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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o conceito doutrinário do Exército 

Brasileiro, no que tange aos Movimentos Preparatórios para o emprego dos Batalhões 

de Infantaria, em concordância com os Princípios de Guerra da Doutrina Militar 

Terrestre. Historicamente, estes movimentos, tanto táticos como administrativos, 

foram decisivos em diversas batalhas e conflitos, sendo sempre necessária a 

atualização de seus modos de emprego a fim de que erros cometidos sejam evitados. 

Assim sendo, este trabalho teve a finalidade de comparar a doutrina Naval, Terrestre 

e Aérea, das Forças Armadas do Brasil com a do Exército dos Estados Unidos da 

América, por ter uma doutrina semelhante a do Brasil e por estar em constante 

conflito, sempre atualizando seus métodos e modos operativos. Por fim, este trabalho 

propôs uma atualização doutrinária, ratificando ou retificando os conceitos vigentes 

atinentes aos Batalhões de Infantaria nos Movimentos Preparatórios. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Princípios. Movimentos Preparatórios. Doutrina. Exército 

Brasileiro. Infantaria. 
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ABSTRACT 

 

 

 
 The present work had as main objective to analyze the doctrinal concept of the 

Brazilian Army, regarding the Preparatory Movements for the use of the Infantry 

Battalions, in agreement with the War Principles of the Terrestrial Military Doctrine. 

Historically, these movements, both tactical and administrative, have been decisive in 

several battles and conflicts, and it is always necessary to update their methods of 

employment in order to avoid mistakes made. Therefore, this work had the purpose of 

comparing the Naval, Land and Air doctrine of the Armed Forces of Brazil and, also, of 

the Army of the United States of America, with a view to having a doctrine similar to that 

of Brazil and for being in constant conflict, always updating its methods and operating 

modes. Finally, this work aimed to propose a doctrinal update, ratifying or rectifying the 
current concepts related to the Infantry Battalions in the Preparatory Movements.  

 KEYWORDS: Principles. Preparatory Movements. Doctrine. Brazilian army. 

Infantry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 As operações militares, tanto em situações de Guerra como de Não Guerra, 

necessitam de um alto grau de planejamento, desde a preparação da tropa como no seu 

próprio emprego. Em missões de pacificação ou missões de paz, em que ultimamente o 

Exército Brasileiro esteve presente, viu-se a grande necessidade da realização dos 

movimentos preparatórios e sua grande complexibilidade, tendo em vista os diversos 

meios empregados nos mais variados Teatros de Operação. 

Devido à proporção continental que o Brasil possui, é de suma importância que o 

deslocamento dos meios de emprego da Força Terrestre seja realizado de forma 

eficiente, rápida, flexível e de pronta resposta, preconizando a rapidez e a surpresa. 

Além disso, é necessário que cada tipo de infantaria, dentro de suas peculiaridades, 

utilize a melhor forma de transporte de modo eficaz e em segurança, tanto nas Zonas de 

Administração como nas Zonas de Combate. 

Os movimentos de tropa, conforme prescreve o manual “Batalhões de Infantaria”, 

se dividem em dois, sendo o primeiro o Movimento Tático, no qual as forças 

empregadas se deslocam com a possibilidade de combate, onde a segurança deverá 

ser a prioridade, sendo este deslocamento realizado normalmente entre a Zona de 

Combate para a Zona de Reunião.  Já o segundo, o Movimento Preparatório, é realizado 

quando o contato com o inimigo não constitui uma ameaça, sendo priorizado a 

velocidade do deslocamento, ocorrendo normalmente entre a Zona de Administração e 

acabando na Zona de Estacionamento. 

Além das formas de deslocamento, também devem ser observados locais de 

estacionamento para a tropa, para que este seja realizado de modo seguro e 

proporcione uma situação vantajosa para a tropa. Tudo isso com a finalidade de facilitar 

o planejamento de uma operação, a realização de medidas administrativas e de 

manutenção, bem como manter as melhores condições sanitárias e elevado moral e 

bem estar da tropa. 
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Dessa forma viu-se a necessidade de se observar a Doutrina Militar vigente 

relativa aos Movimentos Preparatórios realizados pelos Batalhões de Infantaria, com o 

objetivo de proporcionar uma atualização doutrinária acerca do assunto, ratificando ou 

retificando os conceitos presentes no Manual C7-20 BATALHÕES DE INFANTARIA. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

A atualização, a aquisição e a repotencialização das viaturas de emprego da 

Infantaria do Exército Brasileiro, na última década, ocorreu de forma rápida e dinâmica, 

melhorando a capacidade de deslocamento da tropa, bem como aumentando sua 

potência de fogo e mobilidade, como a repotencialização dos M113BR e a aquisição das 

viaturas Guarani, por exemplo. No entanto, alguns dados e necessidades para 

transporte e deslocamento podem ter ficados defasados, tendo em vista a última revisão 

do manual C 7-20 Batalhões de Infantaria ter sido publicado no ano de 2007. 

Com várias operações realizadas em território nacional, como as forças de 

pacificação no Rio de Janeiro, bem como o emprego nos Jogos Olímpico Rio 2016, 

percebeu-se a dificuldade de deslocamento dos meios para a execução das mais 

variadas operações, tanto no transporte desde a cidade de origem, bem como no Teatro 

de Operações. 

Ademais, foi observada a grande necessidade do planejamento para ocupação e 

estacionamento da tropa, para que fosse melhor empregada e em plenas condições das 

execuções das mais diversas tarefas administrativas. 

Diante desta situação, levantamos o seguinte problema: o atual método 

empregado para os Movimentos Preparatórios no Manual Batalhões de Infantaria, C 7-

20, estão de acordo com os Princípios de Guerra da Doutina Militar Terrestre?  

 

1.2 OBJETIVO 
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Os objetivos que pautaram este trabalho visaram aprimorar ou manter as técnicas 

utilizadas pelas tropas de infantaria no que tangem os movimentos preparatórios. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi verificar se os métodos e conceitos aplicados 

nos Movimentos Preparatórios previstos no Manual Batalhões de Infantaria, C 7-20, 

estão de acordo com os Princípios de Guerra da Doutrina Militar Terrestre e se deveriam 

ser alterados ou não, utilizando como base os conceitos utilizados pelo Exército dos 

Estados Unidos da América. 

 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Com a finalidade de delimitar e atingir o objetivo geral esperado, foram levantados 

objetivos específicos que conduziram os trabalhos deste estudo. São eles: 

a. Identificar os Princípios de Guerra da Doutrina Militar Terrestre. 

b. Analisar os movimentos preparatórios utilizados pelo Exército dos Estados 

Unidos da América; 

c. Levantar os Princípios da Guerra que se enquadram nos movimentos 

preparatórios. 
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d. Propor, caso haja necessidade, a atualização do capítulo referente aos 

Movimentos Preparatórios no manual Batalhões de Infantaria, fruto das 

comparações doutrinárias realizadas 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

a. Quais as finalidades, fundamentos e tipos dos Movimentos Preparatórios? 

b. O que o Exército Americano entende por Movimentos Preparatórios e qual sua 

doutrina em relação a eles? 

c. Quais são os principais Princípios de Guerra, da Doutrina Militar Terrestre, 

presentes nos Movimentos Preparatórios? 

d. Os métodos e conceitos atuais empregados nos Movimentos Preparatórios, 

previstos no manual C7-20 Batalhões de Infantaria, estão de acordo com a 

Doutrina Militar Terrestre? 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

Inicialmente, foi utilizado como instrumento a coleta de dados, que foi realizada 

mediante pesquisa bibliográfica exploratória, sendo analisado, além dos manuais de uso 

do Exército Brasileiro, manuais do Exército dos EUA. 

 

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 
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Este trabalho destinou-se  ao estudo dos Movimentos Preparatórios dos 

Batalhões de Infantaria, utilizando como comparativo doutrinas aplicadas no Exército 

dos EUA, a fim de que sejam atualizados ou mantidos os atuais dados e conceitos 

utilizados pelo Exército Brasileiro no manual C7-20 Batalhões de Infantaria. 

 

 

1.4.2 Amostra 

 

 

Este trabalho teve como foco o estudo das publicações e manuais atualmente 

utilizados pelo Exército Brasieliro e pelo Exército dos EUA, dando prioridade para 

assuntos e doutrinas atuais, principalmente no que está publicado mais recentemente, 

tendo como prioridade a última década, atualizando ou mantendo o que está em voga no 

atual manual C7-20 Batalhões de Infantaria. 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

 

Foram realizadas pesquisas exploratórias, através de referências bibliográficas e 

documentais, principalmente manuais, que abordam as doutrinas do Exército Brasileiro e 

do Exército dos EUA. 

 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

 

 

Para que este trabalho fosse realizado de forma conclusiva foi feito a busca e a 

consulta em meio aos manuais já utilizados pelo Exército Brasileiro, dando ênfase aos 

empregados pelas tropas de Infantaria e aos manuais utilizados pelo Exército dos 

Estados Unidos da América. 
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1.4.5 Procedimentos metodológicos 

 

 

As ações realizadas até a coleta de dados foram as de levantamento do problema 

e definição dos objetos a serem estudados. A inclusão, ou a manutenção, de dados 

ocorreu conforme os seguintes critérios: 

a. Critérios de inclusão:  

- Manuais, documentos e matérias, publicados em português ou inglês, 

relacionados aos Movimentos Preparatórios realizados por tropas de Infantaria; 

- Informações relevantes e de fontes confiáveis; 

- Estudos que descrevam sobre a organização e preparo dos Movimentos 

Preparatórios. 

b. Critérios de exclusão:  

- Informação sem fonte confiável; 

- Estudos voltados para os Movimentos Preparatórios em desacordo com os 

Princípios de Guerra seguidos pela Doutrina Militar Terrestre; 

- Estudos com pesquisas pouco definidas e sem aprofundamento. 

 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

 

Foi utilizado como principal instrumento a coleta de dados em pesquisas 

bibliográficas e documentais, tendo como base os manuais do Exército Brasileiro. 

Também foi priorizado os dados e referências do Exército Norte Americano, tendo em 

vista seu atual emprego em diversas operações reais e suas constantes atualizações, 

bem como, a semelhante doutrina utilizada pelo Exército Brasileiro. 

 

 

1.4.7 Análise dos dados 
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Os dados referentes aos Movimentos Preparatórios para os Batalhões de 

Infantaria, foram realizados através de uma análise qualitativa e obtidos mediante as 

pesquisas bibliográfica e documental, onde foram analisados sob a luz dos Princípios de 

Guerra da Doutrina Militar Terrestre. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVAS 

 

 

Nas últimas décadas houve um crescimento exponencial de missões reais em que 

o Exército Brasileiro e, principalmente, a Infantaria foi empregado efetivamente em 

diversos territórios e países, seja em missões de Garantia de Lei e da Ordem, como na 

greve dos caminhoneiros, pacificação de comunidades no Rio de Janeiro, Olímpiadas 

Rio 2016, Copa do Mundo FIFA 2014, entre outras, e em Operações da Manutenção da 

Paz das Nações Unidas, como a MINUSTAH, no Haiti. 

Em todas estas missões, foi observada a grande necessidade de preparo das 

tropas para seu devido emprego em movimentos táticos, bem como a grande 

importância dos movimentos preparatórios, principalmente, o movimento administrativo, 

para levar todos os meios com grande presteza e segurança para facilitar a missão em 

que seriam empregados. 

Nestes deslocamentos foram utilizados diversos modais, ferroviário, rodoviário e 

hidroviário, porém sempre ouve a necessidade de uma enorme coordenação com o 

escalão superior, tendo em vista a deficiência dos Batalhões de Infantaria, 

principalmente no transporte de seus meios blindados e mecanizados. 

Dessa maneira, este trabalho estudou os movimentos preparatórios previsto no 

Manual Batalhões de Infantaria, C 7-20, para averiguar se estavam de acordo com os 

Princípios de Guerra da Doutrina Militar Terrestre e, havendo necessidade, realizar a 

ratificação ou retificação de seus conceitos e métodos.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A revisão de literatura foi realizada com a intenção de reunir dados e 

analisar, dentro daquilo que interessa ao presente trabalho, as definições de princípios 

da guerra e o conceito dos movimentos preparatórios, tanto do Exército Brasileiro como 

do Exército dos Estados Unidos da América, de forma a realizar uma comparação 

doutrinária acerca do tema. 

  

 

2.1 PRINCÍPIOS DE GUERRA 

 

 

2.1.1 Objetivo 

  

 

“Diz respeito ao estabelecimento de objetivos claramente definidos e atingíveis, a 
fim de se obterem os efeitos desejados. Uma vez fixado o objetivo, deve-se nele 
perseverar, sem permitir que as circunstâncias da guerra façam perdê-lo de 
vista.” (BRASIL, 2019, EB20-MF-10.102, pg 5-3) 

 

 

2.1.2 Ofensiva 

 

 
“Caracteriza-se por levar a ação bélica ao inimigo, de forma a se obter e manter 
a iniciativa das ações, estabelecer o ritmo das operações, determinar o curso do 
combate e, assim, impor sua vontade. A ação ofensiva é necessária para 
obterem-se resultados decisivos, bem como para manter a liberdade de ação. É 
inspirada na audácia, fortalecendo o espírito de corpo e motivando o 
combatente.” (BRASIL, 2019, EB20-MF-10.102, pg 5-3) 

 

 

2.1.3 Simplicidade 

 

 

“Preconiza a preparação e a execução de ordens e planos com concepções 
claras e facilmente inteligíveis, a fim de reduzir a possibilidade eventual de 
equívocos na sua compreensão, sem prejuízo da precisão e da flexibilidade 
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necessárias. Caracteriza-se, também, pelo estabelecimento de uma relação de 
comando clara, direta e ininterrupta.” (BRASIL, 2019, EB20-MF-10.102, pg 5-3) 

 

 

2.1.4 Surpresa 

 

 

“Consiste no emprego de força onde o oponente, em um contexto de tempo e 
espaço, não esteja preparado ou só perceba a situação quando já não pode 
apresentar uma reação eficiente. O comandante, que obtém o efeito da surpresa, 
poderá alterar a seu favor, de forma decisiva, a correlação das forças em 
combate. Deverá ser buscada nos níveis estratégico, operacional e tático. 
Manifesta-se pela originalidade, audácia nas ações, sigilo, inovação tecnológica 
e, sobretudo, pela velocidade de execução das ações e dissimulação de 
intenções.” (BRASIL, 2019, EB20-MF-10.102, pg 5-3) 

 

 

2.1.5 Segurança 

 

 

“Consiste nas medidas essenciais à liberdade de ação e à preservação do poder 
de combate necessário ao emprego eficiente da F Ter, tendo por finalidades: 
negar ao inimigo o uso da surpresa e do monitoramento; impedir que ele interfira 
de modo decisivo em nossas operações; e restringir-lhe a liberdade de ação nos 
ataques a pontos sensíveis do nosso território ou de nossas forças.” (BRASIL, 
2019, EB20-MF-10.102, pg 5-3) 

 

 

2.1.6 Economia de forças ou meios 

 

 

“Caracterizada pelo uso econômico das forças e pela distribuição e emprego 
judiciosos dos meios disponíveis para a obtenção do esforço máximo nos locais 
e ocasiões decisivos. Emprega-se todo o poder de combate disponível, de 
maneira mais eficaz possível, destinando-se o mínimo indispensável de poder de 
combate para as ações secundárias.” (BRASIL, 2019, EB20-MF-10.102, pg 5-3) 

 

 

2.1.7 Massa 

 

 

“Compreende a concentração de forças para obter a superioridade decisiva 
sobre o inimigo, com qualidade e eficácia, no momento e local mais favorável às 
ações que se têm em vista, com capacidade para sustentar esse esforço, 
enquanto necessário. A aplicação desse princípio permite que forças, 
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numericamente inferiores, obtenham superioridade decisiva no momento e local 
crítico. Armas com letalidade seletiva com alta tecnologia agregada, aliadas ao 
crescente emprego de vetores aéreos e guerra eletrônica podem compensar 
deficiências de efetivo.” (BRASIL, 2019, EB20-MF-10.102, pg 5-3) 

 

 

2.1.8 Manobra 

 

“Caracteriza-se pela capacidade de movimentar ou dispor forças de forma a 
colocar o inimigo em desvantagem relativa e, assim, atingir os resultados que, de 
outra forma, seriam mais custosos em homens e material. Contribui para obter a 
superioridade, aproveitar o êxito alcançado e preservar a liberdade de ação, bem 
como para reduzir as próprias vulnerabilidades. A manobra procura destruir a 
coesão inimiga, por meio de variadas ações localizadas e inesperadas. A rapidez 
de movimento de forças, com o propósito de assegurar a continuidade da 
pressão sobre o inimigo, influencia a manobra. A ação ininterrupta da manobra 
diminui a capacidade de reação do inimigo, reduz a eficácia de suas ações, 
podendo levá-lo a perder a iniciativa.” (BRASIL, 2019, EB20-MF-10.102, pg 5-3) 

 

 

 

2.1.9 Moral 

 

 

“Define o estado de ânimo ou a atitude mental de um indivíduo, ou de um grupo 
de indivíduos, que se reflete na conduta da tropa. A estabilidade e o moral 
individuais são fundamentados na qualidade da formação, na natureza do 
indivíduo, e determinados por suas reações à disciplina, ao risco, ao 
adestramento e à liderança. Em um grupo, os estados de espírito individuais são 
intensificados e o moral torna-se um fator cumulativo que pode variar positiva ou 
negativamente. A estabilidade do grupo depende da qualidade dos indivíduos 
que dele participam e de suas reações à ação do comandante.” (BRASIL, 2019, 
EB20-MF-10.102, pg 5-4) 

 

 

2.1.10 Exploração 

 

 

“Princípio caracterizado pela intensificação das ações ofensivas para ampliar o 
êxito inicial, sempre que for obtido um sucesso estratégico ou tático, ou houver 
evolução favorável na situação. A exploração permite tirar vantagem de 
oportunidades e, consequentemente, empregar as forças em toda extensão de 
sua capacidade, obtendo efeitos desejados que possam facilitar a consecução 
do propósito final.” (BRASIL, 2019, EB20-MF-10.102, pg 5-4) 

 

 

2.1.11 Prontidão 
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“É a capacidade de pronto atendimento da Força para fazer face às situações 
que podem ocorrer em ambiente de combate. A prontidão fundamenta-se na 
doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e 
infraestruturas, fatores determinantes para a geração das capacidades 
requeridas a uma Força com prontidão operativa.” (BRASIL, 2019, EB20-MF-
10.102, PG 5-4) 

 

 

2.1.12 Unidade de Comando 

 

 

“Princípio caracterizado, primordialmente, pela atribuição da autoridade a uma só 
pessoa, ou seja, à pessoa do comandante. A aplicação decisiva do poder de 
combate exige unidade de comando e possibilita a unidade de esforços, pela 
coordenação de todas as Forças e cooperação das agências, de forma 
integrada, no amplo espectro dos conflitos sobre um objetivo comum.” (BRASIL, 
2019, EB20-MF-10.102, PG 5-4) 

 

 

2.1.13 Legitimidade 

 

 

“Princípio caracterizado pela necessidade de atuar conforme os diplomas legais, 
os mandatos e compromissos assumidos pelo Estado, e o sistema de princípios 
e valores que alicerçam a Força. Tão importante como o aspecto formal da 
legitimidade do emprego dos elementos da F Ter, é a percepção que as 
sociedades, nacional e internacional, e a população 
local da área de operações têm sobre o emprego da Força em determinado 
conflito.” (BRASIL, 2019, EB20-MF-10.102, pg 5-4) 

 

 

2.2 MOVIMENTOS PREPARATÓRIOS 

 

 

2.2.1 Conceito Geral 

 

Os movimentos preparatórios são definidos no manual Batalhões de Infantaria 

como sendo quando não há ameaça terrestre inimiga, definido por: 

 
“Movimento Preparatório - É realizado quando o contato com 

forças terrestres do inimigo não constitui ameaça, com a finalidade de 
facilitar a missão que terá que ser executada posteriormente. Normalmente, 
é executado na Zona de Administração (ZA) e termina em uma Zona de 
Estacionamento (Z Estac)..” (BRASIL, 2007, C7-20, pg 3-1) 
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Já o o manual Batalhões de Infantaria Mecanizado o define como: 

 
“Deslocamento ordenado de forças até a área de concentração 

estratégica, na entrada do teatro de operações ou área de operações (TO/A 

Op), visando ao cumprimento de uma missão, em condições nas quais não se 

prevê uma interferência significativa do oponente.” (BRASIL,2019, EB70-MC-

10.306, pg 4-1) 

 

No manual de Logística Militar Terrestre, também há a definição de: 

 

“FUNÇÃO LOGÍSTICA TRANSPORTE 
3.4.1 Esta função logística refere-se ao conjunto de atividades que são 
executadas, visando ao deslocamento de recursos humanos, materiais e 
animais por diversos meios, no momento oportuno e para locais 
predeterminados, a fim de atender às necessidades da F Ter. 
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.” 
(BRASIL,2018, EB70-MC-10.238, pg 3-14) 

 

No manual A Logística nas Operações, já define o desdobramento dos meios na 

área de concentração estratégica da seguinte maneira:  

 

“O desdobramento dos meios é o processo que consiste no movimento 
dos elementos de emprego (pessoal e material, já devidamente integrados nas 
suas unidades) da área de concentração estratégica (ou aquartelamento, no 
caso das unidades que já se encontrem no interior do TO/A Op) até as suas Z 
Reu ou bases de combate. Compreende, ainda, a integração de novos 

meios/unidades aos elementos de emprego. Ao final dessa etapa, a FTC atinge 
a sua prontidão operativa..” (BRASIL, 2019, EB70-MC-10.216, pg 4-6) 

 

Já o manual Operations, do exército norte americano define o movimento 

administrativo como sendo: 

 

“O movimento administrativo é um movimento em que tropas e veículos são 
organizados para agilizar seus movimentos e conservar o tempo e energia 
quando nenhuma interferência de solo inimiga é antecipada. O comandante só 
realiza movimentos administrativos em áreas seguras. Exemplos de movimentos 
administrativos incluem ferrovias e movimento rodoviário no território continental 
dos Estados Unidos. Uma vez que as unidades se posicionam em um teatro de 
guerra, os comandantes normalmente não empregam movimentos 
administrativos. Uma vez que esses tipos de movimentos não são táticos, o 
escalão chefe adjunto do estado-maior, logística (G-4) ou o oficial de equipe de 
logística do batalhão ou brigada (S-4) geralmente supervisiona eles” (EUA, 2017, 
FM 3-0 ,pg 5-15, tradução nossa) 
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2.2.2 Modal Terrestre 

 
 

No manual Batalhões de Infantaria define o modal terrestre como sendo em 

rodovias e ferrovias, da seguinte maneira: 

 

“1) movimentos em rodovias (normalmente motorizados) - A 
distribuição das viaturas; as prioridades de deslocamento; a reunião e o 
embarque; a escolha, o balizamento e a manutenção das estradas; o 
controle do movimento e do trânsito; as comunicações; o abastecimento e a 
manutenção das viaturas; as zonas de estacionamento e de evacuação dos 
doentes e feridos; 
2) movimentos em ferrovias - A organização dos documentos de 
embarque; a determinação do número e do tipo de comboios e vagões; o 
embarque do pessoal, do material e das viaturas; o carregamento dos 
suprimentos especiais; a ordem de urgência no embarque; a escolha das 
zona de embarque, de desembarque e de estacionamento; o controle do 
trânsito e dos pontos de regulação.” (BRASIL, 2007, C7-20, pg 3-2) 

 
 
Também, no manual de Logística Militar Terrestre é definido como: 

 

“3.4.12.1 O transporte rodoviário apresenta maior flexibilidade, capilaridade e 

segurança, sendo normalmente mais indicado para os movimentos entre os 
terminais e as áreas mais avançadas da zona de ação, bem como para os 
deslocamentos de pequena amplitude. É o meio que, via de regra, integra os 
demais modais, sendo o elemento chave do sistema de transporte. 
3.4.12.2 O transporte ferroviário permite transportar cargas de grande volume 
e/ou peso a distâncias consideráveis e em velocidades relativamente grandes. 
A limitação de itinerários fixos, que torna o uso de ferrovias mais vulnerável à 
ação inimiga, e a dificuldade da diferença de bitola na malha ferroviária 
constituem desvantagens da utilização desse meio de transporte.” (pg. 3-16 do 
EB70-MC-10.238) 

 

No manual  Army Transportation Operations, do exército norte americano, é 

definido de forma semelhante como: 

 

“O modo de transporte rodoviário consiste em uma variedade de unidades de 
transporte de caminhão do Exército e pode incluem ativos comerciais. Na 
maioria das operações combinadas, o Exército fornece todo o usuário comum da 
rodovia modo de capacidade de transporte. O Exército usa essa capacidade 
para mover equipamentos, suprimentos e pessoal para POEs onde eles se 
conectam com transporte aéreo estratégico ou marítimo. O Exército também usa 
ativos rodoviários para liberar PODs e para distribuir remessas ao seu destino. 
Os comandantes devem considerar os requisitos de recursos de transporte 
rodoviário, como tanques de água e combustível, transportadores de 
equipamentos pesados e paletizados sistema de carga.” (EUA, 2014, FM 4-01, 
pg 4-3) 
 
“A capacidade do Exército de administrar ferrovias reside nos componentes da 
Reserva. Contudo, esta capacidade não inclui o equipamento necessário para 
montar uma operação ferroviária. Por este motivo, a capacidade do Exército de 
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usar o transporte ferroviário depende muito da capacidade existente na AO..” 
(EUA, 2014, FM 4-01, pg 4-3, tradução nossa) 
 

Da mesma forma, o manual  Operations, do exército norte americano define o 

emprego destes modais da seguinte forma: 

 

“As forças operacionais podem usar os modos ferroviário e aquático para 
conduzir os movimentos das tropas, se estiverem disponíveis em uma Área de 
Operações. Seu uso pode fornecer flexibilidade ao liberar outros meios de 
transporte para outras missões. O uso deles normalmente envolve uma mistura 
de ativos militares e comerciais, como intercâmbio ferroviário de carga de 
defesa, vagões puxados por motores diesel-elétricos de propriedade privada 
para transportar tanques ao longo da faixa de domínio da ferrovia de um terminal 
ferroviário para outro. A responsabilidade pela coordenação do uso de ferrovias 
e hidrovias reside na Sede da ARFOR no teatro de operações..” (EUA, 2017, FM 
3-0 ,pg 5-14, tradução nossa) 

 

 

2.2.3 Modal Aéreo 

 
 

No manual Batalhões de Infantaria, diretamente o define como: 

 

“3) movimentos aéreos - A designação de aviões para pessoal e 
material; a embalagem e o carregamento dos suprimentos e das bagagens; 
a escolha dos campos de embarque e de desembarque, das zonas de 
estacionamento e de transporte até o campo de embarque; a escolha de 
itinerários para o deslocamento após o desembarque.” (BRASIL, 2007, C7-20, 
pg 3-2) 

 
 
Já o manual de Logística Militar Terrestre, acaba se aprofundando um pouco mais 

entre asa fixa e rotativa, da seguinte forma: 

 

“3.4.13.1 O aumento da mobilidade e da dispersão das unidades de combate 

torna o transporte por via aérea não só desejável, mas essencial em muitas 
situações. Ele é limitado pela grande dependência das condições 
meteorológicas e pequena capacidade de transporte em tonelagem e volume 
de carga em relação aos demais modais. 
3.4.13.2 O transporte de asa fixa proporciona rapidez e flexibilidade, 
particularmente nos níveis da logística estratégica e operacional, sendo mais 
indicado para movimentar pessoal, equipamentos prioritários e suprimentos 
para entrada na área de responsabilidade de um C Op ativado. 
3.4.13.3 O transporte de asa rotativa proporciona rapidez e flexibilidade ao 

nível tático, permitindo movimentar recursos e reduzir prazos de apoio, 
notadamente de evacuações médicas e de distribuição de suprimentos críticos 
na área de operações da F Ter.” (BRASIL,2018, EB70-MC-10.238, pg 3-16) 

No manual Army Transportation Operations, do exército norte americano, o modal 

aéreo abrange, além das aeronaves militares, as comerciais, conforme: 
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“O modo aéreo consiste em uma variedade de ativos. Esses ativos incluem 
estratégia da Força Aérea e teatro de transporte aéreo, bem como ativos 
comerciais de asa fixa. A capacidade inclui também, asa rotativa orgânica do 
Exército e transporte aéreo de asa fixa de apoio operacional. A Força Aérea 
utiliza seus meios militares, sob comando do AMC, em todos os níveis de guerra. 
Os ativos aéreos comerciais são, em sua maior parte, limitados a operar no nível 
de guerra. Trabalho de transporte aéreo de apoio operacional e de asa rotativa 
do Exército nos níveis operacional e tático de guerra. Os meios de transporte 
aéreo comercial, da Força Aérea dos EUA e do Exército exigem uma base 
melhorada infraestrutura de suporte. As aeronaves de asa rotativa do Exército 
podem operar com uma estrutura de suporte de base menos aprimorada.” (EUA, 
2014, FM 4-01, pg 4-4, tradução nossa) 

 

A definição semelhante aos manuais brasileiros é descrita no manual  Operations, 

do exército norte americano, da seguinte forma: 

 

“Os movimentos aéreos do Exército são operações que envolvem o uso de 
ativos de asa rotativa de utilidade e carga para outros do que ataques aéreos. Os 
comandantes conduzem movimentos aéreos para mover tropas e equipamentos, 
para colocar sistemas, e para transportar munição, combustível e outros 
suprimentos de alto valor. Os comandantes podem empregar movimentos 
aéreos como um substituto para movimentos táticos de solo. Os movimentos 
aéreos são geralmente mais rápidos do que os movimentos táticos terrestres, 
mas podem ser vulneráveis aos sistemas de defesa aérea do inimigo ou 
influenciados pelo mau tempo. O mesmo as considerações gerais que se 
aplicam às operações de assalto aéreo também se aplicam aos movimentos 
aéreos do Exército.”( EUA, 2017, FM 3-0 ,pg 5-14, tradução nossa) 

 

2.2.4 Modal Aquaviário 

 

No manual Batalhões de Infantaria, resume este modal em sendo marítimos e 

fluviais, conforme: 

 

“movimentos marítimos e fluviais - A determinação do tipo e da 
capacidade dos meios de transporte a serem empregados; a quantidade e o 
tipo de suprimentos para acompanhar a tropa; o processo de carregamento; 
o estacionamento das unidades; o deslocamento para os portos; a utilização 
dos meios existentes no porto; a descarga; as provisões das unidades para 
ações no porto (perto e longe da praia).” (BRASIL, 2007, C7-20, pg 3-2) 

 
 
No manual de Logística Militar Terrestre, se aprofunda um pouco mais definindo-o 

como: 

 

“3.4.11.1 O transporte aquaviário engloba o marítimo (oceânico e costeiro ou 
decabotagem) e o de vias interiores. A F Ter pode ter responsabilidade sobre as 
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vias interiores, particularmente quando estas não apresentarem características 
equivalentes às águas oceânicas. 
3.4.11.2 Esse tipo de modal proporciona capacidade de movimentar cargas 

com grande volume e/ou peso (cargas a granel, combustíveis, alimentos não 
perecíveis etc.) e cargas individuais pesadas a grandes distâncias, com menor 
custo por tonelagem transportada, quando o tempo em deslocamento não é 
fator restritivo.  
3.4.11.3 Todavia, a baixa velocidade de deslocamento e a necessidade de 
instalações portuárias com capacidade adequada e de mão de obra 
especializada constituem os maiores óbices à sua utilização em operações. Em 
vias interiores, acresce-se a limitação relacionada às rotas existentes (trechos 
navegáveis)” BRASIL,2018, EB70-MC-10.238, pg 3-15) 

 

De fomra semelhante é citado no manual  Army Transportation Operations, do 

exército norte americano, da seguinte maneira: 

 

“O modo de transporte aquático consiste em meios de transporte marítimo da 
Marinha e do Exército. Os recursos da Marinha são gerenciados pelo MSC e 
consistem na frota de status operacional ativo e reduzido e os ativos adquiridos 
da frota de reserva pronta.” (EUA, 2014, FM 4-01, pg 4-3, tradução nossa) 

 

2.3 PLANEJAMENTO DAS MARCHAS 

 

 

2.3.1 Generalidades 

 

 

No manual Batalhões de Infantaria, define o planejamento de qualquer tipo de 

marcha, dentro de uma sequência conforme qualquer operação, a fim de que se chegue 

na Zona de Ação nas melhores condições possíveis, definido no manual por: 

 

“a. Qualquer que seja o tipo de marcha, seu sucesso depende de um 
planejamento detalhado, preciso e compatível com a tropa que irá realizá-la. 
Uma rápida e eficaz concentração é essencial para qualquer operação 
militar, pois um movimento bem planejado e executado coloca a tropa na 
zona de ação (Z Aç) nas melhores condições possíveis para cumprir sua 
missão. Isso é conseguido graças a uma cuidadosa coordenação, à 
permanente manutenção do controle, à unidade de comando e atendendose ao 
bem estar e conforto dos homens. 
b. O planejamento da marcha é feito dentro de uma seqüência de 
atividades que se assemelham às de outras operações militares, contudo, 
existem algumas particularidades.” (BRASIL, 2007, C7-20, pg 3-2) 
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No manual  Operations, do exército norte americano, cita que o planejamento de 

uma marcha, utilizando qualquer meio disponível, bem como o posicionamento das 

tropas é decisivo no campo de batalha,  conforme a definição : 

 

“5-71. A capacidade de um comandante de posicionar forças amigas para uma 
operação decisiva ou de formação depende de a capacidade do comandante de 
mover essa força. A essência da agilidade no campo de batalha é a capacidade 
de conduzir movimento rápido e ordenado para concentrar o poder de combate 
em momentos e pontos decisivos. Movimento bem sucedido coloca as tropas e o 
equipamento em seu destino no momento adequado, prontos para o combate. 
Transição de o movimento de manobra ocorre quando o contato com o inimigo é 
esperado. 
5-72. O movimento de tropas é o movimento das tropas de um lugar para outro 
por qualquer meio disponível. Os movimentos das tropas são feitos por métodos 
diferentes; como marchas desembarcadas e embarcadas usando combate 
orgânico e veículos táticos; transporte motorizado; e meios aéreos, ferroviários e 
aquáticos em várias combinações. O método empregado depende da situação, 
do tamanho e da composição da unidade móvel, a distância que a unidade deve 
cobrir, a urgência da execução e as condições das tropas. Também depende de 
a disponibilidade, adequação e capacidade dos diferentes meios de transporte. 
Movimentos de tropas sobre distâncias estendidas têm extensas considerações 
de sustentação. Quando necessário, desembarcado e embarcado, as marchas 
podem ser apressadas conduzindo uma marcha forçada.”( EUA, 2017, FM 3-0 
,pg 5-14, tradução nossa) 
 
 

Já o manual  Infantary Battalion, do exército norte americano, define a marcha 

tática como sendo: 

 

“2-40. Uma marcha tática na estrada é um movimento rápido usado para 
realocar unidades dentro de uma área de operações para preparar para 
operações de combate. (ADRP 3-90). Embora a consideração principal da 
marcha tática na estrada seja um rápido movimento, a força motriz mantém a 
segurança, que são as medidas tomadas por uma unidade militar, atividade ou 
instalação para se proteger contra todos os atos destinados a eles, ou que 
possam prejudicar sua eficácia (JP 3-10). Até quando o contato com as forças 
terrestres inimigas não é esperado, a força motriz está preparada para agir em 
contato com o inimigo. Quando o contato é esperado, o comandante usa uma 
mistura de formações de combate e técnicas de movimento discutidas 
anteriormente na seção I deste capítulo. 
2-41. A complexidade dos ambientes operacionais significa que marchas táticas 
na estrada muitas vezes ocorrem através de centros populacionais. Como tal, os 
comandantes devem formar ou influenciar proativamente as interações com os 
povos locais através da condução eficaz das operações de informação. Integrar 
e sincronizar recursos relacionados a informações, como presença, postura e 
perfil; Operações de Segurança; assuntos públicos; e operações a segurança 
melhorará significativamente a cooperação e a segurança, entre outros 
resultados.” (EUA, 2017, ATP 3-21.20, pg 2-20, tradução nossa) 

 

2.3.2 Marcha Motorizada 
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No manual Batalhões de Infantaria, define a marcha motorzida da seguinte 

maneira: 

 

“a) As viaturas estão mais sujeitas à variação de velocidade e às 
paradas do que os elementos a pé. Estes possíveis retardamentos podem 
ser reduzidos por meio dos reconhecimentos, dos planejamentos, da 
coordenação com outras unidades que vão deslocar-se e pela manutenção 
do controle na estrada. 
b) Quando o batalhão se deslocar motorizado e for reforçado 
em viaturas, estas são recebidas pelo oficial de manutenção do batalhão e 
orientadas para um ponto de reunião, onde serão divididas entre as 
companhias. Posteriormente, o oficial de manutenção, auxiliado pelos guias 
da unidade, desloca-se até a área de embarque. Os comandantes de 
companhia (Cmt Cia) são informados do número e da capacidade das 
viaturas distribuídas às suas subunidades e quando e onde as mesmas 
passarão e seus controles. O material e os homens ficam formados em 
grupos de embarque, para que este seja realizado com facilidade e rapidez. 
c) Para a formação da coluna de marcha, as viaturas partirão 
com a necessária antecedência da área de embarque, a fim de poderem 
passar no ponto inicial (PI) na hora prevista. As UM não devem permanecer 
na estrada aguardando a formação da coluna. Para reduzir a possibilidade 
de confusão e de congestionamento, um oficial do estado-maior, com 
autoridade para modificar o horário, controlará a passagem no PI. Se 
houver necessidade de mudança no horário, esse oficial informa, 
imediatamente, aos elementos interessados. 
d) Altos da coluna motorizada - Os altos podem ser feitos de 
acordo com as NGA da unidade que, normalmente, prescrevem o intervalo 
de tempo e a duração dos mesmos. Quando as condições exigem, os altos 
são feitos em locais previamente reconhecidos, onde as condições do 
terreno sejam favoráveis e as viaturas possam deslocar-se fora da estrada.” (pg 
3-7, C7-20, 2007) 

 
 
De forma muito similiar, o manual  Operations, do exército norte americano a 

define como: 

 

“Uma marcha embarcada é o movimento de tropas e equipamentos por veículos 
táticos e de combate. Blindado e unidades mecanizadas conduzem 
rotineiramente marchas embarcadas. A velocidade da marcha e o aumento das 
quantidades de suprimentos que podem acompanhar a unidade caracterizam 
este método de marcha. Manobra blindada e Stryker são as unidades 
normalmente autossuficientes para conduzir marchas embarcadas em distâncias 
limitadas. Infantaria leve unidades de manobra e a maioria das unidades de 
suporte e sustentação funcionais e multifuncionais não são completamente 
móveis com ativos de caminhão orgânico, e eles precisam de ajuda de 
elementos de transporte para conduzir marchas. As considerações para marchas 
embarcadas em distâncias estendidas incluem:  

 A capacidade da rede de rotas de suportar os números, tamanhos e 
pesos dos veículos de combate designados ou apoiando a unidade que 
está fazendo o movimento.  

 Áreas disponíveis para reabastecimento, manutenção e descanso.  

 A necessidade de recuperação de manutenção e ativos de evacuação.”   
(EUA, 2017, FM 3-0 ,pg 5-14, tradução nossa) 
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2.3.3 Marchas a pé  

No manual Batalhões de Infantaria, a marcha a pé é direcionada para o 

adestramento, em caso de operações deverá ser realizada em curtas distâncias, de até 

16 km. Também que a velocidade será determinada pela NGA da unidade. Entre outras 

definições estão: 

 

“a) Inicialmente, cabe considerar que um Btl realiza marcha a pé, 
normalmente, como parte do seu preparo (instrução). Em operações, tal 
marcha ocorrerá em determinadas situações e quando a distância for curta (até 
16km). 
b) Quando o batalhão realizar marcha a pé, significa que ocorreu 
uma redução de suas viaturas orgânicas, acarretando no transporte de 
parte do pessoal. O número de homens conduzidos nestas viaturas será 
limitado ao mínimo necessário para o carregamento e a descarga das 
cargas prescritas, bem como para outros trabalhos administrativos no fim da 
marcha. 
c) A velocidade de marcha será determinada pelo comandante 
da coluna a pé e pode ser padronizada nas NGA da unidade. Essa 
velocidade, entretanto, poderá depender do terreno e das condições 
meteorológicas, das condições da tropa, da extensão da marcha e da 
missão. A velocidade é mantida utilizando-se reguladores de marcha, que 
se deslocam à testa de cada UM. 
d) A marcha forçada será aquela em que a tropa marcha mais 
de oito horas num período de vinte e quatro horas. O aumento da 
velocidade só será admissível em situações táticas excepcionais. A marcha 
forçada realizada por um longo período, ou sob condições desfavoráveis, 
poderá reduzir sensivelmente a eficiência da unidade. 
e) Todos os elementos da coluna mantêm a formação 
determinada. O deslocamento dos comandantes fora da formação deve ser 
evitado, pois poderá acarretar acidente e prejudicar o trânsito da estrada. 
Durante as marchas preparatórias, os comandantes, posicionam-se em 
local que permita controlar e coordenar sua fração. As distâncias entre as 
subunidades não são rigidamente mantidas, sendo permitida uma pequena 
variação para compensar as mudanças de velocidade dentro da coluna.” 
(BRASIL, 2007, C7-20, pg 3-8) 

 
 

No manual  Operations, do exército norte americano de forma similar define 

que: 

 

“Uma marcha desembarcada é o movimento de tropas e equipamentos 
principalmente a pé, com apoio limitado por veículos (FM 3-90-2). Também 
chamadas de marchas a pé marchas desembarcadas aumentam as opções de 
manobra do comandante Suas características positivas incluem prontidão para o 
combate (todos os soldados podem responder imediatamente a ataque inimigo 
sem a necessidade de desembarcar), facilidade de controle, adaptabilidade ao 
terreno e independência da rede rodoviária existente. Suas limitações incluem 
uma taxa de movimento lenta e aumento da fadiga do pessoal. Os soldados que 
carregam cargas pesadas por longas distâncias ou grandes mudanças na 
altitude ficam cansados. Uma Unindade conduz uma marcha desembarcada 
quando a situação exige discrição, a distância a percorrer é curta, o transporte 
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ou o combustível são limitados, ou o terreno impede o uso de um grande número 
de veículos.” (EUA, 2017, FM 3-0 ,pg 5-14, tradução nossa) 

 

2.3 ÁREA DE ESTACIONAMENTO 

 

No manual Batalhões de Infantaria a área de estacionamento engloba todo local 

em que as tropas serão reunidas para repouso e medidas administrativas, com as 

seguintes caracteristicas: 

 

“a. Área de estacionamento em campanha é o local onde as tropas são 
reunidas para repouso, reorganização ou instrução, ou, ainda, onde são 
mantidas as instalações de retaguarda. A área de estacionamento do 
batalhão é escolhida pela Bda e, normalmente, devem dispor de 
construções para o abrigo da tropa. Estas construções irão permitir maior 
proteção para a tropa, em relação às condições climáticas e 
meteorológicas, e em relação aos meios de detecção inimigos. 
b. É desejável que a ocupação de uma área de estacionamento seja 
realizada durante à noite, com o objetivo de ocultá-la da observação aérea 
inimiga. Na obscuridade, esta operação torna-se particularmente difícil e 
penosa. Outras medidas, tais como dispersão e camuflagem (simulação e 
dissimulação), devem ser tomadas para evitar a ação inimiga. Há, portanto, 
necessidade de um planejamento detalhado do estacionamento a fim de 
facilitar uma instalação segura, rápida e adequada para a tropa. 
c. As unidades motorizadas e mecanizadas, normalmente, 
estacionam próximo de estradas, em áreas cobertas. 
d. Não se pode estabelecer, precisamente, uma regra a observar na 
escolha da área e da forma de estacionamento. O que se visa na 
distribuição das tropas é dar o máximo de conforto ao pessoal e proteção ao 
material, de conformidade com a situação tática e tendo em vista a 
operação subsequente. Sintetizando, os fatores da decisão condicionam a 
maneira de uma tropa estacionar.” (BRASIL, 2007, C7-20, pg 3-12) 

 
 
No manual de Logística Militar Terrestre, de forma similar define como: 

 

“Área destinada à acomodação temporária de 
tropas em trânsito nas vias de transporte, estabelecidas nas proximidades de 
determinados terminais pelos quais se prevê o movimento de tropa, devendo 
permitir boa dispersão e oferecer proteção contra-ataques do inimigo.” 
(BRASIL,2018, EB70-MC-10.238, Glossário, Parte II) 

 

No manual  Infantary Battalion, do exército norte americano, a define como área 

de montagem, possuindo basicamente a mesma definição do manual brasileiro: 

 

“Uma área de montagem é um local onde uma unidade se prepara ou se 
reagrupa para ações futuras. As unidades se movem com tanto sigilo possível, 
normalmente à noite e ao longo de rotas que impedem ou degradam a 
capacidade do inimigo de observar ou detectar durante a ocupação de uma área 
de montagem. As unidades evitam o congestionamento nas áreas de montagem 
e ocupam-nas pelo mínimo de tempo possível. Enquanto na área de montagem, 
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cada unidade é responsável por sua própria proteção e atividades, como 
segurança local. A designação e ocupação de uma área de montagem podem 
ser dirigidas por um superior quartel-general ou pelo comandante da unidade 
durante operações de socorro, retirada ou movimentos da unidade.” (EUA, 2017, 
ATP 3-21.20, pg 2-32, tradução nossa) 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 ANÁLISE DO CAPÍTULO 3 DO C7-20 

 

 

O conteúdo do estudo se encontra atualizado com os demais manuais do exército 

brasileiro e com manuais do exército norte americanos, porém cabe ressaltar que a 

parte de marcha no capítulo dos Movimentos Preparatórios não deve ser confundida 

com a parte de Marcha para o Combate no capítulo de ofensivas, onde há muito mais 

fontes e manuais a serem consultados. 

O manual C 7-20 é muito claro e objetivo nas questões sobre os modais utilizados 

pelos movimentos preparatórios, estando de acordo com os manuais de logística 

utilizados pelo Exército Brasileiro, bem como do exército dos EUA. Em comparação com 

este último, o C 7-20, além de ser similar no que tange às definições, eles se equiparam 

nas diretrizes, porém o C 7-20 é mais completo, como por exemplo no caso de tempo de 

marcha e de altos, onde, como no manual norte americano, é de responsabilidade do 

Comandante definir o tempo, porém o C 7-20, sugere um tempo, caso não aja, algo que 

o manual dos EUA não cita em momento algum, 

No tocante a parte de estacionamentos, o manual C7-20 também é bem claro 

quanto as suas definições, servindo de referência para outros manuais, que o citam para 

consulta neste assunto, o C7-20 é extremamente completo e direto, deixando suas 

idéias claras e concisas, de fácil interpretação e emprego. 

Assim sendo, pelo estudo feito percebe-se que o manual vigente encontra-se 

atualizado neste capítulo, sem a necessidade de qualquer mudança no mesmo. 

 

 

3.2 ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DE GUERRA NOS MOVIMENTOS PREPARATÓRIOS 
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A luz da doutrina militar terrestre vigente, encontramos os seguintes princípios da 

guerra: objetivo, ofensiva, simplicidade, surpresa, segurança, economia de forças ou 

meios, massa, manobra, moral, exploração, prontidão, unidade de comando e 

legitimidade. Baseado nas pesquisas bibliográficas envolto do tema, foi possível analisar 

como esses princípios se encontram nos Movimentos Preparatórios. 

 

 

2.3.1 Objetivo 

 

Objetivo necessita ser claro e bem definido, de modo que todo o deslocamento 

seja feito de modo rápido e eficiente, mantendo a integridade e segurança, no manual 

fica claro que o tempo e a velocidade serão conforme os tipos de tropa, terreno e 

adestramento. 

 

 

2.3.2 Ofensiva 

 

 

Todo movimento preparatório antecede uma ofensiva, sendo uma fase 

determinante para o sucesso de toda a operação, sabendo-se que somente a ofensiva 

conduz a vitória, seu planejamento de deslocamento será definitivo para que se obtenha 

êxito. 

 

 

2.3.3 Simplicidade 

Como em toda manobra, é necessário um planejamento simples, visando facilitar a 

execução, evitando deslocamentos desnecessários e a perda de tempo, bem como o 

desperdício de viaturas e combustíveis, causando prejuízos na tropa.  

 

 

2.3.4 Surpresa 
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Os movimentos preparatórios, feitos de forma eficiente e disciplinada, surpreende o 

inimigo fazendo com que não apresente uma reação eficiente. Quando um 

deslocamento ocorre de forma rápida, eficiente e, se possível, sigilosa, o inimigo será 

surpreendido e sem capacidade de defesa 

 

 

2.3.5 Segurança 

 

 

Nos movimentos preparatórios, principalmente sem o contato com o inimigo, é de 

suma e vital importância que se preze pela segurança. É inaceitável que estes 

movimentos provoquem acidentes e que comprometam a tropa. Ademais, deve-se 

sempre ter uma fração que tenha condições de prover a segurança do grosso da tropa, 

para que esta não seja, em nenhum momento, surpreendida  pela ação do inimigo. 

 

 

2.3.6 Economia de forças ou meios 

 

 

Deve-se zelar pela distribuição e emprego judicioso dos meios disponíveis de modo 

que se utilize o mínimo necessário para o cumprimento da missão, devendo ser 

preservado os meios que serão empregados na missão principal, tal qual sugere o 

manual no caso de utilização dos modais de transporte. 

 

 

2.3.7 Massa 

 

 

Este princípio só é possível devido aos movimentos preparatórios, pois este faz com 

que se possa concentrar os meios e o pessoal em qualquer parte do Teatro de 

Operações, ocasionando uma superioridade decisiva sobre o inimigo. 
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2.3.8 Manobra 

 

 

Com movimentos planejados e decisivos, coloca-se o inimigo em posição 

desvantajosa, quando bem executado os movimentos preparatórios, juntos aos táticos 

são decisivos no campo de batalha. 

 

 

2.3.9 Moral 

 

 

Um eficiente deslocamento em marcha, bem como uma área bem planejada para o 

estacionamento, na qual se tem e pode prover higiene e condições de saúde, refletem 

diretamente no moral do combatente, melhorando a conduta da tropa. 

 

 

2.3.10 Exploração 

 

 

Empregam-se os movimentos preparatórios para que se explore um sucesso 

estratégico, tirando vantagens de todas as oportunidades e empregando as forças em 

toda extensão do Teatro de Operações. 

 

 

2.3.11 Prontidão 

Capacidade de ser empregado imediatamente, estando em condições de atuar em 

todos os locais do Teatro de Operações bem como se deslocar a qualquer momento 

utilizando todos os modais necessários. 

 

 

2.3.12 Unidade de Comando 
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A pessoa do comandante que irá determinar os modos de deslocamento, 

assessorado por seu Estado Maio, bem como as áreas de estacionamento, fazendo com 

seja que mantida sua autoridade. 

 

 

2.3.13 Legitimidade 

 

 

Como em todas as operações é necessário atuar conforme os preceitos legais, 

corroborando os princípios e valores que regem a Força Terrestre, preservando sua 

imagem perante a sociedade e servindo de exemplo para os cidadãos.  

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 
 

Pelas análises apresentadas neste estudo, nota-se que o capítulo que abrange a 

parte de Movimentos Preparatórios no manual Batalhões de Infantaria se encontra 

atualizado, não havendo a necessidade de nenhuma atualização ou correção deste 

assunto no que se refere a parte teórica. 

Os artigos Planejamento das Marchas, e Estacionamento estão seguindo os 

Princípios de Guerra da Doutrina Militar Terrestre, bem como sua doutrina. Também 

estão de acordo com os manuais utilizados pelo Exército Brasileiro e, em algumas 

partes, similar aos utilizados pelo Exército dos EUA. 
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APÊNDICE B – TEXTOS ORIGINAIS EM IDIOMA ESTRANGEIRO 

 

 

1- Administrative movement is a movement in which troops and vehicles are arranged to 

expedite their movement and conserve time and energy when no enemy ground interference is 

anticipated. The commander only conducts administrative movements in secure areas. Examples 

of administrative movements include rail and highway movement in the continental United 

States. Once units deploy into a theater of war, commanders normally do not employ 

administrative movements. Since these types of moves are non-tactical, the echelon assistant 

chief of staff, logistics (G-4) or the battalion or brigade logistics staff officer (S-4) usually 

supervises them. 

  2- The highway mode of transport consists of a variety of Army truck transportation units and 

can include commercial assets. In most joint operations, the Army provides the entire highway 

common- user mode of transport capability. The Army uses this capability to move equipment, 

supplies, and personnel to POEs where they link with strategic airlift or sealift. The Army also 

uses highway assets to clear PODs and to distribute shipments to their destination. Commanders 

should consider the requirements for specialized highway transport capabilities such as water 

and fuel tankers, heavy equipment transporters, and palletized load system 

3- The Army's capability to administrate railways resides within the Reserve components. 

However, this capability does not include the equipment needed to mount a railway operation. 

For this reason, the Army's ability to use rail transport depends largely on the existing capability 

in the AO.  

4- Operating forces can use rail and water modes to conduct troop movements, if they are 

available in an AO. Their use can provide flexibility by freeing other modes of transport for other 

missions. Their use normally involves a mixture of military and commercial assets, such as 

defense freight railway interchange railcars pulled by privately owned diesel-electric engines to 

transport tanks along railroad right-of-ways from one rail terminus to another. Responsibility for 

coordinating the use of railroads and waterways resides in the ARFOR headquarters in the 

theater of operations. 
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5- The air mode consists of a variety of assets. These assets include Air Force strategic and 

theater airlift, as well as commercial fixed-wing assets. The capability also includes Army organic 

rotary-wing and operational support fixed-wing airlift. The Air Force uses its military assets, 

under the command of AMC, at all levels of war. Commercial air assets are, for the most part, 

limited to operating at the strategic level of war. Army rotary- wing and operational support 

airlift work at the operational and tactical levels of war. Commercial, U.S. Air Force and Army 

operational support airlift assets require an improved base support infrastructure. Army rotary-

wing aircraft can operate with a less improved base support structure. 

Helicopters do not require a paved runway to take-off or land during the conduct of operations. 

Air-land operations provide for greatest cargo tonnage movement and are conducted routinely 

on an inter-theater basis. Using this method, air carriers normally terminate at a relatively secure 

APOD, physically descending, landing, and spending time on the ground to off-load. In doing so, 

supplies and equipment are normally introduced to the ground for onward movement and 

distribution. Continued, intra-theater, air-land movement to forward austere airfields commonly 

restricts the use of fixed-wing aircraft due to threat capabilities, necessary airfield preparation, 

and off-load capabilities. When continued intra-theater, air-land operations are conducted, 

rotary-wing assets conducting internal cargo carrying operations is normally employed. However, 

use of rotary-wing aerial delivery platforms can present range limitations. 

6- Army air movements are operations involving the use of utility and cargo rotary-wing assets 

for other than air assaults. Commanders conduct air movements to move troops and equipment, 

to emplace systems, and to transport ammunition, fuel, and other high-value supplies. 

Commanders may employ air movements as a substitute for ground tactical movements. Air 

movements are generally faster than ground tactical movements, but they can be vulnerable to 

enemy air defense systems or influenced by bad weather. The same general considerations that 

apply to air assault operations also apply to Army air movements.  

7- The water mode of transport consists of Navy and Army sealift assets. The Navy assets are 

managed by the MSC and consist of the active and reduced operating status fleet and those 

assets acquired from theready reserve fleet. 

8- 5-71. The ability of a commander to posture friendly forces for a decisive or shaping operation 

depends on the commander’s ability to move that force. The essence of battlefield agility is the 

capability to conduct rapid and orderly movement to concentrate combat power at decisive 



37 
 

points and times. Successful movement places troops and equipment at their destination at the 

proper time, ready for combat. Transition from movement to maneuver occurs when enemy 

contact is expected.  

5-72. Troop movement is the movement of troops from one place to another by any available 

means (ADRP 3-90). Troop movements are made by different methods; such as dismounted and 

mounted marches using organic combat and tactical vehicles; motor transport; and air, rail, and 

water means in various combinations. The method employed depends on the situation, the size 

and composition of the moving unit, the distance the unit must cover, the urgency of execution, 

and the condition of the troops. It also depends on the availability, suitability, and capacity of the 

different means of transportation. Troop movements over extended distances have extensive 

sustainment considerations. When necessary, dismounted and mounted marches can be hurried 

by conducting a forced march. 

9- 2-40. A tactical road march is a rapid movement used to relocate units within an area of 

operations to preparefor combat operations. (ADRP 3-90.) Though the primary consideration of 

the tactical road march is rapid movement, the moving force maintains security, which is the 

measures taken by a military unit, activity, or nstallation to protect itself against all acts designed 

to, or which may, impair its effectiveness (JP 3-10). Even when contact with enemy ground forces 

is not expected the moving force is prepared to act upon enemy contact. When contact is 

expected, the commander uses a mix of combat formations and movement techniques discussed 

earlier in section I of this chapter.  

2-41. The complexity of operational environments mean that tactical road marches will often 

occur in and through population centers. As such, commanders must proactively shape or 

influence interactions with indigenous peoples through the effective conduct of information 

operations. Integrating and synchronizing informationrelated capabilities such as presence, 

posture, and profile; operations security; public affairs; and operations security will significantly 

improve cooperation and security, among other outcomes. 

 

10- A mounted march is the movement of troops and equipment by combat and tactical vehicles. 

Armored and mechanized units routinely conduct mounted marches. The speed of the march 

and the increased amounts of supplies that can accompany the unit characterize this march 
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method. Armored and Stryker maneuver units are normally self-sufficient to conduct mounted 

marches over limited distances. Light infantry maneuver units and most functional and 

multifunctional support and sustainment units are not completely mobile with organic truck 

assets, and they need assistance from transportation elements to conduct mounted marches. 

Considerations for mounted marches over extended distances include:  

 The ability of the route network to support the numbers, sizes, and weights of the tactical 

and combat vehicles assigned to or supporting the unit making the move. 

 Available refueling, maintenance, and rest areas. 

 The need for maintenance recovery and evacuation assets. 

 

11- An assembly area is a location where a unit prepares or regroups for future action. Units 

move with as muchsecrecy as possible, normally at night and along routes that prevent or  

degrade the enemy’s capabilities to observe or detect during the occupation of an assembly 

area. Units avoid congesting in assembly areas and occupy them for the minimum possible time. 

While in the assembly area, each unit is responsible for its own protection 

activities, such as local security. Designation and occupation of an assembly area may be directed 

by a higher headquarters or by the unit commander during relief or withdrawal operations or 

unit movements. 

 
 
 


