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RESUMO 
 

 
 

COMPARAÇÃO DE ASPECTOS DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

PELAS TROPAS HIPOMÓVEIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO E DAS 

FORÇAS AUXILIARES NAS OPERAÇÕES DE CONTROLE DE 

DISTÚRBIOS CIVIS 

 
AUTOR: Maurício Pereira do Amaral Veiga 

ORIENTADOR: Marcos Vinícius Castilho 

Magalhães 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar e comparar aspectos dos equipamentos utilizados 

nos pelotões de choque dos regimentos hipomóveis, como capacete, armadura e 

encilhamento do cavalo. Para alcançar tal objetivo, levantou-se os aspectos necessários 

por meio de um questionário online enviado a quatro diferentes unidades, sendo elas: 1º 

Regimento de Cavalaria de Guarda “Dragões da Independência", 2º Regimento de Cavalaria 

de Guarda “Andrade Neves”, Regimento de Polícia Montada “9 de Julho” (PMESP) e 

Regimento de Polícia Montada “Cel Enyr Cony dos Santos” (PMERJ), totalizando um 

espaço amostral de 61 militares. Além destes, foram apresentados modelos de 

equipamentos das polícias do Chile, da Colômbia e de uma empresa americana de 

equipamento antitumulto. Ao final da pesquisa, concluiu-se que o equipamento utilizado 

no Brasil como um todo está ultrapassado, mesmo quando comparado a países vizinhos, e, 

portanto, deve ocorrer uma modernização nessa área, de modo que sejam empregados 

desde equipamentos leves e flexíveis a equipamentos rígidos e pesados, de acordo com a 

necessidade da operação. 

 
Palavras-chave: Equipamento. Tropa hipomóvel. Cavalaria. Exército Brasileiro. 

Operações de Controle de Distúrbios. 



ABSTRACT 
 

 
 

COMPARISON BETWEEN ASPECTS OF THE EQUIPMENTS USED BY 

HYPOMOBILE TROOPS OF THE BRAZILIAN ARMY AND THE 

AUXILIARY FORCES IN THE CIVIL DISTURBANCE CONTROL 

OPERATIONS 

 
AUTHOR: Maurício Pereira do Amaral 

Veiga ADVISOR: Marcos Vinícius Castilho 

Magalhães 

 
This work aims to present and compare aspects of the equipment used in the riot squads of 

the hypomobile regiments, such as helmet, armor and horse curling. To achieve that goal, 

these aspects were raised through an online questionnaire sent to four different units, namely: 

1st Guard Cavalry Regiment "Dragões da Independência", 2nd Regiment of Guard Cavalry 

"Andrade Neves", Regiment of Mounted Police "9 de Julho" (PMESP) and Regiment of 

Mounted Police "Cel Enyr Cony dos Santos" (PMERJ), totaling a sample space of 61 

military personnel. In addition to these, models of equipment from the Chilean police, 

Colombia and an American riot equipment company were presented. At the end of the 

research, it was concluded that the equipment used in Brazil as a whole is outdated, even 

when compared to neighboring countries, and, therefore, a modernization in this area 

should occur, so that they are used from light and flexible equipment to rigid and heavy 

equipment, according to what is needed for the operation. 

 
Keywords: Equipment. Hypomobile troop. Cavalry. Brazilian Army. Disturbance control 

operations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

“AKVA”, do sânscrito, é a origem da palavra “cavalaria”, e define o combate 

com superioridade de posição, mobilidade e poder de choque. Nos primórdios da 

civilização, a plataforma de combate que oferecia essas características era o cavalo, 

porém, com o passar do tempo, a tecnologia trouxe mudanças e, após a Primeira Guerra 

Mundial, o animal perdeu cada vez mais seu espaço no campo de batalha, e cedeu lugar aos 

carros de combate e outras viaturas blindadas. 

Porém, ainda existem situações em que a tropa montada é empregada, sendo elas 

o cerimonial militar e, principalmente, as operações de garantia da lei e da ordem 

(GLO), amparadas pelo Art. 142 da Constituição Federal de 1988, e pelo Manual de 

Campanha C 19- 15, que designa as Organizações Militares (OM) de Guarda juntamente 

com a Polícia do Exército como as tropas mais aptas para atuar em operações de controle 

de distúrbios (OCD). 

No entanto, a garantia da ordem pública se torna responsabilidade do Exército 

apenas em casos excepcionais, delimitados a seguir: 

 
Realizadas exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República, as 

missões de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) ocorrem nos casos em que há o 

esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, em graves situações 

de perturbação da ordem. Reguladas pela Constituição Federal, em seu artigo 

142, pela Lei Complementar 97, de 1999, e pelo Decreto 3897, de 2001, as 

operações de GLO concedem provisoriamente aos militares a faculdade de atuar 

com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. Nessas ações, as 

Forças Armadas agem de forma episódica, em área restrita e por tempo limitado, 

com o objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da população e 

garantir o funcionamento regular das instituições. A decisão sobre o emprego 

excepcional das tropas é feita pela Presidência da República, por motivação ou 

não dos governadores ou dos presidentes dos demais Poderes constitucionais. 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2020) 

 

Sendo assim, conclui-se que a experiência e o domínio das Forças Auxiliares 

nessas operações são muito maiores, o que torna as Polícias Militares a base doutrinária 

em que o Exército deve se apoiar para conduzir suas ações, em questão de equipamento, 

armamento, efetivo e formações previstas em manual. 

Segundo o Manual Técnico de Equitação do Exército Brasileiro, a tropa montada tem 

a missão de controlar turbas, contendo seu avanço ou dispersando-as de forma a 

desencorajar as manifestações, que por vezes possuem caráter agressivo. Nestes casos, a 

multidão intencionada a depredar o patrimônio público costuma se preparar para enfrentar 

as forças policiais com barricadas, pedras, objetos pontiagudos ou inflamáveis. 
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Portanto, é essencial que a tropa de choque hipomóvel possua um equipamento 

que proteja o binômio cavalo-cavaleiro das ações ofensivas dos agentes perturbadores 

da ordem pública (APOP), mas que não comprometa a mobilidade e que ofereça o 

conforto necessário para a atuação durante longos períodos. 

Ao se comparar os equipamentos utilizados pelas polícias militares dos estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro assim como o do 1º RCG e o do 2º RCG verifica-se algumas 

diferenças quanto à sua composição, de maneira que alguns equipamentos oferecem 

maior proteção, porém menor mobilidade e conforto; ou menor peso, mas com uma 

proteção menos eficiente, entre outros aspectos a serem considerados. Tal fato torna 

conveniente problematizar o assunto, pois a proteção dos cavalos e cavaleiros é algo 

praticado desde a Idade Média, e, portanto, o conhecimento nessa área já deveria estar 

concretizado. Assim, serão feitos os seguintes questionamentos: o equipamento utilizado 

pelas tropas é adequado às ações realizadas por elas? Existem aspectos a serem 

melhorados? Quais os principais problemas desse equipamento? Dentre os 

equipamentos existentes, qual o melhor? 

Para solucionar essa problematização, a presente pesquisa busca integrar as áreas 

do conhecimento entre o Exército Brasileiro e as Polícias Militares no que tange a 

utilização de equinos nas operações de não-guerra, com o objetivo de analisar os 

aspectos positivos e negativos de cada equipamento e identificar qual material fornece o 

máximo de proteção e praticidade sem tirar o conforto e a mobilidade da tropa. 

O projeto se justifica no cenário social atual, em que o Exército se encontra cada 

vez mais na posição de força de polícia, ao combater os problemas internos para garantir 

a lei e a ordem. Nesse sentido, deve-se estudar a equipagem utilizada pela tropa nestas 

operações nos aspectos supracitados, pois a conclusão desse estudo terá relevância em 

futuras aquisições de material pelo Exército Brasileiro. 

De forma a tornar o trabalho coerente, coeso e objetivo, os capítulos terão a 

seguinte divisão: a presente introdução; seguida pelo referencial teórico, onde serão 

abordadas as principais áreas do conhecimento a serem exploradas, e que se deve 

conhecer para melhor entendimento do assunto; após isso, serão abordados os métodos 

pelos quais a pesquisa será executada, no referencial metodológico; ao final da pesquisa, 

os dados nela obtidos serão organizados e analisados no capítulo “resultados e discussão”; 

que será seguido pela conclusão, que finalizará o trabalho correlacionando as áreas do 

conhecimento estudadas, e oferecerá a solução do problema. 
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1.1 OBJETIVOS 

 
 

1.1.1 Objetivo geral 

 
 

Comparar os equipamentos de dotação do 1º e do 2º RCG, e dos RPMon das 

Polícias Militares dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, com o objetivo de 

auxiliar e embasar futuras aquisições desse material pelo Exército Brasileiro. 

Esta pesquisa será conduzida de maneira a integrar as seguintes disciplinas: 

Técnicas Militares, ao abordar a doutrina da cavalaria hipomóvel; História, ao comparar 

as tropas montadas contemporâneas com as tropas de cavalaria medievais; 

Administração, ao utilizar a técnica do Diagrama de Pareto para classificar e identificar 

os principais problemas dos equipamentos; Estatística, para analisar os dados recolhidos 

na pesquisa online; e Direito Administrativo, principalmente na área de licitações e 

contratos, nos quais se enquadra a finalidade deste trabalho, que é apoiar novas 

aquisições. 

 
1.1.2 Objetivos específicos 

 
 

Levantar dados sobre o conforto, peso, mobilidade, proteção e praticidade de 

cada equipamento, além de opiniões sobre os principais problemas, através de um 

questionário online; 

Analisar, individualmente, as características de cada equipamento, incluindo 

exemplos que são utilizados no exterior; 

Comparar os equipamentos de cada unidade, utilizando como base as respostas 

obtidas no questionário, de maneira a observar os aspectos em que cada uma se destaca 

perante as outras; 

Concluir, com base nos resultados obtidos nas fases de análise e de comparação, 

sobre as vantagens e desvantagens dos equipamentos, integrando as áreas do 

conhecimento e orientando novos estudos dentro do assunto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1 GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 
 

O emprego do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

tem sua base legal no Artigo 142 da Constituição Federal; na Lei Complementar 97, de 

1999; e no Decreto 3897, de 2001. Em conjunto, esse compêndio prevê que essas 

operações, apesar de serem responsabilidade das Forças Armadas, devem ser realizadas 

de forma episódica e ter a menor duração possível, uma vez que a manutenção da 

segurança pública é dever das Polícias, como prevê o Artigo 144 da CF. 

Assim, as Forças Armadas são empregadas na preservação da ordem pública apenas 

por determinação da Presidência da República, em caso de esgotamento dos 

instrumentos tradicionais de segurança, ou nos casos em que se presuma a possibilidade 

da perturbação da ordem, como na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 

2016. 

Além desses dois eventos, as diversas intervenções no estado do Rio de Janeiro 

nos últimos anos evidenciam que as forças tradicionais de segurança pública 

frequentemente são insuficientes e cada vez mais as forças do Exército, Marinha e 

Aeronáutica são solicitadas para cumprir esse papel. Por isso, é imprescindível que o 

Exército tenha sempre frações a pronto emprego, treinadas e preparadas especificamente 

para operações desse tipo. 

Outrossim, é necessário observar que as mais recentes operações de GLO se 

dividem em duas categorias: na primeira, a segurança pública é ameaçada por agentes 

com armas de fogo e, portanto, é necessário o uso da força letal. Na segunda categoria, a 

ordem pública é afetada por multidões, que vão desde manifestações pacíficas até turbas 

portando pedras e artifícios improvisados com o objetivo de depredar patrimônio 

público e reagir às forças policiais. Esta segunda categoria requer as chamadas Operações 

de Controle de Distúrbios. 

 
2.2 OPERAÇÕES DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS 

 
 

Os distúrbios civis ocorrem quando multidões exaltadas por motivos diversos, 

sejam políticos, ideológicos, religiosos ou até mesmo torcidas de futebol, resultam em 

perturbação da ordem pública (MENDES, 2017). Para conter essas multidões, são 

realizadas, pelas forças auxiliares ou pelo Exército Brasileiro, Operações de Controle de 

Distúrbios (OCD). 

As OCD são uma categoria das OpGLO, caracterizadas pelo uso do poder de 

choque e de armamento menos letal para controlar, dispersar ou conter o avanço das 

multidões que perturbem a ordem pública. Como prevê o manual de operações de 

controle de distúrbios, as tropas mais aptas a realizar esse tipo de operação são as OM’s 
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de Guarda e da Polícia do Exército, sendo assim, as forças podem ser a pé ou montadas, 

normalmente equipadas com escudos e armaduras de polipropileno para proteger a tropa 

de APOP hostis (BRASIL, 1997). 

 
Figura 1 - Tropa a pé e montada 

 

Fonte: Exército Brasileiro (2020) 

 
 

2.3 EMPREGO DA TROPA HIPOMÓVEL EM OCD 

 
 

A atuação da tropa hipomóvel nas Operações de Controle de Distúrbios tem o 

objetivo de dispersar, reprimir ou remover as multidões. Geralmente ela é empregada em 

conjunto com a tropa de choque a pé, que fica na linha de frente em contato com as 

turbas para conter seu avanço. Ademais, quando se torna necessário ganhar terreno à 

frente, a tropa a pé abre espaço para as cargas da cavalaria que dispersam rapidamente as 

aglomerações. 

O militar a cavalo é um tipo de tropa muito eficiente, equivalente a 10 militares a 

pé1, segundo os manuais tradicionais. Além desta vantagem, existem várias outras no 

emprego dessa tropa em operações de não-guerra, o que a torna um meio nobre a ser 

empregado em última instância, quando a tropa a pé não é capaz de controlar os 

manifestantes. 

 

 
 

1 MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando-Geral. Manual técnico-profissional n. 3.04.09/2013-CG: Regula 

a Prática Policial Militar Especial de Policiamento Montado na Polícia Militar de Minas Gerais. Belo Horizonte: 

PMMG – Comando-Geral, 2013. p.66. 
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2.3.1 Vantagens do emprego da tropa hipomóvel em OCD 

 
 

A tropa hipomóvel possui diversas características vantajosas que garantem seu 

espaço nas OpGLO dentro da categoria OCD, citada e explicada anteriormente, atuando 

em conjunto com a tropa a pé para o controle das multidões. Em conclusão disso, dentre 

essas vantagens, destacam-se a ostensividade, o efeito psicológico e o poder repressivo 

oferecidos pelos cavalos, que intimidam os APOP com sua projeção elevada e grande 

imprevisibilidade, oferecendo também ao cavaleiro um campo de visão ampliado e uma 

elevada mobilidade e flexibilidade. 

 
2.4 A CAVALARIA MEDIEVAL 

 
 

A cavalaria medieval possuía várias vertentes com diferentes características e 

finalidades, “havia a cavalaria pesada (couraceiros, dragões e carabineiros), destinada a  

participar ativamente da batalha; e a leve (lanceiros, hussardos e caçadores), mais apta a 

realizar reconhecimentos, perseguições e segurança.” (SAVIAN E LACERDA, 2015, 

p.174). 

A cavalaria leve não utilizava armaduras, e, por isso, ficava encarregada dos 

reconhecimentos, perseguições e segurança, ao passo que a cavalaria pesada era equipada 

com couraças, o que os tornava ideais para realizar ações de choque, como as cargas. 

O uso da armadura torna o cavaleiro mais lento e tira sua mobilidade, mas essa 

perda é compensada com o poder de choque adquirido, como pode ser visto no livro de 

História Militar Geral da AMAN: “Os cavaleiros usavam armaduras pesadas que lhes 

protegiam o corpo todo, tornando-os, porém, lentos. A cavalaria era vista como a fração a 

ser utilizada para decidir o combate, em virtude do poder de choque e do valor de seus 

integrantes.” (SAVIAN E LACERDA, 2015, p.110). 

Da mesma forma, a ausência de proteção na cavalaria leve permite que essa tropa 

se movimente com velocidade e execute ações rápidas: 

 
O núcleo das forças árabes era uma cavalaria leve de grande mobilidade. Os 

cavaleiros desprezavam equipamentos de proteção; montavam pequenos cavalos 

do deserto, de grande agilidade e energia; e armavam-se com arcos, cimitarras 

(espadas curvas e afiladas), lanças, dardos e punhais. (SAVIAN E LACERDA, 

2015, p.70). 

 

Essa divisão possibilitava a utilização estratégica de cada um dos tipos, de forma 

a buscar sempre a melhor execução das operações. Ao unificar a cavalaria, tem-se como 

resultado uma tropa que não executa com maestria suas ações, pois seus cavalos e militares 

não possuem 
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a proteção adequada para efetuar uma carga sem sofrer danos ou baixas, e ao mesmo tempo 

não possuem a mobilidade e velocidade para reconhecer, informar e perseguir. 

Esse conceito perpetua até os dias atuais na divisão da cavalaria mecanizada e 

cavalaria blindada, porém, dentro da cavalaria de guarda, o conceito foi abandonado. Hoje 

existe apenas um tipo de tropa montada, com uma proteção mediana, que é utilizada 

tanto para segurança quanto para ações de choque. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 
 

Inicialmente, foi realizada uma análise individual de cada equipamento, de modo 

a eleger os pontos fortes e pontos fracos de cada um, assim como suas divergências em 

relação aos demais. 

Na segunda fase, foi realizada uma pesquisa para levantamento de dados 

quantitativos e qualitativos (mista), através de um questionário online pela plataforma 

Google Docs, que foi enviado aos comandantes de pelotão hipo-choque dos RCG e 

RPMon, a fim de que seus respectivos pelotões respondessem. Foram obtidas 61 

respostas, entre Capitães, Tenentes, Aspirantes, Sargentos, Cabos e Soldados. 

Em seguida, foi realizada uma análise das respostas obtidas entre os quatro 

universos respondentes, comparando, dentro de cada aspecto, a satisfação dos militares 

com a qualidade de seu equipamento. 

 
3.2 MÉTODOS 

 
 

3.2.1 Análise individual dos equipamentos 

 
 

Utilizando imagens e respostas discursivas do questionário online, esta fase teve 

como finalidade explorar as características individuais e específicas dos equipamentos, para 

formar o perfil de cada uma delas. Esse perfil auxiliará, na terceira fase, a comparar os 

aspectos positivos e negativos dos equipamentos. 

 
3.2.2 Questionário para os pelotões hipo-choque 

 
 

O questionário teve como objetivo coletar dados a partir das respostas de militares 

que compõem um pelotão hipo-choque e, portanto, utilizam ou já utilizaram o 

equipamento de proteção para operações de controle de distúrbios de suas respectivas 

unidades. As questões são relativas ao conforto, mobilidade, praticidade, peso e proteção 

oferecidos pelo equipamento, e os dados obtidos foram comparados por meio de gráficos, 

exibindo a quantidade de respostas para cada opção e a população total que respondeu a 

pesquisa. O questionário conta também 



20 
 

 

 
 

com um espaço  para que os respondentes  deixem sua opinião, relatando as 

principais dificuldades encontradas e sugerindo oportunidades de melhoria. 

 
3.2.3 Análise de dados 

 
 

Com as informações obtidas no questionário em forma de gráficos, em conjunto 

com a análise individual dos equipamentos, foi feita uma análise geral para organizar 

esses dados, com o objetivo de identificar quais equipamentos se destacaram em cada 

aspecto. 

 
3.2.4 Integração das áreas de concentração 

 
 

Ao final da pesquisa, todas as áreas do conhecimento abordadas durante todo o 

trabalho serão agregadas, para formar uma conclusão sólida e com base nos fundamentos 

de história militar, administração, direito administrativo e estatística, de maneira que 

todos sejam correlacionados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

4.1 ANÁLISE INDIVIDUAL DOS EQUIPAMENTOS 

 
 

4.1.1 1º Regimento de Cavalaria de Guarda 

 
 

Figura 2 - Tropa do 1ºRCG 
 

Fonte: Página do Instagram2 

 

 
O equipamento do 1ºRCG caracteriza-se pela cor preta, e é composto por 

capacete antitumulto, cotoveleira antitumulto (que se estende desde a região dos ombros 

até o pulso, protegendo o braço quase que por completo), colete tático, caneleira e joelheira 

que também se estendem para a coxa. Essa configuração deixa exposta apenas uma 

pequena fração da perna do usuário, sendo assim, um equipamento mais completo do que 

o previsto no manual EB60- MT-26.401. Sua principal diferença quando comparado aos 

outros equipamentos é que este não conta com o colete de polipropileno, pois foi 

substituído pelo colete tático, que, apesar de não possuir proteção balística, oferece uma 

certa proteção. 

 

 

 

 

 
 

2 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B6nJd8RhDev/. Acesso em: 26 fev. 2022. 

http://www.instagram.com/p/B6nJd8RhDev/
http://www.instagram.com/p/B6nJd8RhDev/
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Figura 3 - Militar do 

1ºRCG 
 

Fonte: Página do Instagram3 

 

 
A proteção do cavalo é igual à que consta em manual, composta por uma cabeçada 

com viseira e protetor de chanfro, um peitoral de choque e caneleiras. Isso o configura 

como um equipamento leve e que deixa o cavalo exposto, mas em contrapartida eleva sua 

mobilidade e, portanto, é considerado adequado pelos militares da unidade. Tal fato ficou 

evidente nas respostas do 1ºRCG no questionário enviado, como se pode observar no 

Gráfico 1: 

 
Gráfico 1 - Proteção do cavalo 

 

 

 

 
Fonte: Autor 

 

 

3 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B6nJd8RhDev/. Acesso em: 26 fev. 2022. 

http://www.instagram.com/p/B6nJd8RhDev/
http://www.instagram.com/p/B6nJd8RhDev/
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4.1.2 2º Regimento de Cavalaria de Guarda 

 
 

Figura 4 - Militar do 

2ºRCG 
 

Fonte: Página do Instagram4 

 

 
O equipamento utilizado no 2ºRCG é uma adaptação do equipamento da tropa a pé, 

que se assemelha muito ao previsto no manual de equitação do exército, apesar de não 

ter como finalidade o uso pela tropa montada. 

Este equipamento em sua forma original tende a ser mais completo que o 

equipamento da tropa montada, pois a tropa a pé fica mais próxima dos APOP, o que 

deixa esses militares mais expostos às agressões físicas. 

Para adaptar esse equipamento ao choque montado, algumas partes da armadura 

são retiradas, pelo fato de prejudicarem a mobilidade do usuário. Além disso, muitas 

vezes a proteção das pernas, joelho e canela, é vista como desnecessária, e, portanto, é 

dispensada pelos pelotões. Isso pode ser observado na resposta discursiva dada por um 

integrante do Pelotão hipo-choque do Regimento Andrade Neves, no questionário 

enviado às unidades: “O capacete poderia ser diferente da tropa a pé, para uma melhor 

movimentação. A proteção da canela eu acho totalmente inútil levando em consideração 

que usamos botas de couro e ainda pode prender alguma peça do protetor nos estribos.” 

 
 

4 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CCCWSiRlOxhyFWla1CK3nQWzVkMaghmNnhpObs0/. 

Acesso em: 26 fev. 2022. 

http://www.instagram.com/p/CCCWSiRlOxhyFWla1CK3nQWzVkMaghmNnhpObs0/
http://www.instagram.com/p/CCCWSiRlOxhyFWla1CK3nQWzVkMaghmNnhpObs0/
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4.1.3 Regimento de Polícia Montada “9 de Julho” (PMESP) 

 
 

Figura 5 - Militar da PMESP 
 

Fonte: Página da Internet5 

 

 
O equipamento utilizado pelas tropas montadas da PMESP possui uma proteção 

tão eficaz quanto a do Exército Brasileiro, senão superior. Ela tem os mesmos 

componentes, com um colete feito de polipropileno, assim como o utilizado pelo 2º RCG, 

porém, diferente deste, a proteção nas pernas está sempre presente. 

A principal diferença encontra-se na proteção balística no colete e capacete, que 

é prevista pelo manual M-8-PM, de 1997, da PMESP, pelo fato da polícia estar em 

maior proximidade com a população, atuando diariamente nas áreas urbanas, e, portanto, 

mais sujeita aos disparos por arma de fogo, algo que é incomum nas operações em que os 

RCG atuam, que são episódicas e em situações em que não ocorre o emprego de armas 

de fogo. Além disso, utiliza-se no cavalo ferraduras de borracha e/ou botas de proteção, 

uma diferença sutil, mas que melhora a sustentação do cavalo no asfalto. 

 
4.1.4 Regimento de Polícia Montada “Cel Enyr Cony dos Santos” (PMERJ) 

 
 

A PMERJ tem sua doutrina baseada no Manual de Técnicas de Abordagem em 

Policiamento Montado, de 2012, do Governo do Distrito Federal, cuja Polícia Militar 

foi a 

 

5 Disponível em: http://www.ssp.sp.gov.br/noticia/LeFotos.aspx?id=6113. Acesso em: 26 fev. 2022. 

http://www.ssp.sp.gov.br/noticia/LeFotos.aspx?id=6113
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primeira a ministrar um curso específico de choque montado. A principal diferença da 

Polícia Militar do Rio de Janeiro perante as demais aqui abordadas, é a existência de duas 

configurações distintas, com empregos diferentes. 

A primeira é constituída apenas por um capacete leve e colete reflexivo, e é 

utilizada apenas no policiamento ordinário e preventivo, executado diariamente. Nesse 

tipo de policiamento, os militares rondam as ruas durante várias horas, e não há risco de 

violência. Sendo assim, é vantajoso que seja utilizado esse equipamento leve, que oferece 

maior conforto e mobilidade, uma vez que a proteção pesada é desnecessária. 

 
Figura 6 - Equipamento leve da PMERJ 

 

Fonte: Página do RCECS no Facebook6 

 

 
A segunda configuração assemelha-se com a utilizada pela PMESP e pelos RCG, 

composta por capacete antitumulto, colete tático, ombreiras, cotoveleiras, joelheiras e 

caneleiras. Este equipamento é utilizado apenas nas situações que exigem maior proteção, 

como OCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Disponível em: https://www.facebook.com/rcecsoficial/photos/1638608276488504. Acesso em: 26 fev. 2022. 

http://www.facebook.com/rcecsoficial/photos/1638608276488504
http://www.facebook.com/rcecsoficial/photos/1638608276488504
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Figura 7 - Equipamento pesado da PMERJ 
 

Fonte: Página do RCECS no Facebook7 

 

 
Essa doutrina utilizada pela PMERJ dialoga com a teoria apresentada no 

referencial teórico, assemelhando-se à divisão da cavalaria medieval em leve e pesada, 

com diferentes funções, de maneira que cada uma tenha as características necessárias 

para sua missão, em questão de proteção e mobilidade. 

Assim como a PMESP, a PMERJ prevê o uso de proteção balística por baixo do 

exoesqueleto, além disso, conta também com máscaras contra gases de uso opcional, pois 

não há necessidade dessa proteção caso os armamentos químicos sejam empregados 

corretamente, e as granadas sejam lançadas a uma distância de segurança da tropa. 

Porém, existe a possibilidade da máscara ser usada em casos de inexperiência ou em que 

o vento esteja contra a tropa. 

 
4.1.5 Equipamento hipo-choque no exterior 

 
 

A Figura 8 mostra uma dupla de policiais chilenos durante um policiamento em 

região urbana. O equipamento utilizado por esses militares é o que há de mais moderno na 

área, com o cavalo coberto por uma “capa” feita de espuma absorvente de impacto, que 

protege grande 

 

 

 
 

7 Disponível em: https://www.facebook.com/rcecsoficial/photos/1607076816308317. Acesso em: 26 fev. 2022. 

http://www.facebook.com/rcecsoficial/photos/1607076816308317
http://www.facebook.com/rcecsoficial/photos/1607076816308317
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parte de seu corpo. Essa espuma também está presente no protetor de chanfro, nas 

caneleiras e boleteiras. 

 
Figura 8 - Polícia do Chile 

 

Fonte: Página da internet8 

 

 
A Figura 9 mostra uma armadura semelhante à chilena, sendo utilizada desta vez 

pela polícia colombiana, o que mostra que a modernização desse equipamento já é uma 

realidade nos países sul-americanos, e que o Brasil se encontra atrasado nesse quesito, pois 

as armaduras utilizadas no Brasil protegem uma pequena fração do corpo do cavalo. 

 
Figura 9 - Polícia da Colômbia 

 

Fonte: Página do 

Facebook9 

 

8 Disponível em: https://www.neatorama.com/2013/04/13/Modern-Armor-for-Police-Horses/. Acesso em: 

26 fev. 2022 
9 Disponível em: https://www.facebook.com/SharukhanClan/photos/colombian-riot-police-riding-an-armored- 

horse/906107932874243/. Acesso em: 26 fev. 2022. 

http://www.neatorama.com/2013/04/13/Modern-Armor-for-Police-Horses/
http://www.neatorama.com/2013/04/13/Modern-Armor-for-Police-Horses/
http://www.facebook.com/SharukhanClan/photos/colombian-riot-police-riding-an-armored-
http://www.facebook.com/SharukhanClan/photos/colombian-riot-police-riding-an-armored-
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Além dessa capa de espuma, existe um colar protetor que é produzido por uma 

empresa estadunidense chamada HavenGear, que é especializada em riot suits e riot 

gear, ou equipamento de proteção para OCD, na tradução. Esse equipamento é muito útil, 

pois protege uma das partes mais expostas do cavalo, onde um ferimento pode ser fatal, 

caso perfure uma artéria. A empresa americana produz armaduras resistentes ao fogo, a 

facadas e possui hidratação e câmera corporal integrada, material de última geração que 

seria interessante para o emprego no Brasil. 

 
Figura 10 - Colar protetor para cavalos 

 

Fonte: HavenGear10 

 

 
Essa proteção mais completa assemelha-se às armaduras medievais que cobriam 

tanto o corpo do cavalo quanto do cavaleiro, porém essas eram feitas de metal, o que 

deixava o conjunto muito mais pesado e, portanto, lento. No caso da armadura moderna, o 

peso é menor, e ainda assim, deixa o cavalo menos exposto a agressões e ferimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 Disponível em: https://havengear.com/. Acesso em: 26 fev. 2022. 
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Figura 11 - Armadura 

medieval 
 

Fonte: Página do Pinterest11 

 

 
4.2 QUESTIONÁRIO PARA OS PELOTÕES HIPO-CHOQUE 

 
 

Gráfico 2 - Espaço 

amostral 

 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

 
Como é possível observar no gráfico acima, o questionário obteve 61 respostas, 

sendo 8 do 1ºRCG, 17 do 2ºRCG, 22 da PMESP e 14 da PMERJ, abrangendo Capitães, 

Tenentes, Aspirantes, Sargentos, Cabos e Soldados. Foram abordados os aspectos: 

conforto, peso, 

 
11 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/552676185514506396/. Acesso em: 26 fev. 2022. 
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mobilidade, proteção e tempo para se equipar, além de questões sobre a eficácia do 

equipamento usado nos cavalos. Ao final, foi oferecido um espaço para que os militares 

deixassem sua opinião ou oportunidades de melhoria para o material. 

Tendo em vista que a quantidade de respostas diverge bastante entre cada 

unidade, foi usado como parâmetro para comparação a porcentagem, de maneira que a 

proporção seja igualada. Os percentuais de respostas em cada questão foram reunidos num 

único gráfico, para deixar clara a diferença da satisfação dos militares em cada aspecto do 

equipamento. 

Com esses gráficos, é possível tirar conclusões acerca do quanto a proteção é 

inversamente proporcional ao peso, conforto e mobilidade, e verificar até que ponto é 

vantajoso abrir mão dessas últimas três características para deixar a tropa mais protegida. 

Além disso, a pesquisa também permite levantar quais características são mais aceitas 

pela tropa que utiliza o equipamento, quais características costumam ser dispensadas por 

serem desnecessárias, e quais são as oportunidades de melhoria. 

 
4.2.1 Principais problemas 

 
 

No questionário, foi disponibilizado um espaço para que os militares 

destacassem os principais problemas observados no dia a dia ao utilizar o equipamento, 

além de sugestões de melhorias para ele. 

Os problemas mais citados foram aspectos como a durabilidade dos elásticos que 

prendem a armadura ao corpo, a fragilidade da viseira de acrílico, a falta de fixidez do 

capacete e a falta de proteção na parte interna dos braços e nas articulações. 

Também foram levantados problemas no equipamento do cavalo, e o principal 

deles é a proteção insuficiente no chanfro, pescoço, peitoral e membros, as partes mais 

expostas do cavalo. 

Como oportunidade de melhoria, foi citada a necessidade um sistema de soltura 

rápida caso o cavaleiro seja atingido por um projétil ou um coquetel molotov, comum em 

tumultos violentos. 

 
4.3 ANÁLISE DE DADOS 
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4.3.1 Conforto 
 
 

Gráfico 3 - Conforto 
 

Fonte: Autor 

 

 
Ao analisar o Gráfico 03, observa-se que todos os equipamentos tendem a ser 

desconfortáveis, destacando-se nesse aspecto o equipamento da PMESP e da PMERJ, 

pois ambas contam com proteção balística além do exoesqueleto, isso aumenta 

consideravelmente a proteção, porém prejudica em todos os outros fatores. O 

equipamento que apresentou maior conforto, pelas avaliações de seus usuários, foi o do 

1º RCG, que conta com mais articulações quando comparado aos outros, fator que ficará 

evidente também no aspecto mobilidade. 

 
4.3.2 Peso 

 
 

Gráfico 4 - Peso 
 

Fonte: Autor 
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Com o Gráfico 04, observa-se que o peso é um fator que divide opiniões, o que 

dificulta tirar uma conclusão sólida a partir do exposto. Porém, é notável que as respostas 

das Polícias Militares na alternativa “Pesada” são ligeiramente superiores, o que pode ser 

explicado, novamente, pela proteção balística utilizada por essas tropas, e que é ausente 

nos RCG do Exército. 

 
4.3.3 Mobilidade 

 
 

Gráfico 5 - Mobilidade 
 

Fonte: Autor 

 

 
No gráfico acima, destaca-se a classificação da mobilidade como ruim pelos 

militares da PMERJ, tropa que faz policiamento diariamente sem o uso de exoesqueleto, 

e utiliza esse equipamento apenas em operações específicas em que há necessidade de 

uma maior proteção. Por esse motivo, seus integrantes, que estão acostumados a atuar sem 

a armadura, sentem sua mobilidade prejudicada nas ocasiões em que ela é usada. 

Na classificação da mobilidade como um fator positivo, destaca-se a avaliação do 

1ºRCG, por suas características supracitadas, em que as articulações contribuem para a 

liberdade de movimento de seus usuários. 

Esse conceito é importante para a tropa montada, pois a atividade exige que o 

cavaleiro não esteja com o corpo rígido, para acompanhar com facilidade os movimentos do 

cavalo, para manusear as rédeas corretamente, e para fazer uso do armamento, seja ele o 

sabre ou cassetete de cavalaria. 
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4.3.4 Proteção 
 

 
Gráfico 6 - Proteção 

 

Fonte: Autor 

 

 
No parâmetro proteção, as melhores classificações vêm dos RCG, ao passo que, 

as piores, das Polícias Militares. Tal avaliação foge ao pressuposto, que é o da maior 

proteção nos equipamentos das forças auxiliares, uma vez que incluem proteção 

balística. Porém, pode-se explicar a quebra desta hipótese pelo fato de que tanto a 

PMERJ quanto a PMESP são mais comumente empregadas em conflitos violentos do 

que o Exército Brasileiro, e, por isso, os policiais sentem necessidade de mais proteção. 
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5 CONCLUSÃO 

 
 

Após utilizar os conhecimentos em estatística e administração na análise dos 

resultados, obteve-se a respostas para as questões levantadas inicialmente. Nota-se que o 

equipamento utilizado pelo Exército Brasileiro não é adequado, pois não oferece a 

proteção ideal quando ela é necessária, e não oferece o conforto e a mobilidade 

necessários em operações de longa duração. O equipamento que mais se destacou em 

seus aspectos positivos foi o utilizado pelo 1ºRCG, pois sua leveza e articulações 

amenizam a falta de mobilidade, tendo em vista que o equipamento do 2ºRCG não é 

próprio para tropa montada, e os equipamentos da PMERJ e da PMESP tem seus 

problemas acentuados pelo uso da proteção balística, que por outro lado garante a sua 

proteção. 

Ao analisar o equipamento antitumulto utilizado por outros países, percebe-se 

que o Brasil está atrasado na área, e, portanto, integrando a disciplina de Direito 

Administrativo, sugere-se a utilização dos resultados deste trabalho como base para uma 

nova aquisição de material por meio de licitações e contratos, para suprimir os problemas 

levantados e equiparar o país aos seus vizinhos sul-americanos. 

Para orientar futuros estudos dentro da área, sugere-se que sejam pesquisados os 

equipamentos utilizados no exterior, incluindo os armamentos não letais, de maneira a 

auxiliar ainda mais a administração militar em suas futuras aquisições, ou até mesmo na 

produção nacional por meio da criação de uma empresa privada como a Condor, ou de 

uma empresa estatal como a Imbel, ambas integrantes da Base Industrial de Defesa. 

Além disso, retomando as disciplinas de História e Técnicas Militares, sugere-se 

que o princípio medieval da divisão da cavalaria em leve e pesada não seja abandonado, 

oferecendo duas linhas de ação: a primeira consiste em separar, dentro dos esquadrões de 

choque dos regimentos, um pelotão hipomóvel leve, com pouca proteção, para ser 

empregado em manifestações pacíficas ou patrulhamento rotineiro, e outro pelotão 

hipomóvel pesado, equipado com uma armadura moderna e que proteja com eficiência o 

conjunto cavalo – cavaleiro; a segunda linha de ação sugerida já é executada pela 

PMERJ, que possui o exoesqueleto, porém utiliza apenas quando a operação exige essa 

proteção. 
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