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RESUMO 
 

BARBOSA, Luan. Aplicação da tropa hipomóvel frente a modernização da atividade de 
segurança pública. Rio de Janeiro: EsEqEx, 2019 

 
O objetivo deste estudo é avaliar a participação da tropa montada no cenário atual da 

segurança pública. Nesse campo de atuação é uma ferramenta secular a serviço do Estado nas 

garantias fundamentais da Lei e da Ordem em prol da sociedade. Há um evidente 

redirecionamento na forma de atuação das polícias nos últimos anos e esse processo surge da 

necessidade de reaproximação com a sociedade. Tais aspirações sociais vislumbram-se na 

necessidade de uma polícia cidadã, fiel representante do Estado democrático de direito e 

atenta às numerosas questões sociais que impulsionam a prática delituosa. Este trabalho 

espera colaborar para o entendimento da importância do emprego operacional do 

Policiamento Montado para as estratégias de Segurança Pública na prevenção aos delitos, 

contribuindo dessa forma para a redução dos índices de criminalidade. Portanto, temos por 

objetivo geral discutir sobre a real capacidade de adaptação e inserção do binômio homem-

cavalo no cenário moderno de segurança pública. Desta forma, busca-se principalmente 

mostrar o grau de eficiência da utilização da Tropa Montada ainda que atrelada às modernas 

tecnologias. O que discutimos no trabalho acompanha as conclusões de outros estudos sobre 

segurança pública, criminalidade e sociedade; e indicam a importância efetiva da utilização 

do binômio homem-cavalo como uma modalidade de policiamento. 

 
Palavras-chave: cavalaria; segurança pública; crime 

  



ABSTRACT 
 

BARBOSA, Luan. Application of the mounted police facing the modernization of public 
security activity. Rio de Janeiro: EsEqEx, 2019 

 

The objective of this study is to evaluate the participation of mounted troops in the 

current scenario of public security. In this field of action is a secular tool at the service of the 

State in the fundamental guarantees of Law and Order in favor of society. There is a clear 

redirection in the way police work in recent years, and this process arises from the need for 

rapprochement with society. Such social aspirations are seen in the need of a citizen police 

force, a faithful representative of the democratic State of law and attentive to the numerous 

social issues that drive the practice of crime. This article hopes to contribute to the 

understanding of the importance of the operational use of Mounted Policing for Public 

Security strategies in crime prevention, thus contributing to the reduction of crime rates.  

Therefore, our general objective is to discuss about the real adaptability and insertion 

capacity of the man-horse binomial in the modern public security scenario. Thus, it is mainly 

intended to show the degree of efficiency of the use of the Mounted Police although linked to 

modern technologies. What we discuss in this paper follows the findings of other studies on 

public safety, crime and society; and indicate the effective importance of using the binomial 

man-horse as a policing modality. 

Keywords: cavalry; public safety; crime 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mundo inteiro está em constante evolução e, com os métodos de segurança, não seria 

diferente. Diante deste cenário, e com os avanços tecnológicos, é necessário repensar a forma 

de se fazer a segurança na sociedade. Com o desenvolvimento de novos produtos e novas 

tecnologias, tornou-se fundamental, a criação de estratégias para tratar da segurança pública.  

Diversas pesquisas ao longo das décadas estudaram o avanço das tecnologias aplicadas à 

Segurança Pública. Entretanto, ainda que a Polícia Montada seja utilizada desde antes do 

advento do serviço policial moderno em 1829 (Robert Peel), muito pouco se sabe sobre o 

trabalho real deste método de policiamento, seja do ponto de vista acadêmico ou do 

profissional. 

Nos últimos anos, as unidades montadas foram submetidas aos cortes de recursos em 

diversas forças. No Reino Unido, por exemplo, devido a medidas de austeridade, algumas 

forças policiais eliminaram completamente suas capacidades montadas, enquanto outras 

desenvolveram acordos colaborativos ou de assistência mútua com forças vizinhas. Os custos 

e benefícios relativos a manter unidades hipomóveis1, fundir e centralizar recursos montados, 

ou eliminá-los no todo ou em parte não podem, no momento, ser avaliados com confiança por 

casos individuais. (Giacomantonio et al, 2015) 

No início do século XX, os grandes exércitos ao redor do mundo ainda mantinham forças 

substanciais de cavalaria. Em agosto de 1914, a grandiosa quantidade do efetivo de cavalaria 

e a natureza móvel das batalhas iniciais da Primeira Guerra Mundial, nas Frentes Ocidental e 

Oriental permitiram um número de ações tradicionais de cavalaria, ainda que menores e mais 

escassas do que nos grandes conflitos anteriores. A partir do momento em que as frentes de 

batalha se estabilizaram, uma combinação de arame farpado, metralhadoras e espingardas de 

repetição, provou ser mortífera para as tropas a cavalo. Durante o resto da primeira guerra, na 

Frente Ocidental, a cavalaria deixou, praticamente, de ter qualquer papel a desempenhar. Os 

exércitos envolvidos no conflito desmobilizaram as suas cavalarias e as usaram em outras 

funções, como infantaria e metralhadoras. 

Entretanto, algumas unidades de cavalaria foram mantidas a cavalo, na retaguarda das 

linhas, como uma reserva para contrariar um eventual rompimento, que tardou a acontecer. 

                                                           
1 Aqueles que utilizam-se do cavalo como meio de locomoção. 
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Com o advento dos carros de combate2, introduzidos na Frente Ocidental na segunda metade 

de 1916, as tropas a cavalo se tornaram lentas e vulneráveis para acompanhar eficazmente os 

deslocamentos. Estas nunca conseguiram obter um papel significativo na guerra mecanizada, 

levando a que, no planejamento de forças do pós-guerra, ela fosse substituída por forças 

baseadas em meios mecânicos, sobretudo blindados.  

Nesse interim, surge, naturalmente, o questionamento sobre o porquê do cavalo, em pleno 

século XXI, ser empregado nos patrulhamentos diários das polícias em todo o mundo. A 

realidade dos combates de alta intensidade, contudo, não se aplica à atividade policial. O 

cavalo é elemento fundamental para as principais forças policiais no âmbito nacional e 

internacional. Organizações que possuem avançado aparato tecnológico para o combate à 

criminalidade, também utilizam o tradicional policiamento montado. A tropa é organizada no 

terreno através do processo de georreferenciamento3, tendo assim a união entre o tradicional e 

o moderno. 

O policiamento montado é empregado por várias polícias metropolitanas. Em decorrência 

das deficiências estruturais das localidades, se faz necessário o emprego da tropa 

especializada de cavalaria, que permite excelente visualização, bem como se tratando de uma 

tropa de rápido emprego é utilizada nas mais variadas atuações desde shows, grandes eventos 

desportivos até o auxilio em reintegrações de posse. 

Assim como muitos outros aspectos do trabalho policial, a polícia montada também 

oferece, ao mesmo tempo, uma presença robusta e preventiva que permite a realização de 

eventos públicos dentro dos padrões de segurança e, a lembrança do uso da força quando 

necessário. No entanto, como tantas áreas especializadas de trabalho policial (Brodeur 2010), 

pouco se sabe sobre o que a polícia montada realmente faz no dia-a-dia, e menos ainda sobre 

a eficácia das unidades montadas, seja em suas próprias condições referentes a maneira de 

emprego do cavalo, seja em relação a outras maneiras de fazer policiamento, como as ações 

repressivas. 

A literatura que trata sobre o trabalho policial montado ainda é limitada em todo o 

mundo. A Europa, mais especificamente o Reino Unido, tem se debruçado mais sobre esse 

estudo e nos apresenta pesquisas qualitativas mais recentes. Embora estudos anteriores 

                                                           
2 Um sistema de armas que reúne em si, sob determinada prioridade sistémica, as cinco ações essenciais ao 
combate: Poder de fogo, Ação de Choque, Proteção, Mobilidade, Informações e Comunicações. (von Senger 
and Etterlin (1960), The World's Armored Fighting Vehicles, p.9.) 
3 É o uso da cartografia e da geoinformação a fim de identificar a localização exata das ocorrências de 
homicídio, assalto, furto, tráfico de drogas e apreensão de armas de fogo. Esses mapas geram diagnósticos e 
análises que vêm servindo de base para o Serviço de Inteligência planejar as ações de combate à criminalidade 
e cooperação entre os órgãos se segurança pública. 
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forneçam algumas informações sobre o histórico contexto de policiamento montado, 

raramente estão inclusos a coleta sistemática de dados primários ou análises comparativas 

entre policiamento montado e outras formas de trabalho policial.  

Buscando colaborar para os esforços em pesquisa na área policial trataremos sobre o caso 

do Regimento de Polícia Montada Coronel Enyr Cony dos Santos (RPMont/CECS). A partir 

do ano de 2018 o Regimento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro iniciou um 

processo de intensificação do trabalho de abordagens a pessoas. Com intuito de explorar um 

nicho de trabalho que pudesse ser executado diariamente pelo seu efetivo, atrelado a 

possibilidade de mensurar quantitativamente seus resultados com a coleta sistemática dos 

resultados obtidos, o RPMont voltou parte de seus esforços no combate específico aos crimes 

de rua e cumprimento de mandatos de prisão através das abordagens. Esse tema será melhor 

explorado em capítulos a frente. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Com o advento das tecnologias que permitiram a mecanização das tropas de cavalaria, 

bom como as invenções que substituíram os cavalos como forma de transporte nos grandes 

centros urbanos, vem à tona o questionamento acerca da utilização dos cavalos na segurança 

pública. Nesse interim, é relevante debater a eficiência do policiamento montado para suprir 

as necessidades dinâmicas da segurança pública.  

O cavalo como elemento fundamental das principais polícias metropolitanas ao redor do 

mundo é capaz de apresentar um emprego eficaz suprindo as necessidades estruturais dos 

grandes centros urbanos. Dessa forma, buscou-se apresentar, num raciocínio lógico e 

progressivo, as partes de maior relevância na história moderna de utilização do cavalo e como 

chegamos a realidade atual de desuso deste meio de combate nos conflitos de alta 

intensidade. 

Portanto, através de dados estatísticos e análises históricas, serão apresentados os motivos 

pelos quais as polícias ainda lançam mão do binômio homem-cavalo, mesmo que atrelado a 

outras formas de policiamento, para que a complexa atividade de segurança social esteja 

completa. 

 

2.1 APRESENTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

A segurança pública, dever das Polícias Militares, dentre outros órgãos do Estado, é 
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exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio 

(Art. 144, CF). Com o dinamismo da criminalidade, que se reinventa com rapidez, em busca 

de driblar as ações combativas do Estado, aliada à busca do Poder Público em maneiras 

efetivas de redução dos índices criminais, fica clara a relevância de um estudo pormenorizado 

da eficiência logística da utilização das tropas montadas, contribuindo num sistema 

extremamente complexo para manutenção da ordem social.  

Analisaremos aqui, especificamente, a efetividade do emprego do policiamento montado 

atendendo aos anseios das Corporações na prevenção e combate da criminalidade. Para tal, 

este projeto de pesquisa delimitou-se em colher informações sobre como o policiamento 

montado pode ser inserido na segurança pública moderna tendo como referências forças 

policiais metropolitanas nacionais e internacionais com ênfase nos resultados quantitativos 

(prisões e apreensões). 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 Com a adoção pelas forças de segurança pública dos avanços tecnológicos 

conseguidos pela humanidade como automóveis, novos armamentos e equipamentos, surge o 

questionamento da necessidade e da relevância do Policiamento Montado no cenário da 

segurança pública que se tornaria um meio obsoleto frente a tantas inovações. Tal dilema 

também nos leva a analisar os resultados operacionais apresentados por estas unidades 

especializadas das Corporações Policiais. Com base nisso, pretendemos responder às 

seguintes questões: 

 A utilização da Tropa Montada deve ser usada em conjunto com veículos 

automotores no Policiamento Ordinário Geral; 

 O binômio homem-cavalo demonstra alto grau de eficiência nas atividades de 

Controle de Distúrbio Civil mesmo diante do advento das munições menos letais 

mais modernas e tecnologicamente avançadas;  

 O binômio homem-cavalo, mesmo sendo utilizado há séculos pelas forças de 

segurança ainda demonstra quantitativamente sua eficácia através de prisões e 

apreensões durante patrulhamento de rotina. 

 

3. PROBLEMA 

 

 Com a inserção de novas tecnologias na atividade de segurança pública e a 
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intensificação dos combates com narcotraficantes, surge o questionamento se a utilização da 

tropa hipomóvel ainda apresenta uma efetividade no seu nicho de atuação. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 Os objetivos desta pesquisa dividir-se-ão da seguinte maneira: 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral é analisar as possibilidades de adaptação e inserção do binômio 

homem-cavalo no cenário moderno de segurança pública. Desta forma, busca principalmente 

mostrar o grau de eficácia da utilização da Tropa Montada ainda que atrelada às modernas 

tecnologias. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 O objetivo específico deste trabalho define-se pelo estudo da viabilidade da 

utilização e manutenção da Tropa Montada pelas polícias militares, seguido da busca de uma 

conclusão comparativa sobre as possibilidades de seu emprego eficiente na atividade fim. 

 

5. ORIGEM E HISTÓRIA DO CAVALO 

 

Estudos arqueológicos estimam o surgimento do cavalo na terra por volta de 50 milhões 

de anos, período conhecido como Eoceno. O ancestral era chamado Hyracotherium e se 

tratava de um animal pequeno que em sua fase adulta não passava de 30 centímetros, tinha 

peculiaridades como dorso inclinado, se alimentava de frutas e folhas, tendo também dedos 

ao invés de casco.  

Historicamente, houve após milhares de anos uma evolução gradativa do Hyracotherium 

para o cavalo que conhecemos hoje em dia, chegou se ao Equus que é a base gênese para 

todos os equinos modernos, já visto uma evolução no seu tamanho que passara de 1 metro. 

Uma das mais importantes características do cavalo - e que permitiu o sucesso de seu 

relacionamento com o homem - é que ele é um animal social, que vive em bando e precisa de 
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um líder. Sua capacidade, e mesmo vontade, de transferir lealdade determinou o 

reconhecimento do humano no lugar de outro equino como guia.  

Os cavalos foram domesticados pelos homens primitivos, se tornando de extrema 

necessidade a vida humana. Eles serviam como meio de transporte, de caça, de guerra, e até 

mesmo como alimento. Aos poucos, os demais povos aprenderam as habilidades equestres 

dos nômades e, ao conviver com o homem sedentário, o cavalo passou a ter outro papel, mais 

atrelado à vida econômica. No desenvolvimento das civilizações europeias e asiáticas os 

cavalos foram fortemente utilizados nas lidas de trabalho, como também usados em jogos, e 

como objetos de ostentação social na Europa da idade média, por pertencerem apenas aos 

aristocratas da época. 

 

5.1. O CAVALO COMO ARMA DE COMBATE 

 

A imagem do centauro – metade homem, metade cavalo – proveniente da mitologia grega 

é um ser forte, inteligente e perigoso. Essa é a imagem que o homem à cavalo gerou durante a 

história da humanidade. Para os gregos antigos, que não montavam em cavalos, deve ter sido 

aterrorizante enfrentar cavaleiros com arco e flecha invadindo seu território, saqueando 

riquezas e fugindo velozes. A figura do centauro provavelmente foi inspirada nos povos 

nômades da Ásia Central, que começaram a atacar os assentamentos agrícolas no século 2 

a.C. A coordenação, rapidez, eficácia e destreza dos cavaleiros surpreenderam aquelas 

comunidades. 

Figura 01 – Povo Mongol em combate a cavalo  
 

 
Fonte: http://www.thestoria.com.br/genghiskhan.php 
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A utilização dos cavalos em batalhas sempre foi de grande valor. Fica evidenciado 

conforme as palavras de Ruggiero Romano, a extrema vantagem da utilização de equinos 

sobre utilização na batalha, ressalta nas três hipóteses importantes, que são a utilização de 

armas de fogo com um maior poder de alcance, o segundo ponto seria a agilidade que o 

cavalo proporciona nas movimentações sendo de mais valia nas táticas de guerra, e pôr fim a 

utilização de armas e defesas de aço, onde se obtinha incontável vantagem sobre tropas 

peregrinas. (ROMANO, 1989, p.17)  

Os séculos XVIII e XIX foram marcados por ferozes batalhas. O poder equestre de uma 

nação era decisivo e fundamental na composição de seus exércitos. Montado, o guerreiro 

ficava maior, mais rápido e forte. "O papel mais importante de um cavalo numa batalha era 

fazer parte da cavalaria de frente. Essa operação, com centenas de milhares de cavalos 

emparelhados atacando o inimigo, era uma das mais apavorantes e temidas ações da história 

militar. Mil cavalos se movendo a 50 km/h é muito intimidador - além de fazer a terra tremer 

de verdade", afirma Louis DiMarco, autor de War Horse - The History of the Military Horse 

and Rider ("Cavalo de guerra, a história do cavalo militar e do cavaleiro"). 

 
Figura 02 – Carga de Cavalaria Polonesa na segunda Guerra Mundial  

 

 
Fonte: http://darozhistoriamilitar.blogspot.com/2012/03/o-sacrificio-da-uma-lenda.html 

 

Finalmente, o cavalo se mostrou de extrema importância ao longo dos séculos e que, 

mesmo nos tempos atuais tendo sua utilização diminuída, nunca deixará de ser um animal 

que marcou episódios, conquistas e determinou a história pelo passar das Eras. 
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6. ORIGEM DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Em decorrência da Guerra Napoleônica, a família real portuguesa migrou para o 

Brasil, em 1808. Com sua chegada, em 13 de maio de 1809, dia do aniversário do Príncipe 

Regente D. João criou a Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro, sendo esta formada por 

218 guardas com, organização, armas e trajes idênticos aos da Guarda Real da Polícia de 

Lisboa. Desempenhava a função de polícia judiciária, estabelecia punições, fiscalizava o 

cumprimento das mesmas e era também responsável pelos serviços públicos como 

abastecimento de água, obras urbanas, iluminação e outros serviços urbanos da cidade 

(MARCINEIRO e PACHECO, 2005).  

Aproximadamente um ano após a chegada de D. João VI, foi criada a Divisão Militar 

da Guarda Real de Polícia. Uma força policial que atuava em tempo integral, constituída no 

modelo militar e subordinada ao Ministério da Guerra e à Intendência de Polícia. Em 1822, 

declarada a Independência do Brasil e, durante o Período Imperial, o país entrou em conflitos 

internos e externos onde a força policial, chamada de Guarda Real, atuou no espaço da defesa 

interna e da segurança nacional, agindo conjuntamente com o Exército Brasileiro. 

Quando da proclamação da República em 1889, ficou definida, através do art. 5º do 

Decreto nº 1 o seguinte:  

 

“Art. 5º - Os Governos dos Estados federados adotarão com urgência todas as providências 
necessárias para a manutenção da ordem e da segurança pública, defesa e garantia da 
liberdade e dos direitos dos cidadãos quer nacionais quer estrangeiros.” 
 
Ou seja, a responsabilização dos governos estaduais pela manutenção da ordem e 

segurança pública e pela defesa e garantia da liberdade e dos direitos dos cidadãos. 

A Força Policial, no início da República, era organizada em unidades de Infantaria e 

Cavalaria. Assim sendo, a primeira morada dos cavalarianos no Rio de Janeiro ocorreu com a 

construção, entre 1906 e 1913, do 1º Regimento de Cavalaria da Brigada Policial, inaugurado 

em 5 de agosto de 1913, tendo como primeiro comandante deste aquartelamento o, à época, 

Major Caetano de Farias. 

Na década de 20 do século passado, aproximadamente, observou-se que a 

Organização Policial, chamada também de Força Pública (por colaborar com as Forças 

Armadas) passou a adotar regulamentos desta última. Diante disso, eram consideradas como 

reserva do Exército. Neste ano também foi criada a Escola Profissional, que em 1951 passou 
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a ser chamada de Escola de Formação de Oficiais, sendo transferida em 1960 para a 

Invernada dos Afonsos, no bairro de Sulacap. 

Já em 1946, a União continua com a atribuição da legislação anterior, contudo, a 

Constituição da época denominava as Forças Públicas de “Polícias Militares”, 

caracterizando-as ainda como força auxiliar instituída para segurança interna e manutenção 

da ordem nos estados. 

Em 1974, o Governo Federal decidiu, através da Lei Complementar nº 20, a fusão do 

Estado do Rio de Janeiro e do Estado da Guanabara. Ainda segundo essa lei, a nova unidade 

da federação receberia o nome de Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, as duas 

corporações até então existentes iriam se fundir. A então Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro e a Polícia Militar do Estado da Guanabara se tornariam uma só. Surgiu então a 

corporação assim como a conhecemos hoje, com seu Quartel General no antigo Quartel dos 

Barbonos, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. 

Com a promulgação da nova constituinte em 05 de outubro de 1988 definiu-se de 

maneira parcialmente inovadora o conceito de segurança. De acordo com o texto 

constitucional:  

 

“A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 

órgãos:  

I – polícia federal;  

II – polícia rodoviária federal;  

III – polícia ferroviária federal;  

IV – polícias civis;  

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.” (BRASIL, 1988).  

 

7. ORIGEM DO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA CORONEL ENYR 

CONY DOS SANTOS 

 

Conforme vimos no Capítulo anterior, o surgimento do Regimento de Cavalaria na 

corporação advém juntamente com proclamação da República, no ano de 1889. Neste ano a 

força policial foi reestruturada rompendo com o modelo imperial, sendo composta pelos 1º, 

2º e 3º Batalhões de Infantaria (BI) e o 1º Regimento de Cavalaria (RC). A distribuição das 

unidades passa a ser a seguinte: 1° BI e o 1° RC no mesmo Quartel (antiga casa dos 
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expostos). O 2° BI ficou alojado no Quartel em Botafogo. O 3° BI no Quartel do Méier. O 4° 

BI no Quartel Central da Rua Evaristo da Veiga e o 5° BI no Andaraí.  

Em 1910, a Corporação muda de nome mais uma vez, para Brigada Policial do 

Distrito Federal (FERREIRA, p.4, 2013). Através do Decreto “E” no 2.990, de 06 de agosto 

de 19694 é criado o 2º Regimento de Cavalaria da Polícia Militar. A Unidade foi alojada, 

provisoriamente, na sede da Administração Regional de Campo Grande, ficando seus cavalos 

estabulados em fazendas pertencentes ao estado naquela região.  

Em 11 de maio de 1972, transferiu-se para as suas atuais instalações em Campo 

Grande. Em 1977, passou a chamar-se Regimento de Policia Montada (RPMont) que, por 

fim, em 13 de junho de 1986, veio a receber o nome atual: REGIMENTO CORONEL ENYR 

CONY DOS SANTOS.  

Nos dias atuais, a PMERJ conta apenas com um Regimento de Policiamento 

Montado. O Regimento Coronel Enyr Cony dos Santos (RCECS/RPMont) é o responsável 

por irradiar quaisquer modalidades de policiamento que utilize o cavalo.  

 

8. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

Neste capítulo serão abordadas literaturas que tratam diretamente sobre Polícia Montada 

com o intuito de fornecer uma visão geral da evolução e usos das unidades policiais 

montadas. Neste trabalho assumiremos o estudo interdisciplinar sobre o trabalho da polícia 

no contexto da Segurança Pública como, por exemplo, a importância do trabalho policial 

preventivo, uma polícia de proximidade amparada nos ditames da polícia moderna e a 

atividade de controle de distúrbios civis. Assim, desenvolveremos um ponto de partida para 

entender o lugar do binômio5 homem-cavalo no policiamento do século XXI. 

 

“Falar em policiamento de proximidade é reconhecer que as forças policiais não devem 
apenas atuar após o acontecimento, restabelecendo a ordem pública perturbada pelos conflitos 
(Coelho, 1998, p. 23), como tal uma polícia de proximidade que conhece bem o território de 
atuação está mais disponível a criar uma dinâmica de segurança, tanto na prevenção e 
dissuasão como na repressão, sempre que esta for necessária (Lourenço, 1998, p. 53).” 
(Dores, 2015) 
 
De acordo com Ferreira (2015), ao policiamento montado estão atreladas diversas 

características que corroboram favoravelmente ao seu emprego. A ostensividade e o campo 

                                                           
4 Acervo Histórico do RCECS, conteúdo do livro histórico. 
5 O binômio é a unidade mínima da Tropa montada, sendo composto pela união entre o Homem e o 
Cavalo. 
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de visão: de acordo com a missão das polícias militares de executar um policiamento 

preventivo ostensivo, quanto mais visível for a polícia à população, tanto menor será a 

probabilidade de acontecerem os ilícitos penais e, consequentemente, maior a sensação de 

segurança. O efeito psicológico: por seu grande porte físico, o cavalo infunde respeito às 

pessoas, fator importante que contribui nas ações de tropa montada. O poder repressivo: por 

inspirar noção de poder e força, em face do grande porte do cavalo, as vezes a simples 

presença da tropa montada desencoraja desinteligências e tumultos, levando as partes 

rapidamente à negociação. A flexibilidade: o cavalo, por não depender de vias padrão para se 

deslocar, pode ser utilizado onde as viaturas convencionais não passariam. A economia de 

efetivo: a combinação de ostensividade, do efeito psicológico, do poder repressivo, da 

mobilidade e da flexibilidade, confere ao policiamento montado a capacidade de ampliar sua 

área de responsabilidade e segurança com um número reduzido de policiais militares. 

Portanto, a tropa montada, em suma, apresenta alta mobilidade associada à baixa 

velocidade, favorecendo a aproximação e a interação com a comunidade, diferentemente do 

que ocorre em viaturas motorizadas. O efeito intimidador gerado pelo policiamento montado 

em cidadãos mal intencionados é muito grande, pela altivez e imponência do policial 

montado. Paradoxalmente, é muito comum que curiosos queiram se aproximar de patrulhas 

montadas pela beleza e docilidade dos animais. Por estar num plano elevado quando 

montado, o policial tem um ótimo campo de visão, ao tempo em que é percebido a 

relativamente grandes distâncias, prevenindo ações delituosas num grande raio de ação. Em 

meio ao trânsito e agitação dos grandes centros urbanos, áreas em que animais praticamente 

já não são utilizados como meio de transporte, o policial montado causa grande impacto e 

visibilidade. Essa estranheza gerada é muito positiva para aumentar a ostensividade do 

policiamento. De acordo com especialistas em policiamento montado, na ocorrência de 

tumultos em meio a grande aglomeração de pessoas, basta a guarnição empunhar o bastão 

para que haja o controle do tumulto, na maioria das vezes sem uso da força. O policiamento 

montado pode ser utilizado na areia de uma praia, na grama de um parque ou no asfalto de 

uma avenida. Pode atravessar canteiros e deslocar-se na contramão de uma via. Essa 

versatilidade é uma grande vantagem para a eficiência do policiamento. 
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Figura 03 – Polícia Montada em Nova York durante evento do Super Bowl - 2014  
 

 
Fonte: Flickr (acesso em 19/09/2019) 

 

Dessa maneira citamos seis motivos para utilização do policiamento montado: alta 

mobilidade e baixa velocidade, imponência, visibilidade, estranheza positiva, força de 

repressão e variedade topográfica. Os estudiosos que abordam a atividade de polícia montada 

sugerem três funções principais mais frequentes realizadas por unidades montadas: o controle 

de distúrbios civis ou garantia da lei e da ordem, patrulhamento ordinário montado e 

exibições cerimoniais e comunitárias. 

 

8.1  O Controle de Distúrbios Civis (CDC) 

 

Historicamente as unidades à cavalo encontraram seu principal propósito no controle 

de distúrbios civis com características repressivas. Enquanto não é evidência de que as 

unidades montadas são mais eficazes do que outras modalidades de policiamento, é pelo 

menos sugestivo que há certo incentivo para a existência de unidades montadas nos eventos 

de Controle de Distúrbios Civis. 

Um forte ponto em comum presente em diversas literaturas que tratam sobre o 

policiamento montado é a importância do binômio homem-cavalo no controle de grandes 
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multidões. Esta é uma das contribuições mais latentes do policiamento montado no cenário de 

segurança pública e considerada preferível em relação a policiais a pé e aos veículos 

motorizados neste contexto (Scott, 1970). Isso é atribuído a maior visibilidade do binômio 

homem-cavalo; respeito público; medo dos animais e um efeito pacificador potencial em 

multidões (Scott, 1970). 

Nestes termos, o policiamento para preservação da ordem pública é muito sobre 

prevenção, e uma quantidade substancial dos artigos nas últimas duas décadas concentrou-se 

no que diferencia o policiamento montado do a pé na eficácia onde as multidões se tornam 

violentas ou perturbadoras.  

Quando observado o efetivo montado empenhado na ocupação do terreno fica visível 

a economia de meios que o policiamento montado oferece. Em virtude da sua dimensão, a 

força à cavalo traz visibilidade e ocupa muito mais terreno do que uma força apeada. Em seu 

artigo, Dores (2015) afirma que: 

 

 “Cada cavaleiro, a cavalo, ocupa sensivelmente uma superfície de 2,5m no sentido do 
comprimento por 1m de largura e o intervalo entre cavaleiros é normalmente de 0,5m, 
podendo, consoante as circunstâncias, sofrer variações. Assim um pelotão com 20 militares a 
uma fileira ocupa uma frente de 32 metros. Também a visibilidade é um fator determinante, 
pois conforme afirma a Gendarmerie Nationale 6 (seis) cavaleiros ocupam tanto espaço como 
cerca de 15 a 20 policiais a pé.”  

 

Figura 04 – Tropa Montada PMERJ posicionada em ação de Controle de Distúrbio Civil 

 

Fonte: Seção de Relações Públicas do RPMont/CECS 
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 Dessa maneira, o binômio homem-cavalo ainda demonstra alto grau de eficiência 

nas atividades de Controle de Distúrbio Civil mesmo diante do advento das munições menos 

letais mais modernas e tecnologicamente avançadas. 

 
8.2  Policiamento Ordinário Comum Montado (POG Mont) 

 

Embora a polícia montada tenha sido historicamente ligada a atividade de controle de 

distúrbios civis na garantia da Lei e da Ordem, estes eventos não ocorrem rotineiramente nas 

cidades urbanas. 

Portanto, atualmente o policiamento ordinário ocupa a maior parte do tempo da 

atividade de polícia montada. Embora a introdução de veículos motorizados tenha substituído 

o transporte a cavalo, Scott (1970) concluiu que os cavalos policiais ainda ocupavam um 

papel importante no patrulhamento urbano. No patrulhamento rotineiro a polícia montada é 

associada a grande visibilidade, confiança e sensação de segurança. Para Dores (2015), o 

policiamento montado: 

 

“Caracteriza-se por um médio raio de ação, consequência de uma maior velocidade de 
deslocamento (6 km/h), possibilidade de acesso a quase todos os locais, aproximação discreta, 
possibilita ao policial um grande campo de observação e uma razoável capacidade de 
perseguição, favorecendo o contato direto com pessoas e locais. Pela sua imponência, o 
policiamento montado é um fator desencorajador de ações contra a sua segurança” (GNR, 
1997, pp. I-17 – tradução livre). 
 
Como visto acima, segundo a literatura existente, a utilização do cavalo garante ao 

policial montado maior campo de visão. O primeiro nível de demonstração da força é a 

simples presença do cavalo, um animal grande e robusto, permitindo ainda que o policial seja 

visto e tenha o campo de visão aumentado. Somando-se a estatura do cavalo, o policial sobre 

seu dorso fica, em média, a 2,5 metros do solo, garantindo maior ostensividade. 

A mobilidade se apresenta como outro fator importante que o policiamento montado 

oferece. A capacidade que o cavalo possui de percorrer com certa rapidez uma área grande 

ainda pode ser aumentada, utilizando-se do andadura de trote e, excepcionalmente à galope, 

conforme a composição do terreno. Como resultado positivo à Corporação Policial está a 

economia considerável de efetivo para cobrir áreas maiores e com grande aglomeração de 

pessoas onde os veículos automotores teriam certa dificuldade. Essa mobilidade garante o 

emprego da tropa hipomóvel em grandes eventos tais como policiamento em praças 

desportivas, onde há aglomeração de pessoas e muitas vezes faz-se necessária a utilização de 
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uma força de dissuasão, unindo mobilidade e visibilidade, para que se evite conflitos entre 

torcedores. 

 

 

Figura 05 – POG Mont PMERJ no bairro da Urca (março/2019) 
 

 
 

Fonte: Seção de Relações Públicas do RPMont/CECS 

 

Além disso, Sartório (2005), afirma que pelo fato do animal não depender de vias de 

acesso padrão para se deslocar, o mesmo pode ser utilizado em qualquer terreno, inclusive 

naqueles em que se torna difícil o deslocamento de viaturas ou mesmo do homem apeado, se 

dirigindo com facilidade a quase qualquer ponto, não ficando retido em congestionamentos 

ou no meio de grandes multidões. 

Após estudar os efeitos do cavalo na atividade policial, Nascimento apud Rodrigues et 

al, 1994, concluiu que "o policiamento montado congela o pensamento e esquema de projeto 

de ação delituosa de delinquentes, fazendo com que desista do ato criminoso. O que não 

ocorre com outros processos de policiamento", segundo o autor, situação que a psicologia 

explica. 
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Ademais, há também o que pode ser a maior contribuição desse meio de policiamento, 

ainda que de difícil mensuração, que é a prevenção através da presença do binômio homem-

cavalo. Eduardo da Costa Soeiro (2003), Major de Cavalaria do Exército Brasileiro, afirma: 

 

“A simples presença do animal conduzindo sobre seu dorso um elemento fardado, impõe um 
efeito psicológico e um poder repressivo, devido a seu porte avantajado. O cavalo 
proporciona ao cavaleiro um maior campo de visão, uma grande mobilidade e ótima 
flexibilidade, isto resultará numa diminuição do efetivo a ser empregado, posto que o homem 
a pé se dissipa na multidão”  
 
Ressalta-se, ainda, o fator psicológico como uma das mais importantes características 

desse policiamento. O animal por ser forte, infunde respeito às pessoas, sendo sua presença 

fator de maior sucesso nas ações preventivas e repressivas. 

 

8.4  Utilização da Viatura (VTR) Leve de Apoio 

 

Uma ferramenta fundamental para o sucesso do emprego do Policiamento Montado é 

a utilização da viatura de apoio. Essa viatura deve contar com, no mínimo, dois policiais 

militares prontos a cavalo, ou seja, que tenham condições de montar e assumir o serviço de 

Pog Mont na rua, mais o motorista. Portanto, a viatura seria composta da seguinte maneira: 

Motorista (M1), Policial 1 (P1) e Policial 2 (P2) sendo P1 e P2 detentores, pelo menos, do 

Curso de Policiamento Montado, estando assim aptos a assumirem o Policiamento a qualquer 

momento. 

O objetivo dessa viatura de apoio é quando o atendimento de uma ocorrência resultar 

na necessidade de conduzir as partes envolvidas à Delegacia de Polícia, a guarnição solicitará 

apoio a esta VTR. Neste momento, dois policiais da guarnição da viatura substituirão os 

policiais a cavalo, que serão os condutores da ocorrência na Delegacia de Polícia. Esse 

processo tem o intuito de dar continuidade ao policiamento previamente planejado em apoio 

aos Batalhões de área. Dessa maneira, o policiamento montado não perde sua efetividade 

quando for necessária a atuação sendo na condução ou sendo na prisão de suspeitos. 

Veremos no Capítulo 9, adiante, que as ocorrências supracitadas são uma realidade 

constante na rotina do Policiamento Montado do RPMont/CECS. 
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8.5  Cerimonial e Caráter Social 

 

A Cavalaria é uma tradicional arma dos exércitos. A mais antiga após a infantaria. 

Mesmo que os cavalos não sejam mais utilizados em combate, as forças terrestres ainda 

utilizam o binômio para cerimônias e formaturas. O cavalo se apresenta como elemento 

atrativo à população facilitando a aproximação da sociedade junto às polícias. 

 

Figura 06 – Desfile Cívico em comemoração ao aniversário da Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro 

 

 
 

Fonte: Seção de Relações Públicas do RPMont/CECS 

 

Como observado no Capítulo 1, a eficácia da polícia não é apenas vista no 

policiamento, seja ele preventivo ou repressivo, como prisões e cumprimento de mandados 

por crimes já cometidos, mas também no processo de polícia de proximidade.  

Em que pese o respeito, pelo tamanho e força do cavalo, não afasta a sociedade, que 

se aproximam da instituição pela curiosidade e pela simpatia com o animal, dócil e atípico ao 

cenário das modernas cidades. 
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Figura 07 – Polícia e Sociedade em interação 

 

 
 

Fonte: Seção de Relações Públicas do RPMont/CECS 

 

Inaugurado em 1996, o Centro de Equoterapia do RPMont/CECS já realizou mais de 

15.000 atendimentos contabilizados. O espaço, que conta com alguns consultórios equipados 

para prestar assistência nas áreas de fisioterapia, psicologia, medicina e fonoaudiologia; 

trabalha a terapia com cavalos utilizando instrumentos como bolas, bambolês, fantoches e 

macas. A meta funcional motora da Equoterapia é de desenvolver no praticante capacidades 

funcionais que permitam sua independência nas atividades de vida diária. 

 

Figura 07 – Polícia e Sociedade em interação 

 

 
 

Fonte: Seção de Relações Públicas do RPMont/CECS 
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O RPMont/CECS trabalha atualmente atendendo às segundas, quartas e sextas-feiras. 

A criança é atendida no todo, tendo acesso a fisioterapeutas, fonoaudiólogos e médicos na 

unidade de polícia montada. O projeto de Equoterapia atende a filhos de policiais militares e 

público civil em geral. 

 

9. ESTUDO DE CASO – RPMONT/CECS 

 

Através da resolução nº 507 de 18 de outubro de 2011, da Secretaria Estadual de 

Segurança Pública, o RPMont/CECS passou a ser subordinado ao Comando de Policiamento 

Especializado (CPE)6. Assim o Regimento passou a ser empregado de forma estratégica nas 

ações de redução dos índices criminais atreladas às ações esporádicas de Controle de 

Distúrbios Civis.  

Nos capítulos anteriores concluímos que mesmo que a polícia montada tenha sido ligada 

a atividade de controle de distúrbios civis, estes eventos não ocorrem rotineiramente nas 

cidades urbanas. Portanto, é necessário consolidar um nicho de atuação onde a polícia 

montada possa ser empregada diariamente. Isso possibilita que a tropa a cavalo demonstre 

sua capacidade de atuação em amplas frentes.  

Especificamente no caso no RPMONT/CECS apresentaremos alguns dados dos anos de 

2016, 2017 e 2018 como forma de acompanhar a evolução dos números e avaliar de maneira 

quantitativa a atuação deste Regimento no cenário de segurança pública do Rio de Janeiro. O 

Regimento de Polícia Montada Coronel Enyr Cony dos Santos iniciou no ano de 2018, 

através de uma ação do Comando da Unidade, uma intensificação na sua atuação em 

abordagens a pessoas. O enfoque nas abordagens se deu através de uma preparação dos meios 

e intensificação do uso da ferramenta do Portal de Segurança que é um sistema compartilhado 

entre as polícias civil e militar visando facilitar o trabalho de ambas as instituições, através da 

racionalização de um banco de dados.  

No ano de 2016 foram 70 apoios em estádios. Em 2017 o policiamento montado atuou 

132 vezes em praças desportivas. Já em 2018, o RCECS esteve presente 112 vezes nas praças 

desportivas na capital e no interior do estado do Rio de Janeiro. 

                                                           
6  COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO (CPE) – É um órgão da Policia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro que funciona como comando intermediário entre o Comando Geral da PMERJ e os batalhões de 
policiamento especializado. Atualmente encontra-se subordinado ao CPE as seguintes unidades Operacionais: 
Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Batalhão de Policiamento de Vias Especiais (BPVE), Batalhão de 
Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (GEPE), 
Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) e Regimento Coronel Enyr Cony dos Santos Coronel Enyr Cony dos 
Santos (RPMont/RCECS). 
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Gráfico 1 – Consultas ao Portal de Segurança (SESEG) 

 
Fonte: Elaboração Própria – Dados fornecidos pela Seção de Planejamento do RPMont/CECS 

 

Ao analisarmos o gráfico acima fica evidente a mudança de estratégia no que tange a 

atuação do Policiamento Ordinário Geral Montado na sua rotina. Esse resultado foi fruto de 

um trabalho inicialmente de conscientização dos policiais sobre a importância de quantificar 

os resultados do Regimento.  

Quando colocada em prática, a experiência trazida de outras Polícias Militares do Brasil 

de imediato mostrou sua eficiência. O método de abordagem a pessoas anteriormente bem 

sucedido em outras capitais como, por exemplo, São Paulo, também gerou dados positivos na 

capital fluminense. No primeiro ano de experiência, onde foram realizadas 15.399 consultas 

ao portal de segurança em busca de foragidos, o RPMont/CECS alcançou um aumento de 

68% em seus resultados operacionais, tendo concluído 150 ocorrências entre prisões e 

apreensões. Importante destacar que todos esses resultados foram provenientes do 

patrulhamento de rotina do RPMont/CECS. 
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Gráfico 2 – Ocorrências que geraram Boletim Policial Militar 

 
Fonte: Elaboração Própria – Dados fornecidos pela Seção de Planejamento do RPMont/CECS 

 

Nos capítulos anteriores discutimos que mesmo a polícia montada tenso sido 

historicamente relacionada a atividade de controle de distúrbios civis na atividades de 

Garantia da Lei e da Ordem, estes eventos não são diários, mesmo nos grandes centros 

urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. A atuação, mesmo que em praças desportivas, 

duas vezes na semana (em média) não é suficiente para justificar o gasto com a manutenção 

de um Regimento de Polícia Montada pelas polícias militares.  

  

Gráfico 3 – Unidades Operacionais Apoiadas (2018) 

 

 
Fonte: Dados fornecidos pela Seção de Planejamento do RPMont/CECS 
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Como forma de utilizar estrategicamente a ferramenta de polícia montada, o 

Policiamento Ordinário é empregado diariamente no Estado do Rio de Janeiro, ocupando a 

maior parte do tempo da atividade de polícia montada. Somente em 2018 foram mais de 20 

(vinte) Batalhões de Polícia Militar apoiados operacionalmente, totalizando 1.179 (mil sento 

e setenta e nove) apoios pelo RPMont/CECS. 

Portanto, o binômio homem-cavalo, mesmo sendo utilizado há séculos pelas forças de 

segurança ainda demonstra quantitativamente sua eficácia através de prisões e apreensões 

durante patrulhamento de rotina. 

 

10.  CONCLUSÃO  

 

Os benefícios potenciais da tropa hipomóvel passam pela contribuição para a 

prevenção da criminalidade (Swindell, 2007, p. 3), pelo policiamento de proximidade, pelo 

aumento do sentimento de segurança que gera na população e pelo estreitamento das relações 

comunitárias (Roth, 1998, p. 718).  

São também potencialidades a visibilidade do militar e a capacidade do cidadão ver 

esse mesmo militar durante mais tempo e maior espaço (Swindell, 2007, p. 10), o raio de 

patrulhamento superior ao da patrulha a pé e mais ecológico e econômico que o 

patrulhamento motorizado (Swindell, 2007, p. 10), a capacidade de chegar a locais 

inacessíveis a viaturas e a empatia que causa no cidadão ao mesmo tempo em que é uma 

demonstração de força.  

Também se apontam como potencialidades a capacidade de executar ações de 

Controle de Distúrbios Civis, em coordenação com o Batalhão de Choque, quer seja na 

contenção, dissuasão ou repressão, bem como o poder de choque, a velocidade, a capacidade 

de realizar abertura e fecho de itinerários com elevada mobilidade, sobretudo em grandes 

eventos, tais como os espetáculos desportivos ou culturais, e a capacidade de executar 

eficazmente o controle de multidões (Fine, 2001, p. 2). 

Buscando reunir o tradicional ao moderno e demonstrar, como foi pretendido neste 

trabalho, é fundamental a utilização em conjunto da Tropa Montada com viaturas 

operacionais leves. Quando do atendimento de uma ocorrência, os policiais que compõem a 

viatura substituem os policiais que estavam a cavalo e que irão conduzir a ocorrência até a 

delegacia. 
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Quanto às limitações que as forças a cavalo apresentam podem ser divididas em dois 

tipos: limitações relacionadas com a estrutura e limitações relacionadas com a natureza dos 

solípedes. Nas primeiras insere-se o apoio logístico necessário, sejam instalações, viaturas 

específicas de transporte ou equipamento próprio (Roth, 1998, p. 718), os meios de projeção 

da força que resulta num tempo de prontidão mais elevado, os problemas financeiros 

associados à aquisição de solípedes e os custos de manutenção sanitária dos animais.  

Quanto às limitações fruto da natureza dos solípedes pode-se apontar a incapacidade 

de atuação dentro de edifícios ou locais com piso muito escorregadio, a dificuldade de 

patrulhar a cavalo durante os períodos de intempéries ou mal tempo (Roth, 1998, p. 718), 

problemas associados aos resíduos que os cavalos deixam nas ruas, o limite horário de 

empenhamento diário ou estático muito prolongado dos cavalos, devido à necessidade de 

fornecimento de água e comida, e o tempo requerido de preparação da montada. Ainda pode 

ser considerada uma limitação às reações do cavalo, pois, por mais treinado que esteja, existe 

sempre alguma imprevisibilidade e vulnerabilidade (Roth, 1998, p. 718). 
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