conflict, forever marked his name in the history 
of the nation's heroes. After three defeated expeditions, Marshal Bittencourt reorganized the troops and 
re-established the logistical flow needed to secure victory against the rebels. He was killed in Rio de 
Janeiro while receiving troops returning from Bahia in defending the President of the Prudente de 
Moraes from an attack. In 1940, he was deservedly recognized Patron of the Quartermaster and his 
deeds guide the military who wear in their uniforms the acanthus leaf. 
 
Keywords: Quartermaster. Marshal Bittencourt. Canudos. Logistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

As origens das atividades logísticas do Exército Brasileiro podem ser 

encontradas na época do Brasil colônia e remontam à vinda do primeiro governador 

geral da colônia, Tomé de Souza. Portanto, em uma análise mais profunda, a história 

da Administração do Exército reporta-se ao período colonial brasileiro. 

Segundo Lopes: 

 

A história da administração brasileira começou a 29 de março de 1549, com 
a vinda de Tomé de Souza. 
[...] 
Nesse período, Portugal sob a influência dos costumes imprimidos pela 
ordem da cavalaria, mantinha seus homens em armas da guarnição 
permanente, com o fardamento e equipamento segundo o aparatoso estilo 
da época. Pela organização militar lusa, os homens das armas recebiam as 
soldadas e com elas deviam se alimentar, cuidando, o capitão, do fardamento 
com os recursos, em dinheiro, que lhes eram fornecidos pelo Erário Real. 
Esse sistema foi transplantado para o Brasil pelo primeiro governador geral 
(2018, p.2). 
 

No entanto, somente com a vinda da família real para o Brasil em 1808, a 

organização militar foi aperfeiçoada. Sem embargo, a grande mudança logística 

somente ocorreu em 1821 quando da criação do Quartel-Mestre General. 

Outras mudanças ocorreram no período republicano, destacando-se a criação 

da: Intendência Geral da Guerra (1896); Departamento de Administração (1908); 

Diretoria de Administração da Guerra (1915); e Intendência de Guerra (1915). 

Não obstante essas importantes evoluções históricas, o grande marco é a 

criação do Serviço de Intendência no Exército Brasileiro que se remete à Missão Militar 

Francesa. A referida missão foi contratada pelo Brasil em 1919 e tinha por principal 

objetivo auxiliar o país na modernização do Exército. Dentre as novidades trazidas 

pelos franceses destaca-se a nova organização para a logística militar. 

O diploma legal que regulou o Serviço de Intendência da Guerra foi o Decreto nº 

14.385, de 1º de outubro de 1920, do Presidente da República Epitácio Pessoa, sendo 

o Ministro de Estado da Guerra João Pandiá Calógeras. 

A lei orgânica do serviço de intendência estabeleceu atribuições em tempo de 

paz e em tempo de guerra para o novo serviço. 

Dentre as atribuições destaca-se, em tempo de paz: organizar o pessoal da 

Intendência da Guerra; mobilizar esse pessoal e material especial dos serviços 

confiados á 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 
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viveres, forragens, iluminação e combustível nos corpos de tropa e nos 

estabelecimentos militares; organizar e dirigir os serviços de fardamento, 

equipamento, acampamento e alojamento; preparar os contratos de fornecimentos e 

de trabalhos referentes aos serviços enumerados anteriormente, e providenciar sobre 

as aquisições administrativas nos casos em que o contrato não for possível; constituir 

os estoques e aprovisionamentos que se relacionam com as necessidades dos 

serviços de viveres, forragens, combustível, iluminação, fardamento, equipamento, 

acampamento e alojamento por ocasião da mobilização; prover aos serviços de soldo 

e vantagens de toda natureza, compreendidas as ajudas de custo e despesas de 

deslocamento e de transporte, para a totalidade dos efetivos sob as armas e do 

pessoal civil mantido por conta do orçamento da Guerra; e exercer a fiscalização 

administrativa de haveres da Nação, em dinheiro e em material, confiados aos 

conselhos de administração e aos comandantes de destacamento, providenciando 

sobre a sua perfeita e oportuna aplicação a conservação.  

Em tempo de guerra era da alçada do Serviço de Intendência: organizar, dirigir 

e executar os serviços de subsistência, fardamento, equipamento, acampamento, 

combustível, iluminação e alojamento dos efetivos sob as bandeiras; ordenar as 

despesas referentes aos seus serviços (por exército) e gerir os créditos de todos os 

serviços militares; atender ao pagamento de vencimentos e quaisquer outras 

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 pagadoria e de correios nos limites dos regulamentos especiais; verificar 

e arrolar as presas ao inimigo; requisitar em território nacional ou em território inimigo; 

regularizar as contribuições de guerra impostas ao inimigo; administrar 

provisoriamente os territórios inimigos; administrar o serviço de prisioneiros de guerra 

e o dos campos de concentração; administrar e abastecer as populações evacuadas 

por ordem superior ou expulsas em virtude dos acontecimentos militares. 

Em 1940, o Marechal Carlos Machado Bittencourt foi escolhido para ser o 

Patrono da Intendência. O Marechal Bittencourt esteve presente na Guerra do 

Paraguai, participando das principais batalhas, com grande destaque nas operações 

da dezembrada. O Marechal Bittencourt, à época no posto de capitão, foi ferido 

durante a Batalha de Tuiuti. 
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Além de sua participação em cenários de vulto da história militar brasileira, 

Carlos Machado Bittencourt marcou seu nome, também, na política, principalmente 

nos primórdios da República. Foi governador interino do Estado do Rio Grande do Sul 

e Ministro da Guerra no governo do Presidente Prudente de Moraes. 

Não obstante sua destacada participação na Campanha da Tríplice Aliança, foi 

na Campanha de Canudos que o Marechal Bittencourt deixou seu maior legado para 

a Força Terrestre. O “Marechal de Ouro”, então como Ministro da Guerra, organizou 

o apoio logístico, sendo este o fator decisivo para o sucesso da Operação. 

Em 5 de novembro de 1897 levou a termo seu juramento de soldado. Durante a 

recepção dos militares que voltavam vitoriosos de Canudos protegeu, com a própria 

vida, o presidente que foi vítima de um atentado. 

Falecia, naquele dia, um destacado militar e político brasileiro. Todavia, seu 

nome e seus feitos já estavam gravados no livro dos heróis nacionais. 

 

1.1 PROBLEMA 

No momento em que o Serviço de Intendência completa 100 anos de sua 

criação, cabe rememorar a memória do Marechal Carlos Machado Bittencourt, 

escolhido como Patrono do Serviço de Intendência em 5 de abril de 1940, por 

intermédio do Decreto-Lei nº 2.442, homologado pelo Decreto nº 51.429, de 13 de 

março de 1962. 

Esta pesquisa ficará restrita às realizações do Marechal Bittencourt e seu legado 

para o Serviço de Intendência durante os seus 100 anos de existência. 

Neste sentido, surge a questão que vai nortear o trabalho: Como os feitos do 

Marechal Carlos Machado Bittencourt influenciaram no desenvolvimento do Serviço 

de Intendência? 

 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende analisar a influência do legado do Marechal Carlos 

Machado Bittencourt no desenvolvimento do Serviço de Intendência nos últimos 100 

anos (1920 – 2020).  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Discorrer, preliminarmente, sobre aspectos históricos e a criação do 
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Serviço de Intendência do Exército Brasileiro em 1920; 

b) Analisar as condições que levaram o Marechal Carlos Machado 

Bittencourt a ser escolhido Patrono do Serviço de Intendência; 

c) Estudar, retrospectivamente, a atuação do “Marechal de Ouro”, como 

Ministro da Guerra, durante a Campanha de Canudos; e 

d) Analisar, prospectivamente, o legado do Patrono do Serviço de 

Intendência para a logística militar no século XXI. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A criação do Serviço de Intendência do Exército Brasileiro decorreu da 

modernização da Força Terrestre implementada, especialmente, pela Missão Militar 

Francesa, contratada em 1919 e chefiada pelo General Maurice Gamelin. Segundo 

Lopes (2018, p.2), a Missão Militar Francesa “representou um grande passo na 

direção da profissionalização e modernização do Exército e contribuiu para fortalecer 

o poder militar”. O supramencionado autor afirma, ainda, que a criação da Escola de 

Intendência foi uma das grandes heranças da Missão para o Exército Brasileiro. 

A organização logística da Força Terrestre se mostrou necessária frente aos 

novos desafios que surgiram no final do século XIX e início do século XX. A Campanha 

de Canudos foi um dos momentos em que isso restou comprovado. 

A escolha de grandes vultos militares como Patronos da Armas, Quadros e 

Serviços do Exército Brasileiro permite que a Força Terrestre cultue e engradeça 

grandes personagens da História Brasileira. 

Nessa esteira, o Marechal Carlos Machado Bittencourt foi escolhido como 

Patrono do Serviço de Intendência devido à sua destacada atuação como militar e 

político, notadamente, como Ministro da Guerra na Campanha de Canudos. 

A figura do Marechal Bittencourt, Patrono do Serviço de Intendência, permite que 

os militares integrantes desse Serviço tenham a sua atuação norteada pelo “Marechal 

de Ouro”. 

. 

2 METODOLOGIA 

O trabalho será desenvolvido por intermédio de pesquisa bibliográfica, a ser 

realizada por meio da leitura de autores consagrados, artigos científicos e da 

legislação brasileira, tendo como objetivo a construção do referencial teórico. 
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Para a solução do problema formulado, será, também, realizada pesquisa nos 

arquivos do Exército Brasileiro. 

Finalizando com a argumentação e discussão dos resultados. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Quando se fala em logística militar, a célebre frase de Antoine-Henri Jomini, o 

Barão de Jomini, proferida no século XIX, se mostra ainda atual: “A Logística é tudo 

ou quase tudo no campo das atividades militares, exceto o combate”. Ou seja, o 

brocardo amplamente difundido no Exército Brasileiro, “Nós ditamos a permanência 

no combate” se reafirma como uma verdade, principalmente em exércitos cada vez 

mais tecnológicos e, por isso, dependente da atuação da logística. 

A criação de um serviço para sustentar as batalhas decorre da as necessidades 

básicas do homem. Braz, ao discorrer sobre esse ponto, afirma que 

 

[...] surgiu uma organização para prover a subsistência dos exércitos, cujos 
efetivos dependiam do número de homens que o inimigo contrapunha e da 
capacidade do Estado para mantê-los. Assim, as necessidades vitais do 
homem (alimento, abrigo e locomoção) eram assistidas por um segmento 
mais recente em sua organização e funcionamento regular do que armas-
base de combate, mas, na verdade, existente desde o alvorecer do mundo: o 
Serviço de Intendência, ou, simplesmente, a Intendência (2004). 
 

A Doutrina Militar Brasileira mais atual, no âmbito do Exército Brasileiro, ratifica 

o pensamento do Barão da Logística exposado acima. Segundo o Manual de 

Campanha Logística Militar Terrestre: 

 

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) 
 

Face às novas ameaças, a logística “deve ser concebida para atender as 

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” 

(BRASIL, 2018). 

No Manual de Doutrina de Logística Militar do Ministério da Defesa (2016, p. 17) 

são estabelecidos os princípios logísticos que devem ser aplicados no planejamento 

e execução das atividades logísticas. São eles: previsão, continuidade, controle, 
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coordenação, cooperação, eficiência, flexibilidade, oportunidade, segurança e 

simplicidade. 

No entanto, para chegar ao estágio atual, quando a logística exerce função 

preponderante no campo de batalha, e entender a evolução da logística militar é 

necessário revisitar momentos históricos que contribuíram para que se alcançasse o 

patamar contemporâneo. 

O Serviço de Intendência do Exército Brasileiro, como dito alhures, foi criado em 

1920, por intermédio do Decreto nº 14.385, de 1º de outubro de 1920. Sobre a criação 

do Serviço de Intendência, Lopes (2018) aduz que a contratação da Missão Militar 

Francesa se deveu em razão da experiência adquirida pelos franceses nos campos 

de batalha da Europa na 1ª Guerra Mundial. Conforme o autor: 

 

Em 1919, chega ao Brasil a Missão Militar Francesa que, entre outras 
realizações, teve uma participação efetiva na criação do Serviço de 
Intendência. 
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. 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. 

 

Nos quase 100 anos de existência da Intendência um dos marcos significativos 

foi a escolha do Marechal Carlos Machado Bittencourt. A escolha recaiu sobre o 

Marechal Bittencourt tendo em vista sua destacada atuação enquanto Ministro da 

Guerra. 

Braz confirma a que a atuação do Marechal Bittencourt foi decisiva na Campanha 

de Canudos. Preceitua o autor que o Marechal Bittencourt 

 

destacou-se como encarregado da logística nas operações desenvolvidas 
pelo Exército contra os insurretos de Canudos. Recém-empossado como 
Ministro da Guerra, interveio pessoalmente na campanha cujo óbice maior 
era a ausência de uma cadeia de suprimentos, já que a falta destes dificultava 
o bom desempenho das forças legais. Organizou e sistematizou o transporte 
de pessoal e material, tornando efetivo e contínuo o fluxo de reabastecimento 
das tropas, o que possibilitou o encerramento daquele conflito, após 
sucessivas e fracassadas tentativas (2004). 

 
Lopes também corrobora com a afirmação de que a intervenção do Marechal 

Bittencourt durante a Campanha de Canudos foi determinante. Segundo o autor 
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Recém empossado como Ministro da Guerra, interveio pessoalmente na 
campanha cujo óbice maior era a ausência de uma cadeia de suprimentos, já 
que a falta destes dificultava o bom desempenho das forças legais. Organizou 
e sistematizou o transporte de pessoal e material, tornando efetivo e contínuo 
o fluxo de reabastecimento das tropas, o que possibilitou a derrota dos 
rebelados. Sua brilhante atuação foi essencial para o resultado final daquele 
conflito (2018, p. 41) 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Marechal Carlos Machado Bittencourt nasceu em 12 de abril de 1840 em Porto 

Alegre. Filho e neto de militares, o Brigadeiro Jacinto Machado Bittencourt e o Major 

Camilo Machado de Bittencourt, respectivamente. Seu pai e avô tombaram 

heroicamente em campanha na Guerra do Paraguai e na Segunda Campanha da 

Cisplatina. 

Fruto dos exemplos colhidos em casa, ingressou nas fileiras do Exército em 1º 

de janeiro de 1857, no 13º Batalhão de Infantaria, na capital gaúcha. Vindo a 

matricular-se na Escola Militar do Rio Grande do Sul em 17 de fevereiro de 1858. 

Aos 25 anos, em 23 de outubro de 1865, apresentou-se, voluntariamente, para 

atuar no teatro de operações no território paraguaio. Dessa forma, participou das mais 

importantes batalhas da guerra, dentre elas: transposição do rio Paraná, Batalha de 

Estero Bellaco, Batalha de Tuiuti, Avaí, Lomas Valentinas, dentre outras. 

Fruto de sua atuação em campanha, foi promovido ao posto de 1º Tenente e 

Capitão. 

O General Olyntho Pillar (1981, p.213) assevera que 

 

Os atos de bravura, que tanto sublinharam sua trajetória na Batalha de Lomas 
Valentinas, haveriam de ter justa recompensa: - a 20 de fevereiro, o 
Comandante-Chefe interino, Marechal-de-Campo Guilherme Xavier de 
Souza, promovia-o ao posto de Capitão. 
 

No entanto, a campanha no Paraguai não foi só de alegrias para o, então, 

Capitão Bittencourt. Em 4 de abril, faleceu seu genitor, em decorrência de 

enfermidade, no Hospital Brasileiro de Assunção. 

A intrepidez demonstrada no campo de batalha lhe rendeu diversas honrarias, 

destacando-se: a Medalha Geral da Campanha do Paraguai (1873), Cavaleiro da 

Ordem de São Bento (1875) e Cavaleiro da Ordem de Cristo (1875). 

Militar destacado, ascendeu aos demais postos da carreira sempre por 

merecimento, galgando todos os degraus da carreira de oficial da Força Terrestre. 

Além disso, comandou diversas Organizações Militares. 
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Por merecimento, outrossim, lhe foi a promoção ao primeiro posto do 
oficialato superior, a 12 de setembro de 1876. Classificado, a seguir, no 3º 
Regimento de Cavalaria, assumiu seu comando quando a ele se apresentou. 
Numa sucessão de rotineiras atividades, foi surpreendido com outra 
promoção, por merecimento, a Tenente-Coronel, a 14 de julho de 1881, 
sendo transferido, em consequência, para o 1º Regimento de Cavalaria, 
situado na Corte, a 30 de outubro seguinte. Ao posto de Coronel, por 
merecimento, viria a ser promovido a 31 de outubro de 1885, indo comandar 
o 4º Regimento de Cavalaria Ligeira, em Livramento, a partir do dia 8 de 
março, data em que passou a acumular o Comando da guarnição e fronteira 
(PILLAR, 1981, p. 214). 
 

Em 1889, o Império vivia um momento político conturbado que culminaria com a 

Proclamação da República em 15 de outubro daquele ano. As intensas agitações 

políticas em nada alteraram o espírito de soldado do Coronel Bittencourt. 

Pouco depois do início da nova forma de governo adotada no Brasil, em 30 de 

janeiro de 1890, ascendeu ao posto de Brigadeiro, equivalente ao atual posto de 

General de Brigada. Como Brigadeiro, permaneceu no Comando da guarnição e 

fronteira de Jaguarão, função que já exercia quando Coronel. 

Em março de 1890, o Brigadeiro Bittencourt, que comandava o 6º Distrito Militar 

em Porto Alegre, já dava mostras que suas habilidades extrapolavam o campo militar. 

Em uma rebelião ocorrida no Estado, assumiu o governo interinamente demonstrando 

grande habilidade política para debelar a insurreição. 

 

Uma rebelião irrompida na madrugada de 14 de maio, provocada por 
elementos civis, tropa dos 13º e 30º Batalhões de Infantaria e Cadetes da 
Escola de Guerra de Porto Alegre, fez o Dr.  Francisco da Silva Tavares 
abandonar o poder, fugindo do palácio que fora por eles atacado. Em face da 
gravidade da situação, o General Machado Bittencourt assumiu o governo do 
Estado. (PILLAR, 1981, p. 214). 
 

Continuou a progredir na carreira fruto de seus méritos. Promovido a General de 

Divisão em 7 de abril de 1892 e a Marechal em 12 de julho de 1895, exerceu 

importantes funções: Comandante da Guarda Nacional, Ajudante-General do 

Exército, Ministro do Supremo Tribunal Militar, dentre outras, até ser convidada para 

ser Ministro pelo Presidente Prudente de Moraes. Aduz o General Olyntho Pillar: 

 

Por haver atingido o nº 1 dos de sua elevada patente, a 12 de julho era 
graduado em Marechal. A função que exercia teve de deixar a 23 de março 
de 1896, sendo nomeado Ministro doe Supremo Tribunal Militar a 15 de 
junho, cargo que ilustrou desde a posse imediata até 17 de maio de 1897, 
data em que o Presidente da República, Dr. Prudente José de Moraes Barros, 
o convidou para gerir o Ministério da Guerra (1981, p. 215). 
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Logo como primeira missão à frente do Ministério teve que abafar o levante da 

Escola Militar da Praia Vermelha. Sua atitude enérgica demonstrou as qualidades do 

Marechal de Ouro. 

No entanto, o grande episódio que marcou o nome do Marechal Bittencourt na 

história brasileira foi a sua intervenção na Campanha de Canudos. 

 

3.1. A CAMPANHA DE CANUDOS 

O Exército Brasileiro encontrava-se envolto, há mais de um ano, com insurgentes 

na região de Canudos, às margens do rio Vaza-Barris, no sertão da Bahia. Movimento 

que não respeitava as autoridades constituídas da República e estava fortemente 

calcado em messianismo e lendas. Nas palavras do General Olyntho Pillar, “A 

Campanha de Canudos reflete a iniciação do povo sertanejo na República” (1981, p, 

215). 

O movimento foi liderado por Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio 

Conselheiro. 

 

Antônio Vicente Mendes Maciel, nascido no Ceará, em 1835, com vinte e 
nove anos de idade, despertava admiração, por suas ideias religiosas; pela 
maneira esquisita de trajar-se (túnica azul sem cintura, chapéu de abas largas 
e sandálias); pelo seu físico magro, faces escaveiradas, barba longa e 
intratada; e por trazer a qualquer momento às mãos um bordão nodoso. 
Personagem tão singular, de súbito impressionou aquela gente ingênua do 
sertão que, em breve, o seguia, fanatizada, em suas longas peregrinações. 
Lendas e histórias eram criadas e difundidas e, célere, conquistou a auréola 
de taumaturgo (PILLAR, 1981, p. 215) 

 

Em sua peregrinação pelo sertão baiano, criou um povoado denominado Bom 

Jesus na comarca de Itapicuru. Fruto da intervenção do clero, o Presidente da 

Província determinou seu banimento. Todavia, Antônio Conselheiro estabeleceu-se 

na fazenda Canudos, sendo seguido por seus adeptos. 

Foi nesse sítio, que deu início à insurreição contra a República. 

A primeira tentativa de debelar a rebelião criado por Antônio Conselheiro e seus 

seguidores foi o envio de um frade para convencer a população a obedecer às leis do 

país e aceitar a autoridade da Igreja. Essa tentativa foi fragorosamente fracassada, 

não surtindo nenhum efeito. 

A 1ª expedição militar contra o arraial de Canudos foi formada em novembro de 

1896. O destacamento, formado por aproximadamente cem militares e chefiado pelo 

Tenente Manoel da Silva Pires Ferreira, foi surpreendido por uma emboscada no 
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arraial de Uauá, distante 114 quilômetros de Canudos, resultando na derrota da força 

militar. 

Oliveiros Litrento retrata bem as dificuldades encontradas pela Expedição Pires 

Ferreira: 

 

O Tenente Manoel da Silva Pires Ferreira, o comandante da Primeira 
Expedição logo chegada a Juazeiro depois de requisitada, veio a entender-
se com as autoridades locais para as providências e cumprimento da missão. 
Era uma expedição mal preparada, ainda que orientada por dois guias de 
Juazeiro, a incursionar em terreno hostil, despovoado e sobretudo 
inteiramente desconhecido. (...) Os expedicionários, não conhecendo o 
verdadeiro quando da situação, agravada ainda pelo diminuto contingente, 
não chegaram a amedrontar os jagunços de Canudos, nem, tampouco, 
provocar o pânico (1998, p. 111) 

 

A Expedição não tinha como único problema os adeptos de Antônio Conselheiro. 

O ambiente operacional e a complexidade logística se mostravam grandes desafios a 

serem vencidos. 

 

Aquela marcha até Uauá, de sete dias, dificílima pelo desconhecimento do 
local, vinda de Juazeiro, já distante 193 quilômetros, não apenas através do 
áspero solo pontiagudo, era agravada ainda pela falta absoluta de apoio do 
Governo estadual. A terra calcinada envolvia os expedicionários com o calor 
cada vez mais sufocante. Todos queriam atingir a próxima cacimba em busca 
d’água, mas a pequena força, extenuadíssima, encontraria, em Uauá, 
jagunços que a esperavam para aniquilá-lo de maneira atroz (LITRENTO, 
1998, p. 111) 

 

Uma nova expedição foi organizada. Comanda pelo Major Febrônio de Brito era 

composta por “543 homens e munida por dois canhões Krupp e duas metralhadoras” 

(PILLAR, 1981, p. 216). 

Não obstante sua pujança militar, a segunda expedição, mais uma vez, sofreu 

os reveses decorrentes da falta de uma logística adequada. O caminho até Monte 

Santo se mostrou assaz difícil. A estrada no agreste se mostrou inglória e penosa 

devido à falta de toda sorte de suprimentos. 

Sem embargo dos problemas logísticos que castigavam a tropa do Major 

Febrônio de Brito, o inimigo, por intermédio de táticas de guerrilha, infligia diversas 

baixas aos soldados. Na tentativa de enfraquecer os rebelados foi empregada a 

artilharia que, em um primeiro momento se mostrou eficiente. 
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Febrônio de Brito acreditou que havia conseguido uma vantagem. No entanto, 

sem alimentos e munições não havia como tomar Canudos. Litrento (1998, p. 116) ao 

retratar esse momento afirma que o Comandante da Expedição 

 

Havia, antes, contudo, desprezado a logística com seus mantimentos e 
munições. Agora, estava diante do dilema: regressar ou morrer. A oficialidade 
optou pela retirada que não seria fácil, porque a Segunda Expedição teria de 
tomar de novo a estrada de Cambaio onde os guerrilheiros jagunços sob o 
comando de Pajeú, invisíveis nos esconderijos, aproveitando todos os 
acidentes do terreno, esperavam tão somente que os expedicionários 
passassem. 
 

E, dessa forma, “A Segunda Expedição, já em péssimas condições para a luta, 

somente tinha uma única opção: a retirada antes da debandada. E assim a História 

registrou a segunda vitória de Antônio Conselheiro” (MACEDO, 1985). 

Para comandar uma nova expedição foi escolhido o Coronel Antônio Moreira 

Cesar que saiu do Rio de Janeiro com o objetivo de conduzir a tropa. Apesar de mais 

bem preparada, o efetivo era de aproximadamente 1.300 homens, o resultado não foi 

satisfatório para o governo. 

Logo na primeira batalha, em 4 de março de 1897, o Coronel Moreira Cesar foi 

ferido vindo a falecer. Após sua morte, os expedicionários ficaram acéfalos e os 

rebeldes de Canudos venceram facilmente os expedicionários, provocando uma 

debandada geral. 

Nesse episódio ficou marcado a crueldade dos seguidores de Antônio 

Conselheiro que executavam os soldados que se encontravam em debandada. O 

episódio foi descrito por Litrento (1998, p. 126) 

 

Os sobreviventes, em debandada completa, iam apenas apressando, um a 
um, assinando sua própria sentença de morte. E eram meticulosamente 
executados, a sangue frio, pelos jagunços que não faziam prisioneiros. Quem 
não se apressava em fugir também era implacavelmente executado. Os 
facões, afiadíssimos dos fanáticos, inundavam de sangue os arbustos por 
onde passavam, impondo a cor vermelha às caatingas a ao chão calcinado. 

 

As três expedições, dizimadas pelos jagunços conselheiristas, se mostraram 

uma verdadeira catástrofe para o Exército Brasileiro. E mais, mostrou-se uma fonte 

de instabilidade para a novel República.  

Um ponto em comum se destaca em todas as frustradas tentativas de conter o 

foco insurrecional que irradiava de Canudos: a sustentação da tropa enviada para 
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sertão. Nenhuma das expedições disponha de uma adequada cauda logística para 

fazer frente à ameaça. 

A quarta expedição tomou proporções nacionais e recebeu apoio de vários 

governadores e de membros do legislativo. A tropa, comandada pelo General Arthur 

Oscar de Andrade Guimarães, tinha um efetivo de 4.500 militares de todas as regiões 

do país. 

Em abril de 1897 duas colunas foram enviadas ao Teatro de Operações, 

chefiadas pelo General Arthur Oscar e pelo General Savaget. Entretanto, os primeiros 

embates se mostraram cruentos e as tropas federais começaram a padecer dos 

mesmos problemas enfrentados pelas expedições anteriores. Notadamente, a 

dificuldade de ressuprimento de víveres e de recompletamento de pessoal. 

Araripe (1985, p. 180) retrata bem a apreensão do General Artur Oscar, 

“Preocupava-o por demais a falta de alimentação para a tropa, que assim se tornava 

incapaz de grandes esforços”. 

As notícias que chegavam na capital da República também preocuparam o 

governo. É nesse momento, que o Marechal Carlos Machado Bittencourt, Ministro da 

Guerra, intervém, pessoalmente, no curso da batalha. A atuação do Marechal 

Bittencourt se mostraria decisiva e fundamental para o sucesso da missão. 

O Ministro chegou em Monte Santo no dia 7 de setembro de 1897. De imediato 

e com elevado espírito militar, identificou as principais dificuldades encontradas pelos 

expedicionários, principalmente no que tange ao apoio logístico. Entendo o complexo 

ambiente operacional onde se desenrolava a batalha, o sertão, passou a fazer largo 

uso de muares, animal adaptado às agruras do local, para transportar o suprimento 

necessário à sustentação da tropa. 

A reorganização proporcionada pelo Marechal Bittencourt marcou um ponto de 

inflexão na sorte do conflito. O moral da tropa foi elevado e a batalha final teve início 

no dia 1º de outubro resultando na capitulação do arraial de Canudos. 

Asseverando a inestimável contribuição de Bittencourt no conflito, Pillar (1981, 

p. 217) aduz que 

 

Terminada a sinistra Campanha de Canudos com o auxílio das acertadas e 
rápidas medidas que o Ministro houve por bem adotar. Quarenta dias de 
organização da base e das linhas de abastecimento foram o suficiente para 
extinguir o atro excídio. 
O principal fator de derrota dos nossos soldados fora a fome. O Marechal 
Bittencourt, cônscio da máxima militar francesa: “Ventre affamé, sourd 
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oreille”. Organizou o Serviço de Intendência e, então, pode ordenar vigoroso 
ataque ao inimigo, que sem tardança se viu subjugado. 

 

E continua, 

 

Fora, sem dúvida, a fome o agente desmoralizante, de desordem, de 
indisciplina, e de extermínio dos nossos soldados, único fator da vergonhosa 
derrota das três primeiras expedições aos sertões baianos. 
O Ilustre Ministro da Guerra, convicto desta verdade que, aliás, outrora fora 
exposta pelo insigne Thiers na “História do Consulado e do Império”, abaixo 
transcrita, não vacilou em observá-lo nessa humilhante campanha: “É 
necessário ter o espírito de ordem e minuciosidade, porque o militar não se 
educa para a guerra somente: alimenta-se, veste-se, arma-se e cura-se. A 
cada movimento é necessário pensar na véspera e no dia seguinte, nos 
flancos e na retaguarda; move tudo consigo: munições, víveres e hospitais” 
(PILLAR, 1981, p. 218). 
 

O Marechal Bittencourt se mostrou um chefe militar a frente do seu tempo. 

Entendendo as limitações que levam às sucessivas derrotas das tropas republicanas, 

colocou em prática a célebre frase cunhada pelo General Antoine-Henri Jomini: “A 

Logística é tudo ou quase tudo no campo das atividades militares, exceto o combate”. 

 

3.2. PATRONO DO SERVIÇO DE INTENDÊNCIA 

Finda a Campanha de Canudos, o Marechal Bittencourt retornou ao Rio de 

Janeiro no dia 20 de outubro de 1897, sendo recebido pelo Presidente da República, 

Prudente de Moraes e por grande público, que reconheceu o relevante serviço 

prestado à pátria. 

No dia 5 de novembro, quando do regresso das tropas que combateram em 

Canudos, o Presidente da República e seu Ministério se fizeram presentes no Arsenal 

de Guerra para recepcionar as forças que retornavam. Esse dia ficaria marcado na 

história do Brasil. 

Durante as festividades, Marcelino Bispo de Almeida, integrante do 10º 

Regimento de Infantaria, investiu contra Prudente de Moraes, empunhando uma 

garrucha que veio a falhar. Obstinado a tirar a vida do mandatário da nação, 

arremeteu-se contra ele empunhando uma faca. De imediato, o Marechal Bittencourt 

e o Coronel Luís Mendes de Morais, Chefe da Casa Militar da Presidência da 

República, saíram em defesa do Presidente. 

Como resultado do atentado, o Marechal Bittencourt tombou e o Coronel Luiz 

Mendes ficou ferido. O episódio foi retratado por Pillar (1981, p. 220) 
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Finara sob o golpe de um facínora a vida gloriosa do ínclito militar que 
ascendera a todos os postos de sua afanosa carreira à custa de estudos, 
merecimento, renúncias e férrea disciplina. Rolando ensanguentado na 
poeira do chão, solo que hoje, por meio de uma placa, assinala o trágico 
episódio, extinguiu-se uma existência ainda promissora, porque no vigor de 
55 anos de idade. 

 

Os feitos do Marechal Carlos Machado Bittencourt já estavam marcados na 

história do Brasil e seu nome gravado no panteão dos heróis da nação. Conquanto, 

em 5 de abril de 1940, o Presidente Getúlio Vargas, quando Ministro da Guerra Eurico 

Gaspar Dutra, decretou como Patrono do Serviço de Intendência o Marechal 

Bittencourt, o Marechal de Ouro, por intermédio do Decreto-Lei nº 2.112. 

Cabe aqui transcrever a exposição de motivos do referido diploma legal que, em 

poucas linhas, resume a bravura deste nobre brasileiro. 

 

Considerando que o nome do Marechal Carlos Machado Bittencourt está 
vinculado às tradições do Serviço de Intendência, por ter, entre outros 
trabalhos, organizado e dirigido pessoalmente o serviço de reabastecimento 
quando da Campanha de Canudos, o que de modo preponderante contribuiu 
para a terminação da luta; 
Considerando ser o insigne soldado digno da sincera veneração do Exército 
e profundo reconhecimento da Pátria, pela maneira com que, com 
desassombrada coragem pessoal e sacrifício da própria vida, evitou viesse a 
perecer em inopinado atentado, a 5 de novembro de 1897, o então Chefe do 
Governo, Presidente Prudente de Moraes. 

 

Dessa feita, os a figura do Marechal Bittencourt passa a ser um norte para todos 

os integrantes do Serviço de Intendência do Exército Brasileiro. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Antes de abordar as considerações finais, cabe rememora o problema que guiou 

este trabalho: Como os feitos do Marechal Carlos Machado Bittencourt influenciaram 

no desenvolvimento do Serviço de Intendência? 

A revisão da literatura possibilitou concluir que o Serviço de Intendência, criado 

em 1º de outubro de 1920, decorreu da necessidade de modernização da Força 

Terrestre. Para por em prática essa medida foi contrata a Missão Militar Francesa que 

proporcionou verdadeira revolução na doutrina e organização do Exército Brasileiro. 

O Marechal Bittencourt alçado ao posto de Patrono do Serviço de Intendência é, 

sem dúvidas, um grande exemplo não só para os intendentes, mas para todos os 

soldados. Alcançou todos os postos da carreira por mérito, fruto de sua dedicação aos 

estudos e bravura demonstrada nos campos de batalha. 
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Destacou-se em todas as Organizações Militares que integrou. Mas, foi durante 

as aflições da guerra que demonstrou seu verdadeiro espírito de soldado. Na Guerra 

da Tríplice Aliança, o jovem oficial, ainda nos postos de tenente e capitão, participou 

dos momentos mais importantes sobressaindo sua liderança e coragem. 

Porém sua obra prima se deu quando já era Ministro da Guerra. As tropas 

republicanas encontravam sérios problemas para debelar a rebelião liderada por 

Antônio Conselheiro e seus seguidores. Três expedições já haviam sido fracassadas 

e quarta expedição encontrava problemas. O Exército já estava desmoralizado 

perante a população brasileira. 

Intervindo pessoalmente no conflito e de forma inteligente, identificou as causas 

que levavam ao insucesso da missão. Reorganizou as tropas e, principalmente, o 

fluxo logístico a fim de assegurar os suprimentos necessários para assegurar o 

sucesso contra os jagunços no sertão baiano. 

O Exército Brasileiro não possuía, ainda, um Serviço de Intendência organizado. 

No entanto, nascia ali, no esturricado solo nordestino o Patrono do futuro Serviço de 

Intendência. 

Sua vida se finda quando leva ao cabo o seu juramento de defender a Pátria 

com o sacrifício da própria vida. Ao defender o Presidente da República de um 

atentado, é mortalmente ferido. 

Se legado, contudo, permanece vivo no ideário dos militares do Exército 

Brasileiro, especialmente nos soldados que envergam a folha de acanto e tem em seu 

patrono um exemplo de dedicação, capacidade de inovação e competência 

profissional. 

Conclui-se, dessa forma, os feitos do Marechal Carlos Machado Bittencourt 

influenciou e permanece influenciando os intendentes do passado, de hoje e do futuro. 
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