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RESUMO 
 
 
O presente trabalho teve por objetivo demonstrar as possibilidades agregadas à 4ª 
Brigada de Infantaria Leve de Montanha para o emprego nos conflitos modernos após 
sua transformação de 4ª Bda Inf Mtz em 4ª Bda Inf L Mth. No intuito de suprimir as 
lacunas existentes na doutrina, ainda em construção, relativa ao combate em terreno 
de montanha, foram necessárias reformulações para a adaptação às necessidades 
da Força Terrestre e por isso, é impreterível saber em que medida a transformação 
da 4ª Bda Inf Mtz em 4ª Bda Inf L Mth possibilitou a assimilação de novas 
potencialidades para emprego efetivo dessa GU e suas OM subordinadas. Por meio 
de uma pesquisa bibliográfica buscou-se evidenciar caraterísticas do tema proposto. 
O processo de criação da primeira Brigada de Montanha do Brasil iniciou-se no ano 
de 2013 em consonância com o processo de transformação do Exército Brasileiro 
ocorrido na década de 2010. Essa mudança possibilitou uma grande evolução 
doutrinária que ainda está em processo até os dias atuais. A aquisição de material 
específico para mobiliar uma brigada inteira com características especiais e uma 
vocação peculiar passou a ser uma necessidade. O adestramento em ambiente 
operacional de montanha tornou-se uma tônica para todas as OM subordinadas. Por 
tratar-se de uma Grande Unidade Leve, o binômio infantaria/helicóptero tornou-se 
uma realidade que, a semelhança de outros países de grande tradição no combate 
em montanha, contribui de forma significativa para os deslocamentos e operações no 
ambiente operacional de montanha. Para atingir os objetivos propostos, esse trabalho 
abordou o montanhismo militar para mostrar uma visão geral de como essa atividade 
é desenvolvida no mundo. Também foi resgatado o histórico do montanhismo militar 
no Brasil até o início do século XXI demonstrando a evolução dessa atividade desde 
sua origem aos dias atuais. Visando ambientar futuros pesquisadores sobre o 
processo de transformação da 4ª Bda Inf Mtz em 4ª Bda Inf L Mth, foram abordados 
os principais marcos que conduziram a brigada a sua constituição atual. Por fim, foram 
discutidas as possibilidades existentes na Brigada de Montanha com base nos itens 
predefinidos no DOAMEPI, demonstrando o estado atual dessa Grande Unidade e 
algumas possibilidades de melhoria que poderão ser implementadas. Foram 
apontadas as principais possibilidades da 4ª Bda Inf L Mth bem como sugestões que 
poderão ser exploradas por outros pesquisadores que se interessem por esse tema 
de estudo. 
 

Palavras-chave: Montanha, 4ª Bda Inf L Mth, Possibilidades, Transformação. 
  



 

 

RESUMEN 
 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo demostrar las posibilidades agregadas a la 4ª 
Brigada de Infantaria Leve de Montanha para el empleo en los conflictos modernos 
después de su transformación de 4ª Bda Inf Mtz a 4ª Bda Inf L Mth. Para eliminar los 
vacíos existentes en la doctrina, aún en construcción, en ambiente de combate en 
terreno montañoso, fueron necesarias reformulaciones para adecuarse a las 
necesidades de la Fuerza Terrestre Brasileña y, por lo tanto, es imperativo saber en 
qué medida la transformación de la 4ª Bda Inf Mtz en 4º Bda Inf L Mth permitió la 
asimilación de un nuevo potencial para el empleo efectivo de esta GU y su OM 
subordinadas. A través de una búsqueda bibliográfica, se buscó resaltar las 
características del tema propuesto. El proceso de creación de la primera Brigada de 
Montaña en Brasil se inició en 2013 en línea con el proceso de transformación del 
Ejército Brasileño que tuvo lugar en la década de 2010. Este cambio permitió una gran 
evolución doctrinal que aún se encuentra en proceso hasta el día de hoy. La 
adquisición de material específico para dotar a toda una brigada de características 
especiales con vocación peculiar se convirtió en una necesidad. La formación en un 
ambiente operativo de montaña se ha convertido en una nota clave para todos las OM 
subordinadas. Por tratarse de una Gran Unidad Ligera, el binomio infantería / 
helicóptero se ha convertido en una realidad que, al igual que otros países con una 
gran tradición en el combate de montaña, contribuye significativamente a los 
desplazamientos y operaciones en el terreno operativo de montaña. Para lograr los 
objetivos propuestos, este trabajo se acercó al montañismo militar para mostrar un 
panorama de cómo se desarrolla esta actividad en el mundo. También se rescató la 
historia del montañismo militar en Brasil hasta principios del siglo XXI, demostrando 
la evolución de esta actividad desde su origen hasta la actualidad. Con el objetivo de 
familiarizar a los futuros investigadores sobre el proceso de transformación de la 4ª 
Bda Inf Mtz en la 4ª Bda Inf L Mth, se abordaron los principales hitos que llevaron a la 
brigada a su constitución actual. Finalmente, se discutieron las posibilidades 
existentes en la Brigada de Montaña a partir de los ítems predefinidos en el DOAMEPI, 
demostrando el estado actual de esta Gran Unidad y algunas posibilidades de mejora 
que se podrían implementar. Y como conclusión, se señalaron las principales 
posibilidades de la 4ª Bda Inf L Mth, así como sugerencias que podrán ser exploradas 
por otros investigadores interesados en este tema de estudio. 
 
Palabras clave: Montaña, 4ª Bda Inf L Mth, Posibilidades, Transformación. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho pretende se debruçar sobre a transformação 4ª Brigada de 

Infantaria Leve de Montanha, verificando as potencialidades assimiladas por essa 

Grande Unidade em seus elementos de manobra, apoio ao combate e apoio logístico, 

que possibilitam o cumprimento das missões atribuídas a essa GU. 

 

 A fim de delimitar o presente estudo, nesse trabalho buscou-se verificar as 

mudanças ocorridas na organização e no emprego para ampliar as possibilidades da 

4ª Bda Inf Mtz, permitindo o processo de transformação para 4ª Bda Inf L Mth. Essa 

evolução teve por finalidade o alinhamento da Brigada de Montanha com o processo 

de transformação do Exército Brasileiro da década de 2010, sendo um importante 

elemento de emprego da Força Terrestre, na qual são empregados constantemente 

os princípios de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade (FAMES). 

As GU leves existem em função da necessidade da F Ter dispor de elementos 
dotados de acentuada flexibilidade e capacidade operativa, em condições de 
deslocar-se e atuar com rapidez e eficiência em qualquer parte do território 
nacional e em qualquer ambiente operacional (BRASIL, 2019, p. 4-6). 
 

 No intuito de exercer sua missão institucional, a 4ª Brigada de Infantaria Leve 

de Montanha desenvolve suas atividades em regiões montanhosas, seja em áreas 

urbanas ou florestas. Para que execute sua função de forma compatível à projeção 

de influência e poder político de nosso país, torna-se necessária adaptar-se 

constantemente às exigências do combate moderno, bem como às necessidades e 

limitações impostas pela Força Terrestre. Mostra-se também muito relevante o 

preparo tecno-profissional e o adestramento de suas OM subordinadas, com ênfase 

nas instruções de técnicas de montanhismo e a adaptação às condições específicas 

do ambiente operacional de montanha.  

BRIGADA DE INFANTARIA LEVE – Grande Unidade formada basicamente 
por batalhões de infantaria leves. Sua principal característica é a elevada 
mobilidade tática, decorrente de sua estrutura organizacional leve e modular. 
Em razão das características de emprego, permite outras variantes: a Brigada 
de Infantaria Leve (Aeromóvel) e Brigada de Infantaria Leve (Montanha) 
(BRASIL, 2018, p. 62). 

 

Por meio do adestramento de seu recurso humano, é possível obter uma tropa 

dotada de relevantes características, como sua grande adaptabilidade e flexibilidade, 

podendo ser empregada de forma modular ou integrando uma Força-Tarefa. Assim, 
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tem como uma de suas principais vocações a aplicação de técnicas especiais de 

combate adaptadas ao ambiente operacional de montanha, para surpreender o 

inimigo e facilitar a sua destruição. 

Outro aspecto necessário para o terreno montanhoso é o desenvolvimento 
de vigor físico em altitude. Tendo um alto vigor físico não indica que o 
desempenho em grandes altitudes será adequado. Ou seja, além de 
desenvolver os músculos para a atividade de montanhismo, deve-se adaptá-
los para o ar rarefeito do ambiente operacional de montanha. (MALIK, 2003, 
p. 9, tradução nossa) 
 

 Para operacionalizar o emprego da 4ª Bda Inf L Mth em consonância com a 

Doutrina Militar Terrestre, essa GU se organiza e se prepara com base nas 

capacidades previstas no DOAMEPI, visando ao emprego nos conflitos modernos. 

A F Ter é o instrumento de ação do EB. Deve ser organizada, preparada e 
estruturada com base em capacidades, a partir dos fatores determinantes: 
Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, 
Pessoal e Infraestrutura, com vistas ao emprego no Amplo Espectro dos 
Conflitos. Em situação de paz, a F Ter está distribuída pelos Comandos 
Militares de Área (C Mil A), que são os responsáveis pelo cumprimento de 
missões operativas. Em situação de guerra, é objeto de organização 
específica (BRASIL, 2019, p. 1-3). 

 
 Ao visualizar que o Brasil possui muitas regiões acidentadas e escarpadas, que 

abarcam importantes áreas do território nacional, se vê a necessidade de unidades 

de montanha aptas em doutrina, pessoal, material e com significativa capacidade para 

atuação em todo o país. Também é relevante a existência de diversos terrenos 

montanhosos em nosso entorno estratégico, onde se destaca a Cordilheira dos Andes. 

Consequentemente, existem outras tropas especializadas no ambiente operacional de 

montanha, como as argentinas e chilenas. 

Ressalta-se ainda, como mais um exemplo relevante, a 10ª Divisão de 

Montanha dos Estados Unidos da América. Constituída em 1943, no auge da Segunda 

Guerra Mundial, combateu em alguns dos terrenos mais difíceis dos Alpes italianos, 

operando conjuntamente com a Força Expedicionária Brasileira. Essa importante 

divisão do exército dos EUA ainda figura como uma das principais unidades de guerra 

de montanha do mundo, com atuações recentes na Guerra do Iraque e Guerra do 

Afeganistão, no contexto da Guerra ao Terror de George W. Bush. 

O século 21 é a testemunha de que a montanha continuará a ser palco de 
operações militares e da necessidade de continuar a contar com elementos 
especialmente treinados para se deslocar, sobreviver e combater na 
montanha. Atualmente, forças militares dos EUA e seus principais aliados 
(muitos deles com treinamento para combater nas montanhas) estão 
operando na difícil geografia montanhosa do Afeganistão, que guarda muitas 
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semelhanças com nossa alta montanha. (FRAQUELLI, 2010, p 4-16, 
tradução nossa). 
 

Por meio do aprimoramento das manobras, técnicas, táticas e procedimentos, 

historicamente já consagrados nos combates em áreas montanhosas, a capacitação 

dos integrantes da tropa de montanha pôde ser significativamente elevada, 

respeitando as peculiaridades do ambiente operacional e tirando o máximo proveito 

das possibilidades de emprego dessa Grande Unidade, objetivando o desfecho 

favorável nos combates em amplo espectro nesse tipo de terreno. 

Se analisarmos a História Militar, descobriremos que o homem travou 
combates e batalhas em todos os tipos de ambientes geográficos, incluindo 
as montanhas. A montanha exigiu do combatente de todos os tempos um 
treinamento especial para poder se deslocar, sobreviver e lutar. Por isso, 
desde a antiguidade, os exércitos possuíam frações com preparação técnica 
especial para poderem realizar operações nas montanhas e superar com 
sucesso as exigências que a vida, o movimento e a sobrevivência impõem 
(FRAQUELLI, 2010, p. 2-16, tradução nossa). 
 

 Nesse ínterim, o presente trabalho tem por objetivo verificar o alargamento de 

potencialidades proporcionado pela transformação da 4ª Bda Inf Mtz em 4ª Bda Inf L 

Mth, face às peculiaridades do combate moderno. 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

 Por intermédio da Portaria Nr 142 – Cmt Ex, de 13 de março foi possível iniciar 

o processo de transformação da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada em 4ª Brigada 

de Infantaria Leve de Montanha, abrindo inúmeras possibilidades para as tropas 

subordinadas a essa brigada. Entretanto, também surgiram lacunas doutrinárias e de 

formação de recursos humanos capacitados a atuar de forma eficiente no ambiente 

operacional de montanha, diante dos desafios dos conflitos modernos.  

 No intuito de suprimir as lacunas existentes na doutrina relativas ao combate 

em terreno de montanha, foram necessárias reformulações para a adaptação às 

necessidades da Força Terrestre, com o objetivo de bem cumprir sua missão. 

 Dessa forma, é impreterível saber em que medida a transformação da 4ª Bda 

Inf Mtz em 4ª Bda Inf L Mth possibilitou a assimilação de novas potencialidades para 

emprego efetivo dessa GU e suas OM subordinadas? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Os resultados que se pretendem alcançar com o presente trabalho serão 

substanciados pela análise das potencialidades agregadas pela brigada de montanha, 

que possibilitem o pleno emprego de tropas de montanha presentes no Brasil. 

Dessa forma, existe a necessidade de desenvolvimento de pesquisa e doutrina, 

voltadas para o adestramento, preparo e emprego do recurso humano da 4ª Bda Inf L 

Mth, bem como uma adequação no escalão Grande Unidade para uma perfeita 

sinergia da Brigada de Montanha às necessidades da Força Terrestre. Dessa forma, 

fica caracterizada a busca pela adaptação às exigências do combate moderno. Para 

isso, faz-se necessário um estudo, com o objetivo de expor significativa ampliação 

nas possibilidades dessa brigada no cumprimento de suas atribuições institucionais, 

visando a contribuir com a missão delegada ao Exército Brasileiro. 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar as possibilidades agregadas à 4ª 

Brigada de Infantaria Leve de Montanha, para o emprego nos conflitos modernos, 

após sua transformação de 4ª Bda Inf Mtz em 4ª Bda Inf L Mth. 

Para a viabilização do objetivo geral de estudo, foram formulados os objetivos 

específicos, que permitiram o acompanhamento lógico do raciocínio apresentado 

neste estudo. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

Com a finalidade de permitir a conquista do objetivo deste trabalho num 

desenvolvimento lógico, coerente e progressivo, foram levantados os seguintes 

objetivos específicos: 

a. Apresentar as atividades inerentes ao montanhismo militar. 

b. Apresentar o histórico do montanhismo militar no Brasil. 

c. Descrever a 4ª Bda Inf Mtz. 

d. Apresentar o processo de transformação da 4ª Bda Inf Mtz para 4ª Bda Inf L 

Mth. 
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e. Descrever a 4ª Bda Inf L Mth. 

f. Identificar a organização da 4ª Bda Inf L Mth e suas características. 

g. Apresentar as limitações da 4ª Bda Inf L Mth. 

h. Descrever as possibilidades adquiridas pela 4ª Bda Inf L Mth. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Com a finalidade de realizar uma abordagem com uma adequada profundidade 

e em coerência com a proposta deste trabalho acadêmico, o trabalho deu ênfase nas 

potencialidades adquiridas pela 4ª Bda Inf L Mth visando o cumprimento de suas 

missões institucionais. Deste modo, a linha de pesquisa buscou levantar dados e 

informações no período de 2013 a 2020, para apresentar as atuais possibilidades 

dessa brigada. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

 

O referido estudo pretende contribuir para o Exército Brasileiro, por meio dos 

conhecimentos aqui apresentados, que demonstram o processo evolutivo da Brigada 

de Montanha, como mais um exemplo para possíveis transformações na estrutura das 

brigadas que enquadram tropas especializadas. Além disso, evidencia o 

desenvolvimento de novas doutrinas especificas, voltadas para o emprego eficiente e 

eficaz da 4ª Bda Inf L Mth. 

Verifica-se, dessa forma, a necessidade de uma tropa dotada de flexibilidade e 

capacidade operativa, para combater proativamente, sob condições inóspitas, 

especialmente nos terrenos escarpados e de clima tipicamente de montanha, que hoje 

se configura como uma demanda da Força Terrestre. O emprego de unidades 

militares com essas especificidades proporciona flexibilidade para operações militares, 

tanto em território nacional, como inseridas em uma Força Expedicionária. 

Em virtude desse novo cenário, o comando do Exército está continuamente 
estudando para definir e selecionar novas competências aos militares e novas 
capacidades operativas para as organizações militares especializadas em 
determinados ambientes operacionais de modo que possam atingir o estado 
desejado das políticas de defesa nacional (BASTOS, 2020). 

 

A partir dessa ótica, o Exército Brasileiro vem tentando melhorar a capacitação 
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e qualificação de suas unidades de emprego, estando mais apto a enfrentar os novos 

desafios apresentados no cenário mundial. 

O estudo em questão, aliado à implementação de oportunidades de melhoria, 

possibilitará uma melhor capacitação dos militares, unidades e GU que atuam no 

complexo ambiente operacional de montanha e nas regiões íngremes e escarpadas 

do país. Essas ações irão ampliar as possibilidades de emprego da Brigada de 

Montanha em todo território nacional, proporcionando uma maior flexibilidade e 

grande probabilidade de êxito no combate em regiões com características de 

montanha.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta etapa do trabalho teve por finalidade apresentar detalhadamente o 

caminho para solucionar o problema de pesquisa, especificando os procedimentos 

que foram necessários para obter as informações de interesse, além da definição de 

instrumentos e procedimentos para análise dos dados. Para um melhor 

encadeamento de ideias. 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA  

 

Por meio de um estudo inicial e considerando os pressupostos existentes para 

o desenvolvimento dessa pesquisa, este trabalho teve uma abordagem do tipo 

qualitativa, descritiva e bibliográfica. A pesquisa foi qualitativa, tendo em vista a 

necessidade de busca de fontes de informações mais profundas, o que possibilitou 

entender as potencialidades agregadas após a transformação da 4ª Bda Inf Mtz em 

4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha para atuação nos conflitos modernos. Foi 

descritiva ao evidenciar caraterísticas do tema proposto, visando definir as suas 

naturezas e estabelecer correlações entre as mesmas. Também foi bibliográfica 

porque sua fundamentação teórico-metodológica esteve baseada na investigação de 

livros, artigos, trabalhos acadêmicos e redes eletrônicas de acesso livre ao público em 

geral. 
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2.2 COLETA DE DADOS 

  

 Este estudo realizou o levantamento de dados por meio de pesquisa 

bibliográfica de literatura (livros, trabalhos acadêmicos e redes eletrônicas) de fontes 

confiáveis. Nesta oportunidade, foi realizada a seleção da documentação disponível 

para atingir os objetivos do trabalho. Foi considerado o marco temporal compreendido 

entre o ano de 2013 e o ano de 2020 como referência deste estudo. As conclusões 

decorrentes desta pesquisa possibilitaram reunir dados no intuito de verificar as 

potencialidades agregadas pelas tropas da 4ª Bda Inf L Mth verificando suas 

possibilidades de emprego integrada ao Exército Brasileiro. 

 

2.3 TRATAMENTO DOS DADOS  

 

 Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, na qual ficou evidenciada a procura 

subjetiva de fontes de informação, desde as rasas até as mais profundas, o tratamento 

dos dados se deu de forma não estatística. Em decorrência, foram empregadas as 

técnicas de análise de conteúdo e da histografia. A análise de conteúdo permitiu obter 

significados apurados do conhecimento levantado. A histografia facilitou o resgate de 

informações que permitiram compreender e desenvolver o assunto proposto.  

 

2.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO  

 

O método desenvolvido possui limitações, haja vista que por se tratar de uma 

pesquisa bibliográfica, ficou limitado às investigações realizadas pelo autor, que 

buscou a maior variação possível. Verificou-se ainda, a grande importância da seleção 

criteriosa das fontes utilizadas no trabalho, com a finalidade de se alcançar uma 

fundamentação sólida que embasou os resultados deste trabalho. Por fim, a 

metodologia utilizada teve o intuito evidenciar, de forma objetiva e clara, o tratamento 

de dados e as limitações do método selecionado. Dessa forma, acredita-se que a 

metodologia elencada possibilitou alcançar com sucesso o objetivo final desta 

pesquisa. 
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3 O MONTANHISMO MILITAR 

 

 Esta seção pretende realizar a juntada e discussão de dados acerca do 

montanhismo militar visando constituir os alicerces para a construção do 

conhecimento a respeito desse tema. Com base nesses pressupostos, serão 

desenvolvidos os seguintes temas: visão geral sobre o montanhismo militar inserido 

no ambiente operacional de montanha e o histórico do montanhismo militar no brasil. 

 

3.1  VISÃO GERAL SOBRE O MONTANHISMO MILITAR 

 

As operações e combates em região de montanha sempre foram relevantes 

nos principais conflitos armados do globo terrestre. A dificuldade e o grande desgaste 

que o combate nessas áreas imprime sobre os contendores e, em especial, às tropas 

atacantes, muitas vezes influenciam evitar, se possível, áreas montanhosas onde 

geralmente o movimento é muito canalizado sobre os passos, vales e zonas de 

passagem. As tropas que defendem a posição possuem uma grandiosa vantagem 

estratégica. Para a conquista da região, geralmente são empregadas manobras 

envolventes ou a infiltração pela tropa atacante. 

Ao longo da história a montanha atraiu e fascinou o homem, que com o tempo 
foi explorando, conquistando e desenvolvendo combates, batalhas e 
campanhas militares nela. As características particulares do terreno 
montanhoso exigirão um combatente especialmente capacitado para lutar em 
um ambiente hostil. As técnicas andinas são a principal ferramenta à 
disposição das tropas de montanha para poder combater e obter vantagens 
desse ambiente geográfico particular. A instrução básica do montanhismo é 
o ponto de partida que permitirá obter frações de combate adestradas para 
realizar operações nas montanhas de verão (FRAQUELLI, 2010, p. 1-16, 
tradução nossa). 

 

Ao longo da história militar e mais recentemente, particularmente durante a 
Segunda Guerra Mundial e na campanha norte-americana no Afeganistão, é 
notávelo emprego de tropas treinadas para o combate na montanha 
(OLIVEIRA, 2015). 

 

Nas regiões tropicais, pequenas e médias montanhas são cobertas de selvas 

exuberantes, com ravinas profundas que inundam durante a estação chuvosa. As 

temperaturas nessas áreas normalmente permanecem quentes e úmidas durante todo o ano. 

Muitas das montanhas da América Central e muitas regiões montanhosas da África e da 

América do Sul, localizadas próximas ao equador, têm as características da região tropical. 

“Algumas regiões montanhosas possuem uma variedade de ambientes, como no Afeganistão 



22 

 

onde as unidades encontraram inúmeros ambientes de montanha distintos na mesma área 

de operações.” (VIEIRA, 2019, p.15). 

A importância geoestratégica e militar de uma montanha ou região 
montanhosa é definida pela sua situação dentro de um continente ou em 
relação ao mar, pela sua posição, se no hemisfério norte ou sul, se presente 
em determinada zona climática ou em micro-climas diferenciados, se 
próximos a regiões tranquilas ou em zonas de crise e conflitos, se presente 
num espaço econômico favorável ou desfavorável, dentre outras (DE 
OLIVEIRA, 2015, apud ESPANHA, 1999, p. 25). 

 

 Dessa forma, o ambiente operacional de montanha é caracterizado por terreno 

íngreme, escarpado e compartimentado, onde existem limitadas redes de estradas, 

assim como regiões de passagem que canalizam os movimentos de pessoas e 

viaturas que pretendem transpor essas posições. Em relação à vegetação, não se 

pode generalizar, tendo em vista a existência de montanhas em áreas de selva, 

deserto, cobertas de gelo ou mesmo com a encosta completamente descoberta. Já o 

clima nas montanhas se caracteriza por mudanças rápidas e bruscas, que alteram de 

forma significativa a temperatura, podendo ocorrer em consonância com neblina ou 

chuva. 

 De acordo com o que descreve Bastos (2020), dentre as características do 

ambiente operacional de montanha que mais implicam na mobilidade, ressaltam-se a 

ausência de estradas consolidadas e, normalmente, os principais corredores 

mobilidade são trilhas e caminhos pouco estabelecidos, diminuindo 

consideravelmente o movimento das tropas, em razão de possíveis ações do inimigo 

nesses locais. 

O ambiente operacional, cuja compreensão é condição fundamental para 
o êxito nas operações militares terrestres, pode ser caracterizado por um 
conjunto de fatores que interagem, entre si, de forma específica em cada 
situação, a partir de três dimensões: a física, a humana e a informacional 
(BRASIL, 2019, p. 2-2). 
 
O Ambiente Operacional de Montanha é uma ampla área geográfica 
composta por formas e acidentes do relevo com considerável desnível em 
relação à área circunvizinha e caracterizada por terrenos compartimentados 
com encostas íngremes e precariedade de caminhos (BRASIL, 2020, p 1-4). 

 

 Nas montanhas, escalada e marchas de longas distancias são frequentes. 

Assim, somando os efeitos do clima e a dificuldade de locomoção nesse tipo de 

terreno, o ambiente de montanha demanda um alto nível de preparação física. (MALIK, 

2003, p. 7, tradução nossa). 

O ambiente operacional de montanha caracteriza-se, dentre outros aspectos, 
pelo terreno compartimentado, pronunciados aclives e declives e 
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precariedade de caminhos, impondo acentuadas restrições quanto à 
mobilidade e quanto ao estabelecimento de um eficiente fluxo logístico. Tais 
características exigem a existência de uma tropa capacitada técnica e 
taticamente para o emprego neste peculiar ambiente operacional (CRABBI, 
2019, p. 4). 

 
 Segundo Coelho (1996), à medida que se ganha altura a partir do nível do mar, 

a temperatura vai diminuindo e as precipitações começam a aumentar, ocorrendo 

principalmente em regiões de altitudes médias. Isto determina um escalonamento 

climático e sua consequência é a graduação vertical da vegetação, com a aparição de 

diversos níveis ecológicos. 

Para a realização das operações em montanhas, é necessário equipamento e 

treinamento especiais. Os terrenos montanhosos restringem a mobilidade retardando 

o movimento. Também reduzem os efeitos do fogo, além de dificultar o suprimento e 

as comunicações. Os acidentes capitais do terreno incluem as alturas que dominam 

as vias de transporte, as passagens entre as montanhas e os vales. Os helicópteros 

são de muito valor para o movimento da tropa e o transporte do equipamento, mas 

sofrem com imposições de voo causadas pelos ventos, pelo clima instável da 

montanha e as limitações impostas pelas grandes altitudes. Geralmente, são 

utilizados pequenos efetivos em operações descentralizadas, para o cumprimento das 

diversas missões.  

As operações militares realizadas em ambiente operacional de montanha 
possuem as seguintes características principais: 
a) acentuada restrição ao movimento de tropas de qualquer natureza; 
b) restrições ao emprego de meios de comunicações; 
c) dificuldade de manutenção do fluxo de apoio logístico; 
d) ações táticas descentralizadas; 
e) importância do emprego de helicópteros; e 
f) importância da conquista de regiões de passagem e de pontos de 
dominância sobre o terreno (BRASIL, 2019). 

 

As operações em montanha são mais utilizadas para defender uma posição ou 

conquistar regiões de passagem. Dessa forma, a conquista e controle do terreno 

dominante que tem comandamento sobre a rede de estradas e regiões de passagem, 

normalmente, é a base da organização da defesa nas áreas montanhosas. As forças 

de segurança, como os postos de vigilância e as patrulhas, mostram-se essenciais 

para impedir um ataque surpresa do inimigo. A vigilância aérea é outro fator de grande 

relevância para prover a segurança.  

a) os terrenos montanhosos retardam e restringem a mobilidade, reduzem os 
efeitos do fogo e tornam difíceis as comunicações e o suprimento. Os 
acidentes capitais do terreno incluem as passagens entre as montanhas, os 
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vales e as alturas que dominam as vias de transporte. Em virtude das 
limitações impostas pelas grandes altitudes, os helicópteros são de grande 
valia para o movimento da tropa e o transporte do equipamento (BRASIL, 
2017, p. 4-15). 

 

De acordo com o previsto no Manual de Operações Aeromóveis o combate 

decisivo nas regiões montanhosas é travado nas partes mais altas do terreno, que 

têm comandamento sobre as vias de transporte, sobre as regiões de passagem e 

sobre os desfiladeiros (BRASIL, 2017, p. 4-17). 

 Cabe salientar que, independente da altitude, qualquer terreno que possua 

encostas íngremes pode exigir técnicas especiais de montanhismo para sua 

transposição. Dessa forma, a doutrina militar de emprego de uma força em região 

montanhosa não deve divergir, em sua essência, daquela preconizada para o terreno 

convencional. Entretanto, necessita de diversas adaptações, principalmente no nível 

tático, devido às características que o ambiente operacional impõe, exigindo uma 

tropa, especialmente, organizada, equipada e preparada para emprego nesse 

ambiente. 

 O que determina um ambiente operacional de montanha não é 

necessariamente a existência de grandes altitudes, mas a necessidade do emprego 

de TTP de montanhismo militar (BRASIL, 2020, p 1-4). 

 Segundo Santiago (1991), a atividade militar brasileira, por suas características 

e peculiaridades de emprego operacional, tático e técnico, em consonância com a 

doutrina militar norte-americana, classificou de forma diferenciada o relevo de 

montanha, considerando-o a partir de 500m de altitude. De forma distinta à 

classificação civil, o montanhismo militar considera baixa montanha as altitudes de 

500m a 1500m; de 1500m a 2500m como média montanha; e alta montanha a partir 

de 2500m.  

Quanto à altitude:  
a) Baixa montanha: altitudes compreendidas entre 500 e 1500 metros onde 
as condições climáticas não afetam as operações militares e não há 
restrições para o emprego de tropa. Existência ainda de núcleos 
populacionais permanentes com zonas agropastoris;  
b) Média montanha: altitudes compreendidas entre 1500 e 2500 metros com 
pastos naturais e bosques, presença de neblina e nevoeiros, caminhos 
escassos, porém existem vias de ligação. Possibilidade de ocorrência de 
chuvas, geadas e frio intenso à noite, pobreza de recursos para subsistir 
devido à escassez de núcleos populacionais com produção de alimentos. 
Nesta altitude as unidades de montanha estão aptas a operar durante todo o 
ano e as tropas convencionais, devidamente instruídas, podem atuar 
excepcionalmente, sendo sua mobilidade prejudicada.  
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c) Alta montanha: altitudes superiores a 2500 metros, de constituição 
rochosa e escassa vida vegetal. As condições de vida extremamente difíceis 
pelo agravamento das condições climáticas com temperaturas bastante 
baixas, rajadas de vento, chuvas torrenciais, geadas, granizo e, 
ocasionalmente, precipitação de neve nos pontos mais altos; Transitabilidade 
restrita, devido aos itinerários escassos e abruptos, limitando os efetivos e 
dimensões das operações militares com ausência de núcleos populacionais, 
existência de alguns abrigos de montanha e aconselhável o emprego de tropa 
aclimatada e adaptada à região montanhosa. (BRASIL, 2017, p. 5-2, 5-3). 
 

FIGURA 1: Classificação das montanhas por altitude 

Classificação Altitude 

Baixa Montanha Altitudes entre 500 e 1.500 metros 

Média Montanha Altitudes entre 1.500 e 2.500 metros 

Alta Montanha Altitudes superiores a 2.500 metros 
Fonte: BRASIL, 2021, p. 1-5. 

 

 As habilidades de montanhismo são vitais para os soldados desenvolverem 

confiança e sobreviverem em um ambiente de montanha. Elas também são essenciais 

para o êxito de um combate bem-sucedido. Conforme a altura da montanha aumenta, 

o mesmo acontece com o nível de habilidade requerido. (VIEIRA, 2019, p. 19) 

 De acordo com Malik (2003, p. 15), mesmo em altitudes abaixo de 13.000 pés 

(cerca de 3.965 metros), os soldados podem aprender as técnicas de escalada, 

navegação, seleção de rotas, o uso de cordas e procedimentos para evitar 

deslizamentos e avalanches. Já em altitudes elevadas, os soldados precisam 

aprender técnicas mais complexas, como as exigidas pelos alpinistas profissionais, 

porque muitas vezes o ambiente é o mesmo das expedições de montanha.  

 Santiago (2011) descreve que, de acordo com a classificação militar, temos em 

território nacional brasileiro cerca de 21,5% de média montanha e aproximadamente 

0,5% de alta montanha. As baixas montanhas possuem grande relevância, devido ao 

fato de grande parte se localizar em planaltos elevados, constituindo depressões em 

regiões pontuais, com áreas de difícil transposição. 

Nos planaltos, há predominância de elevações suaves, porém existem serras 
e afloramentos rochosos, os quais necessitam de métodos ligados ao 
alpinismo para circular-se nelas, salvo por estradas e caminhos. Como 
exemplo, pode-se citar os Aparados da Serra, na região Sul, a serra da 
Mantiqueira, na região Sudeste, a Chapada do Araripe, na região Nordeste, 
a serra da Bodoquena, na região Centro-oeste e a serra Pacaraima, na região 
Norte (FERREIRA JÚNIOR, 2010, p. 23). 
 

Segundo Eustáquio (2015), o Brasil é um país predominantemente tropical, 

famoso por suas extensas terras baixas da Amazônia; no entanto, as terras altas 

cobrem a maior parte do território nacional. As características físicas do Brasil podem 

ser agrupadas em cinco principais divisões fisiográficas: as Terras Altas da Guiana no 
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Norte, as terras baixas da Amazônia, o Pantanal no Centro-Oeste, as Terras Altas do 

Brasil (incluindo as extensas faixas costeiras) e as planícies costeiras. 

Ainda de acordo com Eustáquio (2015), as principais faixas das terras altas do 

Nordeste incluem a Serra Grande, que contorna a fronteira do Piauí com o Ceará; o 

Planalto Araripe (Chapado Araripe) no estado de Pernambuco; e a Planície 

Diamantina (Chapada Diamantina) na Bahia. A Serra do Espinhaço estende-se do 

centro de Minas Gerais até o sul da Bahia, onde o Pico das Almas alcança 6.070 pés 

(1.850 metros). A Serra Geral de Goiás separa os estados de Goiás e Tocantins a 

oeste da Bahia ao leste. O estado de Goiás também inclui algumas das partes mais 

elevadas do Planalto Central, da Serra dos Pirineus e da Serra Dourada. As faixas e 

planaltos mais ao norte e ao oeste, que não são nem tão elevados nem tão 

profundamente dissecados quanto seus equivalentes orientais, incluem a rica Serra 

Rica de Carajás no leste do Pará, a Serra do Cachimbo, principalmente no sudoeste 

do Pará, e a Chapada dos Parecis, que se estende entre Rondônia e Mato Grosso. 

Outras regiões montanhosas do estado de Mato Grosso são algumas vezes 

designadas coletivamente como o Planalto do Mato Grosso. 

 FIGURA 15: Relevo do território brasileiro 

 
 Fonte: Melhem Adas e Sérgio Adas, Panorama Geográfico do Brasil, 2002, p.257 

 

 Da análise da figura acima, percebe-se a existência de grandes faixas de 

planaltos no território brasileiro. Segundo Magalhães (2019, p. 9), outro aspecto 

relevante para o montanhismo militar, é que essas regiões de planalto normalmente 

são delimitadas por escarpas. Quando essas áreas escarpadas são pedregosas, 
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constituem regiões nas quais as técnicas do montanhismo também podem ser 

aplicadas em um contexto militar. 

No continente europeu, também encontramos muitos exemplos de países que 

desenvolveram doutrina de montanha, dos quais se destacam pela experiência e 

tradição, países como Alemanha, Itália, Espanha e Áustria. Esses países têm em 

comum a questão de possuírem fronteiras debruçadas sobre grandes elevações e, 

para garantir sua segurança, desenvolveram tropas adaptadas a esse inóspito 

ambiente, vindo a tornarem-se difusores das técnicas, táticas e procedimentos (TTP) 

das operações em áreas de montanha. 

Entre as campanhas militares de maior destaque na montanha, encontramos 
a façanha realizada pelo general cartaginês Aníbal Barca, que no ano 218 a. 
C. e diante da impossibilidade de chegar a Roma navegando pelo Mar 
Mediterrâneo, ele decidiu desembarcar na Espanha e cruzar os Pirineus e, 
em seguida, os Alpes. Ele deixou a Espanha com 100.000 soldados de 
infantaria, 12.000 cavalos e 40 elefantes, e desceu dos Alpes com apenas 
20.000 soldados, 6.000 cavaleiros e 1 elefante, sofrendo a maioria das baixas 
devido a avalanches, o clima alpino severo e as encostas íngremes que 
precisou superar (FRAQUELLI, 2010, p. 3-16, tradução nossa). 
 

Recentemente, foi criado o Centro de Excelência de Combate em Montanha da 

OTAN, sediado na Eslovênia. Seu objetivo é desenvolver a doutrina militar nesse tipo 

de ambiente, além de padronizar procedimentos. Tal fato foi motivado pela 

necessidade de aumentar a interoperabilidade entre as tropas dos países integrantes 

para operações em montanha, dos quais se destacam EUA, França, Espanha, Itália 

e Alemanha (MAGALHÃES, 2019). 

Na vanguarda do conhecimento, o Centro de Combate em Montanha da OTAN, 

constitui-se em uma comunidade com finalidade bélica que oferece conhecimentos e 

doutrina em benefício da organização produzindo inúmeras oportunidades para 

melhorar a educação e a integração, além de testar e validar conceitos em guerras de 

montanha.  

Explorando as oportunidades decorrentes de todos os recursos disponíveis, 
a Divisão de Doutrina e Padronização do MW COE da OTAN está focada em 
fornecer coerência doutrinária no campo da guerra de montanha. Embora a 
doutrina específica do MW não exista dentro da OTAN neste momento, 
existem alguns tópicos já presentes nas arquiteturas de publicações 
doutrinárias. Isso deve ser levado em consideração desde o início para 
manter os novos produtos sincronizados com as publicações já existentes. 
De acordo com a missão geral dos COEs, o MW COE da OTAN é encorajado 
a sugerir melhorias e propor alterações às doutrinas, procedimentos e normas 
existentes, como e quando apropriado, para posterior endosso pelos 
Comandos Estratégicos e / ou QG da OTAN. Nesta função, o OTAN MW COE 
Doctrine and Standardization Branch serve como uma ferramenta que analisa 
as publicações existentes, procura incoerências e, quando apropriado, 
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fornece propostas de acordo com o Processo de Normalização da 
OTAN. Com base nas lições aprendidas, principalmente recebidas de 
operações e exercícios, a filial desenvolverá novos produtos, com base nas 
necessidades expressas dentro da Aliança. (MW COE OTAN, disponível em 
http://www.mw coe.org//about-us/ acessado em 07/04/2021, tradução nossa). 
 

Os Estados Unidos da América se destacam de forma histórica na área do 

montanhismo militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi criada a 10ª Divisão de 

Montanha, composta por três regimentos, que chegou ao Teatro de Operações 

europeu no ano de 1944. Desde então, esse país desenvolve doutrina de montanha 

amplamente empregada nos conflitos atuais. 

Durante a primeira metade do século XX, a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) impuseram mais uma vez o 
ambiente de montanha como teatro de operações, onde ocorreram diversos 
combates e batalhas em regiões de clima extremo (Noruega, Finlândia, 
estepe soviética, etc.). Isso obrigou países como Alemanha, Itália, Áustria, 
Romênia e Estados Unidos, entre outros, a contar com tropas de montanha 
e a formar grandes unidades de combate e batalha com essa especialização. 
Além disso, nessas duas contendas ficou provado que o sucesso das 
operações de montanha dependia da capacidade física e técnica do 
combatente individual, e da qualidade da instrução específica das unidades 
que deveriam lutar no ambiente geográfico particular da montanha. 
(FRAQUELLI, 2010, p. 3-16, tradução nossa). 
 

 Muitos são os países que desenvolvem atividades de montanhismo militar. A 

seguir estão relacionadas algumas nações que se destacam nesse tipo de terreno, 

bem como suas unidades operativas e sua estrutura de instrução voltada para o 

combate no ambiente operacional de montanha. 

 
QUADRO 1 - Países com suas tropas de montanha e estruturas de instrução. 

PAÍS  TROPA 
ESTRUTURA DE 

INSTRUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

Alemanha 
 

01 (uma) Brigada de 
Infantaria de Montanha 

Cada Batalhão possui 
01 (uma) Subunidade 

com o encargo de 
formação de 

especialistas e 
adestramento de 

grupamentos 
operacionais 

II GM: 10 Divisões de Mth 
(1941) 

 
23ª Bda Gebirgsjäger -
unidade especializada em 
combate no ambiente 
operacional de montanha do 
Exército Alemão durante a 
Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) 
 

- 230 Btl Rec 
- 231º, 232º e 233º Btl Inf Mth 
- 210º Btl Sinais, 8º Btl Eng e 8º 
Btl Log 
- SU de mulas 
- Centro de Instrução 
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PAÍS TROPA 
ESTRUTURA DE 

INSTRUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

Argentina 

03 (três) Brigadas de 
Infantaria de Montanha 
- Br Montaña V (Salta) 
- Br Montaña VI (Neuquén) 
- Br Montaña VIII 
(Mendoza) 

Escola Militar de 
Montanha: ministra 

cursos e estágios aos 
efetivos profissionais 
Cada Brigada forma 
seu próprio efetivo 

incorporado 

 

Chile 

03 Destacamentos de 
Montanha 
- Destacamento 3 (Los 
Andes) 
- Destacamento 8 
(Temuco) 
- Destacamento 9 (Osorno) 
 
Rgt Reforçado 17(Los 
Ángeles) 
- 4 Rgt (Art, C Bld, Com e 
Log) 
- 2 Cia (Comandos e Intlg) 
- 1 Pel (Av) 

Escola de Montanha 
do Exército 

 

Colômbia 
01 (um) Batalhão de 
Montanha 

Especialistas formados 
nos cursos de 

Lanceiros e de Forças 
Especiais 

 

Espanha 
01 (uma) Brigada de 
Caçadores de Montanha 

Centro de Instrução e 
Adestramento de 

Montanha 

 

EUA 

01 (uma) Divisão de 
Montanha 
- 4 Bda Inf (1 da Gda 
Nacional) 
- Artilharia Divisionária 
- 1 Brigada de Aviação 
- 1 Brigada de Apoio          

Escola de Operações 
Montanha do Exército 

 
Army Mountain 
Warfare School 

(Vermont) 

10ª Divisão de Montanha 
EUA – originária do 87º 
Batalhão de Infantaria de 
Montanha, criado em 8 de 
dezembro de 1941 pelo Gen 
Marshall, Forte Lewis-
Washington-DC. Depois 
tornou-se Regimento (85º e 
86º). Em 13 de julho de 1943, 
evoluiu para a Divisão Light 
(Alpina), Forte Camp Hale – 
Colorado. Em 6 de novembro 
de 1944, redesignada para 10ª 
Div Mth 

França 

27ª Bda Inf Mth (a partir de 
1999) 
- 3 Btl Inf Mth (7º, 13º e 
27º) 
- 93º Regimento de Art de 
Mth  
- 4º Rgt Cav Leve 
- 2º Rgt de Engenharia 
- 1 SU do 2º Rgt Pqdt 

École de Militaire de 
Haute Montagne 

(Chamonix) 
 

Os profissionais 
formados na EMHM 
formam os militares 
incorporados nos 

Batalhões de 
Caçadores Alpinos 

Desde 24 Dez 1888 a França 
possui tropas de montanha 
para contrapor aos italianos 

nos Alpes 
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PAÍS TROPA 
ESTRUTURA DE 

INSTRUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

Índia 

10 Div Mth (Aprox 130 mil 
homens) 
 
8 Div Inf Mth + 2 Div Mth 
Strike 
 
1 Div Mth de Grande 
Altitude 
 
* Cada Div com 3 Bda  

 

Uma das tropas mais bem 
treinada e experiente em 
combate nas montanhas 
 
Por mais de duas décadas, a 
Índia e o Paquistão têm lutado 
numerosas escaramuças 
neste território mais inóspito da 
montanha, em altitudes 
superiores a 6.000 metros 
(20.000 pés) e em 
temperaturas tão baixas 
quanto -50º C. 

Itália 

03 (três) Brigadas Alpinas,  
03 (três) Regimentos 
Alpinos e 01 (um) Batalhão 
Alpino Paraquedista 

01 (um) Centro de 
Adestramento Alpino: 

ministra cursos e 
estágios aos efetivos 

profissionais  
02 (duas) 

Subunidades dos 
Regimentos Alpinos 

especializam os 
recrutas incorporados 
nas Unidades Alpinas 

Os Alpini são as tropas de Mth 
do Exército Italiano. 

 
 Atualmente são organizados 
em 2 Brigadas operacionais- 
Julia e Taurinense.   
 
Sua origem data de 15 de 
outubro de 1872.  Os Alpini são 
considerados o mais antigo 
corpo de infantaria de 
montanha ativo no mundo. 

 

Peru 

02 Brigadas de Montanha 
- 4ª Brig de Montaña 
(Puno) 
- 5ª Brig de Montaña 
(Cuzco) 

Escola de Montanha 
do Exército 

Brigadas integradas por Btl Inf, 
Cia Esp Comandos, Cia AC, Btl 
Eng – Cnst e Cmb, Cia Com, 
Btl Sv 

Fonte: 11º BI Mth 

 

3.2  HISTÓRICO DO MONTANHISMO MILITAR NO BRASIL 

 

É difícil determinar de forma precisa as datas e as primeiras atividades de 

escalada militar no Brasil, porém um dos primeiros registros está relacionado à 

conquista do Pão de Açúcar, na cidade do Rio de Janeiro. 

A primeira manifestação de escalada no Brasil remonta ao início do século 

XIX e ocorreu na Urca, com a conquista do Pão de Açúcar. Embora exista a 

possibilidade, não há registros de ascensões anteriores. A primeira ascensão 

documentada foi em 1817. Existem algumas versões e contradições a 

respeito dessa primeira ascensão. A mais aceita é aquela na qual a inglesa 

Henrieta Carstiers teria subido pela face leste do Pão de Açúcar e fincado 

uma bandeira britânica em seu topo. Este acontecimento parece ter causado 

certa agitação na cidade do Rio de Janeiro, seja pelo cunho de audácia ou 

por despertar sentimentos nacionalistas nos colonizadores portugueses. 

Motivado por este sentimento, no dia seguinte, um soldado português teria 
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subido e substituído a bandeira inglesa pela do seu país. Repetições desta 

ascensão foram realizadas nos anos posteriores [...]. Em agosto de 1888, 

alunos da Escola Militar subiram o Pão de Açúcar, hastearam a bandeira 

nacional e estenderam uma faixa verde com a palavra “salve” escrita em 

letras amarelas de oito metros. Todo esse esforço tinha como objetivo 

homenagear D Pedro II, que retornava da Europa após tratar-se de grave 

enfermidade. Este ato rendeu aos militares o comprimento pessoal do 

imperador (DAFLON e QUEIROZ, 2013, p. 20). 

 

Existem registros da intenção de desenvolvimento da atividade de montanha 

por meio do decreto nº 15.736 de 18 de outubro de 1922, que determinava a criação 

do 2º Grupamento de Artilharia de Montanha na cidade de Jundiaí, porém não existem 

relatos ou documentos que comprovem a realização prática de atividades 

relacionadas ao montanhismo. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atendendo ao que 
lhe expoz o ministro da Guerra, resolve mandar organizar o 2º grupo de 
artilharia de montanha e o 6º batalhão de engenharia. 
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1922, 101º da Independencia e 34º da 
Republica. 
EPITACIO PESSÔA 
João Pandiá Calogeras (BRASIL, 1922). 

 

Posteriormente, tem-se como um dos primeiros exemplos de atividades de 

instrução de montanhismo militar. O módulo dedicado ao assunto constava do 

currículo do Curso de Precursor Paraquedista, criado entre os anos de 1941 a 1945.  

O Curso de Precursor Paraquedista, ao ser criado, possuía um currículo onde 

constavam 16 horas de instrução de montanhismo. Essas atividades eram ministradas 

na região de Cascadura-RJ, Itatiaia-RJ e no interior do Batalhão Toneleiro, da Marinha 

do Brasil. Trata-se do primeiro registro oficial encontrado sobre instruções de 

montanhismo ministradas no âmbito do Exército Brasileiro. (MAGALHÃES, 2019, p. 

15). 

No mesmo período, mais especificamente de 1944 a 1945, o Brasil deslocou 

uma Força Expedicionária, de cerca de 25 mil homens, para combater na 2ª Guerra 

Mundial. As tropas brasileiras atuaram principalmente na Itália, juntamente com a 10ª 

Divisão de Montanha, do Exército Norte-americano, combatendo as forças do Eixo. 

Esse foi um momento de intensa aprendizagem e acúmulo de experiências no 

ambiente operacional de montanha, que proporcionaram o desenvolvimento da 

atividade também aqui no Brasil. 
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FIGURA 2: Tomada de Monte Castello, Itália, 1945 

 
Fonte: Ordem do Dia – Tomada de Monte Castello. 18 Fev 2021 

 
De acordo com Magalhães (2019, p. 15) nesse período, algumas técnicas, táticas 

e procedimentos para o combate em montanha somaram-se às experiências dos militares 

brasileiros, que puderam voltar ao país e disseminar os primeiros conceitos militares sobre 

o combate nesse tido de ambiente peculiar. 

O EME entendeu após o regresso da FEB, a necessidade de se ter uma tropa 

especializada em operações em montanhas de modo a consubstanciar uma 

doutrina militar sobre o assunto. Assim, o 11°Regimento de Infantaria (RI), 

Regimento Tiradentes, foi à unidade pioneira no montanhismo militar no 

Brasil. As experiências adquiridas pelos militares brasileiros em solo italiano, 

(“que custou a vida de diversos heróis brasileiros mortos em combate”), 

afetos ao combate em montanhas, foram aos poucos sendo incorporadas 

pelo restante do “Regimento de São João del-Rei” quando do retorno das 

tropas expedicionárias ao Brasil (OLIVEIRA, 2015). 

 

Dando continuidade na ampliação e difusão do montanhismo militar no Brasil, 

foi realizado o primeiro Curso de Operações Especiais no ano de 1957. Segundo 

Matheus (2015, p. 12), foi desenvolvida a instrução de montanhismo também neste 
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curso, que destinava uma carga horária de 48 horas, com atividades de montanha no 

Parque Nacional de Itatiaia, Morro Pão de Açúcar, Pedra da Gávea e Serra dos 

Órgãos. Além das áreas mencionadas do estado do Rio de Janeiro, também 

ocorreram instruções no Pico da Neblina e na Serra do Imeri, no estado do Amazonas. 

Em 1967 a Seção de Instrução Especial da AMAN (SIEsp) nascia com um 
grande desafio, desenvolver no futuro oficial atitudes, atributos e reflexos que 
se aproximassem o máximo possível dos mais desafiadores cursos 
oferecidos pelo Exército Brasileiro. Sua seleta equipe de instrutores e 
monitores é formada por militares altamente especializados nos mais 
diversos ambientes operacionais: montanha, caatinga, selva, pantanal e 
possui ainda paraquedistas militares, comandos e forças especiais 
(ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS, 23 de agosto de 2017). 

 
(...) no ano de 1977, o Estado-Maior do Exército (EME) atribuiu à 4ª Brigada 
de Infantaria (4ª Bda Inf), sediada em Belo Horizonte – MG, a missão de 
pesquisar e desenvolver as técnicas e táticas das operações em montanha, 
sendo designado para esta missão o 11° Batalhão de Infantaria (11º BI), 
sediado em São João del-Rei (SJDR) – MG (OLIVEIRA, 2015). 

 

A partir da determinação do Estado-Maior do Exército que delegou ao 11º BI 

Mth a responsabilidade de desenvolvimento de doutrina em operações militares na 

área de montanha, no ano de 1977, mudou-se o foco do Estágio da SIEsp da AMAN, 

EBCM, que passou ater como principal objetivo o desenvolvimento das competências 

atitudinais (GAZETA DE SÃO JOÃO DEL REI, 2013). 

A escolha do município foi determinada uma vez que a região de São João 
del-Rei abrigava em sua sede uma região com características propicias ao 
desenvolvimento do montanhismo militar nacional e pelo fato do Regimento 
Tiradentes ter participado com êxito dos combates junto à FEB nas regiões 
montanhosas da Itália, possuindo assim experiência e vivência nas 
operações em montanhas, estando sua sede localizada em uma importante 
região serrana, histórica e de valor estratégico para o Brasil (junto ao 
quadrilátero ferrífero) (MATHEUS, 2015, p. 12). 

 
Como descrito por Sobrinho (2009, p. 14) no ano de 1979, foi realizado o 1º 

Estágio de Montanhismo Militar no, à época, denominado 11° Batalhão de Infantaria 

(11° Bl). Com a duração de 01 (uma) semana, o estágio era destinado à formação dos 

primeiros montanhistas militares do EB.  

O planejamento e a condução das citadas atividades foram encargos 
atribuídos pelo Comando da OM aos oficiais e praças que demonstravam 
mais pendor para a atividade, os quais desempenharam entre si as funções 
de estagiário e instrutor, utilizando-se de material precário e técnicas 
rudimentares de escalada. Na oportunidade, foram abertos os locais e as 
rotas de escalada que, posteriormente, seriam utilizadas naquele e nos 
demais estágios. Formava-se a primeira estrutura voltada para o ensino do 
montanhismo militar no EB (SOBRINHO, 2009, p. 14). 
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Em 1985, a boina cinza foi instituída como símbolo do montanhismo militar, 

sendo inicialmente utilizada somente pelos integrantes do 11º Batalhão de Infantaria, 

(MAGALHÃES, 2019, p. 17). A boina permaneceu por muito tempo como símbolo da 

montanha, com utilização exclusiva pelo 11º BI Mth, sendo posteriormente 

implementada sua utilização para os integrantes das demais OM da Brigada de 

Montanha.   

Em 1985, foi adquirida pelo EB uma área montanhosa já utilizada pela OM 
para a atividade de montanhismo, a Serra do Lenheiro. Nessa área foi 
instalado o Campo-Escola de Montanhismo (CEMONTA), que conta com uma 
infraestrutura básica para a condução dos estágios: tapiri de instrução, 
garagem, área de formaturas, galpão de administração, instalações 
sanitárias, energia elétrica, além da área rochosa onde se desenvolvem as 
atividades dos estágios (SOBRINHO, 2009, p.14). 
 

Segundo Sobrinho (2009, p.15), no ano de 1987, foi criada a Seção de 

Instrução de Montanhismo (SIM) no 11º Batalhão de Infantaria. Na ocasião, era um 

Núcleo de Subunidade Escola. Essa seção foi composta por militares do próprio 

batalhão, possuidores dos estágios de Guia de Cordada e Guia de Montanha. A SIM 

foi incumbida de ministrar os estágios de montanhismo e desenvolver técnicas, táticas 

e procedimentos em operações em montanha. Com a criação dessa Seção, percebeu-

se elevado avanço nas TTP do montanhismo militar. 

 
FIGURA 3: Escalada do Dedo de Deus, 1985, Teresópolis – RJ.  

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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FIGURA 4: Seção de Instrução de Montanhismo, 1989. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

FIGURA 5: Estágio de Guia de Montanha, 1989. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
Em 1992, o 11º Batalhão de Infantaria passou a ser designado 11º Batalhão de 

Infantaria de Montanha (11º BI Mth). O Exército Brasileiro criou, dessa forma, sua 

primeira Unidade de infantaria de montanha (SOBRINHO, 2009, p.15). 
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O ano de 1992 marcou a transformação do 11° Bl em 11° Bl Mth. Tal 
transformação, entretanto, não gerou efeitos práticos imediatos na evolução 
da doutrina do montanhismo militar, posto que a OM continuou a cumprir um 
cronograma de adestramento voltado para as operações convencionais. Com 
ajustes no cronograma de instrução, os Comandantes do Batalhão logravam 
conduzir exercício!? operacionais em terreno montanhoso. (SOBRINHO, 
2009, p. 15) 
 

No ano de 1997, foram criados os Cursos Básico de Montanhismo para Oficiais, 

por intermédio da Portaria nº 075 - EME, de 21 de julho e o Curso Básico de 

Montanhismo para Sargentos pela Portaria nº 076 - EME, de 21 de julho, habilitando 

esses militares para a ocupação de cargos e o desempenho de funções de Guia de 

Cordada, capacitando-os a operar e a conduzir tropa de qualquer natureza, em 

ambientes operacionais de baixa e média montanha, bem como a realizar escalada 

até o 4° grau. 

De forma similar também foram criados os Cursos Avançado de Montanhismo 

para Oficiais, por intermédio da Portaria nº 073 - EME, de 21 de julho e o Curso 

Avançado de Montanhismo para Sargentos, pela Portaria nº 074 - EME, de 21 de julho, 

capacitando esses militares a assessorar/auxiliar no planejamento de operações 

especiais, a operar e conduzir tropa de qualquer natureza em ambientes operacionais 

de média montanha, a realizar escalada artificial em paredões rochosos até 6° grau e 

a operar, quando necessário e devidamente ambientado, em alta montanha. 

Em 1997, os estágios de Guia de Cordada e de Guia de Montanha foram 
transformados, respectivamente, em Curso Básico de Montanhismo 
(conduzido ao longo de cinco semanas) e Curso Avançado de Montanhismo 
(com a duração de dez semanas). O aumento da carga-horária dos cursos 
permitiu à SIM a inserção de matérias voltadas para o emprego operacional 
de frações e coordenar a execução dessas atividades com o adestramento 
das Subunidades da OM e com o adestramento do Batalhão como um todo 
(SOBRINHO, 2009, p. 15). 
 

Matheus (2015, p 15) descreveu que a edição dos novos manuais doutrinários 

no EB, na década de 2000, corroborou para a especificidade técnica e tática das 

operações em montanha. O Manual de Campanha C 5-40, Camuflagem, Princípios 

Fundamentais e Camuflagem em Campanha, 3ª edição, aprovado por intermédio da 

Portaria nº 135, de 23 de dezembro de 2004, assinalou o uso de uniformes especiais 

para Operações em Montanha, bem como o de complementos que facilitassem a 

organização do Batalhão nas operações em montanha. Segundo ele, esta medida 

colaborou para incutir na mentalidade do combatente de montanha a fundamental 

preocupação com a camuflagem e com a segurança na instrução. Ademais, o uso de 

complementos destacava os escaladores dos não escaladores, como o gorro cinza, o 
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capacete ou coifa cinza, o uniforme, dentre outros, facilitando a identificação e a 

atenção de comandantes de frações, instrutores e monitores no desencadeamento de 

atividades envolvendo técnicas operacionais de escalada em cordada, marchas, e 

outras atividades, de forma visual e prática, além de atuar na área atitudinal e 

psicológica, uma vez que estimulava a "Mística da Montanha", elevando o moral do 

combatente de montanha, como pertencente a uma tropa peculiar. 

No ano de 2008, foi aprovado o Programa Padrão do Estágio Básico do 

Combatente de Montanha (EBCM). Esse documento possibilitou a regulação e a 

condução do EBCM, garantindo a normatização dessa atividade no âmbito da Força 

(BRASIL, 2008). Sua última atualização data de 2019 (EB70-PP36.005, 4ª edição). 

Já em 2009, foi aprovado o Programa Padrão de Adestramento Básico das OM 

de Infantaria de Montanha (PPA-Inf 05). Esse documento, ainda hoje, é a única 

publicação sobre operações em montanha que trata da Unidade de Infantaria nesse 

tipo de operação, sendo insuficiente para o planejamento e condução de exercícios 

nível U (BRASIL, 2009). 

Em 2011, por meio da Portaria nº 186-EME, de 30 de novembro de 2011, a 
SIM foi extinta e em seu lugar foi criado o Centro de Instrução de Operações 
em Montanha (CIOpMth). Não houve alteração no Quadro de Claros do 
CIOpMth em relação à SIM, mantendo-se o mesmo efetivo e organização 
anterior (MAGALHÃES, 2019, p. 18). 
 

  Por fim, o ano de 2013 foi muito relevante para a evolução da Brigada de 

Montanha, pois marcou o início do processo de transformação da 4ª Bda Inf Mtz em 

4ª Bda Inf L Mth. 

"O ano de 2013 tornou-se importante para o montanhismo militar brasileiro, 
pois marcou uma nova transição das tropas de montanha no cenário militar 
do Brasil". Por meio da Portaria no 142, de 13 de março de 2013, foi feita a 
Transformação da 4a Bda Inf Mtz em 4a Bda Inf L (Mth) (EME, 2013). Assim, 
a dosagem do EB para operações em montanha deixou de ser de 01 (um) Btl 
Inf Mth, para 01 (uma) Bda Inf L (Mth). À Brigada foi incorporado 0 320 
Batalhão de Infantaria Leve, sediado na cidade de Petrópolis no Estado do 
Rio de Janeiro, compondo juntamente com 0 110 Batalhão de Infantaria Leve 
(Montanha) e 0 100 Batalhão de Infantaria Leve, as peças de manobra de 
infantaria da Brigada (EME, 2013) (MATHEUS, 2015, p. 17). 
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4 A TRANSFORMAÇÃO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA EM 4ª 

BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA 

 

A 4ª Bda de Inf L Mth é uma Brigada Leve, constituída por Unidades 

vocacionadas para o emprego em áreas de montanha, com capacidade de executar 

o combate terrestre, sob quaisquer condições de tempo e de terreno. Também tem 

como possibilidade a utilização de meios aeromóveis para facilitar o seu deslocamento, 

podendo participar de ações que exijam mobilidade tática e estratégica. Está apta a 

operar em ambiente de montanha com seus meios orgânicos e os recebidos em 

reforço, para compor o poder de combate necessário ao cumprimento da missão. 

(BRASIL, 2015). 

4.4.7.5.1 As GU leves existem em função da necessidade da F Ter dispor de 
elementos dotados de acentuada flexibilidade e capacidade operativa, em 
condições de deslocar-se e atuar com rapidez e eficiência em qualquer parte 
do território nacional e em qualquer ambiente operacional. (BRASIL, 2019, p. 
4-6). 
 
4.4.7.5.2 São elas: Brigada de Infantaria de Selva; Brigada de Infantaria 
Aeromóvel; Brigada de Infantaria de Montanha; Brigada de Infantaria 
Motorizada; e Brigada de Infantaria Paraquedista. (BRASIL, 2019, p. 4-6).  
 

 Segundo Brasil (2019), a Força Terrestre, atualmente, busca desenvolver 

diversas capacidades e especialidades, que poderão ser empregadas por meio de 

módulos sustentáveis e funcionais, visando ao combate de amplo espectro dos 

conflitos modernos.  

Para isso, a 4ª Bda Inf L Mth deve possuir a capacidade operativa de receber 

e combinar módulos, no intuito de atender um maior número de alternativas de 

emprego.  

 Nos próximos subitens, será descrita a evolução da 4ª Bda Inf Mtz para 4ª Bda 

Inf L Mth, abordando suas principais características. 

 

4.1  A 4ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 

 

Segundo Exército Brasileiro (2021), a 4ª Brigada de Infantaria Motorizada teve 

sua origem pelo desmembramento da 4ª Brigada Estratégica (1908), situada em São 

Gabriel – RS, sendo criada em 1915. No ano de 1919, já com a denominação de 8ª 

Brigada de Infantaria, foi deslocada de São Paulo – SP para Belo Horizonte - MG, 
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onde permaneceu por 19 anos. Ao final desse período deu lugar à Infantaria 

Divisionária/4ª Divisão de Infantaria (ID/4). Em 1946 a ID/4, foi transformada em 

Subcomando da 4ª Divisão de Infantaria sendo recriada em 1952, tendo como nova 

sede a Cidade de São João Del Rei-MG.  No ano de 1971, em função da 

reestruturação básica do Exército, a 4ª Brigada de Infantaria ressurgiu, com a extinção 

da ID/4, agora em Belo Horizonte - MG. Na sequência, em 1985, recebeu a sua 

denominação "4ª Brigada de Infantaria Motorizada", permanecendo na capital mineira 

até 1996.  

Ainda como descreve Exército Brasileiro (2021), em 1º de janeiro de 1997, foi 

instalada no aquartelamento de Mariano Procópio, em Juiz de Fora, majestoso 

patrimônio cultural e histórico. Por sua reconhecida participação no desencadear da 

Revolução Democrática de 1964, esta Grande Unidade recebeu a denominação 

histórica de BRIGADA 31 DE MARÇO, honraria concedida através da Portaria 

Ministerial número 1642, de 07 Nov 74. No desfecho de uma antiga aspiração, a 

Portaria nº 142 de 13 de março de 2013, tornou realidade a transformação para 4ª 

Brigada de Infantaria Leve - Mth. 

No período anterior à transformação, a 4ª Bda lnf Mtz encontrava-se 

estruturada da seguinte forma: 

- Comando e Companhia de Comando, em Juiz de Fora I MG; 

- 10° Batalhão de Infantaria (10° Bl), em Juiz de Fora I MG; 

- 11° Batalhão de Infantaria de Montanha (11° Bl Mth), em São João Del-Rei I 

MG; 

- 32° Batalhão de Infantaria Motorizado (32° Bl Mtz), em Petrópolis I RJ; 

- 4° Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (4° Esqd C Mec), em Santos 

Dumont I MG; 

- 4° Grupo de Artilharia de Campanha (4° GAC), em Juiz de Fora I MG; 

- 17° Batalhão Logístico (17° B Log), em Juiz de Fora I MG; 

- 4ª Companhia de Comunicações (4ª Cia Com), em Belo Horizonte/MG; e 

- 35° Pelotão de Polícia do Exército (35° Pel PE), em Juiz de Fora I MG. 
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4.2  O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA 

MOTORIZADA 

 

 A 4ª Bda Inf L Mth ainda é uma brigada de montanha recente tendo em vista 

que sua transformação ocorreu há poucos anos, por meio da Portaria nº 142 – Cmt 

Ex, de 13 de março de 2013, tendo sido publicada no Decreto nº 8.098, de 4 de 

setembro de 2013 da Presidência Da República.  

 A necessidade da implementação de uma GU vocacionada para o ambiente 

operacional de montanha já era percebida desde o final do século XX, o que só veio 

a se concretizar no início da década de 2010. 

A doutrina atual define as condicionantes para o emprego de tropas em 
terreno montanhoso, até o valor Unidade. Tal característica deve-se ao fato 
de, até 2008, somente existir 01 (uma) OM de Infantaria, valor Batalhão, 

vocacionada para as operações em montanha (SOBRINHO, 2009, p. 16). 

 
Alguns ensaios foram realizados, no intuito de difundir-se uma doutrina para 
escalões mais elevados. A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
(ECEME) produziu, em 1983, o anteprojeto do Manual de Campanha C 31-2 
- Operações em Montanha, fundamentando uma proposta doutrinária para o 
emprego do escalão Brigada em terreno montanhoso. Tal publicação, no 
entanto, não apresenta respostas adequadas e factíveis para vários 
questionamentos de cunho doutrinário que envolvem a realização deste tipo 
de operação (SOBRINHO, 2009, p.17). 

 
Observava-se que, de todas as OM subordinadas à 4ª Bda lnf Mtz, somente o 

11º BI Mth, encontrava-se vocacionada para operações em ambiente de montanha. 

Para que essa capacitação operacional pudesse ser estendida a toda a Brigada após 

sua transformação, era preponderante que as estruturas voltadas para a preparação 

individual e o adestramento coletivo da tropa fossem ampliadas, para atender às 

necessidades de toda a Brigada (SOBRINHO, 2009, p. 13). 

Ainda segundo Sobrinho (2009, p. 11), focando na priorização do "Módulo 

Brigada" como ideia-força para a elaboração do Plano Estratégico de Reestruturação 

do Exército (PEREX), ao final dos estudos e dos trabalhos decorrentes, o EME passou 

a considerar a reorganização e a modernização das Brigadas do EB, modificando 

suas naturezas e estruturas, substituindo-as por outras mais atuais e compatíveis com 

as exigências do combate moderno.  

Em 13 de fevereiro de 2009, o Chefe do Estado-Maior do Exército (EME), por 
delegação do Comandante do Exército, e normatizando a Diretriz de 
Planejamento desta autoridade, aprovou a Diretriz para o Planejamento 
Decorrente da Estratégia Nacional de Defesa , a qual regula o planejamento 
decorrente da END e a constituição dos grupos de trabalho que, com base 
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no Plano Estratégico de Reestruturação do Exército (PEREX) e na Diretriz 
para Reaparelhamento do Exército , elaboraram os Planos de Equipamento 
e Articulação do Comando do Exército (SOBRINHO, 2009, p.9). 

 

Dando continuidade ao processo de transformação, o ano de 2013 foi 

significativo na conjuntura das transformações doutrinárias, pois a Portaria nº 142, de 

13 de março de 2013 estabeleceu a transformação das tropas de montanha no cenário 

brasileiro ao modificar a dosagem de 01 (um) Btl Inf Mth, para 01 (uma) Bda Inf L -Mth 

(BASTOS, 2020). 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente 
da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição,  
DECRETA: 
Art. 1º A 4ª Brigada de Infantaria Motorizada, com sede na cidade de Juiz de 
Fora, Estado de Minas Gerais, fica transformada em 4ª Brigada de Infantaria 
Leve - Montanha (BRASIL, 2013, p. 1). 
 

No ano de 2014, por intermédio da Portaria nº 646, de 02 de julho, a 4ª Bda Inf 

L Mth foi constituída conforme a descrição abaixo: 

Art. 1º Organizar a 4ª Brigada de Infantaria Leve - Montanha, com sede na 
cidade de Juiz de Fora-MG, atribuindo-lhe a seguinte constituição: I - 
Comando; II - Companhia de Comando da 4ª Brigada de Infantaria Leve; III - 
10º Batalhão de Infantaria Leve; IV - 11º Batalhão de Infantaria de Montanha; 
V - 32º Batalhão de Infantaria Leve; VI - 4º Grupo de Artilharia de Campanha 
Leve; VII - 17º Batalhão Logístico Leve; VIII - 4º Esquadrão de Cavalaria 
Mecanizado; IX - 4ª Companhia de Comunicações Leve; X - Campo de 
Instrução de Juiz de Fora/Centro de Educação Ambiental e Cultura; e XI - 35º 
Pelotão de Polícia do Exército. Art. 2º Determinar que o Estado-Maior do 
Exército, os órgãos de direção setorial e o Comando Militar do Leste adotem, 
em suas áreas de competência, as providências decorrentes (BRASIL, 2014). 

 

A Brigada de Montanha teve sua estrutura remodelada novamente no final da 

década de 2010. Isso ocorreu devido a inclusão do 12º Batalhão de Infantaria que 

recebeu a denominação de 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha 

recentemente no ano de 2019.  

No dia 12 de abril de 2019, a unidade passou a denominar-se 12º Batalhão de 

Infantaria Leve de Montanha (12º BIL Mth) e teve sua subordinação revertida à 4ª 

Brigada de Infantaria Leve de Montanha (4ª Bda Inf L Mth), localizada em Juiz de Fora 

- MG, e comandada pelo General de Brigada ALCIO Alves Almeida e COSTA, outro 

ex-comandante do batalhão. Este fato foi marcante, pois foi a oficialização e o 

reconhecimento a uma unidade que já demonstrava sua vocação o combate no 

ambiente operacional de montanha (JUNIOR, 2019). 
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FIGURA 6: Recebimento solene do 12º BIL Mth à 4ª Bda Inf L Mth 

 
Fonte: S Ten Guarany e 2º Sgt J Henrique. 

 

 
4.3  A 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA 

 

A Brigada de Montanha é uma Grande Unidade leve dotada de meios e apoios 

que lhe conferem mobilidade em áreas de montanha. Pode ser empregada em 

qualquer local de nosso país utilizando qualquer meio de transporte para seu 

deslocamento estratégico, com ênfase no emprego de aeronaves de asas fixas, e, na 

área de operações, fazendo uso de aeronaves de asas rotativas para seu emprego 

tático em combate, colaborando para o cumprimento de diversas missões de amplo 

espectro.  

GRANDE UNIDADE (GU) LEVE – Elemento dotado de acentuada 
flexibilidade e capacidade operativa, em condições de deslocar-se e atuar 
com rapidez e eficiência em qualquer parte do território nacional. São elas: a 
Brigada de Infantaria de Selva, Brigada de Infantaria Leve, Brigada de 
Infantaria Leve (Aeromóvel), Brigada de Infantaria Leve (Montanha) e Brigada 
de Infantaria Paraquedista (BRASIL, 2018, p. 175). 
 
No Exército Brasileiro, a 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha) é a Grande 
Unidade vocacionada para o emprego em ambiente operacional de montanha, 
possuindo treinamento, material específico e pessoal especializado para o 
emprego neste ambiente operacional (CRABBI, 2019, p. 4). 

 
4.3.1 Organização 

A Brigada de Montanha é constituída por seu comando e estado-maior, e como 

frações operativas, fazem parte dessa grande unidade seus elementos de combate, 
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apoio ao combate e apoio logístico. Assim, o batalhão de infantaria é a principal peça 

de manobra da Bda Inf L Mth.  

2.1.2  A Bda Inf Mth, como Grande Unidade (GU) de Infantaria, está apta para 
ser empregada como componente do poder militar terrestre em situações de 
guerra e de não-guerra, executando operações ofensivas, defensivas e de 
cooperação e coordenação com agências, em qualquer terreno e sob 
quaisquer condições de tempo e de visibilidade, particularmente no ambiente 
operacional de montanha. (BRASIL, 2021, p. 2-1) 
 

FIGURA 7: Estrutura Organizacional da 4ª Bda Inf L Mth 

 
Fonte: Adaptado de Costa (2020). 

 
Doutrinariamente, os batalhões de infantaria da Brigada de Montanha devem 

ser estruturados para conter, em sua estrutura de comando, uma companhia de 

comando e apoio, três companhias de fuzileiros de montanha e um pelotão de 

reconhecimento. Atualmente todas as peças de manobra da Brigada são constituídas 

a duas companhias de fuzileiros ou frações similares conforme prevê sua organização 

em tempo de paz. O 10º BIL Mth, 12º BIL Mth, 32º BIL Mth e 11º BI são os batalhões 

de infantaria hoje presentes na estrutura organizacional da 4ª Bda Inf L Mth. 

Para operações de reconhecimento e segurança, esta Grande Unidade conta 

com o 4º Esqd C Mec, localizado na cidade de Santos Dumont – MG. Cabe ressaltar 

a necessidade de estudos mais aprofundados, no sentido de melhor adaptar esse 

esquadrão às necessidades operacionais do ambiente operacional, sendo uma 

possibilidade futura para atualização da doutrina atual. 

Quanto ao sistema operacional Manobra, apesar de a doutrina de emprego 
do Bl Mth encontrar-se praticamente consolidada, resta definir como 
empregar conjuntamente as peças de manobra disponíveis na Brigada. O 
principal questionamento acerca desse sistema operacional irá relacionar-se 
ao emprego do elemento de Cavalaria. As principais indagações referem-se 
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ao tipo de material a ser adotado para os deslocamentos da tropa e a como 
empregar essa tropa em região de montanha. (SOBRINHO, 2009). 

 

A Companhia de Comando da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha e o 

35º Pel PE, já se encontram integrados à estrutura da brigada, em condições de 

cumprir as missões de apoiar o comando da GU, em pessoal e material, provendo a 

segurança das instalações do comando e dando apoio de polícia à Bda. O pelotão PE 

pode ainda, entre outras missões, executar o plano de circulação; guardar, evacuar e 

processar prisioneiros de guerra e pessoal à disposição da justiça, respectivamente. 

O 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve de Montanha também se mostra 

essencial para a brigada. Essa Unidade tem por missão apoiar a Bda Inf L Mth pelo 

fogo, destruindo ou neutralizando os alvos que ameacem o êxito da operação. Está 

composto por seu Comando; Bateria de Comando e Apoio; suas Baterias de Obuses 

e Bateria de Morteiros Pesados. 

O sistema operacional Apoio de Fogo, de igual maneira, suscita 
questionamentos críticos acerca do tipo de material a ser utilizado nesse 
ambiente operacional, dos efeitos dos fogos sobre o inimigo em terreno 
montanhoso, de como realizar o transporte do material através terreno 
acidentado (incluindo pendentes e negativas), de como processar o 
remuniciamento, entre outros (SOBRINHO, 2009). 

 

O 17º Batalhão Logístico Leve de Montanha cumpre a difícil missão de executar 

o apoio logístico nas funções logísticas Transporte, Manutenção, Suprimento e 

Salvamento, em prol da Brigada de Montanha.  

A especificidade no apoio logístico prestado pelo 17º B Log L, em um 
ambiente operacional de Montanha, visa desempenhar com eficiência todas 
as atividades inerentes às funções logísticas a fim de garantir um elevado 
grau de poder de combate por parte da 4ª Brigada de Infantaria Leve 
(Montanha), particularmente em Operações Ofensivas (STORTI, 2019). 
 

Essa missão é muito dificultada pelo ambiente operacional que conta com 

poucas redes de estradas e regiões de passagem que canalizam o movimento e 

deixando vulnerável as tropas que realizam ressuprimento e as demais funções 

logísticas. 

Em virtude das características do ambiente de montanha, já mencionadas, 
alguns reflexos para a logística devem ser observados: 
a) as restrições quanto a mobilidade, a manutenção do fluxo logístico e ao 
relevo determinam que sejam empregados processos especiais de 
suprimento em maior escala. 
b) o planejamento das necessidades, especialmente com relação aos 
materiais de uso especifico nesse tipo de ambiente, é primordial para garantir 
a continuidade do fluxo logístico e o sucesso das operações [...] 
d) Suprimentos 
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(1) A descentralização das operações e o terreno impõem a utilização 
rotineira dos processos especiais de suprimento. Deve ser prevista a 
estocagem ao longo das vias que balizam as direções de atuação. 
(2) Os níveis de estocagem de cada escalão devem ser aumentados, visando 
a dar a tropa maior permanência em operação, no caso de interrupção do 
fluxo. Esse acréscimo na ponta da linha não deve, no entanto, ser de tal 
monta que venha a tirar a liberdade de manobra das unidades operacionais. 
(3) Devem ser utilizados maiores intervalos de ração. 
(4) Aumenta a necessidade de tratamento e distribuição de água para 
consumo individual. E necessário que as unidades, SU, frações e os homens 
possuam purificadores de água, adequados a cada nível, e possam, assim, 
se suprir em caso de não recebimento de água tratada. 
(5) Especial atenção deve ser dada ao planejamento de Classe II, em virtude 
dos materiais e das vestimentas especificas necessárias para esse tipo de 
ambiente [...] 
f) Transporte 
(1) O ambiente de montanha e obstáculo para tropa de qualquer natureza, 
sendo necessário o emprego de helicópteros. 
(2) Ha necessidade de se integrar vários meios de transporte, com a 
realização de transferência de carga em locais pré-selecionados. 
(3) As condições climáticas e meteorológicas, quando desfavoráveis, podem 
impedir ou retardar deslocamentos aéreos. 
(4) A carência de recursos locais e a limitada infraestrutura de apoio ao voo 
fazem com que sejam utilizados processos especiais de suprimento. 
g) Manutenção 
(1) O 3° escalão de manutenção, particularmente dos itens de emprego direto 
das tropas em combate, deve ser deslocado para próximo do usuário, 
evitando que o material vá para a retaguarda, dando-lhe maior permanência 
na área de combate. 
(2) Aumenta a importância das Seções Leves em apoio direto as unidades, 
para evitar, ao máximo, o recolhimento de materiais para manutenção a 
retaguarda. 
(3) As medidas anteriores podem ser prejudicadas em vista da dificuldade de 
locomoção do pessoal de manutenção em ambiente de montanha e da 
impossibilidade de deslocar viaturas para apoio. Nesse caso, a manutenção 
deve ser prevista para estar mais próxima do usuário, a fim de diminuir ao 
máximo o tempo de indisponibilidade do material (BRASIL, 2019). 
 

 A 4ª Companhia de Comunicações Leve de Montanha é a OM responsável por 

instalar, explorar e manter as comunicações da 4ª Bda Inf L Mth, apesar dos terrenos 

escarpados e diversas áreas de silêncio, o que dificulta o estabelecimento e a 

manutenção das comunicações. Possui em sua estrutura seu Comando; Seção de 

Comando; Pelotão de Posto de Comando; e Pelotão de Posto de Comando Recuado. 

Apesar da estrutura já existente, a 4ª Bda Inf L Mth deve ser pensada para o 

cumprimento de missões de amplo espectro dos conflitos modernos, constituindo um 

módulo básico de emprego para a F Ter. Para isso, deve possuir uma estrutura flexível 

e modular para se adaptar à necessidade imposta para o cumprimento de cada missão. 

Nesse intuito, sua composição ideal deve levar em conta a atuação no mínimo com 

elementos de combate, de comando e controle e de logística podendo em reforço, 
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possuir estruturas modulares de combate, apoio ao combate e de apoio logístico, lhe 

proporcionando a possibilidade de atuar de forma independente e de durar na ação. 

2.2.1.4 A Bda Inf Mth também pode empregar suas tropas de maneira flexível 
e modular, constituindo uma ou mais Forças-Tarefa Montanha (FT Montanha) 
para ser empregada em sua própria zona de ação ou em reforço a outra 
Grande Unidade que necessite de tropa especializada para reconhecer, guiar 
e mobiliar vias em ambiente operacional de montanha que demandem o 
emprego de equipamentos especializados, técnicas, táticas e procedimentos 
peculiares ao montanhismo militar (BRASIL, 2021, p. 2-5). 
 

Com uma estrutura flexível, adaptável, modular, elástica e sustentável, será 

capaz de operar com variações na constituição das suas Unidades, Subunidades e 

Pelotões de mesma natureza, de acordo com a área que for empregada e as 

condicionantes da missão.  

Verifica-se ainda a inexistência de Artilharia Antiaérea e de Engenharia 

orgânicas na Brigada de Montanha. Também ficam expostas lacunas de doutrina 

quanto ao emprego dessas unidades, caso venham a ser incorporadas a essa Grande 

Unidade. 

Como empregar a defesa antiaérea nesse ambiente operacional? Deve-se 
priorizar seu emprego ao longo dos vales, facilitando seu deslocamento e 
posicionamento, ou deve ser buscado o apoio mais próximo aos elementos 
de combate, a fim de proporcionar segurança ao material? (SOBRINHO, 
2009). 

 
Não é factível vislumbrar o apoio de Engenharia da forma como é procedida 
em combate convencional, ao tratarmos do combate em montanha. Os 
abrigos individuais e coletivos não são escavados, e sim elevados a partir do 
solo; as estradas, em terreno montanhoso, são reduzidas a trilhas, caminhos 
'e, por vezes, simples passagens críticas. Os obstáculos a serem lançados e 
aqueles a serem anulados assumem características distintas no ambiente 
operacional de montanha. Todas essas nuances irão condicionar o sistema 
operacional Mobilidade, Contramobilidade e Proteção (SOBRINHO, 2009). 

 

4.3.2 Missões 

Conforme descrito no anteprojeto do manual da Brigada de Infantaria Leve de 

Montanha nas Operações (BRASIL, 2019), a 4ª Bda Inf L Mth tem como principal 

missão a condução de operações militares no amplo espectro assim como qualquer 

outra brigada, porém, com especial atenção no emprego de tropas no ambiente 

operacional de montanha.  

Ela pode, também, integrar Força Expedicionária em conjunto com outras 

forças nacionais e/ou estrangeiras. Nos últimos anos, as Operações de Cooperação 

e Coordenação com Agências foram muito frequentes, sendo também uma das 
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formas de atuação da Brigada de Montanha, podendo estar integrada com as demais 

forças componentes, órgãos de segurança pública e agências civis, visando combater 

às ameaças e riscos difusos no país, tendo por base os dispositivos constitucionais e 

preceitos legais que regulam o emprego das Forças Armadas.  

MISSÃO 
Manter-se permanentemente preparada para conduzir operações militares no 
amplo espectro, podendo ser prontamente empregada de forma flexível e 
modular na área de responsabilidade do Comando Militar do Leste ou para 
ampliar o poder de combate empregado pelo Exército Brasileiro em qualquer 
região do Brasil ou no exterior, particularmente nas operações em ambiente 
de montanha (BRASIL, 2017, p.1). 

 

4.3.3 Formação de recursos humanos 

A formação de recursos humanos capacitados a operar no ambiente 

operacional de montanha é um fator de grande relevância para a 4ª Bda Inf L Mth. 

Para cumprir essa tarefa, a Brigada de Montanha desenvolve as atividades de ensino 

em suas OM subordinadas. 

Las tropas que no estén especialmente instruidas y provistas de medios para 
actuar sobre la abrupta geografía de la montaña, difícilmente podrán realizar 
operaciones en este ambiente, en donde el terreno, y el riguroso clima, les 
producirán numerosas bajas antes de tomar contacto con el enemigo 
(FRAQUELLI, 2010, p. 7-16). 
 
Outras tropas do EB também adquirem conhecimento específico sobre 
montanhismo militar, formando-se escaladores militares. No 11° Bl Mth são 
habilitados os comandos da Brigada de Operações Especiais, os precursores 
paraquedistas da Brigada de Infantaria Paraquedista, os pilotos de combate 
da Aviação do Exército e militares do 4° B E Cmb, futuros integrantes da 4a 
Cia E Cmb (SOBRINHO, 2009). 
 

Segundo Magalhães (2019, p. 22), existem tropas externas a 4ª Bda Inf L Mth 

que realizam adestramentos em técnicas de montanha, como a Brigada de Infantaria 

Paraquedista e a 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel) que fazem parte da 

Força de Emprego Estratégico Nacional, assim como o Comando de Operações 

Especiais que constitui um dos módulos especializados do Exército Brasileiro 

(BRASIL, 2018, p.2- 6). Essas Grandes Unidades são exemplos de tropas que podem 

atuar em ambiente de montanha. Em consequência, todas essas tropas realizam, 

anualmente, o EBCM e buscam manter constante adestramento para operar nesse 

tipo de ambiente. No entanto, para que essas tropas possam ter plena capacidade de 

operar em montanha, será necessário o apoio de pessoal e material especializado, 

para preparar os obstáculos naturais que serão ultrapassados durante a operação. 
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Atualmente, no âmbito do Exército Brasileiro, a única tropa apta a realizar esse apoio 

é o Pelotão de Reconhecimento (Pel Rec) orgânico do Batalhão de Infantaria de 

Montanha (BI Mth) e dos Batalhões de Infantaria Leve de Montanha. 

Dessa forma, para a formação de militares especializados na área de montanha, 

são realizados seguintes os cursos e estágios: 

O Estágio Básico do Combatente de Montanha (EBCM) é o primeiro nível de 

capacitação do montanhismo militar, com a duração de 5 dias. 

O estagiário que conclui o EBCM passa a ser denominado “ESCALADOR 

MILITAR”, estando habilitado a operar em ambiente operacional de baixa e média 

montanha, ultrapassando obstáculos verticais e horizontais em vias equipadas por 

especialista (11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA, 2017, p. 1-12). 

Como descreve Magalhães (2019, p. 228), As Unidades da 4ª Bda Inf L (Mth) 

que atualmente formam o Escalador Militar são o 10º BIL (Mth), o 11º BIMth, o 12º 

BIL(Mth) e o 32º BIL (Mth). Todas essas Unidades dispõem de salas de instrução, 

Pista de Treinamento de Montanhismo (PTM) e campo de instrução em ambiente de 

montanha com infraestrutura básica para a formação de seus escaladores militares. 

Dessa forma, pode-se afirmar que todas possuem Infraestruturas que atendem as 

necessidades didáticas para a formação de seus montanhistas militares, não havendo 

necessidade de grandes obras. 

  FIGURA 8: EBCM, Serra da Piedade – MG, 2007 

 
  Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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O EBCM, também conduzido em Organizações Militares diretamente 
subordinadas a 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha) – 4ª Bda Inf L (Mth) 
apresenta como principais características o curto período de duração, de 
aproximadamente cinco dias, e também demanda logística e administrativa 
relativamente baixa, se comparada a outros estágios (BARROS, 2018, p 05). 

O EBCM terá vagas disponibilizadas para todos os círculos hierárquicos, 
individualmente ou por fração constituída. É obrigatória a sua realização 
por todos os integrantes da 4ª Bda Inf L (Mth) e recomendável aos 
integrantes de OM, operacionais ou não, que necessitem de adestramento 
ou treinamento técnico específico de montanhismo militar, individual ou por 

frações constituídas. (11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA, 

2017, p. 1-12). 
 

Com um grau de especialização um pouco maior, existe o Estágio de Auxiliar 

do Guia de Cordada, cuja de responsabilidade de condução é do Centro de Instrução 

de Operações em Montanha (CIOp Mth). São realizados 2 (dois) estágios por ano, 

com duração de aproximadamente 2 semanas (12 dias). O Centro de Instrução 

desenvolve as instruções com cerca de 40 estagiários, podendo ser oficiais e 

sargentos temporários, cabos e soldados. O concludente é capacitado a realizar 

escalada em cordada, equipar rotas e conduzir a passagem de tropa pelos obstáculos 

existentes na montanha sendo habilitado também a auxiliar em resgate e 

autorresgates nesse ambiente operacional. 

FIGURA 9: Estágio de Auxiliar de Guia de Cordada, 2021. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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O Auxiliar de guia de cordada é o militar concludente do Estágio de Auxiliar 
de Guia de Cordada (EAGC), que possui a carga horária de 145 horas. O 
EAGC habilita oficiais e sargentos temporários, cabos e soldados à ocupação 
de cargos e ao desempenho de funções de Auxiliar de Guia de Cordada, 
como integrante de uma cordada, capacitando-os a:  
a) realizar escalada livre até o V grau de dificuldade e escalada artificial até o 
nível A2+, conforme o Sistema Brasileiro de Graduação de Vias;  
b) equipar rotas e conduzir a passagem de tropa por meio de ascensões ou 
descensões por obstáculos verticais e transposição de obstáculos 
horizontais;  
c) realizar atividades de resgate em montanha, e  
d) realizar autorresgate durante uma escalada em cordada e durante a 
transposição de vias equipadas (BRASIL, 2020, p. 1-7). 

 
De acordo com Brasil (2014), o segundo nível de habilitação no montanhismo 

militar é obtido por meio do Curso Básico de Montanhismo (CBM). “O concludente do 

Curso Básico de Montanhismo está habilitado à ocupação de cargos e ao 

desempenho de funções de Guia de Cordada, capacitando-o a, como integrante de 

uma cordada, realizar escalada livre até o V grau de dificuldade e escalada artificial 

até o nível A2+, conforme o Sistema Brasileiro de Graduação; equipar rotas e conduzir 

a passagem de tropa por meio de ascensões ou descensões por obstáculos verticais 

e transposição de obstáculos horizontais; realizar atividades de resgate em montanha; 

e realizar autorresgates durante uma escalada em cordada e durante a transposição 

de vias equipadas”.  

FIGURA 10: Curso Básico de Montanhismo, 2008. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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É imprescindível que o Guia de Cordada seja um perito – profundo 
conhecedor das técnicas de escalada – e possa estar apto a transpor 
qualquer obstáculo rochoso, com nível de dificuldade moderado, durante uma 
operação em montanha (OLIVEIRA, 2015).  

 

A competência profissional de planejar e conduzir as operações em montanha 

é alcançada com instruções específicas de Operações em Montanha, do emprego do 

Escalão de Reconhecimento e Segurança em uma Manobra Tática de Infiltração em 

Montanha, do conhecimento das características do Pelotão de Reconhecimento (Pel 

Rec) do BIL Mth e de Ação de Busca e Salvamento em Montanha (ABSM), tendo 

oportunidade de participar de cada uma dessas operações no módulo de Operações 

do Curso Básico de Montanhismo (CBM) (BRASIL, 2020, p. 1-10). 

Sendo assim, o CBM proporciona maior profundidade do conhecimento e 

possibilita melhores condições do desenvolvimento de competências profis-

sionais que o EAGC, uma vez que o primeiro é realizado em seis semanas e 

o segundo, em duas semanas (BRASIL, 2020, p. 1-10). 

 
Por fim, com duração de 9 semanas, o Curso Avançado de Montanhismo é 

conduzido 1 (uma) vez ao ano pela equipe de instrução do CIOp Mth para até 30 (trinta) 

alunos. O militar com essa habilitação está capacitado a transpor obstáculos naturais 

rochosos, reconhecendo, guiando e proporcionando superioridade relativa as tropas 

de qualquer natureza, desde que seus integrantes sejam possuidores do EBCM. 

Também planeja e conduz operações de reconhecimento e/ou combate, ações de 

busca e salvamento. 

FIGURA 11: Ordem ao Guia, Curso Avançado de Montanhismo, 2021. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Além das capacidades já citadas anteriormente, os oficiais formados no CAM 

têm a importante tarefa de assessorar o planejamento, direta ou indiretamente, do 

Comando de Operações constituído nas operações militares em ambiente de 

montanha. 

a) O Curso habilita à condução de operações em ambiente de montanha, com 
a transposição de obstáculos naturais rochosos, proporcionando dessa forma 
superioridade relativa às tropas de qualquer natureza, preferencialmente, as 
que possuam o nível de conhecimento básico do Combatente de Montanha. 
Além disso, habilita o oficial a assessorar Comandos Constituídos, Conjuntos 
ou Singulares, no planejamento e condução de Operações Militares em 
região de Montanha (BRASIL, 2020, p. 1-10). 
 

 Os sargentos, após concluírem o curso, agregam a capacidade de conduzir 

pequenas frações e apoiar o planejamento e a condução das operações militares na 

montanha. 

a) O Curso habilita aos sargentos concluintes ao desempenho de 
cargos e ao exercício de funções de Guia de Montanha, capacitando-os a 
conduzir pequenas frações em operações no ambiente de montanha, com a 
transposição de obstáculos naturais rochosos, proporcionando dessa forma 
superioridade relativa às tropas de qualquer natureza, preferencialmente, as 
que possuam o nível de conhecimento básico do Combatente de Montanha. 
Além disso, habilita o sargento a apoiar, direta ou indiretamente, o 
planejamento e a condução de Operações Militares em região de Montanha 
de Comandos Constituídos, Conjuntos ou Singulares. (BRASIL, 2020, p. 1-
10) (grifo nosso). 

 
 FIGURA 12: Curso Avançado de Montanhismo, 2021. 

 
 Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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5 DISCUSSÃO 

 

Nesse capitulo pretende-se levantar questões referentes às potencialidades 

agregadas pela Brigada de Montanha, bem como apresentar algumas limitações que 

ficaram evidentes durante o processo de pesquisa desse trabalho. No intuito de 

facilitar a discussão, será utilizado o acrônimo DOAMEPI para descrever os aspectos 

relativos às possibilidades da 4ª Bda Inf L Mth. 

 

5.1  DOUTRINA  

 

Segundo Brasil (2019, p. 3-3), doutrina é o fator base para os demais, estando 

materializado nos produtos doutrinários. Por exemplo, a geração de capacidades de 

uma unidade inicia-se com a formulação de sua Base Doutrinária, que considera a 

gama de missões (traduzida das capacidades operativas), atividades e tarefas que 

essa unidade cumpre em operações. 

Atualmente, os manuais e notas doutrinárias de combate em área de montanha 

estão sendo revisados. A doutrina está sendo revista de forma a condensar os estudos 

e boas práticas já utilizadas que em alguns casos, não constam ainda de materiais 

publicados e fontes de consulta do assunto em questão. 

Nesse sentido, o emprego da Brigada de Montanha, assim como de suas OM 

subordinadas em ambiente de montanha, ainda carece de mais estudos, 

principalmente, em todas as funções de combate. Segundo o que ressalta Magalhães 

(2019, p.19) existem ainda muitas lacunas relacionadas à logística nesse tipo 

ambiente.  

Enfocando os elementos de manobra, verifica-se que o 4º Esqd C Mec, é a 

principal fração para a realização de reconhecimento e segurança em proveito da 4ª 

Bda Inf L Mth. Porém, ainda são necessárias pesquisas, no sentido de buscar uma 

maior adaptação às necessidades operacionais desse ambiente operacional e 

atuação fora de eixo, o que proporcionará mais flexibilidade para a Brigada de 

Montanha. 

O emprego doutrinário da cavalaria em operações em montanha ainda não está 

consolidado. Um dos questionamentos doutrinários é a necessidade desta fração 

operar com elementos a pé (MAGALHÃES, 2019, p. 19). 
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A Cavalaria terá seu emprego limitado em montanhas, porém em terrenos 
convencionais ou dependendo da zona montanhosa atuará de acordo com 
sua vocação. O exército alemão quando operando em montanhas dotou a 
cavalaria com meios leves de locomoção e formou Grupo de Exploradores 
junto aos batalhões de infantaria, fato que favoreceu aquele exército em 
vários conflitos na segunda guerra (OLIVEIRA, 2015, p. 153). 

 

De acordo com Ferreira Júnior (2010, p. 29), as montanhas apresentam em 

diversas faixas do terreno abismos, paredões e afloramentos rochosos, o que 

frequentemente inviabiliza o apoio mútuo entre os corredores de mobilidade e 

restringe a utilização de blindados às estradas. Dessa forma, uma boa opção para o 

deslocamento em ambiente operacional de montanha é a utilização de meios aéreos 

de asa rotativa.  A utilização dessas aeronaves permite a obtenção de vantagem 

nesse ambiente operacional específico e facilita o deslocamento dos elementos de 

manobra, conferindo grande mobilidade à brigada. Segundo Brasil - Manual de 

Operações Aeromóveis - (2017), o transporte de tropa pelos helicópteros proporciona 

rapidez e flexibilidade de deslocamento do escalão apoiado, com um mínimo de 

desgaste à tropa transportada. Além do transporte de tropa, a F Helcp possibilita ainda 

a realização de reconhecimentos e de assalto aeromóvel. 

A Brigada de Montanha agregou, com a transformação de 2013, o emprego de 

helicópteros como uma das principais potencialidades. Essa atuação conjunta da 

infantaria de montanha com os meios aeromóveis permite a diversificação de seu 

emprego pela adição das seguintes operações às suas possibilidades: 

- Assalto Aeromóvel. 

- Incursão e Infiltração Aeromóvel. 

- Reconhecimento Aeromóvel. 

- Comando e Controle (como plataformas aéreas de retransmissão). 

- Suprimento Aeromóvel. 

- Evacuação Aeromédica. 

4.5.3 Uma vez que o terreno de montanha possui poucas vias de transporte 
terrestre e oferece dificuldade de locomoção e articulação de tropas no 
terreno, as Op Amv desempenham papel importante devido à aeromobilidade 
proporcionada pela Av Ex, principalmente no apoio aéreo da F Helcp para 
realização de reconhecimentos, de transporte de tropas e de suprimento para 
frações isoladas, tornando-se uma vantagem a ser explorada pela F Spf 
(BRASIL, 2017, p. 4-15). 
 

Mudando a ótica para a função de combate proteção, a doutrina da Brigada de 

Montanha pode ainda ser aperfeiçoada por meio da constituição de uma OM antiaérea. 
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Ressalta-se que as operações em áreas montanhosas costumam desenvolverem-se 

em zonas secundárias do teatro de operações, nas quais, geralmente, não recebem 

prioridade de meios nobres da Divisão de Exército enquadrante. Dessa forma, 

aumenta-se a necessidade de uma artilharia antiaérea orgânica para atuar em 

proveito da Brigada de Montanha.   

Apesar de previsto na Base Doutrinária da 4ª Bda Inf L (Mth), percebe-se que 
essa Grande Unidade não dispõe de Artilharia Antiaérea nem de Engenharia 
orgânicas. Dessa forma, em caso de emprego real dessa brigada ou de um 
módulo desta em ambiente de montanha, será necessário o apoio de 
elementos de outra Grande Unidade (MAGALHÃES, 2019, p. 21). 
 

A existência de uma artilharia antiaérea seria uma grande vantagem nas 

operações em ambiente operacional de montanha, entretanto, não existe essa 

capacidade na 4ª Bda Inf L Mth. Segundo Estados Unidos da América (2016, p. 3-7) 

As aeronaves inimigas constituem uma real ameaça às tropas que defendem pontos 

fortes na montanha, constituindo assim, alvos de grande valor. Para tentar evitar uma 

detecção precoce, os pilotos inimigos podem voar acompanhando o terreno para se 

aproximar de um alvo, mas sabendo que os cumes e os picos das montanhas tendem 

a canalizar as aeronaves inimigas, é possível prever as prováveis vias de aproximação 

aéreas. Essa análise pode trazer grande vantagem para nossas tropas, permitindo 

neutralizar um ataque aeromóvel ou o transporte Amv de frações inimigas por meio 

da artilharia antiaérea. 

Um exemplo clássico desse tipo de atuação, guardada suas devidas 

proporções, ocorreu na Guerra do Afeganistão contra a invasão da URSS (1979-1989), 

na qual os “Mujahaidins”, portando misseis “Stinger” (Msl AAAe de baixa altura) 

neutralizaram muitos helicópteros de seu adversário nas montanhas da região. Em 

situações como essa, o campo de tiro contra aeronaves de asas rotativas é limpo, 

tornando difícil desviar-se do ataque, pois, além das possibilidades atuais de 

“perseguição” dos misseis por meio de infravermelho ou qualquer outro tipo de 

tecnologia, a aeronave alvo estará deslocando-se de forma limitada entre as 

elevações. 

Missil Stinger FIM-92 
Este míssil guiado nos Estados Unidos foi projetado pela Raytheon Míssil 
Systems em 1967 e produzido em 1978, deve-se notar que ainda está em 
produção. Ele pesa 15,19 kg com 1,52 m de comprimento e requer apenas 
um soldado para operar. Possui uma ogiva de fragmentação de explosão 
anular explosiva e é alimentado por um motor de foguete de combustível 
sólido. O FIM-92 Stinger está sendo usado atualmente em pelo menos trinta 
(30) países (SCOTT, 2020, p. 14). 
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Outro fator que deve ser ressaltado é o apoio de mobilidade e contramobilidade 

no ambiente de montanha. Como descreve Magalhães (2019, p.19), essa Grande 

Unidade não dispõe de Engenharia orgânica, o que prejudica a execução plena das 

Funções de Combate Movimento e Manobra e Proteção. 

De acordo com a doutrina do Exército Brasileiro, as brigadas leves são dotadas 

de uma subunidade de engenharia, dessa forma, vislumbra-se a necessidade de uma 

Engenharia L Mth, no valor SU, adaptada ao ambiente Op Mth, para emprego em prol 

da Brigada de Montanha. 

Segundo Oliveira (2015, p. 153), a existência de uma Cia de Engenharia com 

equipamentos leves e voltados para as operações em montanhas é essencial para a 

mobilidade, contramobilidade e proteção das tropas de montanhas. O emprego mais 

conveniente seria junto às Unidades, de forma descentralizada, ou facilitando os 

apoios logísticos.  

Relativo à Função de Combate Logística, Crabbi (2019, p. 5) enfatiza que a 

logística deve buscar se adequar às necessidades inerentes da força apoiada, 

adaptando-se as especificidades de cada tropa, fazendo chegar de maneira oportuna 

e efetiva os recursos necessários à manutenção da prontidão operativa. 

Segundo Storti (2019, p. 44), no tocante às particularidades do Batalhão 

Logístico Leve em apoio às operações em área de montanha, ressaltam-se diferenças 

significativas na comparação com a atuação de Unidades análogas que operam em 

outros ambientes operacionais. As características peculiares do terreno, a altitude, a 

pouca disponibilidade de estradas e a grande instabilidade das condições 

meteorológicas constituem relevantes óbices, influenciando na manobra logística. 

A Função Logística Suprimento a utilização de Processos Especiais de 
Suprimento pode constituir em uma imposição visto a dificuldade em se 
manter uma constância no fluxo de suprimento. A estocagem de suprimento 
deve ser aumentada sem, no entanto, tirar a capacidade de manobra das 
unidades apoiadas. O suprimento de água pode constituir numa tarefa de 
difícil execução dada a escassez de fontes de captação em algumas regiões 
montanhosas. O aumento do consumo de combustíveis (Classe III) é 
considerável em função dos acentuados aclives nas vias de transporte. O 
suprimento Classe II sugere necessidades adicionais em virtude das 
especificidades dos materiais e vestimentas empregados na atividade de 
escalada, exigindo uma criteriosa estimativa logística neste aspecto (STORTI, 
2019, p. 44). 

 

Por meio da análise do entorno estratégico, Pezzini (2014, p. 45) enfatiza a 

necessidade da utilização de processos especiais de suprimento nas montanhas da 

Argentina. Segundo o pesquisador, é imprescindível incrementar as capacidades dos 
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elementos logísticos, em particular das Companhias de Caçadores argentinos, 

possibilitando o abastecimento de suprimentos Classe V com uma adequada 

mobilidade e capacidade de transporte, permitindo manter o sigilo, a surpresa e a 

velocidade da operação. Entre os meios utilizados poderão ser incluídos botes, 

caiaques, motos todo terreno, quadriciclos, veículos leves, trenós, motos de neve e 

muares. 

Teixeira (2018), apresenta as mulas e burros como animais híbridos, fruto do 

cruzamento de um jumento com uma égua, que origina um animal denominado mula, 

quando fêmea, ou burro, quando macho. Ambos pertencem à espécie denominada 

muar. Os muares são animais reconhecidos por sua robustez e adaptabilidade, sendo 

largamente empregados na montaria, tração e carga de material, principalmente em 

regiões de difícil acesso e com restrições quanto à mobilidade e emprego de veículos 

automotores. 

Dessa forma, por meio de “um passo atrás”, verifica-se hoje no mundo, diversos 

exércitos que utilizam os muares como meio para o transporte de suprimentos em 

regiões de difícil acesso, sendo essa uma opção confiável, de baixo custo e eficaz 

para o estabelecimento de um eficiente fluxo logístico.  

FIGURA 14: Experimentação de ressuprimento Cl I em Ambi Op Mth. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

O 11º BI Mth, e mais especificamente o CIOp Mth, já realiza experimentações 

doutrinárias para o emprego de muares desde a década de 1980, alcançando 
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resultados satisfatórios na utilização desses animais. Com a criação da Brigada de 

Montanha, amplia-se a possibilidade de estudos para o desenvolvimento de doutrina 

dessa forma de ressuprimento em ambiente de montanha. 

Entretanto, para colocar-se em prática, a nível GU, o emprego de mures, se faz 

necessário a criação de uma grande estrutura que permeia a necessidade de área 

adaptada ao manejo dos animais, bem como toda a logística para alimentação, 

manutenção, procriação e cuidados de saúde dos muares. 

Corroborando com a ideia apresentada anteriormente, Crabbi (2019, p.16) cita 

que, as operações em Mth normalmente se desenvolverão em um contexto 

secundário, uma vez que, na maior parte das vezes, não são regiões de grande valor 

estratégico. Dessa forma, as ações desencadeadas neste Ambi Op irão, em sua 

maioria, contribuir para o sucesso no prosseguimento da ação principal. Por isso, 

tendo em vista a nobreza dos meios aéreos para as operações militares, nem sempre 

as Unidades de Mth poderão contar exclusivamente com esse apoio para o 

estabelecimento de seu fluxo logístico. Dessa forma, o muar se apresenta, portanto, 

como uma possibilidade aos elementos responsáveis pelo estabelecimento do fluxo 

logístico nas operações em Ambi Op de Mth. 

f) Transporte 
(1) O ambiente de montanha é obstáculo para tropa de qualquer natureza, 
sendo necessário o emprego de helicópteros.  
(2) Ha necessidade de se integrar vários meios de transporte, com a 
realização de transferência de carga em locais pré-selecionados. 
(3) As condições climáticas e meteorológicas, quando desfavoráveis, podem 
impedir ou retardar deslocamentos aéreos.  
(4) A carência de recursos locais e a limitada infraestrutura de apoio ao voo 
fazem com que sejam utilizados processos especiais de suprimento (BRASIL, 
2019). 
 

Crabbi (2019, p. 17) ressalta ainda que durante a campanha no Afeganistão, o 

Exército dos Estados Unidos da América (EUA), reconhecidamente a maior potência 

bélica do mundo, possuidora de modernos meios de apoio aéreo e terrestre para o 

suporte logístico de suas tropas, confirmou a eficiência no emprego dos muares no 

combate moderno. 

Durante a Operação Anaconda em 2002, no Afeganistão, muitas foram as 
observações realizadas pelo exército americano sobre as operações em 
montanha, desta forma pode-se conhecer mais deste tipo de operação e 
ambiente. Empregou-se largamente para o suprimento das pequenas frações 
os animais de carga, além dos helicópteros. Houve dificuldade no emprego 
de viaturas. Atualmente no Centro de Treinamento de Combate em Montanha 
dos Fuzileiros Americanos existe uma unidade com mulas de carga e o 
interesse tem crescido para uso destes animais para fins militares também 
por parte do exército. (SANTOS, 2004, p. 58) 
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Santos (2004, p. 61) afirma, ainda, que dos países que executam atividades de 

montanhismo, cerca de 67% utilizam animais de carga, aproximadamente 44% 

possuem uma fração especializada no trato com animais e quase a metade desses 

países (algo em torno de 44%) possuem viaturas especiais para o terreno de 

montanha. 

Considerando as características do Ambi Op de montanha peculiar ao 
território brasileiro e também a doutrina de emprego de nossas tropas de 
montanha, a  apreciação dos especialistas com experiência de emprego de 
muares em operações em Mth, quer seja nas atividades de instrução do 
Centro de Instrução de Operacões em Montanha, quer seja nas atividades de 
adestramento de 4ª Brigada de Infantaria de Leve (Mth), apresentou uma 
percentagem 84% favorável quanto à eficácia no emprego dos muares para 
as atividades logísticas em Mth. Quanto ao aspecto viabilidade, 76% mostrou-
se favorável ao emprego de muares para o estabelecimento do fluxo logístico 
em uma operação de infiltração em Ambi Op de Mth, enquanto os outros 24% 
acreditam que esta atividade pode ser viável. Nenhum indivíduo na população 
estudada considera inviável a atividade (CRABBI, 2019, p. 25). 

 

5.1.1 Atuação no território nacional 

 

Por meio de uma rápida análise da conjuntura global, percebe-se as 

particularidades descritas no Livro Branco de Defesa Nacional (2012), que 

caracterizam o Brasil como um país de dimensões continentais, com uma população 

de aproximadamente 210 milhões de habitantes, sendo uma das maiores do planeta. 

Além disso, classifica o país como um player mundial em assuntos de energia 

renovável (particularmente pelo potencial hidrelétrico dos seus rios existentes na 

região amazônica) e não renovável, possuidor de extensas reservas de águas potável, 

enorme biodiversidade e vastos recursos minerais, que podem vir a ser alvo da cobiça 

de outros atores internacionais. 

Nesse sentido, cabe ao Estado brasileiro realizar ações com o intuito de 

desenvolver capacidades em suas Forças Armadas, particularmente na Força 

Terrestre, para a realização do monitoramento adequado e controle do território, por 

meio da estratégia da presença, flexibilidade de seu emprego e mobilidade estratégica 

e tática de seus efetivos.  

Segundo a Política Militar Terrestre (SiPlEx.3, 2011, p. 3), as dimensões 

continentais do Brasil dificultam o Estado se fazer presente em todas as áreas 

estratégicas no que se refere à defesa nacional e à solução de vulnerabilidades das 

infraestruturas críticas (transporte, logística, comunicações e energia) e social 
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(assistência social, educação, trabalho, segurança pública, alimentação, saúde, 

habitação e ambiental). Assim, é fundamental otimizar a presença ou a capacidade 

de se fazer presente nessas áreas, o que contribui também para reforçar a dissuasão.  

Para assegurar a capacidade de controle e defesa do território nacional, a 

Força Terrestre se ampara na Estratégia Nacional de Defesa que determina atuação 

das Forças Armadas, bem como sua capacitação para operar em todo o território 

nacional. 

Nesse sentido, a Defesa Nacional, conceituada como o conjunto de atitudes, 
medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa 
do território, das águas jurisdicionais, da soberania e dos interesses nacionais 
contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas, é 
essencial para a consecução do desejado grau de segurança do País 
(BRASIL, 2016, p. 12). 
 

Cabe salientar que a Força Terrestre deve ter a capacidade de operar em todo 

o território nacional. Para isso, a Concepção de Preparo e Emprego da Força Terrestre 

define as Forças de Emprego Estratégico do Exército Brasileiro. São Forças com 

poder de combate que possibilitem, nas situações de crise/conflito armado, o 

desequilíbrio estratégico, por meio da dissuasão e da ofensiva. Essas frações devem 

estar aptas a atuar em qualquer parte do território nacional e em outras áreas de 

interesse estratégico do Estado Brasileiro (BRASIL, 2018, p. 2-5). 

Relaciona-se, ainda, o conceito de flexibilidade, à capacidade de adaptação 
dos elementos operacionais à natureza dos conflitos e aos múltiplos 
ambientes operacionais. Cumpre destacar, uma vez mais, portanto, a 
necessidade de capacitar a F Ter para o atendimento a todas as HE, o que 
inclui a preparação de forças para emprego em ambiente operacional de 
montanha no subcontinente sulamericano ou mesmo em outras áreas 
montanhosas extracontinentais, em atendimento a compromissos 
internacionais atuais ou futuros. (SOBRINHO, 2009) 

 

Como já abordado anteriormente, constituem essa Força tropas extremamente 

especializadas no Exército Brasileiro, como os integrantes do Comando de Operações 

Especiais (C Op Esp), a Brigada de Infantaria Paraquedista e a 12ª Brigada de 

Infantaria Leve (Aeromóvel). Elas devem estar aptas a operar em todos os ambientes 

do território nacional, incluindo as regiões de montanha do país. Entretanto, nem 

sempre essas Forças possuem material e pessoal capacitado em número suficiente 

para o cumprimento de suas missões. 

Essas Grandes Unidades são exemplos de tropas que podem atuar em 
ambiente de montanha, conforme citado no parágrafo anterior. Em 
consequência, todas essas tropas realizam, anualmente, o EBCM e buscam 
manter constante adestramento para operar nesse tipo de ambiente. No 
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entanto, para que essas tropas possam ter plena capacidade de operar em 
montanha, será necessário o apoio de pessoal e material especializado para 
preparar os obstáculos naturais que serão ultrapassados durante a operação 
(MAGALHÃES, 2019, p. 23). 
 

A 4ª Bda Inf L Mth é a única Grande Unidade do Exército Brasileiro vocacionada 

para o emprego em ambiente operacional de montanha, consequentemente, é onde 

se concentra a maior parte dos materiais e recurso humano qualificado e adestrado 

para a operar nesse ambiente singular. 

Entretanto, muitas vezes a Brigada de Montanha encontra-se limitada para uma 

atuação de forma ampla e flexível, sendo empregada prioritariamente na região 

Sudeste do país, apesar de ser uma Grande Unidade de Infantaria Leve. Uma das 

prováveis causas desse emprego limitado provém de sua caracterização como uma 

Força de Emprego Geral, sendo alocada na última prioridade para recompletamento 

da dotação prevista de SMEM e de recompletamento de pessoal (nesse último item 

exclui-se o 11º BI Mth, que é priorizado por ser um estabelecimento de ensino), 

conforme descrito no Plano Estratégico do Exército (BRASIL, 2019). 

  FIGURA 16: Metas para recompletamento da dotação prevista de SMEM. 

 
 Fonte: BRASIL, 2019, p. 59. 

 
  FIGURA 17: Prioridades de recompletamento de pessoal. 

 
  Fonte: BRASIL, 2019, p.60. 
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Todavia, diante das informações apresentadas relativas ao relevo do país, da 

necessidade de capacitação das Forças Armadas, em particular a Força Terrestre, e 

aliado à missão institucional a ser cumprida para a Defesa Nacional, por meio 

flexibilidade de seu emprego e mobilidade estratégica e tática de seus efetivos, 

verifica-se uma lacuna no emprego das tropas especializadas em montanha. 

No entanto, ambientes especiais exigem meios, técnicas e pessoal 
especializado para que a capacidade desejada seja exercida em sua 
plenitude. Assim, uma tropa em reforço ou apoiando elementos da 4ª Bda Inf 
L (Mth) em operações em montanha que não disponha de meios adequados 
e pessoal especializado terá sérias dificuldades em exercer suas tarefas, 
prejudicando ou até mesmo comprometendo a função de combate a qual está 
inserida (MAGALHÃES, 2019, p .21). 
 

Visando a buscar uma resposta compatível com a Doutrina Militar Terrestre, 

verifica-se a possibilidade de inclusão de frações da Brigada de Montanha no 

destacado grupo das frações que constituem os Módulos Especializados do Exército 

Brasileiro. 

 FIGURA 18: Metas para recompletamento da dotação prevista de SMEM. 

 
 Fonte: BRASIL, 2019, p. 58. 

 
4.5.5 O combate na montanha normalmente se dará com pequenas frações, 
tendo em vista a necessidade de descentralização imposta pelo relevo e pela 
vegetação restritiva, os quais dificultam a centralização das ações e a 
realização de ataques coordenados. Nesse ambiente, terão largo emprego: a 
Inc Amv, a Infl Amv, a Exfl Amv, o Sup Amv, o Trnp Amv e a Ev Aem. A 
descentralização das ações exige um alto grau de iniciativa dos comandantes 
das F Spf e F Helcp envolvidas e um perfeito entendimento da missão 
(BRASIL, 2017, p. 4-16). 
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Assim, de forma análoga às frações de Operações Especiais, de Aviação do 

Exército, de Inteligência Militar, Guerra Eletrônica, entre outras, as frações 

especializadas em Montanha da 4ª Bda Inf L Mth poderiam constituir um Módulo 

Especializado, com dosagem e efetivos variáveis, adaptados na medida certa para 

cada missão, visando a aplicação de técnicas especiais de combate adaptadas ao 

ambiente operacional de montanha. Desta feita, a Brigada de Montanha atuaria de 

forma mais significativa em todo o território nacional, ampliando as possibilidades da 

tropa apoiada de acordo com os princípios de flexibilidade, adaptabilidade, 

modularidade, elasticidade e sustentabilidade preconizados pela Doutrina Militar 

Terrestre. 

Tendo em vista a orografia nacional, as distâncias a serem cobertas e a 
diversidade das serras e planaltos nacionais, é conveniente que a Brigada de 
Montanha realize exercícios conjuntos com tropas dos Comandos Militares 
que possuam cadeias montanhosas complexas, bem como opere apoiando 
agências locais, tropas de fuzileiros navais, elementos do Comando de 
Operações Especiais, Brigada Aeromóvel e Pára-quedista (OLIVEIRA, 2015, 
p. 151). 
 

 Por fim, um aspecto extremamente importante para que seja posto em prática 

operações com a participação de módulos especializados na área de montanhismo, 

provenientes da 4 Bda Inf L Mth, é o seu planejamento nas diversas hipóteses de 

emprego do Exército Brasileiro, caso a F Ter verifique a necessidade de uma fração 

com essa especialização para emprego a nível nacional e, até mesmo, compondo 

uma Força Expedicionária. 

 

5.2  ORGANIZAÇÃO  

 

A organização1 da Brigada de Montanha constitui-se em sua estrutura 

organizacional, o que lhe permite cumprir suas missões de forma centralizada ou 

fracionada. 

Os elementos de manobra da 4ª Bda Inf L Mth constituem uma peça 

fundamental para o desenvolvimento das atividades no ambiente operacional de 

montanha. 

__________________________ 

1 3.3.5.2 Organização (e/ou Processos) – expressa por intermédio da Estrutura Organizacional dos 
elementos de emprego da F Ter. Algumas capacidades são obtidas por processos, com vistas a evitar 
competências redundantes, quando essas já tenham sido contempladas em outras estruturas (BRASIL, 
2019, p. 3-3). 
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Para tanto, a Brigada de Montanha encontra-se hoje privilegiada por possuir 04 

(quatro) batalhões de infantaria (10º BIL Mth, 12º BIL Mth, 32º BIL Mth e 11º BI Mth), 

que possibilitam o cumprimento de sua missão de forma muito satisfatória, mesmo 

cada unidade sendo constituída por apenas 2 subunidades, conforme prevê sua 

organização em tempo de paz. 

A inclusão do 12º BIL Mth como peça de manobra, a partir do ano de 2019 

sinaliza a grande importância que está sendo atribuída à Brigada de Montanha no 

âmbito do Exército Brasileiro. 

Na vertente da cavalaria, a 4ª Bda Inf L Mth conta com o 4º Esqd C Mec como 

sua principal fração para operações de reconhecimento e segurança, o que lhe 

confere flexibilidade e poder de choque. 

O 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve de Montanha é uma peça 

fundamental para a Brigada de Montanha no tocante o apoio ao combate. Ele permite 

o apoio de fogo à nível Grande Unidade, constituindo-se em uma das formas do 

comandante da brigada intervir no combate. 

 Relativo ao comando e controle, a 4ª Cia Com L Mth tem um papel muito 

relevante no estabelecimento e manutenção das comunicações. No ambiente 

operacional de montanha essa missão é dificultada pelos paredões rochosos 

interpostos às frações da Brigada de Montanha e, não raro, pela falta de visada direta 

entre os equipamentos rádio. Isso condiciona a operação ao emprego de grande 

número de repetidores para o estabelecimento dos enlaces entre os equipamentos 

UHF e VHF, como o rádio portátil APX 2000 da Motorola e o equipamento Falcon III 

VHF da Harris, principais meios disponíveis nessa OM. Dessa forma, a 

indisponibilidade de materiais e equipamentos adequados a esse ambiente singular 

dificulta a execução das tarefas, prejudicando ou até mesmo comprometendo o 

comando e controle na montanha. 

Além disso, ressalta-se que no quadro de organização da 4ª Bda Inf L Mth não 

estão presentes OM de engenharia e de artilharia antiaérea. 

 

5.3  ADESTRAMENTO 

 

Atualmente, as OM subordinadas de infantaria fazem uso do Programa de 

Adestramento Básico das unidades de Infantaria de Montanha (PPA - Inf / 5) para o 
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seu adestramento2. Também está sendo realizado um trabalho doutrinário no âmbito 

da 4ª Bda Inf L Mth, para atualização desse Programa de Adestramento, com a 

finalidade de melhor capacitar os militares dos batalhões de infantaria para emprego 

nos conflitos modernos, à luz da doutrina atual. 

O Programa de Adestramento Básico das unidades de Infantaria de 
Montanha (PPA - Inf / 5) foi publicado em 2009 e encontra-se em vigor. 
Conforme consta no próprio documento, sua finalidade é “orientar o 
adestramento básico das frações, subunidades e unidades de infantaria de 
montanha para capacitá-las ao emprego em operações de combate.” 
(BRASIL, 2009).  
 

Visando ampliar as potencialidades da Brigada de Montanha, suas frações 

passaram a priorizar o adestramento em terreno de montanha, principalmente a partir 

de 2019.  Por ocasião dos grandes eventos, como por exemplo a Copa do Mundo da 

FIFA em 2014, as Olímpiadas do Rio Janeiro em 2016 e a Intervenção Federal no 

Estado do Rio de Janeiro no ano de 2018, o foco do adestramento estava 

prioritariamente direcionado para as operações de GLO.  

FIGURA 19: Quadro de Preparo e Emprego da 4ª Bda Inf L Mth. 

 

Fonte: Brasil (2018, p. B-8) 
 

__________________________ 

2 3.3.5.3 Adestramento – compreende as atividades de preparo, obedecendo a programas e ciclos 
específicos, incluindo a utilização de simulação em todas as suas modalidades: virtual, construtiva e 
viva (BRASIL, 2019, p. 3-3). 
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Nesse sentido, após os períodos de instrução individual básica e de 

qualificação no âmbito das OM subordinadas da 4ª Bda Inf L Mth, estão sendo 

realizados, anualmente, os adestramentos para os pelotões de reconhecimento, 

adestramentos a nível Subunidade, Unidade e Grande Unidade por meio da Operação 

Guia, da Operação Diedro e da Operação Membeca. Esses exercícios permitem uma 

visualização do real nível de adestramento das tropas de montanha. 

A Brigada de Montanha, por meio de seu processo de transformação iniciado a 

partir do ano de 2013, adquiriu a capacidade de atuar como uma GU com 

características de tropa de infantaria leve e, portanto, com a possibilidade de ser 

aerotransportada para cumprir suas missões.  

INFANTARIA LEVE – Tropa de infantaria caracterizada por estrutura 
organizacional leve e modular, adequada ao transporte por qualquer meio, 
principalmente o aéreo. Empregada prioritariamente em operações 
aeromóveis com a utilização de helicópteros, o que lhe proporciona 
mobilidade tática, tornando-a apta a realizar o combate em profundidade. 
Pode ser, também, deslocada para emprego estratégico, utilizando-se de 
aeronaves de asas fixas, em operações aerotransportadas. É altamente 
sensível às condições meteorológicas e depende do apoio aéreo. Após o 
desembarque, atua de forma semelhante à infantaria a pé, embora com 
menor capacidade de durar na ação (BRASIL, 2018, p. 194). 

 

De acordo com Crabbi (2019, p. 24) a literatura aponta que o meio mais rápido 

e eficiente para o estabelecimento do fluxo logístico no Ambi Op de Mth é por 

intermédio de aeronaves de asa rotativa.  

O ambiente de montanha provoca grandes restrições à Função Logística 
Transporte. As estradas ou trilhas existentes são, normalmente, precárias e 
as pontes estreitas e de capacidade reduzida. Em muitas ocasiões o único 
meio de transporte eficaz nesta região de operações é o meio aéreo. O 
emprego de helicópteros garante flexibilidade em razão de não necessitar de 
grandes áreas para o pouso de aeronaves, permitindo a entrega de 
suprimento por queda livre ou uso de paraquedas (STORTI, 2019, p. 45). 

 

O emprego de aeronaves de asa rotativa possibilita que qualquer tropa de 

infantaria obtenha vantagem na atuação com meios aeromóveis. Entretanto, após a 

transformação sofrida pela brigada, que a modificou de uma GU de infantaria 

motorizada para uma GU de infantaria leve de montanha, o emprego do helicóptero 

passou a ser uma de suas principais características.  Nesse sentido, verifica-se a 

intensificação de estágios aeromóveis visando capacitar os recursos humanos da 4ª 

Bda Inf L Mth para a atuação por meio do binômio Infantaria/helicópteros. 
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5.4  MATERIAL3 

 
Está em processo um trabalho para aquisição e padronização de materiais 

diversos no âmbito da brigada. Esse esforço irá permitir que, no futuro, a Brigada de 

Montanha tenha melhores condições de operar, empregando todas as suas OM 

subordinadas. Exemplo disso é a utilização de forma padronizada do fuzil IA2 nas 

unidades de montanha, bem como a prioridade no recebimento de vestuários, como 

a nova japona de campanha. 

Também está sendo desenvolvido um coturno específico para as atividades de 

montanha, que se encontra em teste para aprimoramentos e adoção. 

Do ponto de vista do apoio de fogo, o 4º GAC L Mth supre as necessidades de 

artilharia de campanha da 4ª Bda Inf L Mth, tendo como principais vantagens a 

possibilidade de um aerotransporte, por meio da Aviação do Exército, desde que 

sejam adquiridos obuseiros com as características necessárias para o aerotransporte. 

O calibre 155 mm/52 é, atualmente, o padrão definido pela Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para apoio às brigadas médias e pesadas, 
pois proporciona maior emassamento de fogos, maior profundidade (alcance) 
às forças de manobra, bem como a utilização de toda a gama de munições 
especiais existentes. O calibre 105 mm seria o mais adequado para 
garantir o apoio de fogos as forças aerotransportadas e aeromóveis, 
bem como para emprego em cenários montanhosos (GRILO; MIMOSO, 
2010) (Grifo nosso). 
 

FIGURA 20: Trnp Amv de um obuseiro 105 mm 

 
Fonte: Bda Amv 

__________________________ 

3 3.3.5.4 Material – compreende todos os materiais e sistemas para uso na F Ter, acompanhando a 
evolução de tecnologias de emprego militar e com base na prospecção tecnológica. É expresso pelo 
Quadro de Distribuição de Material dos elementos de emprego e inclui as necessidades decorrentes 
da permanência e sustentação das funcionalidades desses materiais e sistemas, durante todo o seu 
ciclo de vida (permanência no inventário da F Ter) (BRASIL, 2019, p. 3-3). 
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De acordo com o Manual de Campanha EB 70 – MC – 10.228 – A Infantaria 

nas Operações (BRASIL, 2018, p. 6-10), nas regiões de montanhas ocorrem 

variações de temperatura, pressão atmosférica, topografia, dificuldade nas 

comunicações e logística, o que exigem o emprego de tropas de Infantaria treinadas 

para o combate na montanha e dotadas de uniforme, armamento e equipamentos 

adequados. 

No tocante às comunicações, a afirmação anterior se torna muito relevante. 

Hoje, a 4ª Cia Com L Mth conta, principalmente, com equipamentos UHF e VHF 

(próprios para ambientes urbanos e planos) que necessitam de grande número de 

repetidores (não disponíveis nessa SU) para estabelecer todos os enlaces 

necessários. Existem equipamentos HF, porém em quantidade insuficiente para suprir 

todas as necessidades da 4ª Bda Inf L Mth. 

Verifica-se que a melhor forma de cobrir essa lacuna é por meio da aquisição 

de meios adaptados ao ambiente operacional (HF) que permitiriam enlaces a grande 

distância, sem a necessidade de repetidores, a semelhança do que é aplicado na 

região da Amazônia e nas Bda de selva. 

O alcance dos rádios táticos é outro importante parâmetro que influi na 
escolha da antena, e está intimamente relacionado aos mecanismos de 
propagação das ondas de rádio. Variações significativas são observadas à 
medida que se aumenta a frequência de operação. As ondas celestes são 
representativas de boa parte da faixa de HF, para enlaces de longa distância, 
perdendo força à medida que se aproxima da banda de VHF. Por sua vez, as 
ondas terrestres são relevantes até VHF baixa, em especial para enlaces de 
curto alcance (até algumas dezenas de km). A partir daí, as ondas diretas 
predominam (ALEM, 2011, p. 44). 

 

Outra opção que traria significativa melhoria para as comunicações da Brigada 

de Montanha é a aquisição de um maior número de meios satelitais. Atualmente, a 4ª 

Cia Com L Mth dispõe de um terminal transportável SISCOMIS, cerca de 12 Spot4 e 

6 Bgan5. Com o aumento da quantidade disponível, seria possível manter o controle 

e a comunicação com suas OM subordinadas, ampliando a consciência situacional do 

Cmdo da Bda. 

__________________________ 

4 O SPOT é um rastreador pessoal que envia mensagens via satélite. As coordenadas (localização 
GPS) e mensagens são entregues de acordo com a opção configurada, seja por e-mail, mensagem de 
texto ou notificação de emergência para um centro de coordenação de busca e salvamento. 
 
5 A “Broadband Global Area Network” (BGAN) é uma rede global de satélites que usa terminais 
portáteis. Os terminais são usados para conexão à Internet de banda larga em locais remotos, por meio 
de um equipamento BGAN com o tamanho de um laptop, desde que exista uma linha de visão para o 
satélite. Para isso faz uso de três satélites geoestacionários para fornecer cobertura quase global.  
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5.5  EDUCAÇÃO6 

 

A formação de recursos humanos capacitados que permitam a atuação de 

forma plena no ambiente operacional de montanha é um dos principais objetivos da 

4ª Bda Inf L Mth. Esse assunto já foi abordado nesse trabalho, no item 4.3.3 Formação 

de Recurso Humano. 

Entretanto, faz-se necessário ressaltar a necessidade da formação de um maior 

efetivo voltado para as atividades de apoio ao combate. E nesse contexto, percebe-

se a necessidade de militares da área de saúde para a realização de socorro e 

evacuação de feridos nesse ambiente singular.  

Agrega-se ao exposto, a particularidade que o emprego de aeronaves de asas 

rotativas implementa no cotidiano da 4ª Bda Inf L Mth e da imprescindibilidade de 

equipes de saúde aptas a realizar evacuações aeromédicas. 

Segundo o Manual de Operações Aeromóveis, além da tripulação devidamente 

habilitada e adestrada, devem fazer parte da missão médicos e enfermeiros, 

normalmente especialistas em aviação. (BRASIL, 2017, p. 2-24) 

Ressalta-se ainda a intensificação de estágios aeromóveis conduzidos nos 

últimos anos da década de 2010. Esse esforço tem como objetivo ampliar o emprego 

das aeronaves na Brigada de Montanha e padronizar procedimentos junto aos 

militares especializados em montanhismo. 

Existe ainda um grande esforço para a criação e manutenção da tradição e 

mística da montanha. Nesse sentido, percebe-se o empenho para a criação de 

símbolos, como a faca e o mosquetão personalizado, além da utilização do gorro cinza 

pelos escaladores militares e o retorno da boina cinza para os militares que servem 

nas OM dessa brigada. Todas essas ações contribuem para o desenvolvimento do 

espírito e das tradições dessas OM e de seus homens. 

__________________________ 

6 3.3.5.5 Educação – compreende todas as atividades continuadas de capacitação e habilitação, 
formais e não formais, destinadas ao desenvolvimento do integrante da Força Terrestre quanto à sua 
competência individual requerida. Essa competência deve ser entendida como a capacidade de 
mobilizar, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, conhecimentos, habilidades, atitudes, 
valores e experiências, para decidir e atuar em situações diversas. (BRASIL, 2019, p. 3-3). 
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5.6  PESSOAL 

 

Após a transformação da 4ª Bda Inf Mtz em 4ª Bda Inf L Mth, ocorreram 

mudanças significativas no seu quadro de pessoal7, com o objetivo de padronizar o 

QCP de suas unidades e definir as habilitações necessárias para a assunção de 

cargos e funções específicas para militares especializados nesse ambiente 

operacional. 

Apesar de todo o trabalho já desenvolvido, ainda existe a necessidade de 

pensar a melhor forma de prover o apoio de saúde nos combates em montanha. 

A Função Logística Saúde também apresenta peculiaridades importantes 
quando se opera em região montanhosa. O referido ambiente agrava o 
estresse psicológico dos combatentes e eleva o número de baixas por 
motivos psiquiátricos. As condições meteorológicas adversas, como por 
exemplo o frio, podem provocar baixas por hipotermia e, até mesmo, o 
congelamento de partes do corpo. A evacuação de feridos é dificultada neste 
tipo de ambiente operacional, demandando a descentralização de elementos 
de saúde para atuarem o mais à frente possível (STORTI, 2019, p. 45). 

 

Segundo Malik (2003, p.17), sobreviver e operar em terreno montanhoso requer 

mais energia do que o normal. Um soldado que pode precisar de 3.000 a 4.000 

calorias em circunstâncias normais, exigirá 6.000 ou mais calorias nas montanhas. 

Para complicar a situação, a altitude elevada tem um efeito adverso no apetite do 

homem. Os soldados geralmente tendem a comer e beber muito menos, o que reduz 

a moral e a capacidade de combate dos soldados e os torna mais suscetíveis a 

doenças relacionadas à montanha. Longas caminhadas de montanha são comuns. 

Como os soldados geralmente não sentem vontade de beber muita água, as 

caminhadas podem levar rapidamente à desidratação e outras complicações. 

O apoio na área de saúde é, dessa forma, um fator extremamente importante 

para as operações em terreno de montanha e a OM responsável por prestar esse 

apoio é o 17º B Log Mth. Para tanto, esse batalhão logístico recebe em apoio uma 

Companhia de Saúde Avançada do Grupamento Logístico. 

 

__________________________ 

7 3.3.5.6 Pessoal – abrange todas as atividades relacionadas aos integrantes da força, nas 
funcionalidades: plano de carreira, movimentação, dotação e preenchimento de cargos, serviço militar, 
higidez física, avaliação, valorização profissional e moral. É uma abordagem sistêmica voltada para a 
geração de capacidades, que considera todas as ações relacionadas com o planejamento, a 
organização, a direção, o controle e a coordenação das competências necessárias à dimensão humana 
da Força. (BRASIL, 2019, p. 3-4). 
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Em relação à execução das tarefas da função logística de saúde, os B Log, 

exceto os B Log das Brigadas Pára-quedista e Aeromóvel, não possuem 

estrutura fixa ou fração para apoio às OM da brigada. Contudo, em operações, 

o B Log, em princípio, receberá uma Companhia de Saúde Avançada, do 

Batalhão de Saúde (B Sau), do Grupamento Logístico, que será o escalão 

superior para fins de apoio logístico (BRASIL, 2020, p. 2-1). 

 

Desta feita, existe uma grande oportunidade de melhoria que pode ser 

implementada na 4ª Bda Inf L Mth. Como já explanado anteriormente, o Manual de 

Batalhão Logístico do Exército Brasileiro aborda que somente o B Log Pqdt e o B Log 

L (Amv), em função de suas peculiaridades, possuem Companhias Logísticas de 

Saúde orgânicas. Os demais B Log não possuem estrutura de apoio à brigada 

(BRASIL, 2020, p. 2-8). 

FIGURA 21: Operação de ABSM – CAM 2021. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
O revelo montanhoso é rústico e perigoso necessitando de cuidados para 

progressão e sobrevivência, portanto o Batalhão de Saúde, bem como os 

elementos de saúde dos batalhões devem orientar as tropas, bem como 

conhecer as diversas formas de resgates, equipamentos e ocorrências, a fim 

de estarem aptos à realização de quaisquer resgates. Assim, tendo em vista 

a atuação isolada de Unidade e frações, é conveniente que as Unidades e 

SU possuam equipes (capacitadas nos Estágios de Busca e Salvamento em 

Montanhas) altamente treinadas e adestradas em tempo de paz (missão dual 

de emprego das Unidades da Brigada em apoio a agências civis) e guerra 

para a realização de operações de busca e resgates em montanhas 

(OLIVEIRA, 2015, p. 154). 
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As brigadas Paraquedista e Aeromóvel possuem essa estrutura permanente 

por causa dos grandes riscos no emprego de suas tropas, bem como na dificuldade 

de apoio de forma convencional às atividades desempenhadas por essas GU. 

Entretanto, as operações no ambiente de montanha se diferem das demais, 

justamente pelo terreno de atuação, pela dificuldade de deslocamento e pela grande 

necessidade de pessoal especializado, altamente conhecedor de TTP de 

montanhismo, escalada e salvamento em montanha.  

Como também não é possível transportar todo o material por helicóptero, as 

tropas geralmente precisam carregar cargas pesadas durante essas subidas. 

Aqueles indivíduos que nunca foram expostos a ambientes montanhosos 

acham essas alturas muito desconcertantes. Portanto, é importante treinar 

indivíduos no rapel de rochas e no cruzamento de fendas (MALIK, 2003, p.15). 

 

Dessa forma, uma Companhia Avançada de Saúde orgânica do 17º B Log Mth, 

a semelhança do que ocorre no B Log Paraquedista, possibilitaria a formação de 

recurso humano agregando as capacidades técnicas de saúde e de montanhista para 

realizar a evacuação de feridos, doentes e acidentados. Inclusive também poderia ser 

aprimorada a capacidade de conduzir uma evacuação aeromédica, que se figura 

como a melhor opção para o transporte de feridos na montanha. 

(1) A evacuação de feridos, ou o que fazer com um ferido em operação, e um 
problema grave para qualquer comandante, que pode inviabilizar o 
cumprimento da missão. Por isso, e importante que, além das estruturas de 
saúde previstas no Dst Log, na BLB e BLT, existam médicos e pessoal de 
saúde e resgate especializados para atuar no ambiente de montanha, o mais 
à frente possível da região de operações (BRASIL, 2019). 
 
A missão da Cia Log Sau é: 
a) prestar assistência médica de urgência e tratamento odontológico de 
emergência; 
b) instalar o PAA Leve (PAA L); 
c) realizar a evacuação de feridos, doentes e acidentados; 
d) realizar o suprimento do material de saúde; e 
e) realizar a manutenção de 1º escalão de seu próprio material e a 
manutenção de 1º escalão de todo o equipamento de saúde da GU. (BRASIL, 
2020, p. 2-9) (Grifo nosso). 
 

Abordando as questões que envolvem o apoio de saúde, também existe um 

grande ganho de potencialidades com a transformação da 4ª Bda Inf Mtz em 4ª Bda 

Inf L Mth tendo como principal fator ampliador de suas possibilidades no socorro a 

feridos, doentes e acidentados, o emprego de aeronaves de asa rotativa provendo 

apoio por meio de Op Ev Aem. 
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De acordo com o Manual de Operações Aeromóveis (BRASIL, 2017, p. 2-24), 

em um quadro de operações aeromóveis, a Ev Aem é a operação que emprega meios 

aéreos de uma F Helcp, especialmente preparados, no transporte de doentes ou 

feridos (baixas) para instalações de saúde que propiciem melhor recuperação e 

tratamento mais adequado ou entre tais instalações. Os militares que desempenharão 

essa operação, prestando o apoio de saúde, podem ser da própria F Helcp ou da F 

Spf. E nesses sentido, verifica-se a necessidade de militares de saúde, orgânicos da 

Brigada de Montanha, aptos a participar de um Ev Aem. 

4.5.6.6.1 A Op Ev Aem é fundamental na região de montanha, em função da 
extrema dificuldade de locomoção via terrestre, o que afeta o moral da tropa. 
4.5.6.6.2 É imperiosa a rapidez na execução de uma Op Ev Aem, uma vez 
que o deslocamento de ferido ou doente através da montanha pode se tornar 
um ônus para a força de superfície. 
4.5.6.6.3 Nos locais onde não é viável o pouso da aeronave, é possível a 
retiradado ferido do interior da região montanhosa utilizando-se o guincho da 
aeronaveou a técnica macguire (BRASIL, 2017, p. 4-18). 
 

FIGURA 22: Anv da F Helcp realizando operação de salvamento. 

 
Fonte: CAvEx 

 
 

5.7  INFRAESTRUTURA 

 
Com o objetivo de cumprir sua missão de adestrar permanentemente novos 

combatentes de montanha, a 4ª Bda Inf L Mth desenvolveu uma grande infraestrutura8 

para a formação de recursos humanos voltada para sua principal vocação. 

__________________________ 

8 3.3.5.7 Infraestrutura – engloba todos os elementos estruturais (instalações físicas, equipamentos e 
serviços necessários) que dão suporte ao preparo e ao emprego dos elementos da F Ter, de acordo 
com a especificidade de cada um e o atendimento aos requisitos do exercício funcional (BRASIL, 2019, 
p. 3-4). 
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Para isso, suas OM subordinadas, principalmente seus batalhões de infantaria 

leve de montanha e o 11º BI Mth, possuem, em suas instalações, estruturas para 

treinamento específico. Dentre essas infraestruturas, destacam-se torres de rapel, 

mangrulhos para treinamento de escalada e ambientes adequados para a 

manutenção e armazenamento de cordas, ferragens e todos os demais equipamentos 

e vestuários de escalada. 

Ressalta-se, ainda, a existência de quatro grandes áreas, também conhecidas 

como Campo Escola de Montanhismo, onde são realizados os EBCM, por meio de 

atividades práticas de instrução de escalada e técnicas de montanhismo em rotas 

homologadas. 

 
Quanto ao emprego doutrinário da função Movimento e Manobra em 
montanha, pode-se afirmar que houve certo avanço em relação ao emprego 
de frações de infantaria nos níveis pelotão e companhia. Isso ocorreu graças 
ao aperfeiçoamento das TT P e da doutrina de emprego dessas frações, 
assuntos que sofrem a influência da Seção de Doutrina do CIOpMth 
(MAGALHÃES, 2019, p. 19). 
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6 CONCLUSÃO 

 

A Brigada de Montanha, apesar de ainda “jovem”, deve estar preparada para 

cumprir suas missões constitucionais, em prol da F Ter, com prioridade para sua 

principal vocação, o ambiente operacional de montanha. Para isso, deve buscar 

desenvolver as competências descritas no DOAMEPI, para manter-se bem 

estruturada, atualizada, bem equipada e adestrada, de forma a ser mais uma 

ferramenta de dissuasão e de projeção de poder, no contexto nacional ou cenário 

internacional. 

Nesse intuito, foram agregadas significativas potencialidades para o emprego 

dessa GU, e algumas das mais pertinentes serão enfatizadas nos parágrafos que se 

seguem. 

Tendo em vista os desafios enfrentados para a consolidação da doutrina e 

organização da 4ª Bda Inf L Mth, visando seu adestramento, preparo e emprego, 

foram demonstradas as possibilidades agregadas à Brigada de Montanha para o 

emprego nos conflitos modernos, após sua transformação de 4ª Bda Inf Mtz em 4ª 

Bda Inf L Mth, conforme proposto pelo objetivo geral desse trabalho. 

 Para atingir os objetivos desse trabalho, no terceiro capítulo foi realizada uma 

busca de dados acerca do montanhismo militar, que permitiu a construção do 

conhecimento a respeito das atividades de montanhismo, por meio de um sobrevoo 

no emprego militar do montanhismo no Brasil e no mundo. Foram também discutidos 

os principais aspectos e características do ambiente operacional de montanha, 

finalizando com um resumo histórico das atividades de montanhismo para emprego 

bélico no país, com ênfase na evolução doutrinária e na formação dos recursos 

humanos. 

 No capítulo seguinte, foi demonstrado como ocorreu a transformação da 4ª Bda 

Inf Mtz para 4ª Bda Inf L Mth, desde o desmembramento da 4ª Brigada Estratégica 

(1908) que permitiu a criação de uma Brigada Motorizada, e suas subsequentes 

transformações até o ano de 2013 quando se originou a primeira (e até hoje única) 

Brigada de Montanha do Exército Brasileiro. 

 Já no quinto capítulo, a fim de destacar o objetivo geral desse trabalho, foram 

explanadas, à luz do DOAMEPI, as principais potencialidades agregadas pela 4ª Bda 

Inf L Mth, após sua recente transformação visando sua vocação para o emprego no 
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ambiente operacional de montanha. Foram também ressaltadas algumas limitações 

existentes nessa GU. 

Dessa forma, ficou claro que atualmente, os manuais e notas doutrinárias estão 

passando por um amplo processo de revisão e reformulação, no intuito de condensar 

os estudos e boas práticas. Se mostrou também um fator relevante, a necessidade de 

atuação em todo o território nacional por meio da inclusão de frações da Brigada de 

Montanha no destacado grupo das frações que constituem os Módulos Especializados 

do Exército Brasileiro. Desta feita, a Brigada de Montanha poderia operar em todo o 

território nacional, ampliando as possibilidades da tropa apoiada, desde que esse 

planejamento esteja contido nas diversas Hipóteses de Emprego da F Ter. 

Existe, ainda, a necessidade de mais estudos no sentido de verificar, 

doutrinariamente, as vantagens e óbices da inclusão de OM de engenharia e de 

artilharia antiaérea, unidades que hoje não fazem parte da composição orgânica da 

Brigada. Essa inclusão pode vir a aumentar significativamente, as capacidades dessa 

GU para o combate em terreno de montanha, que é atualmente, uma tônica de seu 

adestramento.  

Ressalta-se ainda, que existe a previsão de operações anuais no intuito de 

melhorar as condições de preparo e emprego nesse ambiente singular, inclusive com 

o emprego de aeronaves de asa rotativa. Entretanto, faz-se necessário a formação de 

um maior efetivo voltado para as atividades de apoio ao combate, principalmente na 

área de saúde, além de contínuo adestramento para a execução de evacuações 

aeromédicas na montanha. 

Relativo à aquisição de material, um grande empenho tem sido feito para 

mobiliar a Brigada de Montanha como material moderno e em quantidade suficiente 

para todas as suas OM subordinadas. Estão sendo feitas aquisições, padronizações 

e criação de material específico para as atividades de montanha, o que contribui para 

o fortalecimento da tradição e mística da montanha.  

Também está ocorrendo um efetivo processo de reestruturação no âmbito do 

pessoal por meio de mudanças no quadro de pessoal, principalmente em relação às 

habilitações necessárias para a assunção de cargos e funções específicas. Assim, 

verifica-se, também a necessidade de uma Companhia Avançada de Saúde orgânica 

do 17º B Log Mth, a semelhança do que ocorre no B Log Paraquedista, com recurso 

humano especializado em técnicas de montanhismo. 
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Dessa feita, os objetivos propostos foram atingidos de forma satisfatória. Como 

o estudo sobre o tema não se esgota nesse trabalho, sugere-se ainda que, nas futuras 

pesquisas que tratem sobre a 4ªBda Inf L Mth, sejam abordados, como questões 

centrais, a logística na montanha e o desenvolvimento e aquisição de novos materiais 

para esse ambiente operacional específico. 

Por fim, conclui-se que houve uma grande evolução no contexto doutrinário, de 

material, de infraestrutura e de TTP, que se originou com a transformação da 4ª Bda 

Inf Mtz em 4ªBda Inf L Mth. Assim, a Brigada de Montanha ganhou importância 

perante as demais GU do Exército Brasileiro, sendo a única vocacionada para 

operações em áreas de montanha, colaborando com a dissuasão nacional e 

permitindo um emprego amplo e flexível de pessoal especializado, dentro e fora do 

país.  

Muito já foi feito, porém ainda existe uma grande caminhada, para que seja 

alcançado o estado da arte relativo às operações em montanha. E como já foi dito, a 

Brigada de Montanha é ainda muito recente, mas já conta com inúmeros como suas 

tradições e recurso humano especializado para o emprego eficiente e eficaz nos 

conflitos modernos. 
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