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100 ANOS DO SERVIÇO DE INTENDÊNCIA:
UMA REVISÃO DO APOIO LOGÍSTICA NAS OPERAÇÕES MILITARES

Petterson Xafic cruz Negris*
Wagner Santana da Costa**

RESUMO
Este estudo tem como objetivo identificar as principais evoluções na doutrina da logística de guerra,
através das soluções encontradas pelo Exército Brasileiro, nos problemas enfrentados durante os
conflitos armados, pelos quais teve participação nos últimos 100 anos.  A participação brasileira
sempre se mostrou intensa e marcada por constantes avanços na doutrina de emprego da logística
militar,  na  procura  da  manutenção  do  apoio  logístico  necessário  para  o  sucesso  do  combate.
Iniciando  pela  Guerra  do  Paraguai,  o  então,  exército  imperial,  apresentava  dificuldades  na
mobilização de pessoal, adestramento, transporte e material bélico, se mostrando como grandes
desafios para o planejamento da logística. Soluções como: a criação de decretos para aumentar o
recrutamento  e  a  reorganização  do  próprio  Exército,  a  partir  da  contratação  da  Missão  Militar
Francesa no ano de 1919, foram de vital importância para a modernização e aperfeiçoamento da
Doutrina Militar. Contudo, com o advento da Segunda Guerra Mundial percebeu-se que a doutrina
francesa já não era suficiente para o enfrentamento do novo desafio. Com a finalidade de compor as
tropas do V Exército Americano, foi concebida a Força Expedicionária Brasileira (FEB).  A tropa
brasileira composta basicamente por indivíduos das camadas mais pobres da sociedade, sofreu
muito com o adestramento e a capacidade operativa. A Lei de Empréstimos e Arrendamento, veio
como uma das soluções para a falta de equipamentos, armamento e uniformes. Desta forma, muitas
foram as  soluções logísticas  encontradas pelo  Exército  Brasileiro  durante os  conflitos que teve
participação, que foram importantes para a atualização doutrinária do seu emprego.

Palavras-chave: logística, logística militar,  Guerra da Tríplice Aliança, Missão Militar Francesa e
logística da Força Expedicionária Brasileira

ABSTRACT
This  study  aims to  identify  the main developments  in  the doctrine  of  war  logistics,  through the
solutions found by the Brazilian Army, in the problems faced during armed conflicts, for which it has
participated in the last 100 years. Brazilian participation has always been intense and marked by
constant advances in the doctrine of the use of military logistics, seeking to maintain the logistical
support necessary for the success of the combat. Beginning with the Paraguayan War, the then
imperial army had difficulties in mobilizing personnel, training, transportation, and military material,
proving to be major challenges for logistics planning. Solutions such as the creation of decrees to
increase the recruitment and reorganization of the Army itself,  following the hiring of the French
Military  Mission in 1919, were of vital  importance for the modernization and improvement of the
Military Doctrine. However, with the advent of World War II, it became apparent that French doctrine
was no longer sufficient to meet the new challenge. In order to compose the troops of the 5th US
Army,  the  Brazilian  Expeditionary  Force  (FEB)  was  conceived.  The  Brazilian  troop,  made  up
essentially  of  individuals  from  the  poorest  strata  of  society,  suffered  greatly  from training  and
operational capacity. The Loan and Lease Act came as one of the solutions to the lack of equipment,
weapons and uniforms. Thus, many were the logistical solutions found by the Brazilian Army during
the conflicts that had participation, which were important for the doctrinal updating of its use.

Keywords:  logistics, military logistics, Triple Alliance War, French Military Mission and logistics of
the Brazilian Expeditionary Force
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1 INTRODUÇÃO

No  decorrer  da  história  militar  e  dos  conflitos  armados  nacionais  e

internacionais  destacam-se  a  necessidade  de  constante  evolução  dos  meios  e

formas de apoio prestados aos elementos de combate, como objetivo precípuo de

gerar poder de combate e garantir sua sustentação no Amplo Espectro dos conflitos. 

Para  garantir  a  sustentação  no  combate,  são  desenvolvidas  ao  longo  da

história, diversas soluções para os problemas militares que se apresentam. A busca

constante  de  soluções  eficientes,  eficazes  e  cada  vez  mais  rápidas  são

consideradas  forças  motrizes  para  a  garantia  do  êxito  nos  campos  de  batalha.

Encontram-se na vanguarda do desenvolvimento da doutrina militar dos principais

exércitos do mundo. 

A composição de um ciclo completo para a concepção de um apoio logístico

em combate eficiente e eficaz, pode ser dividido em etapas, como: o levantamento

das  necessidades  da  tropa,  as  principais  formas  de  obtenção  de  meios  e

equipamentos  de  emprego  militar  e  as  fontes  de  recursos  orçamentários  e

financeiros necessários para a realização das aquisições (BRASIL, 2016, p. 15).

Além desta forma de fazer chegar o suprimento a todo Teatro de Operações

(TO), são os componentes do Ciclo Logístico que compõem o processo de emprego

da Logística Militar Terrestre (BRASIL, 2016, p. 15).

A existência de diversas definições para a concepção de “logística”, leva-se a

um estudo dos fatores históricos que originaram este vocábulo e sua aplicabilidade.

Sua terminologia é originária do grego logistikos, que tem como significado o cálculo

e o raciocínio matemático, e na sua aplicabilidade sendo associado a armazenagem,

transporte e entrega do produto final em seu destino (DEL RE, 1955, BRAZ, 2004, p.

26-27).

Como  primeiros  relatos  sobre  constituição  de  apoio  logístico  às  tropas

militares, remonta-se ao ano de 362 a.c., onde Epaminondas, general e estadista

grego, pela primeira vez buscou adquirir os materiais de emprego militar e gêneros

necessários  a  manutenção  de  seu  exército  em  território  estrangeiro,  não  se

utilizando apenas dos espólios de guerra (KEEGAN, 1999, STONOGA, 2005).

Outro grande exemplo, o imperador Alexandre, O Grande, que ao longo dos

anos 300 a.c. realizou diversas conquistas na Europa, Oriente Médio e Índia, tem em

sua companha vitoriosa a sustentação baseada em princípios como: a inclusão de



2

um  planejamento  logístico  para  e  realização  das  batalhas,  conhecimento  da

estratégia do inimigo, do relevo e das condições meteorológicas, além de formação

de alianças para aumentar seu exército (KEEGAN, 1999, STONOGA, 2005).

A enorme necessidade de provisão, armazenamento e transporte de gêneros

alimentícios  e  água,  para  manter  um exército  de  cerca  de  35.000  soldados,  se

tornou um grande desafio. Alexandre, empregou de maneira pioneira engenheiros e

contramestres, onde estes eram responsáveis por viabilizar a manobra logística do

exército,  estando  constantemente  a  frente  das  tropas  buscando  providenciar  os

suprimentos que fossem necessários, além de constituir  depósitos avançados ao

longo dos eixos de progressão (FERNANDEZ, 2015).

Contudo,  nos anos de 333 a.c.,  na Batalha de Issus,  Alexandre,  teve sua

calda logística e seu sistema de comunicações interceptado pela ação do Rei Dário,

imperador persa, o que o obrigou a decidir entre voltar-se para a batalha ou morrer

de fome (KEEGAN, 1999, p.4, STONOGA, 2005).

Em 1836, a palavra logística aparece escriturada pela primeira vez na história

militar,  na célebre obra do general  Antoine-Henri  de Jomini Precis de Lárt  de La

Guerre. Em sua obra o Barão de Jomini descreve a arte da guerra dividindo-a nos

ramos da estratégia, da tática e da logística. Baseou-se em experiências vividas ao

lado do general então comandante das tropas francesas, Napoleão Bonaparte (DEL

RE, 1955, BRAZ, 2004, p. 27, STONOGA, 2005, FERNADEZ, 2015).

Sob o comando de Napoleão, o Barão de Jomini ficou incumbido de realizar a

obtenção  e  fornecimento  dos  meios  necessários,  da  logística,  a  execução  dos

planejamentos  elaborados  pelos  Estados-Maiores  no  campo estratégico  e  tático.

(DEL RE, 1955, BRAZ, 2004, p. 27, STONOGA, 2005, FERNADEZ, 2015). 

Segundo BRAZ (2004, p. 27), Barão de Jomini inspirou-se no título de major

général des logis  atribuído ao oficial do exército francês, que era encarregado de

realizar o provimento da tropa em suprimentos, fadamento, alojamentos, além de

organizar e realizar as colunas de marcha, organizando a tropas no terreno. Sendo

sua a célebre frase “a logística é tudo ou quase tudo no campo de batalha, exceto o

combate” (JOMINI, 1949, DEL RE, 1955, BRAZ, 2004, p.27).

A logística, contudo, passou a ser concebida como ciência a partir  Cyrus G.

Thorpe,  oficial superior do corpo de fuzileiros do exército dos Estados Unidos da

América, que no ano de 1917, através de sua publicação a Logística Pura: a ciência

da  preparação  para  a  guerra,  fez  com  que  o  preparo  do  planejamento  para  o
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emprego dos meios de apoio ao combate, passasse a ter a mesma importância dos

planejamentos estratégicos e táticos para o combate (TAGUCHI, 1999, BRAZ, 2004,

p. 27). 

1.1 PROBLEMA

Diante  de  destacada  relevância  da  logística  para  viabilizar  a  expressão  do

poder  de  combate,  as  soluções  logísticas  dos  problemas  militares  que  se

apresentam no amplo espectro dos conflitos se tornam cerne para a ampliação dos

estudos da Defesa e das Ciências Militares. 

A evolução  do  planejamento  e  das  soluções  dos  problemas  militares  em

logística que envolvem as funções logísticas e que se expressam ao longo das fases

do Ciclo Logístico: determinação das necessidades, obtenção e distribuição, através

de um processo ininterrupto e ordenado de planejamento que tem por finalidade de

organizar  o  apoio  a  ser  prestado,  são  de  vital  importância  para  a  evolução

doutrinária da Logística Militar Terrestre (BRASIL, 2016).

Objetivando orientar  o  seio  da  pesquisa  e com a finalidade de levantar  as

principais ações no nível estratégico, operacional e tático com relação a logística

militar nos conflitos nacionais e internacionais vividos pelo EB nos seus 100 anos de

existência, foi formulado o seguindo problema: 

Quais  foram as  soluções  logísticas  mais  relevantes encontradas  durante  o

apoio prestado as tropas nos conflitos armados envolvendo o EB nos últimos 100

anos? 

1.2 OBJETIVOS

A fim de identificar as principais estratégias de apoio logístico desenvolvidas

pelas tropas do EB nos conflitos ao longo da história, a partir da criação do Serviço

de Intendência até os dias atuais, o presente estudo tem por objetivo identificar as

principais  soluções  logísticas  encontradas  nos  conflitos  armados,  nacionais  ou

internacionais envolvendo o EB nos últimos 100 anos.

Para viabilizar a consecução do objetivo geral deste estudo, foram formulados

os  objetivos  específicos,  abaixo  relacionados,  que  permitiram  o  encadeamento

lógico do raciocínio descritivo apresentado nesta pesquisa:
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a)  Identificar  as  principais  dificuldades  e  soluções  logísticas  encontradas

durante a campanha do Paraguai.

b) Identificar os principais aspectos evolutivos da doutrina militar advindos da

contratação da MMF.

c)  Identificar  como  a  criação  do  Serviço  de  Intendência  influenciou  na

evolução da doutrina logística.

d) Identificar os principais desafios e soluções logísticas encontradas durante

a Segunda Guerra Mundial. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Com base na evolução tecnológica e nas novas necessidades advindas das

operações militares, a importância de se conceber uma logística militar adaptada as

operações no amplo espectro do conflitos, sendo capaz de evoluir rapidamente de

uma situação de não guerra para o conflito armado, a doutrina da logística militar

terrestre brasileira está em constante evolução, através dos estudos desenvolvidos

pelas escolas militares de renome no campo da tática e estratégia,  a Escola de

Aperfeiçoamento  de Oficias  (EsAO)  e  a  Escola  de Comando e  Estado-Maior  do

Exército (ECEME). 

Desta  maneira,  o  Comando  de  Operações  Terrestre  (COTER)  atualiza  sua

doutrina militar através da expedição do manual de logística militar Terrestre (EB70-

MC-10.238) de 2018, alinhando os princípios e necessidades da logística moderna,

aos mais modernos conceitos tanto dos conflitos quanto do meio empresarial,  a

“logística na medida certa”, que consiste segundo o Manual EB70-MC-10.238, “em

figurar o apoio logístico, de acordo com cada situação.” apresentada no combate

(BRASIL, 2018, p. 1-1).

Este estudo se justifica pela constante necessidade de atualização doutrinária

das ações táticas,  operacionais  e estratégicas tanto  no combate  como no apoio

logístico, portanto, o levantamento e o estudo dos sucessos obtidos nas soluções

logísticas durante os conflitos, nos quais o EB este presente, são de fundamental

importância para a produção de soluções dos futuros problemas militares, sejam em

tempo de guerra ou de não guerra.
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2. METODOLOGIA

O  presente  estudo  será  realizado  dentro  de  um processo  científico  com o

intuito  de  ampliar  o  conhecimento.  A pesquisa  terá  início  com  uma  revisão  da

literatura  acerca  da  temática,  através  da  consulta  a  trabalhos  científicos,  livros,

manuais doutrinários, publicações de artigos de revistas militares.

Este estudo tem como base a pesquisa bibliográfica e documental. Bibliográfica

pois terá como acervo livros, artigos de revistas, dissertações e teses, como forma

de  compor  bases  históricas  acerca  do  tema.  E  documental,  em  relação  ao

levantamento de publicações técnicas, manuais e diretrizes específicas do EB sobre

a Doutrina da Logística Militar.

A pesquisa  teve  seu  devido  delineamento  com  a  definição  de  termos  e

conceitos,  com  a  finalidade  de  possibilitar  a  solução  do  problema  apresentado,

sendo baseada em uma revisão de literatura. Devido a característica da pesquisa,

não foram delimitados no tempo o acervo pesquisado para que não fossem perdidos

aspectos e publicações de relevância sobre o assunto.

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

logística,  logística  militar,  Guerra  da  Tríplice  Aliança,  Missão  Militar  Francesa  e

logística  da Força Expedicionária  Brasileira,  adicionalmente a suas traduções na

língua inglesa e espanhola, nas bases de dados RedeBIE, Lilacs, Scielo, em sítios

eletrônicos  de  procura  na  internet,  biblioteca  de  monografias  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do

Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português, inglês e

espanhol. Foram consultados, também, os manuais de campanha do EB vigentes

referentes ao tema.

Como critérios de inclusão para a pesquisa foram relacionados os assuntos

referentes  as  soluções  logísticas  encontradas  para  os  problemas  militares  em

conflitos envolvendo o EB nos últimos 100 anos. 

Já  como  critérios  de  exclusão  foram  desprezados  os  artigos  que  não

apresentaram soluções significativas para atualização doutrinária, e que não citaram

o exército brasileiro em sua descrição.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA:
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A evolução do poderio e da doutrina militar no Brasil se deu com a chegada

de  D.  João  VI  ao  continente  americano,  fugindo  da  expansão  Napoleônica  no

continente  europeu  (MAGALHÃES,  2001,  BRAZ,  2004,  DEL RE,  1955,  LOPES,

2018, p. 11). 

Com  a  chegada  da  família  real  em  1808,  ocorreu  de  maneira  efetiva  a

centralização do poder,  agora na mão do príncipe  regente,  e  por  conseguinte a

unificação das tropas, que antes se encontravam divididas entre as capitanias gerais

e sob o comando dos governadores-gerais. O processo de unificação da tropa pode

ser considerado o marco inicial para a formação do Exército Brasileiro (EB) (BRAZ,

2004, DEL RE, 1955, LOPES, 2018, p. 11, MAGALHÃES, 2001).

Como forma de desenvolver a logística militar colonial, o governo de D. João

se deu com a evolução das estruturas e funções do Arsenal do Trem, localizado na

cidade do Rio de Janeiro. Em 1⁰ de março de 1811 teve sua denominação atualizada

para Arsenal Real do Exército. Hoje o Arsenal Real do Exército é denominado de

Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro (MAGALHÃES, 2001, BRAZ, 2004, p. 56, DEL

RE, 1955, LOPES, 2018, p. 11). 

O Arsenal Real do Exército tinha como missão precípua a geração do apoio

logístico as frações existentes do exército imperial, no que cabia ao provimento de

todo material de intendência, uniformes, equipamentos, armas, munições, carretas e

animais. É considerado, por alguns autores, como o primeiro fato marcante realizado

na administração militar (MAGALHÃES, 2001, BRAZ, 2004, p. 56, DEL RE, 1955,

LOPES, 2018, p. 11). 

Não  obstante,  para  o  provimento  dos  corpos  de  tropa  em  gêneros

alimentícios, foi criado em 1821, o Comissariado Militar do Brasil. Estes foram os

fatos que deram o início da estrutura logística do EB (MAGALHÃES, 2001, BRAZ,

2004, p. 56, DEL RE, 1955, LOPES, 2018, p. 11).

Outro fato marcante na evolução da logística militar no período imperial foi a

criação por decreto em 28 de maio de 1821 do Quartel-Mestre General, ocorrido no

período da regência de D. Pedro I e fruto das evoluções desenvolvidas por seu pai

anos  antes.  Este  órgão  veio  por  reunir  e  gerenciar  as  questões  referentes  ao

provimento em gêneros e materiais militares a tropa (BARROSO, 2000, BRAZ, 2004,

p. 57, LOPES, 2018, p. 11).

A satisfatória  atuação  do  Marechal  Carlos  Machado  de  Bitencourt  recém-

empossado Ministro na Guerra, na campanha de Canudos, entre os anos de 1896 e
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1897, o destacou como um insigne líder militar. Após três campanhas contra o líder

insurgente Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, no

sertão  baiano,  Marechal  Bitencourt  dedicou  principal  atenção  a  solução  dos

problemas da cadeia  de suprimento  das tropas brasileiras.  Foi  responsável  pela

reestruturação de fluxo  logístico,  deste  o transporte  de material  e  pessoal  até  o

reabastecimento em gêneros, meios e equipamentos. Este grande esforço propiciou

a vitória do EB nesta campanha (PILLAR, 1981, LOPES, 2018, p. 41).

Em resposta a brilhante carreira e de sua dedicação e amor a pátria, o então

Presidente da República, Getúlio Vargas, em 5 de abril de 1940, através do Decreto-

Lei n° 2.112, considera o Marechal Carlos Machado de Bitencourt como Patrono do

Serviço de Intendência do Exército (BRASIL, 1940).

Com o fim da Primeira Guerra Mundial e observando a necessidade de evoluir

sua doutrina, o EB buscou através da contratação da Missão Militar Francesa (MMF)

a solução para a modernização. Como um dos destaque realizado pela MMF se deu

na organização da gestão da logística militar. Um importante passo se deu com a

criação do Serviço de Intendência da Guerra, o embrião do que se conhece hoje

como o Serviço de Intendência do EB, responsável pelas ações de apoio logístico e

administrativo as tropas, tanto em tempo de paz como de guerra (STONOGA, 2005

LOPES, 2018).

Após isso, vários órgãos e corpos administrativos foram criados e extintos

que representam a evolução da doutrina  militar  terrestre  na  adoção de diversas

doutrinas  militares  ao  longo  da  estória  brasileira,  que  puderam  gerar  poder  de

combate para o exercício de sua missão constitucional.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A GUERRA DA TRÍPLICE ALIANÇA E OS ÓBICES NA LOGÍSTICA DE GUERRA

A ocupação do antigo estado do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, por

tropas paraguaias sob o comando de Francisco Solano López, em 1864, inseriu o

império brasileiro no contexto do mais longo conflito armado da América do Sul pós-

colonização,  a  Guerra  da  Tríplice  Aliança,  também  conhecida  como  Guerra  do

Paraguai (ESSELIN, FERNADES, 2017).
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Foram diversas as dificuldades encontradas para o emprego em campanha

das tropas imperiais de D. Pedro II, dentre elas a falta de infraestrutura de estradas,

acomodações  e  dos  meios  de  comunicações.  Pode-se  acrescentar  ainda,  as

condições climáticas adversas naturais da região centro-sul do país (BERGO, 2015).

Todo  o  esforço  logístico  necessário  para  pôr  o  plano  de  defesa  e

contraofensiva em operação,  se apresentou como outra grande dificuldade desta

campanha. Dentre as necessidades logísticas, destacam-se os meios de transporte

e de infraestruturas incipientes para a realização do deslocamento das tropas e de

seus  equipamentos,  os  serviços  de  confecção  das  etapas  de  alimentação  e  de

produção e distribuição do fardamento, o provimento da manutenção do material

bélico e do suprimento de armamento e munições, além dos serviços de coleta e

sepultamento de mortos. Estes serviços não foram devidamente pensados e suas

necessidades respeitadas durante  o  planejamento  dos planos de batalha,  o  que

quase custou a vitória das tropas contra Solano López (BERGO, 2015).

Como parte desse grande esforço logístico para a constituição de tropas, o

Exército  Imperial,  se  deparou  com  outra  grande  dificuldade,  a  mobilização  de

efetivos. Neste período, o serviço militar não era obrigatório,  e as poucas tropas

regulares  existentes  eram  mal  adestradas  e  mal  equipadas.  Como  forma  de

solucionar este problema de pessoal, foram expedidos nos anos de 1865 e 1866

dois importantes decretos imperiais: 

a. o  Decreto  n° 3.725  A,  de  06  de  novembro  de  1866,  que  instituía  o

recrutamento  forçado  e  concedia  a  liberdade  a  escravos  que  fossem

compor o exército durante a guerra (ESSELIN, P.M., FERNADES, L.H.F,

2017; ROSTY, 2017, p. 7), e 

b. o Decreto n° 3.371, de 7 de janeiro de 1865, que instituiu a criação dos

Batalhões dos Voluntários da Pátria (ESSELIN, P.M., FERNADES, L.H.F,

2017).

O Exército Imperial contou, ainda, com o reforço em suas tropas: das Guardas

Nacionais e das Polícias Militares. Contudo, os efetivos eram despreparados e não

possuíam  adestramento  adequado  para  uma  campanha  como  esta  que  se

anunciava. Em sua estruturação, o corpo de oficiais, por exemplo, era constituído

basicamente  pela  classe  econômica  dominante,  os  quais  detinham  o  poder

financeiro e a influência política  (FRAGOSO, 2014, p.226,  ROSTY, 2017, p. 7), já
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segundo  Bergo  (2015,  p.  8)  “as  praças  provinham  das  classes  mais  baixas,

constituindo-se em verdadeira escória social”.

Em  contrapartida,  do  ponto  de  vista  de  mobilização  de  pessoal  para  a

constituição de tropas, o Paraguai sob o comando de Solano Lopez, apresentava

claras vantagens diante da aliança formada entre os demais países da América do

Sul envolvidas no conflito, conforme destacado pelo trecho:

 A centralização administrativa, política e econômica colocou à disposição
do governo todos os recursos materiais e humanos do país e permitiu a
organização de um Estado fortemente militarizado imposta […] o adversário
da Tríplice Aliança (Solano Lopez) provavelmente dispunha de uma clara
superioridade militar. Contava com um contingente variando entre 28 e 57
mil homens, mais cerca de 30 mil reservistas concentrados e treinados no
acampamento de Cerro Leon, o que equivale dizer que toda a população
masculina estava pronta para a guerra. (ROSTY, 2017, p.7) 

Diante da necessidade de evolução da doutrina militar, e com o advento da 1

Guerra  Mundial  nos  anos  de  1914-1918,  e  a  aproximação  da  recente  república

brasileira com a nação francesa, fora então assinado a contratação da Missão Militar

Francesa em 1919.

3.2  A  MISSÃO  MILITAR  FRANCESA  E  A  CRIAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE

INTENDÊNCIA DO EB

No  começo  do  século  XX,  países  como  França  e  Alemanha,  buscavam

expandir sua influência nos campos econômico, cultural e militar a países ao redor

do mundo, e em especial  à América Latina. Para isso, foram assinados diversos

contratos de missões militares, com o objetivo de atualizar e reestruturar os exércitos

com uma doutrina moderna, a profissionalização da tropa, reestruturação do sistema

de ensino das escolas militares e do Estado-Maior (EM). A escolha brasileira pela

doutrina francesa se deu a partir da vitória obtida por este país ao final da Primeira

Guerra Mundial e do estreitamento diplomático entre essas duas nações no pós-

guerra (BELLINTANI, 2009).

A MMF  no  Brasil  foi  chefiada  pelo  General  Maurice  Gamelin,  tendo  sua

contratação ocorrida em 8 de setembro de 1919.  Teve como finalidade,  iniciar o

processo de modernização do ensino  da arte  da  guerra  nas escolas  militares  e

trouxe como consequência futura a modernização do próprio EB. Os trabalhos foram

iniciados no ano seguinte, em 1920, tendo como ponto de partida a reestruturação
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do ensino nas escolas militares, com foco na escola de EM e de Aperfeiçoamento de

Oficiais (BASTOS FILHO, 1950, LOPES, 2018, p. 13).

A ação  de  importar  a  doutrina  militar  francesa  para  a  modernização  do

exército, atuou não apenas como fator preponderante nos campos do ensino militar

ou da modernização das táticas de guerra, mas elevou de importância a aplicação

da logística militar (AZEVEDO, 1998, BRASIL,1920, BRAZ, 2004, LOPES, 2018, p.

11). 

Em 1°  outubro  de  1920,  através  do  decreto  n°  14.385,  ficou  aprovado  o

regulamento para o Serviço de Intendência da Guerra, pelo Presidente da República,

Epitácio  Pessoa  e  pelo  Ministro  da  Guerra  João  Pandía  Calógeras.  Este

regulamento é descrito na história como ato criatório do Serviço de Intendência do

EB,  como  conhecido  atualmente  (AZEVEDO,  1998,  BRASIL,1920,  BRAZ,  2004,

LOPES, 2018, p. 11). 

Este decreto teve como finalidade organizar as ações a serem realizadas pelo

Serviço de Intendência da Guerra nos tempos de paz e de guerra, como pode-se

observar a seguir:

Art. 1º O Serviço de Intendência da Guerra tem as atribuições seguintes:
    A) Em tempo de paz:
    1º. organizar o pessoal da Intendência da Guerra (quadro ativo e quadro
auxiliar);
    2º. mobilizar esse pessoal e material especial dos serviços confiados à
intendência para o tempo de guerra;
    3º. organizar e dirigir o serviço de abastecimento nacional para o tempo
de guerra;
    4º.  organizar  e  dirigir  os  serviços  de  viveres,  forragens,  iluminação  e
combustível nos corpos de tropa e nos estabelecimentos militares;
    5º.  organizar  e  dirigir  os  serviços  de  fardamento,  equipamento,
acampamento e alojamento;
    6º. preparar os contratos de fornecimentos e de trabalhos referentes aos
serviços enumerados nos §§ 4º e  5º  anteriores,  e providenciar  sobre as
aquisições administrativas nos casos em que o contrato não for possível;
    7º. 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;
    8º.  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;
    9º.  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.
    B) Em tempo de guerra:
    1º. organizar, dirigir e executar os serviços de subsistência, fardamento,
equipamento,  acampamento,  combustível,  iluminação  e  alojamento  dos
efetivos sob as bandeiras;
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    2º.  ordenar as despesas referentes aos seus serviços (por  exército) e
gerir os créditos de todos os serviços militares;
    3º. atender ao pagamento de vencimentos e quaisquer outras vantagens
da tropa mobilizada;
    4º.  verificar  e  transmitir  todas  as  contas  de  distribuição  e  consumo,
relativas ao Serviço de Intendência;
    5º. verificar as contas dos corpos de tropa e alimentação do pessoal sem
tropa (estados-maiores e serviços);
    6º. superintender os serviços de pagadoria e de correios nos limites dos
regulamentos especiais;
    7º. 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 (BRASIL, 1920).

Diversas  foram  as  contribuições  da  MMF  para  o  amadurecimento  do

incipiente EB, deste a reestruturação de suas escolas de formação, aperfeiçoamento

e de altos estudos, atualização da doutrina militar nos níveis tático e operacional,

bem  como  a  evolução  e  desenvolvimento  de  um  pensamento  logístico  para  a

manutenção do poder de combate (BELLINTANI, 2009, BRASIL,1920). 

Como destacado por Bellintani em sua obra: 

A  MMF  é,  sem  dúvida,  responsável  pela  modernização  do  Exército
Brasileiro pela instrução militar ministrada, pela doutrina militar defendida e,
essencialmente,  pela  concepção  de  profissionalismo  imposta  e  pela
conscientização  da  importância  de  um  exército  forte  e  coeso  para  a
sociedade  e  o  estado.  Com  os  franceses,  cria-se,  nos  quartéis,  uma
mentalidade voltada para a importância moral  do soldado, do homem de
tropa e do oficial,  conscientizando-o da relevância de seu papel junto ao
poder político tanto na manutenção da ordem interna e externa, como na
afirmação da hegemonia do estado frente a outras nações (2009, p. 545).

Destaca-se  como  contribuições  fundamentais  a  criação  do  Serviço  de

Intendência do EB, bem como a criação da Escola de Intendência através do decreto

n° 16.475, de 12 maio de 1924, que teve “por fim preparar officiaes para os quadros

de  intendentes  de  guerra,  de  administração  e  de  contadores,  mediante  cursos

distinctos, com programmas e condições de estudos peculiares a cada um delles.”

(BRASIL, 1924). 

De acordo com Lopes:

A Escola de Intendência, com os cursos de Contadores, de Administração e
de Intendência, foi padronizando aos poucos o prescrito inicialmente nos
Decretos  de  1920  e  1921  sobre  o  Regulamento  para  o  Serviço  de
Intendência  (nº  14.385  de  1º  de  outubro),  a  Organização  Geral  da
Intendência da Guerra (nº 15.093 de 3 de novembro), a criação do quadro
de Oficiais Contadores (nº 15.232 de 31 de dezembro) e de outros que os
seguiram (2018, p. 21).



12

3.3 A FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES DA

ITÁLIA

A declaração de guerra brasileira  aos países do Eixo na Segunda Guerra

Mundial  se  deu  em  31  de  agosto  de  1942,  após  navios  mercantes  brasileiros

sofrerem  ataques  e  serem  afundados  por  submarinos  alemães  e  italianos  no

Atlântico Sul (BRAZ, 2004, MAGALHÃES, 2001, ROSTY, 2016). 

Segundo  Rosty  (2016,  p.  64)  reduziu  a  “um  terço  da  Marinha  Mercante

Brasileira,  provocando  a  morte  ou  o  desaparecimento  de  469  pessoas,  entre

tripulantes  e  passageiros,  sendo  121  oficiais  e  oito  comandantes  de  navios

mercantes”.

Antes, porém, da declaração de guerra aos países do Eixo, segundo Rosty:

“Comissão Militar Mista de Defesa Brasil - Estados Unidos” deliberou sobre
como seria a participação militar do Brasil na guerra. Ficou acertado o envio
de um Corpo de Exército (CEx), três Divisões de Infantaria (DI), além dos
elementos de apoio, à África ou à Europa. As unidades teriam organização
igual às adotadas pela Doutrina Militar Norte-americana (NA); seria enviada
uma Força Aérea Expedicionária; haveria o fornecimento de material bélico
e artigos de subsistência pelo “Lend Lease”, com 50% do material de uma
DI entregue no Brasil  para treinamento; haveria a participação de oficiais
brasileiros  em estágios de instrução nos EUA;  seriam enviados militares
norte-americanos  como  instrutores  para  o  Brasil  e  a  justiça  militar
funcionaria de acordo com as leis brasileiras (2016, p. 64).

Esse fato motivou a entrada do Brasil na guerra, que desde outubro de 1939,

se mantinha em posição de neutralidade e seu alinhamento com os países das

Américas. Iniciou-se, então, a constituição da Força Expedicionária Brasileira (FEB),

que tinha como braço operativo a 1° Divisão de Infantaria Expedicionária (1° DIE),

que passariam a  atuar  no  Teatro  de  Operações (TO)  da Itália  no  ano de 1944,

enquadrada  como  força  aliada  ao  V  Exército  Norte-Americano  (BRAZ,  2004,

MAGALHÃES, 2001, ROSTY, 2016).

Em 9 de agosto de 1943,  foi  ordenada a organização da 1ª  Divisão de
Infantaria  Expedicionária  (1ª  DIE),  enquadrada  no  V  Exército  Norte-
Americano. O General João Batista Mascarenhas de Moraes foi designado
Comandante da Força Expedicionária Brasileira (FEB) constituída pela 1ª
DIE  e  pelos  Órgãos  Não-divisionários  (OND),  tendo  vinculação  com  o
Conselho Superior de Justiça Militar,  com o 1º Grupo de Caça e com os
Correspondentes de Guerra (ROSTY, 2016, p. 67).

Segundo  Azevedo  (1998)  o  apoio  logístico  à  1ª  DIE  era  realizado  pelos

depósitos do V Exército Norte-Americano e pelo Depósito de Intendência da FEB. O
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Depósito  de  Intendência  da  FEB  tinha  como  característica  o  fornecimento  de

gêneros característicos da culinária brasileira, como arroz, feijão e farinha. 

O  comando  do  Serviço  de  Intendência  da  1ª  DIE  foi  dado  ao  então  Cel

Fernando Lavaquial Biosca, oficial do corpo de intendentes do exército brasileiro. O

Serviço de Intendência tinha como missão a realização do provimento às tropas em

gêneros alimentícios (CL I), uniformes e equipamentos (Cl II), combustíveis (CL III),

saúde (CL VIII),  recompletamento  de  efetivos,  além do  serviço  de sepultamento

(BIOSCA, 1950). 

Contudo, foram muitas as dificuldades encontradas pelas tropas brasileiras

em solo europeu na manutenção da logística de combate nas funções logísticas

suprimento,  transporte,  recursos  humanos  e  manutenção.  Fato  este  que  gerou

grandes transtornos e dificuldades ao apoio as tropas em primeiro escalão,  mas

também,  geraram  o  desenvolvimento  de  soluções  que  promoveriam  o

aperfeiçoamento da doutrina militar brasileira.

As Forças Armadas estavam desaparelhadas e despreparadas para uma
guerra  daquela  envergadura.  O  Exército  contava  com  um  efetivo
aproximado de 60 mil homens. Sua organização, instrução e doutrina de
emprego  obedeciam,  rigorosamente,  aos  regulamentos  franceses.  Os
armamentos e equipamentos, na sua grande maioria, eram de procedência
estrangeira,  antiquados e em número insuficiente  para atender às novas
exigências (ROSTY, 2016).

A mobilização das tropas ainda em território nacional, foi um dos primeiros

desafios enfrentados para a constituição da FEB. O efetivo do exército nacional era

pequeno,  mal  adestrado  e  mal  equipado.  Seus  efeitos  eram  compostos  por

indivíduos de baixo nível intelectual, tendo como missão a defesa territorial. Como

solução  para  o  aumento  do  efetivo,  foi  necessário  abrandar  os  critérios  para  o

recrutamento, como pode ser observado na passagem a seguir:

Em um país de população majoritariamente rural, pobre e de baixa higidez
física, a alta porcentagem de incapazes para o serviço, especialmente por
problemas dentários e psicológicos, levou ao abrandamento dos critérios de
seleção, para ampliar o universo de selecionados. Ao mesmo tempo, o nível
intelectual  deixava  a  desejar,  com  a  incorporação  de  centenas  de
analfabetos.  Tudo  isso  produziu  consequências  indesejáveis  para  a
habilitação de pessoal (ROSTY, 2016).

A equipagem das tropas brasileiros com material e equipamentos de emprego

militar, só foi possível, segundo Rosty (2016), graças ao  “[...] parque industrial dos

Estados Unidos, único país, naquele momento, capaz de atender às necessidades

vigentes.”, e da Lei de Empréstimos e Arrendamento Lend Lease (ROSTY, 2016).
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Não  só  o  equipamento  veio  dos  americanos,  parte  do  fornecimento  da

alimentação também o era, fato que trouxe grande descontentamento da tropa, que

não se adaptou bem as diferenças culturais existentes entre as duas nações. 

Grande esforço foi realizado pelo serviço de intendência da FEB buscando

trazer alguns gêneros oriundos do Brasil  como forma de atender aos anseios da

tropa,  além de  melhorar  a  capacitação  dos  cozinheiros.  Muito  se  perdeu  nessa

logística, por falta de adequado acondicionamento e transporte dos gêneros, o que

gerou grandes gastos para a condução desse serviços. A forma de Manobra passou

a  determinar  a  maneira  a  qual  seria  realizada  a  distribuição  das  etapas  de

alimentação, logo a centralização ou a descentralização dos meios indicaria a forma

de  distribuição  o  que  caracterizou  a  modularização  do  suprimento.  (OLIVEIRA,

2016). 

Outra grande dificuldade se deu na condução do transporte do suprimento as

tropas  apoiadas.  As  péssimas  condições  e  a  incipiente  rede  de  estradas,  as

péssimas  condições  climáticas,  a  pouca  expertise  e  o  cansaço  extremo  dos

motoristas, transformaram a atividade de transporte em um grande desafio. Aliado a

uma pequena quantidade de viaturas para o grande esforço que era necessário para

realizar o suprimento. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que se refere a evolução do Apoio Logístico nas Operações no Amplo

Espectro, a Logística Militar Terrestre Brasileira muito modernizou-se e adaptou-se

as necessidades vigentes nos campos de batalha ao longo dos últimos 100 anos da

história militar brasileira. 

A condução  de  soluções  logísticas  aos  mais  variados  problemas militares

apresentados, demonstra a grande capacidade da nação brasileira, em lidar com as

dificuldades advindas da condução do combate.

Desde  os  primeiros  conflitos  registrados,  os  problemas  logísticos  que

envolvem a manutenção do poder de combate parecem girar sempre entorno das

mesmas variáveis:  o aporte contínuo e ininterrupto das classes de suprimento, a

execução do transporte de tropas e meios orgânicos, a manutenção do material de

emprego militar, o serviço de apoio em saúde, o recompletamento e mobilização dos

efetivos, e a correta conduta com as baixas em campanha. 
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A má gestão e planejamento do emprego destas variáveis logísticas podem

gerar a perda de capacidade da Força em se manter operante de maneira eficiente e

eficaz em tempo de guerra ou de não guerra. 

Durante  a  campanha  do  Paraguai  as  inúmeras  dificuldades  por  quais

passaram as tropas imperiais parecem ter se dado pela falta de um planejamento

logístico adequado. Contudo, a principal dificuldade apresentada neste período foi o

baixo contingente existente, além de mal preparado. 

A solução encontrada para a mobilização de novos efetivos se deu através da

promulgação dos decretos n° 3.725 A, de 06 de novembro de 1866 e n° 3.371, de 7

de janeiro de 1865,  os quais concediam liberdade a escravos que passassem a

compor o Exército Imperial para a guerra e a criação dos Batalhões dos Voluntários

da Pátria, respectivamente. Apesar destes novos efetivos serem pouco treinados e

motivados, estes decretos foram capazes de aumentar o efetivo das tropas em mais

de 60 mil homens (BERGO, 2017).

A contratação  da  MMF  trouxe  consigo  a  profissionalização  do  militar  e  a

modernização da forma de ensino da arte da guerra. Outra importante contribuição

para  a  organização  da  logística  e  administração  militar  fora  a  aprovação  do

Regulamento  para  o  Serviço  de  Intendência  da  Guerra  através  do  Decreto  n°

14.385, de 1 de outubro de 1920. 

Através deste decreto o Serviço de Intendência da Guerra passa a reunir sob

sua  responsabilidade  a  organização  e  a  direção  de  serviços  como  os  de

fornecimento de gêneros, fardamento, equipamentos, transporte, além dos serviços

de pagadoria e correios  (BRASIL, 1920). Outra grande evolução foi  a criação da

Escola de Intendência que passou a formar os oficiais do serviço de intendência

responsável pela logística e administração militar (BRASIL, 1924).

A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial deu origem a FEB que tinha

como suporte logístico o Depósito de Intendência da FEB e depósitos do V Exército

Norte-Americano. O serviço de intendência da FEB tinha como missão o apoio nas

classes I,  II,  III  e  VIII,  gêneros alimentícios,  fardamento  e equipamento,  óleos e

combustíveis  e  medicamentos  e  materiais  de  saúde,  respectivamente,  além  do

serviço de sepultamento.

Devido a uma doutrina ultrapassada e o grande dimensão do conflito que

estava  ocorrendo,  o  exército  brasileiro  se  apresentou  com  muitas  dificuldades,

dentre elas se destacam: a mobilização de efetivos para a constituição de tropas e
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recompletamento, armamentos e equipamentos, diferenças culturais entre os países

Aliados, principalmente, no que tange a alimentação, e o transporte de suprimento.

Na  mobilização,  a  solução  encontrada  se  apoiou  no  abrandamento  nos

critérios de seleção, onde por um lado possibilitou o aumento do efetivo, por outro

formado por massas de indivíduos com baixo grau intelectual, muitos analfabetos, o

que  dificultava  ainda  mais  o  adestramento.  Além  de  retenção  de  conscritos  e

convocação de reservistas (LAURO, 1995).

Como solução para completar em material as tropas brasileiras só foi possível

através da Lei de Empréstimos e Arrendamento Lend Lease, onde grande parte de

passou a dotar as tropas brasileiras vinha dos Estados Unidos.

Já no fornecimento de gêneros, grande esforço foi feito para dar o máximo de

aproximação da cultura brasileira em terras italianas, já que a alimentação baseada

em na dieta  americana estava gerando grande descontentamento  por  parte  dos

brasileiros. 

Desta  forma,  é  possível  concluir que  uma  nação  forte  necessita  de  um

exército  forte  e  isto  só  é  possível  com  uma  logística  militar  forte,  integrada  e

atualizada  as  necessidades  reais  de  sua  tropa  e  das  missões  aos  quais  será

atribuída.  Portanto,  o  aperfeiçoamento  contínuo da  doutrina  é  papel  fundamento

para o sucesso nos campos de batalha. 
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