
4ª Bda Inf L (Mth) 

TRANSFORMAÇÃO DA  

4ª Bda Inf L (Mth) 

•Portaria nº 142 - Cmt Ex, 13 MAR 13  

- aprova a transformação da 4ª Bda Inf Mtz para 4ª Bda Inf 

L (Mth) 

 

•Decreto  nº 8098-PRESIDENCIAL, de 4 SET 13 

(transformação) 
 



4ª Bda Inf L (Mth) 

MISSÃO SÍNTESE 

Conduzir operações militares, 

particularmente em ambiente de montanha, 

podendo integrar Força Expedicionária 

e realizar ações subsidiárias, 

 de acordo com preceitos legais que regulam o 

emprego das Forças Armadas. 



4ª Bda Inf L (Mth) 

VISÃO DE FUTURO 

Ser reconhecida, no âmbito do EB, como 

 Força de Atuação Estratégica, 

 especializada em operações de montanha, 

com capacidade para integrar a 

 “Força Expedicionária Mascarenhas de Moraes”, 

destacando-se particularmente 

 pelo espírito de corpo, motivação, preservação do 

patrimônio histórico e excelência organizacional. 



4ª Bda Inf L (Mth) 

a. Cerrar sobre o inimigo a fim de destruí-lo ou capturá-lo 

utilizando o fogo, o movimento e o combate aproximado.  

Repelir seu ataque pelo fogo, pelo combate aproximado e 

pelo contra-ataque e, ainda, manter o terreno e controlar 

áreas, inclusive suas populações e recursos. 

 

b. No âmbito do amplo espectro do Espaço de Combate, 

conduzir, quando reforçada, Operações: de Informações, 

Assuntos Civis, Pacificação, sob a égide de organismos 

internacionais e de Garantia da Lei e da Ordem. 

 

c. No âmbito de operações de não-guerra, conduzir e/ou 

participar de Operações Interagências e apoio a Ações 

Subsidiárias. 

 

MISSÃO COMPLETA 



4ª Bda Inf L (Mth) 

PROJETO DOUTRINÁRIO 

OE 01 

OPERAÇÕES 

Realizar o adestramento da Brigada para emprego em 

ambiente de montanha e desenvolver a capacidade 

para integrar força expedicionária. 

EB20-MC20.302 

Manual Bda L Mth 

•Justificativa do Projeto: 

 

-assegurar a transformação da 4ª Bda Inf L (Mth); 

-criar instrumento  para desenvolver e aplicar 

doutrina de montanha; e 

-base para a elaboração de novos manuais de 

emprego de Tr Mth. 



4ª Bda Inf L (Mth) 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

OBS:  

1 ) poderá receber outros sistemas operacionais das demais funções de combate ( DOFEsp, 

Guer Eletr, DQBRN, Etc.); e 

 

2) da organização proposta, somente a Bia AAAe e a Cia E Cmb não fazem parte da estrutura 

atual. 



4ª Bda Inf L (Mth) 

a. Conduzir ou participar de operações militares de guerra e não-

guerra em ambiente operacional com características de 

montanha. 

 

b. Integrar uma Força Expedicionária. 

 

c. Atuar em áreas com características de montanha em quaisquer 

dos TO, que exijam técnicas de montanhismo, visando, em 

especial, liberar ou bloquear regiões de passagem. 

 

d. Realizar infiltração tática em ambientes operacionais com 

características de montanha. 

 

POSSIBILIDADES 



4ª Bda Inf L (Mth) 

POSSIBILIDADES 

 
e. Ser reforçada com meios de combate, apoio ao combate e apoio 

logístico ampliando sua capacidade de durar na ação e de operar 

isoladamente. 

 

f. Constituir frações especializados para apoiar ações de tropas, que 

não de montanha, empregadas em regiões montanhosas. 

 

g. Organizar-se para o combate compondo estruturas provisórias 

com seus elementos de combate, apoio ao combate e apoio logístico, 

orgânicos e/ou postos à sua disposição pelo escalão superior. 

 

h. Atuar com elevado desempenho no combate noturno. 



4ª Bda Inf L (Mth) 

a. Vulnerável ao operar em terreno aberto. 

 

b. Vulnerável em ações aéreas. 

 

c. Limitada ação de choque. 

 

d. Limitada proteção contra efeitos de armas químicas, 

biológicas, nucleares e radiológicas. 

 

e. Limitada proteção contra blindados. 

 

f. Reduzida capacidade de durar na ação. 

 

g. Reduzida capacidade de participar de uma operação 

de transposição de curso d´água. 

LIMITAÇÕES 



4ª Bda Inf L (Mth) 

CONCLUSÃO 


