
 

 

ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO EXÉRCITO 

CURSO DE INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO KNIPPEL DO CARMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HIGIDEZ FÍSICA NECESSÁRIA AO COMBATENTE DA TROPA HIPOMÓVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2019 

  



ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO KNIPPEL DO CARMO 

 

 

 

 

 

 

 

A HIGIDEZ FÍSICA NECESSÁRIA AO COMBATENTE DA TROPA HIPOMÓVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2019 

  



ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO KNIPPEL DO CARMO 

 

 

 

 

A HIGIDEZ FÍSICA NECESSÁRIA AO COMBATENTE DA TROPA HIPOMÓVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

 

2019 

  

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Escola de Equitação do 

Exército (EsEqEx), como parte necessária 

para obtenção da pós-graduação latu sensu 

 

Orientador: 1° Ten Matheus Moraes 

Dorneles Souto 

 



PEDRO HENRIQUE RIBEIRO KNIPPEL DO CARMO 

 

 

A HIGIDEZ FÍSICA NECESSÁRIA AO COMBATENTE DA TROPA HIPOMÓVEL 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO AVALIADORA: 

 

 

 

________________________________________________ 

MATHEUS MORAES DORNELES SOUTO - 1° Ten 

Orientador 

 

 

 

_____________________________________ 

VINÍCIUS DELEVATI LAVARDA - Maj 

Avaliador 

 

 

____________________________________________ 

MCCLELLAND MOZART DINIZ SOARES- Cap 

Avaliador 

  

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Escola de Equitação do 

Exército (EsEqEx), como parte necessária 

para obtenção da pós-graduação latu sensu 

 

Orientador: 1° Ten Matheus Moraes 

Dorneles Souto 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos soldados que, dia a dia, superam-se motivados 

apenas por um sublime ideal e à Cavalaria, que 

permanece sendo, acima de tudo, nossa estrela 

guia.  

 



AGRADECIMENTOS 

Aos meus pais, um misto de amigos e educadores que sempre estiveram ao meu lado, 

motivando-me e orientando-me em todos os momentos da minha vida. 

A todos os militares do 2° Regimento de Cavalaria de Guarda por todo o apoio prestado 

durante o Curso de Instrutor de Equitação. 

Ao 1°/ 1°/ 2° RCG e seu comandante, 2° Ten Sergio Henrique Mendes Mosqueira, sem os 

quais esse trabalho não teria sido possível. 

Aos oficiais Instrutores de Educação Física que doaram parte de seu tempo e experiência 

para aprofundar o conteúdo teórico desse trabalho. 

À Profª Janete pelos ensinamentos da língua francesa ao longo do ano. 

Ao Sr Cap Lucas Rodrigues Camposo pela visão de futuro que teve ao propor a linha de 

estudo desse trabalho 

Ao Sr Cel Marilhã de Farias Paura e ao Sr Ten Cel Ricardo Gonçalves Da Rosa por todos 

os ensinamentos e paciência. 

Aos cavalos, Anfitrião, Angico, Maradona, Naum, Paracambi e Ulina pela confiança, 

esforço e silentes lições ensinadas. 

À Escola de Equitação do Exército por tudo. 

  



RESUMO 

CARMO, Pedro Henrique Ribeiro Knippel do. A higidez física necessária ao combatente da 

tropa hipomóvel. Rio de Janeiro. Es Eq Ex, 2019. 

Esse trabalho analisa o padrão físico necessário a um militar da Tropa Hipomóvel. Verificou-se a 

necessidade de elaboração dessa pesquisa a partir do crescente emprego das frações hipomóveis 

dos Regimentos de Cavalaria de Guarda em ações de patrulhamento ostensivo ou operações de 

controle de distúrbios. Para atingir esse objetivo, foi feita uma análise do Pelotão Hipomóvel de 

Choque, do desgaste fisiológico provocado no cavaleiro pela equitação e dos métodos de 

Treinamento Físico Militar empregados pelo Exército Brasileiro. Com essa publicação, espera-se 

que os Chefes das Seções de Operações dos Regimentos de Cavalaria de Guarda possam elaborar 

um programa de treinamento físico anual mais alinhado com as reais necessidades da tropa 

hipomóvel. 

Palavras Chave: Equitação. Tropa hipomóvel. Preparo físico. 

  



RÉSUMÉ 

CARMO, Pedro Henrique Ribeiro Knippel do. La préparation physique nécessaire pour le 

soldat de troupe à cheval. Rio de Janeiro. Es Eq Ex, 2019. 

Ce document analyse le modèle physique requis de la troupe à cheval. Il était nécessaire d’élaborer 

cette recherche à partir de l’utilisation croissante des fractions de cavalerie des Régiments de 

Cavalerie de Garde dans des patrouilles apparentes ou des opérations de contrôle des perturbations. 

Pour atteindre cet objectif, une analyse du peloton à cheval, de l'usure physiologique causée par 

l'équitation et des méthodes d'entraînement physique militaire utilisées par l'Armée Brésilienne a 

été réalisée. Avec cette publication, on espère que les Officiers des Opérations du Régiment de 

Cavalerie des Gardes seront en mesure de concevoir un programme d’entraînement physique 

annuel plus adapté aux besoins réels de la cavalerie. 

Mots-clés: Équitation. Troupe à cheval. Préparation physique 
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1 INTRODUÇÃO  

Os grandes eventos ocorridos no Brasil, a esteira dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, junto 

ao aumento da frequência de manifestações populares em locais de administração pública forçaram 

o comando da Força Terrestre a adequar a forma de emprego de suas tropas. 

Se por um lado, os militares não deveriam empregar meios letais contra a população 

brasileira, respeitando os princípios da proporcionalidade e da liberdade de expressão, por outro, 

os soldados necessitavam de produtos de defesa (PRODE) suficientemente dissuasórios para 

desestimular comportamentos violentos por parte da massa. 

A solução encontrada foi recrutar novamente um antigo soldado: o cavalo. O animal foi 

reintroduzido como PRODE, emprestando a seus cavaleiros sua intimidadora presença física e 

dando a eles força cinética suficiente para empregar o cassetete (ou sabre) de forma eficiente. 

Nesse contexto, onde o emprego militar de equídeos caracteriza-se como um agente 

desequilibrador entre a Força Terrestre e agentes perturbadores da ordem pública (APOP), a 

doutrina demanda novos procedimentos, conceitos e competências, visando ao aumento da sinergia 

e poder de combate da Tropa Hipomóvel (Tr Hipo). 

Sendo assim, o tema deste trabalho busca identificar o padrão de higidez física necessário a 

um militar do Pelotão Hipomóvel de Choque (Pel Hipo Chq), além de analisar os métodos 

existentes de Treinamento Físico Militar (TFM) e confrontá-los quanto à sua eficácia na preparação 

física da Tr Hipo. 

Atendendo a essa demanda de conhecimentos, este TCC está organizado em cinco capítulos. 

O primeiro deles abordará a literatura existente, calcado no referencial teórico, procurando explicar 

como a literatura do Exército Brasileiro enxerga o assunto. Seu foco será a apresentação do 

contexto histórico da Tr Hipo, sua possibilidade de emprego e do arcabouço teórico do TFM. 

O segundo capítulo tratará do Pel Hipo Chq, apresentando ao leitor aspectos sobre a 

organização da fração, seus PRODE, táticas, técnicas e procedimentos (TTP) e possibilidades de 

emprego. 

Em continuidade, o próximo capítulo retratará o desgaste fisiológico do militar do Pel Hipo 

Chq, avaliando o estresse produzido no cavaleiro pela equitação, utilizando para isso um estudo 
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feito no “Institut Français du Cheval et de l’équitation”, além de realizar uma análise biomecânica 

do movimento do molinete. 

O quarto capítulo analisará o TFM no Exército Brasileiro, investigando a documentação que 

regula atividade, destrinchando seus métodos de treinamento e examinando quais exercícios trazem 

maior benefício à musculatura durante a prática da equitação.  

Por fim, o quinto capítulo trará uma análise dos dados coletados com a pesquisa sobre o 

treinamento físico militar do Pel Hipo Chq, realizada com oficiais Instrutores de Educação Física 

que desempenharam funções de oficiais subalternos, ou intermediários, nos RCG.  

Em síntese, esses capítulos são uma coletânea de fragmentos de manuais, artigos de 

especialistas e testemunhos obtidos através de pesquisa que se fazem necessários para o 

desenvolvimento deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

O tema proposto tem por Área de Conhecimento o campo das operações militares, conforme 

consta da Portaria nº 734, de 19 de agosto de 2010, do Departamento de Educação e Cultura do 

Exército (BRASIL, 2010). 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

Historicamente, os soldados da Arma de Cavalaria se fizeram presentes sempre que 

requisitados. Atuaram na época do Brasil colônia, onde, conflitos a cavalo, conduzidos por 

Governadores-Gerais, contribuíram para conter povos indígenas e rechaçar o invasor holandês. 

Quase cento e cinquenta anos após a batalha dos Guararapes, com a vinda da família real 

portuguesa, criou-se na capital federal, a cidade do Rio de Janeiro, o Regimento de Dragões.  

Apesar das glórias do passado, foi durante a Guerra da Tríplice Aliança que a Cavalaria 

imperial atingiu seu momento mais valoroso. Tamanha foi a distinção daqueles que ostentaram as 

lanças cruzadas que concederam à Cavalaria a alcunha de “Arma de Heróis”. 

A Cavalaria do Exército Brasileiro tem suas raízes intimamente ligadas à própria 

história do País. Embates a cavalo, movidos por governadores-gerais contra 

nações indígenas, já eram descritos no século XVI. Como Unidade pioneira 

tipicamente de Cavalaria, o Regimento de Dragões Auxiliares foi criado logo após 

os conflitos com os holandeses em Pernambuco. No final do século XVIII, durante 

o governo do Marquês de Pombal, surgiu, no Rio de Janeiro, o Regimento de 

Dragões, objetivando preservar a ordem e a observância às leis. No mesmo 

período, no sul do País, o Regimento Dragões do Rio Grande desempenhava papel 

fundamental na preservação das fronteiras nacionais frente aos conflitos em torno 

da Colônia de Sacramento. (CCOMSEX, Noticiário do Exército, 2017, p. 1) 

A partir da primeira década do século XX, mais precisamente após o Estado Novo, a 

revolução tática e tecnológica de assuntos militares provocada pelas duas grandes guerras, marcou 

a alvorada de uma nova era para os PRODE e levou o emprego militar da Tr Hipo em grandes 

operações à obsolescência. Seguindo o exemplo das potências militares da época, o Brasil buscou, 

por intermédio de acordos bilaterais, modernizar suas fileiras e manter sua operacionalidade em 

um campo de batalha não linear e complexo. 

Nesse período, a inexorável evolução bélica, com o surgimento das 

metralhadoras, no final do século XIX, e dos carros de combate, no século XX, 

fez com que os cavalos fossem substituídos por esses meios, mesclando 

mobilidade e poder de choque. Após as reformas de 1908 e a influência da Missão 

Francesa no Brasil (1921), a Cavalaria brasileira sofreu inúmeras modificações, 
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intensificadas com o acordo militar Brasil-EUA, a partir da década de 1960, 

fazendo com que o Exército recebesse para suas Unidades os mais modernos 

materiais blindados da América do Sul. (CComSEx, Noticiário do Exército, 2017, 

p. 2) 

Ao passo que o cavalo tenha sido retirado dos campos de batalha do século XXI, nos dias 

atuais, é cada vez mais frequente o emprego da Tr Hipo em ações de controle de distúrbios; garantia 

dos poderes constitucionais ou patrulhamento ostensivo em grandes centros urbanos, todas 

inseridas em uma operação de não guerra1.  

Essas ações, quer provocadas por solicitação do Comandante Supremo das Forças Armadas 

ou por qualquer dos outros dois poderes da República para garantir a segurança de determinada 

área, demandam a execução de tarefas atípicas, que ensejam o uso progressivo e proporcional da 

força. 

3.4.3 As operações de cooperação e coordenação com agências são aquelas que 

normalmente ocorrem nas situações de não guerra, nas quais o emprego do poder 

militar é usado no âmbito interno e externo, não envolvendo o combate 

propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais. São elas: a) garantia dos 

poderes constitucionais; b) garantia da lei e da ordem; c) atribuições subsidiárias. 

(EME, EB70-MC-10.223, 2017, p 3-15) 

3.4.4 São características dessas operações: a) uso limitado da força; b) 

coordenação com outros órgãos governamentais e/ou não governamentais; c) 

execução de tarefas atípicas; d) combinação de esforços políticos, militares, 

econômicos, ambientais, humanitários, sociais, científicos e tecnológicos; e) 

caráter episódico. (Ibid, Op cit) 

Doutrinariamente, o Manual Técnico de Equitação do Exército (EME, 2017) define que a 

utilização de armas de fogo pelo Pel Hipo Chq, em Operações de Controle de Distúrbio (OCD), 

deve ser o artifício derradeiro pois, a luz da doutrina, o poder de combate dessa fração reside em 

suas espadas, cassetetes – quanto a questão cinética - e no efeito psicológico causado pelo conjunto 

cavalo-cavaleiro – quanto a questão não-cinética -. O manual supracitado prevê ainda uma série de 

movimentos ofensivos e defensivos com o cassetete, chamados de molinetes, que “têm por 

finalidade empregá-lo com a máxima destreza e habilidade.” 

Ainda no contexto do cenário de OCD no qual um Pel Hipo Chq é empregado, é necessário 

dizer que o mesmo se trata de um ambiente operacional complexo, com intensa presença de civis 

 
1 Segundo o Glossário das Forças Armadas (BRASIL, 2015): “Operação em que as Forças Armadas, embora fazendo 

uso do Poder Militar, são empregadas em tarefas que não envolvam o combate propriamente dito, exceto em 

circunstâncias especiais, em que esse poder é usado de forma limitada.” 
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recomendando-se prudência e proporcionalidade no uso da força e, tudo deve estar coerente e 

respaldado em sua progressividade pelas Regras de Engajamento. 

Assim, quanto ao planejamento, o Comandante de Pelotão (Cmt Pel) deve prever a execução 

e o acompanhamento de tarefas estranhas ao contexto de “guerra”2; garantindo que elas sejam 

executadas por uma fração, cujo poder de combate é calcado basicamente em armamentos de curto 

alcance e na plataforma cavalo; além do uso de equipamento antitumulto de poliamida de alta 

densidade3. Esses aspectos são determinantes e contribuem para o desgaste físico do militar. Nesse 

contexto, é mister que cada integrante daquela fração disponha de um bom preparo físico para atuar 

nas melhores condições quando de seu emprego, permanecer em condição de agir como força de 

repressão e dispor da vivacidade necessária para rapidamente conduzir a sua montada e adotar 

qualquer das diversas formações indicadas por ocasião das ações de preparo do Pel Hipo Chq. 

A excelência na preparação física indica que é necessário que o componente humano das 

frações hipomóveis tenha uma boa preparação neuromuscular dos grupos musculares comumente 

utilizados durante seu emprego operativo, conforme contempla o Manual de Treinamento Físico 

do Exército (EME, 2015). Entretanto, ainda que músculos como bíceps, peitoral, ombros e tríceps 

sejam trabalhados com exercícios específicos, outros conjuntos, importantes para a equitação, 

como os adutores, são tratados com pouca profundidade nas atividades de desenvolvimento 

neuromuscular previstas nesse manual de treinamento físico: Ginastica Básica4 e Pista de 

Treinamento de Circuito (PTC)5.  

De forma a complementar o manual mencionado, o Centro de Capacitação Física do Exército 

(CCFEx) elaborou o caderno de instrução Aquecimento Específico para Equitação (A E Equi), que 

reúne os trabalhos particulares ao A E Equi e ao Trabalho Complementar do Cavaleiro (T C Cav), 

e o submeteu à aprovação do Departamento de Ensino e Cultura do Exército (DECEx). O A E Equi 

e o T C Cav são definidos conforme citação abaixo, segundo o caderno de instrução Aquecimento 

Específico para Equitação (IPCFEx, 2018):  

 
2 Refiro-me às Operações Militares de Não - Guerra (OMNG) onde o poder bélico empregado sempre de forma 

proporcional será mínimo se comparado co/m a presença de outros atores governamentais e Não governamentais. 
3 Conforme a especificação técnica número 48/2019 – D Abst 
4 Atividade física calistênica que trabalha a resistência muscular do militar por meio de exercícios localizados e de 

efeito geral. (EME, EB20-MC-10.350, 2015, p 6-1) 
5 Atividade física com implementos que permite desenvolver o sistema neuromuscular por meio da execução de 

exercícios intercalados com intervalo ativo. (EME, EB20-MC-10.350, 2015, p 6-15) 
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O aquecimento consiste em exercícios de efeito localizados que devem ser 

realizados sempre antes da prática da equitação. O trabalho complementar 

consiste de uma sequência de 12 exercícios, que devem ser realizados, no mínimo, 

duas vezes por semana, após a sessão principal do TFM.  

Contudo, o A E Equi e o T C Cav têm como alvo final a atividade desportiva e ainda não se 

tem a perspectiva de um resultado concreto de que ela beneficiará igualmente o emprego militar 

da equitação (uma das hipóteses desse trabalho). Porém, caso a hipótese supracitada se confirme, 

o Comandante de Pel Hipo terá, à sua disposição, uma ferramenta para aumentar a capacidade 

orgânica de sua fração e, consequentemente, dotá-la de maior poder de combate, permitindo-lhe 

desempenhar suas missões, num cenário moderno de operações interagências, com maior rapidez, 

segurança, efetividade e eficácia. 

2.2 Metodologia de pesquisa, justificativas e hipóteses 

2.2.1 Metodologia de pesquisa 

A pesquisa realizada foi qualitativa, exploratória e propositiva, calcada essencialmente em 

fontes primárias, a saber: 

1) Manuais do Exército Brasileiro (EB) e das Polícias Militares dos diversos Estados da 

Federação. 

2) Trabalhos acadêmicos. 

3) Artigos de revistas especializadas.  

4) Questionários direcionados a militares de cavalaria possuidores do curso de instrutor 

de educação física da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx). 

5) Aplicação de uma pesquisa de campo, tendo por amostragem um Pelotão Hipomóvel 

(Pel Hipo). 

6) Observação direta. 

2.2.2 Justificativas 

As justificativas para a escolha do tema são as seguintes: 

1) Busca de uma melhor capacidade orgânica dos Pel Hipo, agregando-lhes maior 

durabilidade na ação nos conflitos contemporâneos. 

2) Aumento do poder de combate das frações de cavalaria hipomóvel. 

3) Busca constante de melhor capacitação física por parte do comandante de tropas de 

cavalaria hipomóvel. 

4) Capacitação do elemento integrante de uma fração hipómovel a melhor conduzir sua 

montada  
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5) Favorecer o planejamento dos Chefes da Seção de Operações dos Regimentos de 

Cavalaria de Guarda (RCG), oferecendo-lhes material para planejar as sessões de Treinamento 

Físico Militar (TFM), buscando a resiliência dos militares de sua unidade. 

2.2.3 Objetivo Geral e Específico 

2.2.3.1 Objetivo Geral 

Investigar qual a condição mínima de higidez necessária aos militares que compõem as 

Tr Hipo para que sejam capazes de atuar em Op GLO. 

2.2.3.2 Objetivos Específicos 

Listam-se como objetivos específicos os seguintes: 

a. Estudar qual o padrão atual de higidez física dos militares que compõem as Tr Hipo. 

b. Estudar quais benefícios trariam ao poder de combate daquela fração, a melhoria da 

higidez física dos indivíduos que a integram. 

c. Verificar quais os efeitos produzidos pelo conteúdo organizado no Caderno de 

Instrução, Trabalho Complementar do Cavaleiro, na prática do A E Equi e o T C Cav. 

d. Propor a alteração nos exercícios do A E Equi e o T C Cav, caso seja essa a indicação 

conclusiva do trabalho. 

2.2.4 Hipóteses 

Para responder ao problema fundamental, a pesquisa buscou confirmar as seguintes 

hipóteses:  

a) Registra-se a perda de capacidade combativa dos conjuntos da Tr Hipo devido ao 

desgaste físico. 

b) Existe a necessidade de aumentar a capacidade do Pel Hipo de operar em uma Área 

de Operações (A Op) com clima severo durante longos períodos de tempo. 

c) É necessário aperfeiçoar a capacidade de condução do cavalo, consequência de um 

melhor preparo físico do cavaleiro. 

d) Existe a necessidade de modificar os exercícios do A E Equi e o T C Cav, adaptando-

os à Tr Hipo. 

e) Existe a necessidade de definir um padrão mínimo de higidez a ser atingido pelos 

integrantes daquela fração. 



8 

 

3 O PELOTÃO HIPOMÓVEL DE CHOQUE 

3.1 Generalidades 

A origem da cavalaria remete à busca pela vantagem militar por meio do uso de plataformas 

de combate, sejam elas máquinas de cerco, animais ou carros de combate.  

Historicamente, associou-se o cavalo à figura do cavalariano, pois, o animal foi amplamente 

utilizado nos conflitos bélicos, contribuindo para a expansão de impérios e conquistas de povos.  

Consagrados pelos povos nômades asiáticos que passavam a maior parte de suas vidas sobre 

o dorso do animal, os cavalos só deixaram os campos de batalha após a carga da batalha de 

Krojanty6, durante a 2ª Guerra Mundial. O equino, até aquele momento, sempre fora um 

protagonista em todos os grandes conflitos da humanidade durante mais de dois mil anos. 

Entretanto, se a metralhadora, invenção criada pelo engenheiro norte americano Richard 

Jordan Gatling no último terço do século XIX, contribuiu sobremaneira para o declínio do emprego 

militar dos equinos nos campos de batalhas tradicionais, a frequência cada vez maior de 

manifestações e tumultos, organizadas pela população, reinventaram sua utilização, já que, o 

Exército passou a utilizá-los em controle de distúrbios; garantia dos poderes constitucionais ou no 

patrulhamento ostensivo em grandes centros urbanos, atividade constitucionalmente de 

responsabilidade das polícias militares. (Brasil, 1988, p. 91) 

Nesse contexto, a Arma de Cavalaria emprega a plataforma cavalo, em detrimento de outros 

meios mais modernos, graças à sua mobilidade, flexibilidade e poder dissuasório. Nas OCD, uma 

das grandes vantagens da utilização do animal é o efeito psicológico obtido, conforme 

POLICASTRO (1995, p. 36): “O cavalo, por seu porte físico, infunde respeito às pessoas, sendo 

fator de grande êxito nas ações preventivas e repressivas”. Além disso, o comandante tático da 

fração também é beneficiado pelo aumento do poder repressivo proporcionado pelo animal. 

Por inspirar noção de poder e força, em face do porte avantajado do cavalo, tanto 

no policiamento, como no controle de tumultos, a ação da tropa montada, além de 

eficaz, evita o confronto direto, causador do maior número de baixas, uma vez 

que, na maioria das vezes, a turba se evade e é canalizada para pontos de fuga 

estrategicamente preparados, ante a simples aproximação da tropa montada. Por 

 
6 Batalha ocorrida em 1° de setembro de 1939, quando a cavalaria polonesa carregou sobre o 76° Regimento de 

Infantaria alemã, freando o avanço dessa unidade e garantindo a retirada do 1° Batalhão de Fuzileiros poloneses. 
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vezes, sua simples presença desencoraja desinteligências e tumultos, levando as 

partes rapidamente à negociação. (POLICASTRO, 1995, p 38) 

3.2 O Pelotão Hipomóvel de Choque 

Na Cavalaria brasileira, as tropas hipómoveis são as mais aptas a participar das OCD, além 

disso, os Pel Hipo Chq são a Unidade Básica Operacional das tropas dessa natureza em ações de 

controle de distúrbios (POLICASTRO, 1995), enquadrados dentro de um Esquadrão de Fuzileiros 

Hipomóvel (Esqd Fuz Hipo), orgânico dos Regimentos de Cavalaria de Guarda. 

O Manual MD33-M-10 (Ministério da Defesa, 2013, p 30 e 31) delimita as principais ações 

a serem tomadas em um cenário de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), classificando o controle de 

distúrbios como uma ação repressiva, cujos principais objetivos são: controlar distúrbios, manter 

ou restabelecer a ordem pública7 em situações de vandalismo, desordem ou tumultos e desbloquear 

vias de circulação. 

A atuação do Pel Hipo Chq nas OCD pode ser dividida em defensiva e ofensiva. Nas formas 

defensivas, a fração contribui de forma indireta para a ação principal, quer seja constituindo a 

reserva dos elementos empregados em primeiro escalão, ficando em condições de apoiá-los, 

exercendo efeito dissuasório nos manifestantes; quer realizando patrulhas na área de manifestação 

com o objetivo de dispersar ajuntamentos potencialmente violentos, dissuadir, reprimir, informar, 

estabelecer e manter o contato. (EB60-MT-26.401, 2017) 

Fotografia 1- Pel Hipo realizando patrulhamento urbano 

 
Fonte - EB60-MT-26.401 Manual Técnico Equitação p. 7-9 

 
7 Segundo Távora, “A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social”. (apud, BORGES, 2015) 
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Por sua vez, a forma ofensiva é aquela onde o Pel Hipo Chq atua de maneira decisiva no 

combate, conjugando seu poder de choque com o efeito psicológico criado pelos cavalos, cassetete 

e gás lacrimogêneo; com o objetivo de dividir, deslocar e inibir a turba. Para isso, segue uma 

escalada crescente de ações que podem culminar com a carga de cavalaria. Além da carga, constam 

também como ações ofensivas o dispersar e o repelir a turba. (EB60-MT-26.401, 2017) 

Fotografia 2 - Pel Hipo repelindo a turba 

 
Fonte - EB60-MT-26.401 Manual Técnico Equitação p. 7-12 

3.3 Organização 

Para cumprir as missões impostas o Pel Hipo Chq, representado no organograma abaixo, está 

organizado em um Grupo de Comando e Grupos de Combate (GC), cuja quantidade varia de acordo 

com o valor da ameaça, conforme descrito no Manual Técnico de Equitação (2017, p 7-12). 

Organograma 1  – Pel Hipo Chq 

 
Fonte: O autor 
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3.3.1 O Grupo de Comando 

Segundo o Manual Técnico de Equitação (2017, p 7-13), o GCmdo tem como função auxiliar 

o Cmt Pel na condução da fração, assessorando-o na tomada de decisões e facilitando a 

transmissões das ordens. Integram o grupo um Sargento Adjunto (Sgt Adj), um soldado Rádio 

Operador (R Op), um Sd Atirador de escol, um Sd Motorista e um Sd Tratador. 

3.3.2 Os Grupos de Combate 

São a fração com maior poder dissuasório do Pel Hipo Chq, capazes de operar em OCD de 

forma ofensiva e/ou defensiva. São compostos por um Sargento Comandante de Grupo de Combate 

(Sgt Cmt GC); dois Cabos Comandante de Esquadra (Cb Cmt Esq) e seis soldados, divididos em 

duas Esquadras. 

3.4 Equipamentos e armamentos utilizados pelo Pel Hipo Chq 

Sob o prisma das OCD, os equipamentos utilizados pelo Pel Hipo Chq ensejam proporcionar 

àquela fração maior proteção e resiliência frente as ameaças. Além disso, objetos como: megafone 

e algemas aumentam o efeito psicológico causado aos manifestantes, desorganizando-os, 

quebrando-lhes a vontade de enfrentamento e sendo impactante a ação das lideranças, facilitando 

a sua dispersão. 

  



12 

3.4.1 Material de proteção do cavaleiro (Kit traje antitumulto) 

O traje antitumulto é composto por um capacete com viseira rebatível em acrílico e protetor 

de nuca; um colete antitumulto com “camelback”; um par de cotoveleiras antitumulto; um par de 

joelheiras e de caneleiras antitumulto. Todo esse material agrega ao cavaleiro o sobrepeso de 

aproximadamente 10kg. Distribuído em peças, conforme a fotografia abaixo 

Fotografia 3 – Traje antitumulto 

 
Fonte: O autor 

3.4.2 Material de proteção do cavalo 

Tem como objetivo garantir a integridade do animal, principalmente protegendo-o de 

materiais arremessados contra a tropa, e proporcionar ao cavaleiro maior controle sobre sua 

montada. Como exemplo disso, pode-se observar a cabeçada desse material, que possui um protetor 

de chanfro feito de acrílico, para salvaguardar os olhos do cavalo, conforme a fotografia que se 

segue. 
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Fotografia 4– Cabeçada com protetor de chanfro para OCD 

 
Fonte: O autor 

3.4.3 Equipamento rádio 

Por conta do complexo ambiente em que operam, onde as ameaças são apresentadas de forma 

difusa e assimétrica e ocorrem súbitas alterações no cenário, a boa coordenação das ações do Pel 

Hipo Chq é de vital importância para o cumprimento da missão, mas, opondo-se a isso, tem-se o 

seguinte fator complicador: a dificuldade do militar daquela fração em operar o equipamento rádio, 

conduzir seu cavalo e empunhar o cassetete ao mesmo tempo. Visando a solucionar esse problema, 

o emprego do laringofone8 surge como uma alternativa que aumenta a capacidade de coordenação 

da fração e, consequentemente, otimiza seu emprego. 

Sendo assim, é ideal que o pelotão esteja dotado de equipamentos rádios modernos com 

grande amplitude, fácil operação e capazes de transmitir em diversos canais, além de possuir um 

sistema de salto de frequências, tudo isso aliado a leveza, confiabilidade e robustez. 

3.4.4 Armamento 

Os armamentos utilizados pelo pelotão nas OCD, sejam eles dotados de munições letais 

ou menos letais, têm por objetivo prover a segurança orgânica da fração e aumentar seu poder de 

choque relativo. O integrante da fração pode portar pistola 9mm, espingarda calibre 12 (com 

munição menos letal ou não), lançadores de granada e pirotécnico; cassetete ou espada, além de 

 
8O microfone de garganta, também conhecido como laringofone, percebe e absorve as vibrações sonoras do usuário 

através de um sensor utilizado ao redor do pescoço. É o ideal para ambientes conturbados, onde há grande poluição 

sonora (https://www.sensear.com/blog/throat-microphones-then-and-now) 
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granada de mão fumígena, lacrimogênea ou vomitiva, espargidor de gás e bomba de efeito moral. 

Conforme citado abaixo: 

b) O homem armado poderá portar, dependendo da missão: espada, cassetete 

comum e de choque elétrico, pistola 9 mm, lançadores de granada e pirotécnico, 

granada de mão fumígena, lacrimogênea ou vomitiva, espargidor de gás, escopeta 

com munição de borracha e bomba de efeito moral. (EB60-MT-26.401, 2017, p 

7-17) 

É imperativo que a espada seja utilizada prioritariamente como um meio dissuasório, cujo 

golpe somente poderá ser executado com a face da lâmina, reservando os golpes de ponta como 

último recurso para defender-se de uma agressão já iniciada e contra a qual não haja mais recurso. 

(Manual Técnico de Equitação, 2017) 
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4 O DESGASTE FÍSICO DO MILITAR DO PEL HIPO CHQ 

4.1 O desgaste da equitação 

Na equitação, tanto o cavaleiro quanto seu cavalo são exigidos em diversos atributos, físicos 

ou morais, para que se cumpram os objetivos planejados. Seja no esporte ou no emprego 

operacional, o corpo do condutor sofre as reações físicas resultantes do movimento de seu equino.  

Em 2017, o Institut Français du Cheval et de l’équitation publicou um estudo que mapeou 

as principais causas de lesões, ósseas ou musculares, nos praticantes de hipismo ou de 

adestramento. O resultado pode ser conferido no gráfico a seguir: 

Gráfico 1 - Causas de lesões nos praticantes franceses de equitação 

 
Fonte: Condition physique du cavalier(1): une nécessité!(2017, tradução nossa) 

As lesões indiretas são resultado das ações das forças físicas (normal, aceleração, peso) e 

suas reações sobre um corpo mal preparado fisicamente. A intensidade dessas forças é tal que 

Bessat e Audibert (2017) ressaltam em seu artigo como a pressão nos discos intervertebrais 

aumenta durante a equitação, atingindo a cifra de 200% no caso de rotações, choques, saltos 

repetidos ou musculatura mal preparada. 

Além dos impactos causados pelo movimento, o desgaste físico do militar também é 

influenciado pelas ações compensatórias exercidas por suas articulações e pelos seus músculos, 

37%

63%

Causas diretas (quedas ou choques)

Causas indiretas (distúrbios estáticos, musculares, tendinosos)
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principalmente os do core9, que se contraem ou estendem para absorver a energia gerada pelo 

movimento do cavalo e manter o equilíbrio do cavaleiro, conforme constatamos na citação abaixo: 

Esses segmentos, relativamente indeformáveis, são suportados pelos músculos e 

articulados entre eles. [...] São muitos os parâmetros que induzem à inércia, 

acelerações e compensações que modificam o equilíbrio e a locomoção do cavalo. 

Por exemplo, um busto avançado gerará mais estresse na região abdominal, nos 

oblíquos, na região lombar do cavaleiro e na repercussão em seus adutores. Uma 

quebra nos alinhamentos causará um vazamento de força e uma perda de energia 

... (BESSAT, G.; AUDIBERT, E. Condition physique du cavalier (1): une 

nécessité! 2017. Tradução nossa)10 

Esses efeitos compensatórios são necessários, pois, o corpo do cavaleiro, pela inércia, é 

contrário ao movimento do cavalo (ou seu cessar). Dessa maneira, se os músculos do core e as 

articulações não absorvessem a energia resultante, manter-se sobre o cavalo ligado ao seu 

movimento, seria inviável. Em contrapartida, se o cavaleiro se mantiver demasiadamente rígido, 

seu corpo se comportará como um peso mal acondicionado que desequilibrará o animal, 

longitudinalmente ou lateralmente, e prejudicará qualquer deslocamento. JF. Girard, citado por 

Bessat e Audibert (2017) elucida como o conjunto músculos-articulações deve agir para que o 

cavaleiro obtenha o equilíbrio dinâmico.  

Ao considerar essa superposição, e para manter o equilíbrio, o cavaleiro deve 

adaptar constantemente a posição do seu centro de gravidade para o do cavalo: se 

ele avança (aceleração ou subida ...) o cavaleiro também deve avançar o seu. Se 

volta (travagem, saltos, descida ...), o do cavaleiro também deve voltar atrás. Nas 

curvas, se o cavalo se inclinar para dentro, o cavaleiro também deve se curvar para 

permanecer no centro do cavalo, embora seja submetido a uma força centrífuga 

na parte superior do corpo. (Tradução nossa)11 

 
9 O “Core” é formado pela musculatura que circunda nosso centro de gravidade (a região próxima à cicatriz umbilical), 

ou seja, são os músculos abdominais, da região lombar, pelve e quadril responsáveis pela sustentação e estabilização 

de praticamente todos os movimentos de nosso corpo. (EB70-CI-11.406, 2017, p 1-1) 
10 “Ces segments, relativement indéformables, sont soutenus par les muscles et articulés entre eux. Mais leurs 

fixations, leurs longueurs, leurs alignements, leurs rotations, leurs masses… sont autant de paramètres induisant 

inerties, accélérations et compensations qui modifient les équilibres et la locomotion du cheval. Par exemple, un 

buste long générera plus d’efforts sur la ceinture abdominale, les obliques, la région lombaire du cavalier et par 

répercussion sur ses adducteurs. Une cassure des alignements occasionnera une fuite de force et une perte 

d’énergie…” 
11 “En considérant cette superposition, et pour garder l’équilibre, le cavalier doit constamment adapter la position 

de son CDG à celui du cheval : s’il avance (accélération ou montée…) le cavalier doit avancer aussi le sien. S’il 

recule (freinage, saut, descente…) celui du cavalier doit aussi reculer. Dans les courbes, si le cheval s’incline vers 

l’intérieur, le cavalier doit aussi s’incliner pour rester au centre de son cheval bien que subissant la force centrifuge 

sur le haut du corps” 
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Mais do que uma boa estabilidade e equilíbrio, a capacitação física do militar do Pel Hipo 

Chq permite ao integrante daquela fração resistir às forças que atuam sobre o conjunto cavalo-

cavaleiro, diminuir a fadiga e aumentar a lucidez, eficiência, precisão e o espírito de luta (Bessat e 

Audibert, 2017), consequentemente, permite-lhe também melhorar sua capacidade operacional. 

4.2 O desgaste do molinete e do golpe 

Tanto o Manual Técnico de Equitação (EME, 2017) quanto a Policia Militar do Estado de 

São Paulo (PMESP) (POLICASTRO, 1995) definem os molinetes como um conjunto de 

movimentos cuja finalidade é capacitar ao militar a empregar o bastão ou a espada com maior 

habilidade e destreza, além de dar-lhe mais resistência e força no punho. Já o golpe é o movimento 

realizado pelo braço direito que visa imprimir o máximo de impulsão possível à espada (ou 

cassetete) e é utilizado para golpear à mão, o braço, à cabeça ou à clavícula do oponente.  

Em suma, são os movimentos ofensivos de combate aproximado mais empegados pelo 

militar do Pel Hipo Chq, cuja principal diferença é a finalidade. Pois, o molinete é específico para 

o adestramento da tropa e o golpe para o emprego real. 

Quanto à análise biomecânica, tanto os molinetes quanto os golpes recrutam uma série de 

músculos da parte superior do corpo. Em ambos, a musculatura do ombro atua como o motor 

primário do movimento, ou seja, é a principal responsável pela ação. O músculo deltóide e o supra-

espinhal, por exemplo, possibilitam que o cavaleiro realize ações como a abdução12, a extensão13 

e a flexão14 do braço, que são indispensáveis para a realização dos golpes e dos molinetes. 

Além dos músculos supracitados, que exercem um papel protagonista na execução dos 

movimentos de combate do Pel Hipo Chq, outros conjuntos são empregados para garantir 

estabilidade à articulação do ombro durante a realização do movimento. É o caso do manguito 

rotador, um conjunto de músculos composto pelos músculos infra-espinhal, redondo menor, 

 
12 Movimento no plano frontal, quando o braço se afasta da linha média do corpo. (https://www.anatomia-papel-e-

caneta.com/movimentos-do-corpo-humano/). 
13 Movimento no plano sagital – plano anatômico que é paralelo à linha média do corpo -, em que dois segmentos do 

corpo (proximal e distal) afastam-se um do outro. (https://www.auladeanatomia.com/novosite/generalidades/planos-

anatomicos/ e https://www.anatomia-papel-e-caneta.com/movimentos-do-corpo-humano/). 
14 Movimento no plano sagital, em que dois segmentos do corpo (proximal e distal) aproximam-se um do outro. 

(https://www.anatomia-papel-e-caneta.com/movimentos-do-corpo-humano/). 
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subescapular supra-espinhal; cuja principal função é se opor aos movimentos indesejados do 

úmero, mantendo a cabeça do osso contra a cavidade glenóide (músculos do ombro). 

4.3 O perfil físico do militar do Pel Hipo Chq 

O presente subcapítulo analisa os dados colhidos por meio da pesquisa qualitativa e 

quantitativa realizada com 26 militares do 1°/1°/2° RCG. Os integrantes daquele pelotão foram 

divididos em dois grupos: o primeiro grupo realizou o T C Cav duas vezes por semana após o TFM 

e o A E Equi todos os dias antes de montar, o segundo grupo, serviu de grupo controle. 

Após dois meses todos os militares do pelotão apresentados responderam um questionário, 

cujo objetivo era tabular dados e montar um perfil para o militar do Pel Hipo Chq. 

A pesquisa identificou que 92,3% dos militares do 1° Pel praticavam alguma atividade física 

antes de entrarem no Exército, sendo o futebol a mais frequente com 46,15% de adesão, seguida 

pela corrida com 19,23% e pela natação com 11,54%.  

Também foi identificado que 84,6% dos militares daquela fração não apresentaram alguma 

lesão antiga que ainda cause dor. Entretanto, entre aqueles que ainda sentem dor (15,4%) os 

principais locais identificados foram a coluna vertebral e as articulações do joelho e do pulso, todas 

importantíssimas para a equitação. 

Ainda, quando o assunto tratava sobre terem sentido alguma dor praticando equitação, o 

pelotão ficou dividido entre as dores surgidas de quedas e dores musculares, conforme o gráfico a 

seguir. 
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Gráfico 2 – Causas de dor aos militares do 1° Pel Hipo Chq 

 

Fonte: o Autor. 

Ao analisar a ocorrência de dores nos militares praticantes de equitação, pode-se afirmar que 

a maior parte deles (88%) já sentiu alguma dor decorrente da atividade equestre. Também é 

evidente que as lesões indiretas (distensões, traumas musculares ou tendinosos) são mais comuns 

que as lesões diretas (quedas e choques). Entre aqueles que se queixaram das dores musculares, as 

áreas com maior incidência de dor foram a região de lombar e as pernas, ambas com 36,36% das 

queixas. 

No contexto de que um indivíduo melhor preparado fisicamente tem menores chances de 

sofre lesões, 100% dos entrevistados que executaram o A E Equi e o T C Cav relataram uma 

melhora em sua capacidade a cavalo.  

  

42%

46%

12%

Quedas Dores Musculares Nunca sentiram dores
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Associando-se a prática do TFM ao melhor condicionamento do militar, ao se questionar a 

frequência com que praticam as sessões de TFM, as respostas foram as seguintes: 

Gráfico 3 - Frequência com que os militares do 1° Pel Hipo Chq praticam TFM por semana 

 

Fonte: o Autor. 

Após interpretar o gráfico número três, algumas informações merecem destaque, entre elas, 

o fato de que aproximadamente um terço do pelotão consegue manter uma rotina de TFM de quatro 

sessões semanais, fato que influencia no poder de combate da fração, pois, dificulta que seus 

integrantes mantenham o padrão físico desejado para desempenhar as ativadas específicas do Pel 

Hipo Chq, considerando que com 50% de sua capacidade operativa a fração considerada só 

consegue defender (DAMEPLAN). 
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5 O TREINAMENTO FÍSICO MILITAR NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

5.1 O TFM  

O Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) é o responsável pela pesquisa, 

coordenação, supervisão e elaboração de diretrizes relativas ao desenvolvimento e manutenção dos 

padrões físicos dos militares do Exército Brasileiro, que tem por principal objetivo dotar seu 

executante da preparação física necessária para a execução das tarefas próprias de seu cargo, 

unidade e função. A atividade é regulada pelo manual de campanha EB20-MC-10.350 - 

Treinamento Físico Militar.  

Nas OM, cabe ao chefe da 3ª seção, assessorado pelo Oficial de Treinamento Físico Militar 

(OTFM), planejar e fiscalizar o TFM de sua Unidade. Esse procedimento deve ser pautado de 

acordo com a realidade de sua unidade, levando em consideração sua missão, natureza e capacidade 

de manter a frequência das sessões de TFM. (EB20-MC-10.350, 2015) 

Os Anexos “A” até “E” do manual supracitado propõem uma série de modelos de programas 

anuais de TFM que buscam auxiliar o planejamento do chefe da 3ª seção. Após consulta ao OTFM, 

esses modelos podem ser modificados para melhor se adaptar à realidade da OM.  

Com base nos anexos supracitados, o Chefe da Seção de Operações elaborará o Quadro de 

Trabalho Semanal (QTS), que regulará o TFM da Unidade. Nesse documento constarão as sessões 

que cada SU deverá realizar ao longo da semana. Além disso, em consonância com o Manual de 

Treinamento Físico Militar (EME, 2015), o QTS dividirá atividade em três etapas: aquecimento, 

trabalho principal e volta a calma. 

O Manual de Treinamento Físico Militar (EME, 2015), define “aquecimento” como o 

conjunto de atividades físicas, cujo objetivo é preparar o executante para a realização de um 

trabalho principal mais exigente. A atividade atinge seu objetivo através do aumento da 

temperatura corporal, da extensibilidade muscular e da frequência cardíaca. 

Já a “volta a calma” tem por objetivo exatamente o contrário do aquecimento. Através de 

exercícios de alongamento e caminhada, ela busca retornar os parâmetros de respiração e a 
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frequência cardíaca aos níveis habituais. Iniciando paulatinamente a recuperação do organismo 

após a sessão. (EB20-MC-10.350, 2015) 

Além disso, tem-se o “trabalho principal” que, por definição, constitui, a atividade basilar da 

sessão de TFM. Seus objetivos principais são desenvolver as qualidades físicas e aprimorar os 

atributos morais necessários ao militar. O trabalho principal pode ser dividido em quatro grandes 

grupos de atividades: treinamento cardiopulmonar, treinamento neuromuscular, treinamento 

utilitário e desportos. (EB20-MC-10.350, 2015) 

5.1.1 Treinamento Cardiopulmonar 

O treinamento cardiopulmonar engloba todas as atividades especificamente planejadas, 

preparadas, executadas e controladas com o objetivo final de desenvolver (ou manter) a capacidade 

cardiopulmonar do militar. No Manual de Treinamento Físico Militar (EME, 2015), a caminhada, 

a corrida (contínua ou variada), a natação e o treinamento intervalado aeróbio (TIA) são citados 

como treinamentos cardiopulmonares. Embora, apenas a corrida contínua e o TIA constem nos 

programas anuais de TFM. 

Pereira e Borges (2006) destacam os benefícios da corrida ao afirmar que ela é o método 

mais simples de treinamento aeróbico, colaborando para a melhora sensível do condicionamento 

cardiorrespiratório. Ressaltam também que uma corrida de duração superior a quarenta minutos, 

feita de três a quatro vezes por semana trará um aumento considerável no consumo máximo de 

oxigênio de um indivíduo ativo. Outros efeitos benéficos do estímulo aeróbico oriundo da corrida 

são a otimização da oferta de oxigênio e de sua circulação para as musculaturas que desempenham 

o esforço. 

Smith [2019] destaca em seu programa de treinamento físico, Dressage Rider Training, a 

importância da resistência física para o cavaleiro, definindo-a como: “a capacidade do sistema 

cardiovascular de manter o movimento por um determinado período de tempo.”. Além disso, a 

preparadora física enfatiza que o processo de tomada de decisão e as reações se tornam mais lentos 

conforme o cansaço do atleta aumenta, devido à diminuição do fluxo sanguíneo para a cabeça. 

Visando atenuar essa reação fisiológica, ela inclui em seus ciclos de preparação física três sessões 

de corrida por semana. 
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5.1.2  Treinamento Neuromuscular 

O treinamento neuromuscular é aquele realizado com exercícios localizados, cujas cargas são 

variáveis e os objetivos cardeais são desenvolver a força e resistência muscular. Entre os principais 

benefícios desse tipo de treinamento podemos destacar: melhora do desempenho nas atividades de 

combate; prevenção de lesões, pois a musculatura fortalecida suporta maior carga e permite melhor 

postura para as atividades diárias e aumento da força e da resistência muscular. (EB20-MC-10.350, 

2015) 

O Manual de Treinamento Físico Militar (EME, 2015), divide o treinamento neuromuscular 

em três métodos: a ginástica básica, o treinamento de circuito e a musculação. A ginástica básica é 

um conjunto de onze exercícios, conduzidos por um guia e executado pela tropa. Além de estar 

orientada para o cumprimento dos objetivos dos treinamentos neuromusculares, a ginástica básica 

contribui para o desenvolvimento da coordenação motora de seus praticantes. 

Uma sessão de ginástica básica trabalha vários grupos musculares, entre eles: músculos 

abdominais, da região lombar, dos ombros, tríceps, posterior da coxa, anteriores da coxa e glúteos. 

Entretanto, apesar de extremamente eficiente para o desenvolvimento dos conjuntos supracitados, 

apenas dois exercícios da ginástica básica trabalham os músculos adutores do quadril, cruciais para 

o militar que pratica equitação: o agachamento afundo e o polichinelo. 

Outro método de treinamento neuromuscular é o treinamento de circuito. Esse método vale-

se de implementos e combina exercícios com intervalo ativo para desenvolver a força, a 

coordenação e resistência física dos militares. (EB20-MC-10.350, 2015) 

O treinamento de circuito é executado na Pista de Treinamento de Circuito (PTC), uma pista 

de dimensões variáveis que reúne os aparelhos empregados no treinamento de circuito. Segundo o 

Manual de Treinamento Físico Militar (EME, 2015), as dimensões da pista podem variar entre os 

intervalos: comprimento, de 25 a 35 metros; largura de cada pista, 2,60 metros e distância entre os 

aparelhos, de 1,5 a 2,5m. Conforme a figura a seguir. 
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Fotografia 5 – Croqui da PTC 

 

Fonte: EB20-MC-10.350, p 6-17 

Cada uma das pistas compreende 10 aparelhos e 10 exercícios de repouso ativo, ou seja, cada 

pista comporta até 20 militares. Seus exercícios são: flexão na barra fixa, escada, abdominal supra, 

remada vertical, rosca direta, agachamento, tira-prosa, abdominal parafuso, supino e abdominal 

infra. Já os exercícios executados no intervalo ativo são: polichinelo, pular corda, triângulo com 

apoio no braço esquerdo/direito e parada com apoio de frente. (EB20-MC-10.350, 2015) 

Ao compararmos a ginástica básica à PTC, nota-se que ambas trabalham basicamente os 

mesmos grupos musculares. Tornando-se a primeira uma alternativa viável para treinamento 

neuromuscular às OM que não possuam infraestrutura para realizar a segunda.  

O último método de treinamento neuromuscular regulado pelo Manual de Treinamento 

Físico Militar (EME, 2015) é a musculação, onde o praticante vale-se de um conjunto de pesos 

para desenvolver sua força e resistência muscular. É o método menos empregado nas OM, devido 

à dificuldade de equacionar a relação “número de militares da fração” e “quantidade de aparelhos 

disponíveis.” 

5.1.3 Treinamento Utilitário 

Segundo o Manual de Treinamento Físico Militar (EME, 2015), o treinamento utilitário é 

aquele que se utiliza de atividades físicas especificas para desenvolver (ou manter) os padrões 
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neuromusculares e cardiopulmonares do executante. Seus métodos de treinamento são: a pista de 

pentatlo militar (PPM), o circuito operacional e a ginástica com toros. 

Além disso, esse tipo de treinamento também corrobora para o desenvolvimento de atributos 

da área afetiva necessários ao militar. Por fim, é necessário destacar que o programa de TFM do 

Exército somente prevê o TFM Utilitário para as OM operativas da Força Terrestre. (EB20-MC-

10.350, 2015) 

5.2 O Trabalho Complementar do Cavaleiro 

O T C Cav constitui-se em uma série de doze exercícios desenvolvidos pelo CCFEx em 2017 

para orientar os praticantes da equitação, seja ela desportiva ou militar, no tocante à preparação 

física, dando-lhes uma nova ferramenta para melhorar seu desempenho e diminuir o risco de lesões, 

conforme a citação: 

Considerando as especificidades da prática equestre, recomenda-se a realização 

de um treinamento complementar, após o trabalho principal da sessão de TFM, 

como uma forma de preparação específica para uma melhor performance e para a 

redução de possíveis desconfortos mioarticulares provenientes da atividade de 

equitação. (TREINAMENTO COMPLEMENTAR DO CAVALEIRO, 2017, p. 

2) 

Segundo o caderno de instrução Treinamento Complementar do Cavaleiro (DECEx, 2017) o 

T C Cav deve ser executado com a frequência de, ao menos, duas vezes por semana, seja após a 

conclusão do trabalho principal previsto no QTS ou em separado, fora do horário de TFM. 

Os exercícios constantes no caderno trazem diversos benefícios ao militar, auxiliando no 

desenvolvimento do equilíbrio, no fortalecimento da musculatura do “core” e dos membros 

superiores. Além disso, de todos os métodos de TFM citados, o T C Cav é o que aborda o conjunto 

dos adutores com maior intensidade. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NA PESQUISA SOBRE O 

TREINAMENTO FÍSICO MILITAR DO PEL HIPO CHQ  

6.1 Considerações iniciais 

O presente capítulo identificará quais as influências dos programas de TFM dos RCG nos 

militares dos Pel Hipo Chq, além de propor alguns exercícios complementares com o objetivo de 

melhor preparar o militar daquela fração para a prática da equitação. 

Para isso, foi enviado um questionário a oito oficiais de cavalaria, possuidores do curso de 

Instrutor de Educação Física da EsEFEx, que desempenharam funções de oficiais subalternos (ou 

intermediários) nos Regimentos de Cavalaria de Guarda. O questionário indagava sobre a 

frequência das sessões de TFM naquelas OM; sua real capacidade de execução quando inseridas 

na rotina de um Pel Hipo e eficácia dos métodos constantes no manual EB20-MC-10.350 na 

preparação específica do militar para a equitação.  

6.2 Quanto a necessidade de uma atividade complementar à equitação 

Todos os oficiais entrevistados concordaram que somente a prática da equitação não é 

suficiente para dar ao cavaleiro um bom preparo físico e prevenir lesões. Na opinião do Capitão 

Zôrzo, essa necessidade de complementação dá-se por conta das exigências das atividades com 

cavalos, que demandam flexibilidade, alongamento e higidez muscular de seu praticante. Já o 1° 

Ten Silveira apontou a necessidade de se fortalecer a musculatura mais utilizada - por exemplo, os 

adutores e a musculatura do core – para diminuir o risco de lesões. Além disso, ele também ressalta 

a necessidade de um treinamento cardiopulmonar para que o executante obtenha um bom preparo 

físico. 

Os capitães Garcia e Douglas Castro concordam em uma preparação específica 

complementar à atividade de equitação, onde o militar do Pel Hipo Chq deveria realizar sessões de 
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treinamentos neuromusculares em academia e exercícios de propriocepção15. Tais trabalhos 

facilitariam a prevenção de lesões. 

O 1° Ten Benites também declarou em entrevista que um treinamento específico da 

musculatura mais ativada durante a equitação seria positivo para os praticantes. O entrevistado 

destacou o benefício dessas atividades, principalmente, na prevenção de lesões em militares 

oriundos do efetivo variável, onde o contato com o cavalo é menor do que na Tr Hipo. 

6.3 Quanto à prática de exercícios de alongamento antes da sessão de equitação 

Diferentemente da pergunta anterior, houve divergência entre os entrevistados quanto aos 

benefícios da prática do alongamento antes das sessões de equitação. Um quarto dos oficiais 

posicionou-se contra e 75% foi a favor. 

Tanto o Capitão Streppel quanto o 1° Ten Silveira acreditam que os exercícios de 

alongamento trariam mais benefícios se fossem executados de forma não conectada à equitação, 

uma vez que o principal objetivo desses exercícios é dotar a musculatura envolvida de maior 

flexibilidade e não a preparar para um esforço mais intenso.  Em seus questionários eles afirmam 

que execução de um aquecimento estático, ou dinâmico, seria mais eficiente para o cavaleiro 

prestes a iniciar sua sessão de equitação. 

Os Capitães Douglas Castro e Garcia, e o 1° Ten Vieira Fernandes declararam ser a favor da 

execução dos alongamentos antes do exercício, com o objetivo de aumentar a mobilidade do 

cavaleiro e aquecê-lo. Entretanto, eles alertam que o treinamento de flexibilidade antes do exercício 

compromete o trabalho dos músculos, gerando perda de força e aumentando o risco de lesões. 

O Capitão Zôrzo defende a execução de exercícios de alongamento antes da equitação, pois, 

segundo ele, tornariam o cavaleiro mais preparado para lidar com saltos, empinadas, escorregões 

ou quedas. De forma análoga, o 1° Ten Benites concorda, defendendo que a prática diminui o risco 

de contraturas. 

 
15 A propriocepção, também conhecida como cinestesia, é a capacidade que o próprio corpo tem de avaliar em que 

posição se encontra a fim de manter o perfeito equilíbrio parado, em movimento ou ao realizar esforços. 

(PINHEIRO, entre 2006 e 2019) 
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6.4 Quanto a eficácia do manual EB20-MC-10.350 para a preparação dos adutores e do 

manguito rotador 

Ao analisarem os treinamentos neuromusculares constantes no Manual de Treinamento 

Físico Militar para determinar eficácia na preparação do conjunto dos adutores e do manguito 

rotador, os especialistas ficaram mais uma vez divididos.  

Em seu questionário, o Capitão Zôrzo afirma que o manual EB20-MC-10.350 possui uma 

preocupação com a condição física geral do soldado. O Capitão Douglas Castro e o 1° Ten Silveira 

concordam que os métodos do manual supracitado estão orientados para um desenvolvimento 

neuromuscular global, mas citam a necessidade de uma preparação específica para os conjuntos 

musculares, levando em consideração a individualidade biológica de cada um. 

Já o Capitão Garcia acredita que, apesar de existirem exercícios que recrutam os conjuntos 

adutores e do manguito rotador, eles não o fazem com a ênfase necessária para a Tr Hipo. O Capitão 

Streppel e o 1° Ten Caputi corroboram essa opinião em suas entrevistas. 

Por sua vez, o 1° Ten Vieira Fernandes afirma que os cadernos de instrução do CCFEx, mais 

especificamente o T C Cav, surgiram para sanar essa demanda específica. Ele defende que ao 

conjugar os cadernos específicos ao manual EB20-MC-10.350, o militar obterá um resultado 

favorável. 

6.5 Quanto à frequência das sessões de TFM dos RCG 

Quando perguntados se o militar do RCG consegue manter a frequência prevista na literatura 

do Exército de quatro sessões semanais de TFM, o Capitão Garcia afirmou que a rotina de 

atividades extras dificultava que os militares pudessem manter uma constância nos treinamentos. 

O 1° Ten Benites opina de forma semelhante em seu depoimento, alegando que diversas 

vezes o TFM foi suprimido em detrimento de outras atividades. 

Já o 1° Ten Vieira Fernandes apresenta outro fator complicador: o horário. Em entrevista, ele 

afirma que praticar o TFM no final da tarde é algo malogrado, pois, muitos militares acabam 

utilizando esse tempo para realização de atividades administrativas. 
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Em contrapartida, o Capitão Zôrzo relata que sua OM, o 1° RCG, tem conseguido manter a 

frequência de quatro sessões semanais, oferecendo aos seus militares o tempo necessário para 

aprimorar seu preparo físico. 

Por sua vez, o Capitão Streppel a ele se alinha, pois, ele também afirma que, geralmente, são 

previstas quatro sessões de TFM semanais. Além disso, o oficial destaca que o militar que 

frequentar essas sessões poderá manter um bom preparo físico. 

6.6 Quanto à introdução de exercícios específicos na rotina do Pel Hipo Chq 

No contexto onde o S3 deve planejar as sessões de TFM da melhor forma possível para tornar 

o Pel Hipo Chq mais apto a desempenhar suas funções específicas, o 1° Ten Benites destaca, em 

seu depoimento, os benefícios da ginástica básica. Ele afirma que diversos exercícios do método 

trabalham músculos recrutados pelo cavaleiro durante a equitação, por exemplo, o apoio de frente 

e o mata borrão, que fortalecem a musculatura do core. 

O Capitão Streppel e o 1° Ten Silveira estão em consonância com o 1° Ten Benites e também 

citaram a ginástica básica como um exercício ideal para a preparação da Tr Hipo. Além da 

musculatura abrangida, outro fator que colabora para a eficiência da ginástica básica é o pouco 

tempo demandado para executá-la, fazendo com que a ginástica possa ser executada no dia a dia 

atribulado do Pel Hipo Chq.  

Em contrapartida, o 1° Vieira Fernandes, enfatiza a importância de exercícios 

proprioceptivos e de fortalecimento do Core, a título de exemplo: prancha, ponte bipodal e 

unipodal, propriocepção do tornozelo, A e agachamentos com desequilíbrio. O oficial também 

menciona o caderno de instrução T C Cav, elaborado pelo CCFEx. 

Já o Capitão Zôrzo recomenda que, além da ginástica básica, sejam realizados exercícios com 

elástico ou com fita suspensa inelástica. Tais exercícios oferecem uma alternativa aos métodos 

constantes no EB20-MC-10.350 e uma opção de aquisição mais viável quando comparadas aos 

aparelhos de musculação tradicionais. 

Por fim, o Capitão Garcia afirma que os militares devem executar um treinamento específico 

na academia, com o objetivo de desenvolver a musculatura mais requisitada, por exemplo, series 
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para manguito rotador na polia; cadeira adutora e abdutora; exercícios de fortalecimento do core; 

agachamento isolado e afundo e preensão dos joelhos na bola de pilates.  
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7  CONCLUSÃO 

Esse trabalho se propôs a avaliar a higidez física necessária ao militar da Tr Hipo, mais 

especificamente aquele do Pel Hipo Chq. Para atingir esse objetivo, buscou-se antes identificar 

como os métodos atuais de TFM do Exército Brasileiro afetam os militares daquela fração no 

tocante a execução de suas missões específicas. 

O emprego cada vez mais frequente dessa fração em patrulhamentos ostensivos ou ações de 

controle de distúrbio em um cenário volátil e assimétrico, transformou a busca constante por 

melhores táticas, técnicas e procedimentos em uma condição sine qua non para o sucesso. Nesse 

contexto, o EME, assessorado pela EsEqEx, publicou em 2017 o Manual Técnico de Equitação, 

que regula os aspectos táticos e técnicos da fração. 

Em paralelo à adequação doutrinária do Pel Hipo Chq e no ensejo de aprimorar o componente 

humano do Pel Hipo Chq, o CCFEx publicou no mesmo ano o caderno de instrução T C Cav, cujo 

conteúdo procura responder a demanda por exercícios mais específicos aos praticantes de 

equitação. 

A utilização do T C Cav tem como premissa basilar o fato de que a equitação, quer esportiva 

ou militar, é uma atividade que gera desgaste físico e mental ao praticante, pois, o corpo do 

cavaleiro sofre todas as ações das forças físicas provenientes do movimento do equino. Essas forças 

exercem tal pressão no corpo do cavaleiro que o obriga a recrutar os músculos do core e as 

articulações, gerando um movimento compensatório para absorver a energia do movimento do 

cavalo. 

Considerando esses vetores, chega-se à conclusão de que a prática da equitação por um 

indivíduo mal preparado não resultará em outra coisa senão uma lesão. Sentença confirmada pela 

pesquisa com os praticantes franceses de equitação e pelos militares do 1°/1°/2° RCG, onde 

constatou-se que as lesões indiretas superaram as quedas como causas de dor. Cabe ressaltar que 

esse desgaste é aumentado ao se utilizar o traje antitumulto e empregar o cassetete em uma situação 

de controle de distúrbios. 

Outrossim, o militar do Pel Hipo Chq possui como armamento principal a espada (ou 

cassetete), cujos golpes exigem, principalmente, a musculatura da região dos ombros. Como o 



32 

poder de combate do militar daquela fração é calcado na sua capacidade de executar os golpes a 

curto alcance com a espada, é vital que a musculatura dos ombros esteja nas melhores condições 

possíveis. 

Em oposição ao exposto no parágrafo acima, após revisão da literatura existente, feita com o 

auxílio da opinião de especialistas, constatou-se que os métodos de treinamento neuromuscular 

constantes no manual EB20-MC-10.350 abordam de forma superficial os conjuntos musculares 

dos adutores e do manguito rotador. Os oficiais consultados foram unânimes ao afirmar que o 

militar do Pel Hipo Chq necessita de exercícios complementares, a serem executados em separado, 

seja de força ou flexibilidade. 

No tocante aos exercícios específicos para a Tr Hipo, os entrevistados destacaram a ginástica 

básica e a PTC por trabalharem, em alguns de seus exercícios, a musculatura necessária a prática 

da equitação. Além disso, indicaram também, em complemento, exercícios proprioceptivos e de 

fortalecimento do Core, agachamento isolado e afundo. Do mesmo modo, sugeriram produtos de 

baixo custo, fitas elásticas e bola de pilates, que podem ser uma alternativa aos aparelhos mais 

caros como os de musculação. 

Também se constatou a necessidade de um bom preparo cardiopulmonar, já que ele retarda 

os efeitos fisiológicos do cansaço e evita que o volume sanguíneo destinado ao cérebro seja 

diminuído em prol da melhor irrigação de músculos fatigados. Essa manutenção do fluxo sanguíneo 

original dificulta que o processo de tomada de decisão e as reações do cavaleiro se tornem mais 

lentas, aumentando assim sua endurance na ação. 

Observou-se ainda, com base na experiência dos entrevistados e na pesquisa feita com o 

1°/1°/2° RCG, que grande parte dos militares da Tr Hipo não consegue executar as sessões de TFM 

na frequência mínima prevista no manual EB20-MC-10.350 de quatro sessões semanais, devido as 

concorrências de outras atividades relacionadas à rotina da OM. 

Após o exposto, é possível concluir que o militar do Pel Hipo Chq necessita, principalmente, 

de flexibilidade nas articulações, bom preparo cardiopulmonar e fortalecimento da musculatura do 

core, conjunto dos adutores e do manguito rotador. Atingidas essas condições, ele teria melhor 

capacidade de desempenhar as atividades específicas de sua fração. 



33 

Por fim, sugere-se que, em complemento aos métodos constantes no manual EB20-MC-

10.350, o S3 inclua no QTS do Pel Hipo Chq: de duas a três sessões de treinamento 

cardiopulmonar, além da prática do T C Cav, de exercícios de propriocepção e de flexibilidade. 

Tais métodos são suficientes para manter um bom preparo físico desde que seja respeitada a 

frequência das sessões de TFM.  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 1 - PESQUISA SOBRE O PADRÃO FISICO DO MILITAR DO PEL 

HIPO CHQ 

 A presente pesquisa visa avaliar, de forma quantitativa, as experiencias dos integrantes do 1° 

Pel Hipo Chq/1°Esqd/ 2° RCG para compor fonte de consulta do trabalho de conclusão de curso: 

“A higidez física necessária ao combatente da tropa hipomóvel.” Necessário para a obtenção da 

pós-graduação latu sensu da Escola de Equitação do Exército. 

 Os entrevistados foram perguntados sobre a condição física do cavaleiro e a execução do na 

prática do Aquecimento Específico para a Equitação (A E Equi) e o Trabalho Complementar do 

Cavaleiro (T C Cav). 

1. A quanto tempo o Sr é militar do 1° Esqd Fuz Hipo? 

R:_______________________________________________________________. 

2. O Sr praticava alguma atividade física regularmente antes de entrar no Exército? 

( ) Sim. Qual? ____________________________________ ( ) Não 

3. Quantas vezes por semana o Sr pratica equitação? 

R:_______________________________________________________________. 

4.  O Sr possui alguma lesão anterior que ainda cause dor? 

( ) Sim. Qual? ____________________________________ ( ) Não 

5. O Sr já sentiu dor praticando equitação? 

( ) Sim.  ( ) Não 

6.  Caso a resposta anterior seja positiva, quais foram as causas da dor? 

( ) Quedas ( ) Dores Musculares. Onde? _________________ ( ) Outros. Cite __________________ 

7.  O Sr acredita que uma melhor preparação física acarreta em menor desgaste na 

Equitação? 

( ) Sim.  ( ) Não 

  



 

8. Quantas vezes por semana o Sr pratica TFM? 

( ) 0-1 ( ) 2-3 ( ) 4 

9. O Sr considera a frequência das sessões de TFM realizadas no RCG a ideal para se manter 

um preparo físico adequado? 

( ) Sim.  ( ) Não. Por que? __________________________________________ 

10. O Sr pratica regularmente alguma atividade física além do TFM? 

( ) Sim. Qual? ____________________________________ ( ) Não 

11. O Sr realizou o A E Equi e o T C Cav? 

( ) Sim.  ( ) Não. Estava no grupo controle. 

12. Caso a resposta anterior seja positiva, o Sr acredita que o A E Equi e o T C Cav 

melhoraram sua capacidade a cavalo? 

( ) Sim.  ( ) Não 

 

Desde já, obrigado pela colaboração! 

  



 

APÊNDICE B 

QUESTIONARIO 2 - PESQUISA SOBRE O TREINAMENTO FÍSICO MILITAR DO 

PEL HIPO CHQ 

 Este questionário é dirigido a militares especializados em Educação Física que serviram em 

Regimentos de Cavalaria de Guarda e tem como objetivo construir fonte de consulta para o trabalho 

de conclusão de curso: “A higidez física necessária ao combatente da tropa hipomóvel.” Requisito 

para a obtenção da pós-graduação latu sensu da Escola de Equitação do Exército. 

 Os entrevistados foram perguntados sobre o preparo físico do combatente de um Pelotão 

Hipomovel de Choque (Pel Hipo Chq), melhores práticas já verificadas para a melhoria do 

condicionamento físico desses combatentes, além de oportunidades de melhoria nas sessões de 

Treinamento Físico Militar (TFM) executadas nos Regimentos de Cavalaria de Guarda (RCG).  

1. O senhor pratica equitação regularmente? 

R:_______________________________________________________________. 

2. Caso a resposta anterior seja positiva, com qual frequência o senhor pratica equitação? 

R:_______________________________________________________________. 

3. Qual a experiencia do senhor com a Tropa Hipomóvel? 

R:_______________________________________________________________. 

4. Quais funções o senhor desempenhou naquela Organização Militar (OM)? 

R:_______________________________________________________________. 

5. O Sr está familiarizado com o Aquecimento Específico para a Equitação (A E Equi) e o 

Trabalho Complementar do Cavaleiro (T C Cav), desenvolvidos pelo CCFEx? 

( ) Sim.  ( ) Não 

6. O Sr considera que somente a prática da equitação é suficiente para dar ao cavaleiro um 

bom preparo físico e prevenir lesões? 

( ) Sim.  ( ) Não 

7.  Por quê? 

R:_______________________________________________________________. 

  



 

8. O Sr considera que a prática de exercícios de alongamento antes de passar a perna seria 

benéfica para o militar? 

( ) Sim.  ( ) Não 

9. Por quê? 

R:_______________________________________________________________. 

10. Na opinião do senhor, os treinamentos neuromusculares previstos no manual EB20-MC-

10.350 – Treinamento Físico Militar, abordam com a ênfase necessária, músculos importantes ao 

militar do Pel Hipo Chq como os adutores ou o conjunto do manguito rotador?  

( ) Sim.  ( ) Não 

11. Por quê? 

R:_______________________________________________________________. 

12. Baseado na experiencia do Senhor, a frequência das sessões de TFM realizada nos RCG é 

suficiente para que o militar daquela OM possa desenvolver (e manter) um bom preparo físico? 

( ) Sim.  ( ) Não 

13. Por quê? 

R:_______________________________________________________________. 

14. Visando melhor preparar o militar do Pel Hipo Chq para as missões peculiares daquela 

fração, quais exercícios o OFTM poderia introduzir na rotina de TFM desse pelotão?  

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Desde já, obrigado pela colaboração! 

 


