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RESUMO 
O presente estudo procurou apresentar uma proposta de aprestamento do Esquadrão de Fuzileiros 
Hipomóvel, dos Regimentos de Cavalaria de Guarda (RCG), em Operações de Controle de Distúrbios 
(OCD) na Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Através do embasamento teórico, de uma análise 
doutrinária e da experiência vivida pelo autor e por militares do Exército Brasileiro e das Polícias 
Militares, estabeleceu-se, ao final do trabalho, a confecção de uma lista de materiais, equipamentos e 
armamentos que pudessem oferecer as melhores condições de emprego das tropas hipomóveis 
neste tipo de operação. A tropa hipomóvel do Exército Brasileiro é uma fração ímpar no 
restabelecimento da ordem pública, uma vez esgotados os recursos das Forças de Segurança. Seu 
emprego em operações de garantia da lei e da ordem é amparado pela Constituição Federal de 1988. 
Devido às suas características como flexibilidade, mobilidade, ostensividade, alto poder repressivo e 
poder psicológico, os Esquadrões de Fuzileiros Hipomóveis se tornam uma valiosa ferramenta no 
emprego em operações de controle de distúrbios. Ao iniciar o estudo, foram abordadas as 
características e vantagens das tropas hipomóveis, composições, suas formas de emprego, além de 
equipamentos e materiais utilizados. Com as informações colhidas durante a confecção do trabalho, 
foi apresentada, ao final do estudo, uma proposta de aprestamento do Esquadrão de Fuzileiros 
Hipomóvel, com a finalidade de lhe proporcionar uma maior capacidade, proteção e segurança 
durante sua atuação no controle de distúrbios. 

 
Palavras-chave: Exército Brasileiro. Polícias Militares. Garantia da Lei e da Ordem. Controle de 
Distúrbios. Tropa Hipomóvel. Aprestamento. 

 
ABSTRACT 
The present study sought to present a proposal for readjustment of the Hippomobile Squadron, of the 
Cavalry Guard Regiments (RCG), in Disturbance Control Operations (OCD) in the Law and Order 
Guarantee (GLO). Through the theoretical basis, a doctrinal analysis and the experience lived by the 
author and by military personnel from the Brazilian Army and the Military Police, it was established, at 
the end of the work, the making of a list of materials, equipment and armaments that could offer the 
better conditions for the employment of the mobile troops in this type of operation. The Brazilian 
Army's hippomobile troop is a unique fraction in the restoration of public order, once the resources of 
the Security Forces have been exhausted. Their employment in law and order guarantee operations is 
supported by the Federal Constitution of 1988. Due to their characteristics such as flexibility, mobility, 
ostensibility, high repressive power and psychological power, the Hippomobile Squadrons become a 
valuable tool in employment in riot control operations. At the beginning of the study, the characteristics 
and advantages of the hippomobile troops, compositions, their forms of employment, as well as the 
equipment and materials used. With the information gathered during the preparation of the work, at the 
end of the study, a proposal was made to prepare the Hippomobile Squadron, with the purpose of 
providing it with greater capacity, protection and safety during its performance in the control of 
disturbances. 
 
Key-words: Brazilian Army. Military Police. Law and Order Guarantee. Disturbance Control. 
Hippomobile Troop. Readiness.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de sua história mais recente, o Brasil apresentou uma crescente 

crise referente à segurança pública envolvendo diversos Estados da Federação. A 

sociedade, principalmente a residente nos grandes centros urbanos, demonstra uma 

certa insegurança com relação a violência apresentada nas mais diversas maneiras. 

O crime organizado se instalou no meio da sociedade brasileira e as Forças 

de Segurança Pública tem agido contra estas organizações, mesmo diante das 

dificuldades e limitações existentes. Entretanto, em certas ocasiões, as capacidades 

das Forças de Segurança são esgotadas em vista da sua insuficiência para conter 

as ações adversas existentes. Neste caso, as Forças Armadas podem ser acionadas 

para atuar em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), como descreve o 

Manual de Campanha Operações de Garantia da Lei e da Ordem, em cumprimento 

ao previsto na Constituição Federal de 1988. 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. (Art. 142, CF 88) 

 
As Forças Armadas são chamadas a atuar em Op GLO quando os 
instrumentos previstos no Art 144 da CF/88, que definem os órgãos 
encarregados pela segurança pública, forem formalmente decretados como 
indisponíveis, insuficientes ou inexistentes, sendo solicitado apoio pelo 
governador do Estado (ou Distrito Federal) ao Presidente da República. 
(EB70-MC-10.242, MANUAL DE CAMPANHA OPERAÇÕES DE 
GARANTIA DA LEI E DA ORDEM) 

 
Nos últimos anos, foi notável uma maior participação do Exército Brasileiro 

nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem, principalmente no contexto onde se 

exigia o controle de situações nas quais se verificou o esgotamento dos meios de 

segurança pública para a preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio. Um exemplo disto foi a Intervenção Federal ocorrida no estado do Rio 

de Janeiro, além das greves executadas pelas próprias polícias militares, 

destacando o episódio da greve da Polícia Militar do Estado do Ceará, ocorrido mais 

recentemente. 

Diante das mais diversas causas, como sociais, econômicas, políticas e/ou 

religiosas, as pessoas se aglomeram, como forma de manifestação e podem praticar 

atos de violência, prejudicando a manutenção da lei e da ordem. Nessas situações, 
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o Exército Brasileiro pode participar ou cooperar com a atuação das Polícias 

Militares para o controle das referidas manifestações. 

Desta maneira, faz-se primordial o preparo e o adestramento da Força 

Terrestre no emprego neste tipo de Operação, nos mais diversos pontos do Brasil. 

Com a evolução dos meios de combate, o emprego do cavalo em operações 

teve seu espectro de atuação reduzido. No entanto, o estudo sobre o emprego da 

Força Terrestre em operações de Garantia da Lei e da Ordem abriu uma nova 

possibilidade do cavalo em combate, dadas as características peculiares da tropa 

hipomóvel e as suas possibilidades de atuação, em particular pelo aproveitamento 

das capacidades que os Regimentos de Cavalaria de Guardas possuem. 

A utilização da tropa hipomóvel, empregada com êxito pelas diversas polícias 

militares dos estados brasileiros, tem se demonstrado um elemento diferenciador 

nas operações de Garantia da Lei e da Ordem, sejam em missões de patrulhamento 

ostensivo nas áreas urbanas e rurais, quanto em missões de controle de distúrbios, 

apresentando grande êxito no cumprimento da missão.  

Para MENDES, 2014, o “conjunto” militar e cavalo torna-se um personagem 

fundamental nas operações de GLO, pois o equino potencializa a ação do militar 

quando montado, tanto nas atividades de patrulhamento e escoltas, quanto no 

controle de distúrbios civis atuando na dispersão de agressores em manifestações. 

O cavalo, por conta de sua imponência e estrutura física, age diretamente no 

psicológico dos infratores, fazendo-os cerrar suas atitudes hostis, além do que, a 

posição mais elevada do cavaleiro montado traz uma visão privilegiada em relação 

ao homem a pé. 

Por muitos anos o emprego das tropas hipomóveis dos RCG, particularmente 

nas operações de GLO, foi deixado de lado e, mais recentemente, tendo em vista a 

verificação de sua importância no contexto destas operações, o DECEx aprovou o 

Manual Técnico Equitação (EB60-MT-26.401), 1ª edição, 2017, onde aborda, 

resumidamente, o emprego operacional desta fração. Mesmo sendo um manual 

técnico, vale concordar que o primeiro passo para o estudo da doutrina do emprego 

das tropas hipomóveis foi dado. 

Dadas essas considerações, o foco deste trabalho é apresentar uma proposta 

de aprestamento do Esquadrão de Fuzileiros Hipomóvel dos RCG, para atuação em 

Operações de Controle de Distúrbios (OCD) em missões de Garantia da Lei e da 

Ordem.  



7 
 

Ao realizar a análise das possibilidades e necessidades desta fração nas 

OCD, serão estudados os materiais indispensáveis para que a mesma obtenha uma 

maior capacidade operativa, enfatizando os itens de equipamento de proteção 

individual e do cavalo, o armamento a ser empregado pelos diversos militares, a 

utilização do sistema de comunicações, entre outros itens julgados importantes. 

 

1.1 PROBLEMA 

A pesquisa terá o enfoque nas tropas hipomóveis dos Regimentos de 

Cavalaria de Guarda, no intuito de propor um modelo de aprestamento do 

Esquadrão de Fuzileiros Hipomóvel no seu emprego em operações de Controle de 

Distúrbios na Garantia da Lei e da Ordem, através de materiais publicados, 

questionário e da experiência própria e daquelas vividas por diversos militares em 

operações de GLO. 

No intuito de orientar a pesquisa e o desenvolvimento dos trabalhos a serem 

realizados, o estudo será dirigido com foco no seguinte problema: a fim de melhor 

capacitar o Esquadrão de Fuzileiros Hipomóvel no cumprimento de missões de 

controle de distúrbios em operações de garantia da lei e da ordem, quais materiais e 

equipamentos são considerados como os mais indicados e eficientes, garantindo-lhe 

o melhor cumprimento da missão? 

 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de se obter um melhor preparo dos Esquadrões de Fuzileiros 

Hipomóveis dos Regimentos de Cavalaria de Guarda do Exército Brasileiro nas 

Operações de Controle de Distúrbios, o presente estudo pretende analisar os 

diversos materiais existentes no Exército e também nas Polícias Militares, como 

armamentos e equipamentos, que podem ser utilizados por aquelas frações, 

permitindo o sucesso no cumprimento das ações a serem realizadas. 

Para viabilizar o atingimento do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

seguintes objetivos específicos, de forma que se tenha uma sequência lógica e 

facilitadora do raciocínio descritivo apresentado neste trabalho:  

a) citar a forma com que o Esquadrão de Fuzileiros Hipomóvel atua nas 

Operações de Controle de Distúrbios; 

b) apresentar a constituição dos Esquadrões de Fuzileiros Hipomóvel dos 

Regimentos de Cavalaria de Guarda no emprego em OCD; 
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c) identificar as características das tropas hipomóveis; 

d) comparar as vantagens e possibilidades das tropas hipomóveis com os 

fatores limitadores e suas deficiências; e 

e) identificar os materiais mínimos a serem utilizados pelos Esquadrões de 

Fuzileiros Hipomóvel, nesse tipo de operação, de forma a se obter uma capacidade 

operativa desejável. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Desde o ano de 1999, com a aprovação da Lei Complementar nº 97, 

estabelecendo as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das 

Forças Armadas, em suplementação à sua missão constitucional prevista na 

Constituição Federal de 1988, o Exército tem atuado em inúmeros tipos de 

operações de garantia da lei e da ordem.  

O Ministério da Defesa realizou, recentemente, uma análise gráfica do 

número de ocorrências anuais de GLO, discriminada por tipo, nas quais o Exército 

Brasileiro em grande parte esteve presente (uma parcela reduzida foi conduzida pela 

Marinha do Brasil). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 1: Ocorrências de Operações de GLO (1992 – 2020) 

Fonte: Ministério da Defesa (2020) 
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GRÁFICO 2: Ocorrências de Operações de GLO por motivos (1992 – 2020) 
Fonte: Ministério da Defesa (2020) 

 

Devido a notoriedade dos fatos apresentados, a destinação constitucional das 

Forças Armadas em também serem empregadas na garantia da lei e da ordem, 

como dispõe o Art. 142 da Constituição Federal, além da necessidade de operarem 

em qualquer parte do território brasileiro, torna-se essencial a preparação de todos 

os militares para a atuação no contexto de operações de GLO. 

Algumas das missões destinadas aos Regimentos de Cavalaria de Guarda, 

definidas no Manual de Campanha A Cavalaria nas Operações (EB70-MC10.222) e 

pelo Manual Técnico Equitação (EB 60-MT-26.401), evidenciam a possibilidade de 

participação em operações de garantia da lei e da ordem.  

Embora ainda especificadas de maneira sucinta, nos manuais acima citados, 

verifica-se que o emprego do RCG no contexto do GLO é doutrinário e sua 

preparação é fundamental. 

MENDES, 2014, ressalta que a tropa hipomóvel possui características 

peculiares, o que possibilita uma variada forma de seu emprego, podendo atuar em 

diversos tipos de terrenos e situações, visto a capacidade combativa do cavalo, por 
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se tratar de um animal aguerrido e que impõe respeito aos que ficam diante dele, 

mas também por ser um animal dócil, inteligente e disciplinado. Não é por acaso que 

o equino continua sendo empregado em praticamente todas as polícias do mundo. 

Nota-se que os três Regimentos de Cavalaria de Guarda existentes (1º RCG 

em Brasília / DF; 2º RCG no Rio de Janeiro / RJ; e o 3º RCG em Porto Alegre / RS) 

ainda não possuem uma uniformidade na organização de suas tropas hipomóveis e 

nas TTP (Técnicas, Táticas e Procedimentos), referentes ao seu preparo e emprego, 

tornando-se ainda mais importante uma padronização das mesmas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para ter atingido os objetivos propostos neste trabalho, utilizou-se o método 

da pesquisa descritiva, partindo de uma revisão bibliográfica e documental composta 

por diversos documentos que tratam acerca das operações de Garantia da Lei e da 

Ordem e das tropas hipomóveis do Exército Brasileiro. 

O método empregado foi o dedutivo, partindo a pesquisa do geral para o 

específico, mediante construções teóricas. Empregou-se a forma de abordagem 

qualitativa, com trabalho exploratório e explicativo. 

Os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações 
com o objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos. 
Estes dados não são padronizáveis como os dados quantitativos, obrigando 
o pesquisador a ter flexibilidade e criatividade no momento de coletá-los e 
analisá-los. Não existindo regras precisas e passos a serem seguidos, o 
bom resultado da pesquisa depende da sensibilidade, intuição e experiência 
do pesquisador. (GOLDENBERG, 2004, p. 53). 

O método de procedimento utilizado foi o dialético, em virtude da análise da 

doutrina e da legislação vigente sobre o assunto, além das práticas que os RCG 

adotam nas operações de GLO. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A atuação do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem é autorizada pelo Presidente da República e encontra-se amparada na 

Constituição Federal de 1988. 

A Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei 

Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004 e pela Lei Complementar nº 136, 
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de 25 de agosto de 2010, dispõe sobre as normas gerais para a organização, o 

preparo e o emprego das Forças Armadas, inclusive sobre as operações de GLO. 

Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia 
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em 
operações de paz, é de responsabilidade do Presidente da República, que 
determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos 
operacionais, observada a seguinte forma de subordinação: 

[...] 1o Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das 
Forças Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido 
manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos 
Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da 
Câmara dos Deputados. 

        § 2o A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por 
iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com 
as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados 
os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal. 

        § 3o Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 
144 da Constituição Federal quando, em determinado momento, forem eles 
formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo 
Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao 
desempenho regular de sua missão constitucional. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 117, de 2004) 

        § 4o Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3o deste 
artigo, após mensagem do Presidente da República, serão ativados os 
órgãos operacionais das Forças Armadas, que desenvolverão, de forma 
episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, as ações 
de caráter preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado 
das operações na garantia da lei e da ordem. (Art 15, Lei Complementar nº 
97, de 9 de junho de 1999) 

 

O Ministro de Estado da Defesa, em 31 de janeiro de 2014, através da 

Portaria Normativa nº 186, aprovou a publicação “Garantia da Lei e da Ordem” – 

MD33-M-10 (2ª edição/2014), no qual “estabelece orientações para o planejamento 

e o emprego das Forças Armadas (FA) em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem (Op GLO)”. 

A possibilidade do RCG em realizar operações de controle de distúrbio é 

descrita no Manual de Campanha EB70–MC–10.222 (A Cavalaria nas Operações), 

como visto abaixo: 

2.3.6.4.2 O RCG tem como principais possibilidades: 

a) realizar a defesa de pontos sensíveis; 
b) instalar e operar postos de segurança estáticos; 
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c) instalar e operar postos de bloqueio e controle de estradas e de vias 
urbanas; 
d) realizar a escolta de comboios, utilizando meios motorizados; 
e) realizar o controle de distúrbios civis, empregando elementos a pé e 
hipomóveis; 
f) realizar patrulhamentos hipomóveis e motorizados; 
g) participar das ações de segurança de áreas de retaguarda; 
h) realizar a segurança de autoridades militares e civis; 
i) realizar escoltas e guardas de honra; 
j) cumprir missões de escolta e guarda de prisioneiros; e 
k) atuar em ambiente contaminado por agentes QBRN (com limitações). 
(Manual de Campanha EB70-MC-10.222, A Cavalaria nas Operações, págs. 
2-12 e 2-13) 

 
O Manual Técnico Equitação (EB60-MT-26.401), aprovado pelo Chefe do 

Departamento de Educação e Cultura do Exército, em 2 de março de 2017, com a 

finalidade de “padronizar aspectos técnicos, além de fornecer os conhecimentos 

desejáveis e estabelecer procedimentos para o planejamento, a organização, a 

coordenação, a condução e a execução da Equitação no âmbito do Exército 

Brasileiro” descreve sucintamente o emprego da tropa hipomóvel em operações, 

como a de GLO. Nele, são destacadas características, possibilidades e limitações da 

referida tropa, complementando o rol de documentos de estudo deste trabalho. 

Como complemento para a confecção deste artigo, foram estudados manuais 

de emprego da tropa hipomóvel das Polícias Militares do Estado do Rio Grande do 

Sul, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Espírito Santo e Rio de Janeiro,  além de 

trabalhos desenvolvidos por ex-alunos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO) e da Escola de Equitação do Exército (EsEqEx) com temas semelhantes, a 

fim de aprofundar ainda mais o estudo deste tema.  

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, relacionados ao emprego de tropas 

hipomóveis em operações de garantia da lei e da ordem; 

- Estudos, matérias publicadas em jornais, revistas e sites que retratam sobre 

a utilização de tropas hipomóveis no controle de distúrbios e manifestações; e 

- Estudos realizados em estabelecimentos de ensino por militares do Exército 

Brasileiro e das Polícias Militares a respeito do material e equipamento utilizados 

pelas tropas hipomóveis em operações de garantia da lei e da ordem. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de tropas hipomóveis no contexto de 

outras operações, sem ser a de garantia da lei e da ordem; e 



13 
 

- Estudos e matérias publicadas em português, em espanhol e em inglês, que 

não apresentem informações relacionadas aos equipamentos utilizados pelas tropas 

hipomóveis. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

revisão documental e questionário. 

 

2.2.1 Revisão Documental 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico, proporcionando uma 

base para estudo mais aprofundada, foram analisados manuais, cadernos de 

instrução e outros documentos, no âmbito do Exército Brasileiro e das Polícias 

Militares, além de trabalhos realizados por ex-discentes da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e de ex-alunos do curso de Instrutor de 

Equitação da Escola de Equitação do Exército (EsEqEx). Todos estes documentos 

foram estudados por terem temas ou assuntos relacionados a Operações de 

Controle de Distúrbios e o emprego de tropas hipomóveis. 

Valeu-se ainda, como base para o estudo deste tema, o tempo vivenciado por 

este autor enquanto serviu no 2º Regimento de Cavalaria de Guarda (por quase 8 

anos), nos quais trabalhou por 2 (dois) anos na 3ª Seção, 1 (um) ano do 

Departamento Hípico, 3 (três) anos no 1º Esquadrão de Fuzileiros Hipomóvel e 1 

(um) ano e meio no Centro Hípico do Rio de Janeiro. Na 3ª Seção e no 1º Esqd Fuz 

Hipo, desse Regimento, pode participar de algumas operações nas quais o Controle 

de Distúrbios foi planejado e empregado, das quais pode se destacar: Operação São 

Francisco, em 2014, no Rio de Janeiro; atuação contra os Black Bloc no desfile 

cívico-militar de 7 de setembro no Rio de Janeiro, no ano de 2014; Copa do Mundo 

de 2014, no Rio de Janeiro; Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016; e Intervenção 

Federal no Rio de Janeiro, em 2018. 

A pesquisa limitou-se apenas aos documentos e às informações que tiverem 

alguma relação das tropas hipomóveis com o emprego em operações de GLO. 

Para a pesquisa foram utilizados como palavra-chave: Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem, Garantia de Lei e da Ordem, Operações de Controle de 

Distúrbios, Regimentos de Cavalaria de Guarda, Esquadrão de Fuzileiros Hipomóvel 
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e Tropa Hipomóvel. A utilização do sítio do “EB conhecer”, sítios de busca eletrônica, 

biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, de artigos e publicações de 

militares sobre o tema, bem como a utilização de manuais doutrinários do Exército 

Brasileiro e do Ministério da Defesa serviram de base para o presente artigo.  

 

2.2.2 Questionário 

Realizou-se um questionário com a proposta de colher informações e 

sugestões de militares do Exército Brasileiro e das Polícias Militares de diversos 

Estados, sobre o referido tema (questionário incluído nos apêndices deste trabalho). 

A amostra selecionada foi restringida aos oficiais e sargentos do Exército 

Brasileiro e todos os militares das Polícias Militares, que tenham participado ou 

vivenciado a atuação de tropas hipomóveis em operações de controle de distúrbios. 

A integração com as Polícias Militares foi fundamental para consolidação das 

informações sobre o referido tema, tendo em vista sua maior experiência neste tipo 

de operação, além do que grande parte da doutrina aplicada pelas tropas 

hipomóveis do Exército Brasileiro é baseada através de suas atuações. 

Ao final, foram consolidadas 72 (setenta e duas) respostas que tiveram papel 

importante na condução dos trabalhos e na consolidação do objetivo proposto, 

valendo-se das experiências dos militares nas operações de controle de distúrbios. 

Observa-se nos gráficos abaixo, que a maioria das respostas foram obtidas 

através de militares do Exército Brasileiro (41 respostas), além de verificar que 

militares de todos os círculos hierárquicos participaram do questionário, contribuição 

especial proveniente das praças das Polícias Militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3: Efetivo de militares participantes do questionário  

Fonte: O autor (2020) 
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GRÁFICO 4: Postos e graduações dos militares que responderam ao questionário 
Fonte: O autor (2020) 

 

É fundamental ressaltar que, dos 72 militares participantes do questionário, 45 

(62,5%) integraram alguma fração de tropa hipomóvel, atuando em alguma operação 

de controle de distúrbios, dentre as quais se destacam: manifestações pelo 

Impeachment, Copa da Confederações 2013, Copa do Mundo 2014, Jogos 

Olímpicos Rio 2016, operação Arcanjo, greve dos caminhoneiros, entre outros.  

Esse número certamente possibilitou uma boa validação nas repostas obtidas 

pelo questionário, contribuindo de sobremaneira para consolidação do objetivo 

proposto por este estudo. 

Foi realizado um pré-teste com 09 (nove) capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para compor a 

amostra desejável no estudo (militares especializados em equitação), com a 

finalidade de identificar possíveis falhas durante a fase da coleta de dados. Ao final 

do pré-teste, os resultados obtidos foram satisfatórios e não foram constatados erros 

que implicassem em correções no questionário. Dessa forma, os questionários foram 

encaminhados de forma idêntica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Antes de iniciar propriamente a análise do tema em questão, é fundamental 

apresentar a formação do Esquadrão de Fuzileiro Hipomóvel antes de propor 

qualquer padronização de aprestamento desta fração nas Operações de Controle de 

Distúrbios. 
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Vale ressaltar que devido à flexibilidade da fração hipomóvel em poder 

realizar diversas missões, dentro de suas possibilidades, o Esquadrão Hipomóvel 

pode ter uma composição diferente para cada tipo de missão. 

Na operação específica de Controle de Distúrbios, este estudo irá basear-se 

na composição do Pelotão Hipomóvel de Choque, apresentado no Manual Técnico 

de Equitação (EB60-MT-26.401), no qual se organiza conforme a figura nº 1. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Organização do Pelotão Hipomóvel de Choque 

Fonte: O autor (2020) 

 
A composição do Pelotão Hipomóvel fica assim organizada: 

- Cmt Pel Hipo (Comandante de Pelotão Hipomóvel): 01 (um) oficial 

subalterno; 

- Gp Cmdo (Grupo de Comando): 01 (um) sargento adjunto, 01 (um) 

cabo/soldado radioperador, 01 (um) cabo/soldado atirador de escol, 01 (um) 

cabo/soldado motorista de viatura leve, 01 (um) cabo quarteleiro e 01 (um) soldado 

tratador (do Cmt Pel); 

- GC Hipo (Grupo de Combate Hipomóvel): 01 (um) sargento Cmt GC, 02 

(dois) cabos Cmt Esq e 10 (dez) soldados; e 

- Esq Hipo (Esquadra Hipomóvel): 01 (um) cabo Cmt Esq e 05 (cinco) 

soldados. 

O efetivo total do Pel Hipo é assim distribuído:  

- 1 (um) Ten Cmt Pel (a cavalo); 

- 1 (um) 2º Sgt Adj Pel (a pé); 

- 3 (três) 3º Sgt Cmt GC (a cavalo); 

1º GC Hipo 2º GC Hipo 3º GC Hipo 

1ª Esq Hipo 

2ª Esq Hipo 

1ª Esq Hipo 

2ª Esq Hipo 

1ª Esq Hipo 

2ª Esq Hipo 

Cmt Pel 

Hipo 

Gp Cmdo 
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- 6 (seis) Cb Cmt Esq (a cavalo); 

- 1 (um) Cb quarteleiro (a pé); 

- 1 (um) Cb/Sd radioperador (a pé); 

- 1 (um) Cb/Sd motorista de viatura leve (a pé); 

- 1 (um) Cb/Sd atirador de escol (a pé); 

- 1 (um) Sd tratador do Cmt Pel (a pé); e 

- 30 (trinta) Sd fuzileiros (a cavalo). 

Efetivo total: 46 militares e 40 cavalos. 

O Esquadrão Hipomóvel de Choque tem em sua organização 01 (um) Cap 

Cmt Esqd, 01 (uma) Seção de Comando (Seç Cmdo), composto pelo pessoal de 

apoio do Esqd, além de 3 (três) Pel Hipo. 

Desta maneira, o estudo irá basear-se apenas na composição operacional do 

Esqd nas missões de OCD, sendo assim organizada: 

- 01 (um) Cap Cmt Esqd Hipo (a cavalo); 

- 01 (uma) Seç Cmdo: 01 (um) S Ten encarregado de material, 01 (um) Sgt 

furriel, 01 (um) Cb Aux, 4 (quatro) Sd Aux, 01 (um) Cb/Sd motorista de Vtr 5 Ton e 

01 (um) Sd tratador (Cmt Esqd) – todos a pé; e 

- 03 (três) Pel Hipo: conforme organização descrita anteriormente. 

Efetivo total: 148 militares (sendo 121 militares a cavalo 27 militares a pé) e 

121 cavalos. 

O Pelotão Hipomóvel de Choque é a unidade básica para o emprego em 

operações de controle de distúrbios. O Exército Brasileiro adotou a organização 

desta fração, conforme descrita anteriormente, com base em estudos na composição 

das Polícias Militares de diversos Estados. 

Na Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, a formação do 

Pelotão possui 02 (dois) grupos de combate a 12 (doze) militares/cavalos cada (SÃO 

PAULO. Polícia Militar. 1997). 

A Polícia Militar de Minas Gerais adota a formação de 03 (três) esquadras em 

cada pelotão hipomóvel, sendo 06 (seis) militares/cavalos em cada esquadra 

(MINAS GERAIS. Polícia Militar. 2013). 

Observa-se assim que, embora utilizadas em missões muito similares, o 

Exército adotou uma composição diferenciada para as suas tropas hipomóveis, em 

relação a algumas das Polícias Militares, mesmo as tendo como base em seu estudo 

inicial doutrinário. 
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Ao analisar os equipamentos empregados pelas tropas hipomóveis das 

Polícias Militares, no controle de distúrbios, percebe-se uma certa correspondência 

com os materiais listados no Manual Técnico de Equitação do Exército.  

Após esta análise, para chegar ao objetivo deste trabalho, fez-se necessário 

realizar uma divisão do aprestamento do Esquadrão Hipomóvel, inicialmente, em 4 

categorias: equipamentos de proteção individual do militar, equipamentos de 

proteção do cavalo, armamento e diversos. 

Com base nesta divisão, realizou-se um estudo da importância de certos 

materiais e equipamentos, conforme abaixo relacionados. 

 

3.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO MILITAR 

A proteção do militar deve, essencialmente, oferecer a segurança da cabeça, 

do tronco e dos membros, ao menos contra impactos de objetos arremessados, 

além de oferecer a maior mobilidade possível, quando estiver montado a cavalo. 

O equipamento adquirido pelo Exército Brasileiro, para participação em 

missões de garantia da lei e da ordem na Copa do Mundo de 2014, conhecido como 

“exoesqueleto”, pelo fato de ser modulado, pode ser facilmente adaptado para o 

militar a cavalo. 

 

3.1.1 Capacete antitumulto 

O capacete antitumulto (figura 2) deve ser de alta resistência, protegendo o 

militar contra o lançamento de quaisquer artifícios e conter espaço interno para a 

utilização de equipamentos de comunicação. Em situações extremas, o mesmo pode 

ser substituído pelo capacete balístico. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Capacete antitumulto 

Fonte: MENDES (2014) 
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3.1.2 Colete antitumulto 

O colete antitumulto (figura 3) deve ser de alta resistência, protegendo o 

militar contra o lançamento de quaisquer artifícios. Ele pode ser substituído pelo 

colete balístico (figura 4), entretanto o militar terá uma limitação maior devido ao seu 

peso e ao fato de não ser tão flexível. 

O ideal é a utilização de coletes balísticos mais leves e que não interfiram no 

movimento do tronco do militar, permitindo-o movimentar-se com certa liberdade em 

cima do cavalo. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Colete antitumulto                                                  

Fonte: RIBAS (2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Colete balístico 

Fonte: MENDES (2014) 
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A proteção balística oferece segurança aos militares da tropa hipomóvel, 

porém ela não é oferecida pelo exoesqueleto. Um capacete e colete balísticos, 

adaptados para a tropa hipomóvel, onde o militar a cavalo deve possuir muita 

flexibilidade, devem ser considerados como extremamente importantes, conforme 

verificado no gráfico abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5: Importância da proteção balística para a tropa hipomóvel 

Fonte: O autor (2020) 

 

3.1.3 Joelheiras e caneleiras antitumulto 

As joelheiras e caneleiras antitumulto (figura 5) se tornam essenciais devido 

ao fato de estarem mais próximas das pancadas sofridas pelos manifestantes e 

devem proteger a rótula e a canela do militar. Não devem ser tão rígidas, de forma a 

impedir o movimento natural das pernas do militar. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Joelheiras e caneleiras antitumulto 

Fonte: MENDES (2014) 



21 
 

3.1.4 Cotoveleiras e protetores de braço e antebraço antitumulto 

A fim de proteger o militar de pancadas na região dos braços, as cotoveleiras 

e protetores de braço e antebraço (figura 6) devem ser articuladas e flexíveis, 

beneficiando a liberdade do movimento dos braços, necessária ao militar a cavalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Cotoveleiras e protetores de braço e antebraço antitumulto 
Fonte: MENDES (2014) 

 

3.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DO CAVALO 

É de fundamental importância que a proteção do cavalo também esteja 

assegurada neste tipo de operação.  

O cavalo, por ser um animal grande, servindo como um certo “alvo” fácil aos 

manifestantes, além de ser sensível a barulhos e contatos adversos, deve possuir 

um equipamento que o proteja de possíveis feridas resultantes de lançamento de 

pedras, paus e outros objetos.  

Uma imagem negativa de um cavalo ferido pode colocar em riso a operação e 

prejudicar a imagem do Exército Brasileiro. 

Abaixo, estão listados alguns itens fundamentais na proteção do cavalo para 

atuação em uma operação de controle de distúrbios. 

 

3.2.1 Cabeçada com viseira e protetor de chanfro 

A cabeça do cavalo é uma região sensível e suscetível ao recebimento de 

pancadas por parte dos manifestantes. Seus olhos e seu chanfro devem ser 

protegidos por uma cabeçada que oferece a segurança necessária (figura 7), tendo 

em vista que podem ser perfurados ou feridos em alguma ação. 
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O material ainda diminui as reações do cavalo diante de movimentos bruscos, 

ou pelos contatos fortes e inesperados na região de sua cabeça, facilitando, dessa 

maneira, o controle do cavalo pelo seu militar montado. 

A embocadura do tipo freio bridão Pelham (figura 8) se torna a mais indicada 

para a utilização neste tipo de operação, tendo em vista que se adequa mais 

facilmente às diferentes características de cada cavalo além do que permite um 

maior controle do animal por uma das mãos do militar, deixando a segunda livre para 

manusear outros materiais.  

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Cabeçada com viseira e protetor de chanfro 

Fonte: MINAS-GERAIS, Polícia Militar (2013)                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Embocadura Bridão Pelham 

Fonte: EQUISTORE (2020) 
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3.2.2 Peitoral de proteção 

O peitoral de proteção do cavalo (figura 9) deve ser confeccionado com 

material de alta resistência, cobrindo a maior parte do peito do cavalo, contra 

impactos de objetos lançados pelos manifestantes. 

Conforme ABADIO (2004), já houve situação de um cavalo da PMDF, durante 

a sua atuação em uma operação de controle de distúrbios em Brasília, ser alvejado 

por disparo de arma de fogo e vir a óbito. Por conta disso, um material com proteção 

balística seria o mais indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Peitoral de proteção do cavalo 

Fonte: MENDES (2014) 

 

3.2.3 Protetores de membros 

O cavalo pode se deparar com diversos obstáculos para transpor durante 

uma operação de controle de distúrbios, como tonéis, buracos, ferros retorcidos e 

até mesmo fogo. Além disso, os membros posteriores e anteriores do cavalo podem 

ser atingidos por objetos atirados pelos manifestantes. Por conta disso, é 

recomendada a utilização de protetores nesses membros (figuras 10 e 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: Protetores dos membros anteriores do cavalo 

Fonte: MENDES (2014) 
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FIGURA 11: Protetores dos membros posteriores do cavalo 

Fonte: MENDES (2014) 

 

 

3.2.4 Ferradura especial  

O cavalo necessita de um ferrageamento especial para deslocar-se em 

ambientes urbanos como o asfalto. A ferradura tradicional faz com que o cavalo 

escorregue, principalmente quando se utiliza a andadura ao trote e galope. A 

ferradura especial permite com que o militar conduza o animal em segurança, 

evitando acidentes com a sua queda. 

Para as operações de controle de distúrbios, são indicados dois tipos de 

ferraduras: a emborrachada ou a com rampões de tungstênio.  

A ferradura de borracha (figura 12) possui um valor econômico mais barato, 

porém sua duração é curta, tendo em vista que se desgasta mais rapidamente 

quando utilizada. Ainda pode ser adaptada uma espécie de bota de borracha (figura 

13) nas patas do cavalo, porém não se deve utilizar por muito tempo, pois pode 

causar feridas no animal. 

A outra é uma ferradura normal, adaptada com rampões de tungstênio (figura 

14), que aumenta a aderência com o solo, evitando que o cavalo escorregue. Esta 

ferradura tem uma duração muito mais longa, porém é necessário que se faça a 

colocação dos rampões toda vez que o cavalo tiver que operar no ambiente urbano, 

além de possui um custo mais elevado que a de borracha. 
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FIGURA 12: Ferradura de borracha 

Fonte: AGROLINE (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: Bota de borracha 

Fonte: MENDES (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: Ferradura com rampões de tungstênio 

Fonte: MINAS-GERAIS, Polícia Militar (2013) 
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O questionário realizado constatou uma preferência dos militares pela 

ferradura de tungstênio, ficando a frente das ferraduras e botas de borracha, 

conforme gráfico seguinte. 

GRÁFICO 6: Tipos de ferraduras a serem utilizadas nos cavalos no controle de distúrbios  

Fonte: O autor (2020) 

 

3.2.5 Sela de choque 

A sela de choque (figura 15) não difere de uma sela normal de equitação, 

porém ela deve ter adaptações que permita anexar itens como porta espada (figura 

16), porta cassetete (figura 17), alforge (figura 18) e porta capa.  

Além disso, recomenda-se que seja de couro flexível e que tenha borrainas 

em suas abas, permitindo que o militar, quando estiver equipado, fique mais fixo em 

cima do cavalo. Deve, ainda, ser colocado sobre a sela, acima da manta, um 

protetor de rim, a fim de evitar ferimentos no dorso do cavalo. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: Sela adaptada para choque   

Fonte: CEARÁ, Polícia Militar (2020)                                             
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FIGURA 16: Porta espada para sela 

Fonte: D Abst (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17: Porta cassetete para sela                   

Fonte: CEARÁ, Polícia Militar (2020)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18: Alforge para sela 
Fonte: CEARÁ, Polícia Militar (2020) 
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Outra característica que se torna importante no equipamento de proteção do 

cavalo é a utilização de material reflexivo em alguns de seus componentes. O 

material auxilia na visualização dos animais em ambientes escuros e confere 

segurança nos seus deslocamentos, principalmente em áreas urbanas. 

São exemplos de equipamentos com materiais reflexivos, de acordo com 

proposta de adequação do equipamento de choque da Polícia Militar do Ceará: 

peitoral de choque anti-impacto (figura 19), protetores reflexivos de membros (figura 

20), porta capa reflexiva (figura 21) e manta reflexiva (figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19: Peitoral de choque anti-impacto 

Fonte: CEARÁ, Polícia Militar (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: Protetores reflexivos de membros 

Fonte: CEARÁ, Polícia Militar (2020) 
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FIGURA 21: Porta capa reflexiva                                        

Fonte: CEARÁ, Polícia Militar (2020)                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22: Manta reflexiva 
Fonte: CEARÁ, Polícia Militar (2020) 

 

Conforme respostas obtidas no questionário, torna-se importante a utilização 

de um alforge a fim de guardar materiais, junto à sela de montaria, assim como a 

utilização de materiais reflexivos nos equipamentos do cavalo. 

 

GRÁFICO 7: Importância da utilização do alforge junto à sela 

Fonte: O autor (2020) 
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GRÁFICO 8: Importância da utilização de materiais reflexivos nos equipamentos do cavalo 

Fonte: O autor (2020) 

 

3.3 ARMAMENTO 

O armamento empregado nas operações de controle de distúrbio divide-se 

basicamente no emprego com munição letal e não-letal. 

O manual C 85-1 (Operações de Garantia da Lei e da Ordem), 2006, afirma 

que as tropas operantes em ações de controle de distúrbios devem empregar 

equipamento apropriado e armamento não-letal, além do que o armamento 

convencional só deverá ser utilizado em situações de risco para a tropa, ou seja, em 

caso de legítima defesa. 

 

3.3.1 Armamento letal 

O militar montado em um cavalo, possui apenas uma mão livre para 

manusear materiais ou o próprio armamento, em virtude de usar uma de suas mãos 

para segurar as rédeas. Por essas condições, o armamento com munição letal mais 

indicado para este tipo de operação é a pistola 9mm (figura 23), que permite um 

manuseio e acondicionamento mais fácil em seu equipamento. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23: Pistola 9mm 
Fonte: IMBEL (2020) 
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O atirador de escol, do grupo de comando do pelotão hipomóvel, por se 

encontrar a pé durante uma operação de controle de distúrbio, torna-se essencial no 

apoio à atuação da tropa montada, podendo agir na identificação de elementos 

armados ou de líderes no meio da turba. 

 

O uso da arma de fogo é considerado o último recurso, sendo possível 
somente em dois casos nas operações de controle de distúrbios civis: o tiro 
de comprometimento, pois, como a técnica dispõe, em situações de 
iminente perigo de atentados armados contra a tropa de choque, poderão 
ser postados atiradores de elite, dotados de armamento de precisão, para 
que, depois de identificados possíveis agressores e mediante ordem, estes 
sejam neutralizados; ou no caso de legítima defesa do militar ou de 
terceiros, seguindo os requisitos legais da excludente de ilicitude, pois, 
mesmo quando um agente atua com armamento ou munição não letal, deve 
também estar de posse de um armamento letal, de forma individual ou 
coletiva, para sua proteção. (MENDES, 2017) 

 

Um armamento que pode ser utilizado pelo atirador de escol do pelotão é o 

FAL 7,62mm com uma luneta de precisão acoplada (figura 24). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24: FAL com luneta 

Fonte: DEFESA BRASIL (2020) 

 

3.3.2 Armamento não-letal 

O militar a cavalo, empregado em uma operação de controle de distúrbios, 

possui apenas uma de suas mãos livres para manusear o armamento. Pelas 

condições que é empregado e pelas características do equipamento utilizado, 

podem ser utilizados dois tipos de armamento: o cassetete de choque e a espada. 

Conforme MENDES (2014), alguns autores não aprovam a utilização da 

espada pela tropa montada, particularmente em operações de controle de distúrbios, 

pois consideram-nas mais persuasivas e ofensivas. Dessa maneira, defendem a 

utilização do cassetete, que, teoricamente, teria um menor potencial lesivo contra os 

manifestantes. 

Em uma publicação do jornal “Zero Hora”, do Rio Grande do Sul, TREZZI 

(2014), criticou a Brigada Militar desse estado pela utilização da espada como 
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armamento de dotação do cavaleiro e defendeu a utilização do cassetete, como se 

vê na figura a seguir, retirada desse jornal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: Utilização do cassetete por tropa montada 
Fonte: TREZZI (2014) 

 

Devido às características da tropa montada, o uso da espada pelo militar, 

quando empregada dentro das técnicas corretas (golpes com a lateral da lâmina), 

torna-se mais eficaz na operação de controle de distúrbios. Entretanto, se utilizada 

incorretamente, pode vir a ferir o manifestante de maneira mais agressiva que o 

cassetete. 

Para MENDES, 2014, a espada (figura 28) se torna mais segura, pois o 

manifestante ao segurar e puxar o cassetete, pode vir a derrubar o militar. Com a 

espada isso se torna mais difícil, pois ela possui uma lâmina fina e esguia, além de 

possuir um copo em seu punho, dando firmeza a mão do militar. 

Como demonstrado anteriormente, pode ser acoplado à sela um porta espada 

(figura 26) ou um porta cassetete (figura 27), permitindo que o militar a cavalo tenha 

uma de suas mãos livres, quando se fizer necessário. 

 

Em OCD, a arma de fogo só é utilizada em extrema necessidade, como 
último recurso, exclusivamente, para casos de legítima defesa e/ou por 
ordem do Cmt de Pelotão. No entanto, a espada constitui-se em um recurso 
que se tem mostrado altamente eficaz em tais situações. (EB60-MT-26.401 
– EQUITAÇÃO, 2017, pág. 7-5). 
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FIGURA 26: Militar com a espada embainhada na sela 
Fonte: ELY (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28: Espada do militar a cavalo 

 

 

FIGURA 27: Cassetete fixado junto à sela do militar da tropa montada 
Fonte: FOLHA MILITAR ONLINE (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28: Espada do militar da tropa montada 

Fonte: MINAS-GERAIS, Polícia Militar (2013) 
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Percebe-se que ambos os materiais podem ser utilizados pela tropa 

hipomóvel e possuem suas qualidades e deficiências. Cabe ao comandante da 

fração optar pela escolha, ao verificar o nível de agressividade dos manifestantes e a 

chance real do emprego da carga de cavalaria na operação. 

Conforme o questionário realizado, a maioria dos participantes optou pela 

escolha do cassetete (quase 60% das amostras). Ao analisar o emprego das tropas 

montadas das Polícias Militares, verifica-se que elas atuam com os dois materiais, o 

que não impede da mesma técnica ser empregada pelos Esquadrões Hipomóveis do 

Exército Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9: Importância da utilização de materiais reflexivos nos equipamentos do cavalo 
Fonte: O autor (2020) 

 

Uma das sugestões/observações colhida no questionário, traz uma ideia 

interessante no que diz respeito ao uso do cassetete. O militar, que servira no 1º 

RCG, em Brasília-DF, durante 10 anos, dissera que o cassetete utilizado pela tropa 

hipomóvel, em sua época, era envolvido em sua totalidade por um filamento elétrico, 

com exceção ao punho, o qual era acionado por um botão no punho, evitando que o 

manifestante tentasse tomar ou puxar o militar de cima do cavalo. 
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3.4 DIVERSOS 

Outros materiais podem ser utilizados pela tropa montada, dando mais 

eficiência nas atuações em operações de controle de distúrbios, tais como granadas, 

espargidores de pimenta, máscara contra gases, sistema de comunicação, entre 

outros. 

O emprego de técnicas não letais para o controle de distúrbios civis é um 
método eficiente e humanitário quando corretamente aplicado. O objetivo de 
reduzir a capacidade combativa e operativa do oponente, conduzindo a 
massa para vias de fuga, tornando-a ineficiente fisicamente por um período 
limitado de tempo e permitindo à autoridade policial militar o 
restabelecimento da ordem é estritamente legal e legítimo. (ESPÍRITO 
SANTO, Polícia Militar. 2012) 

 

3.4.1 Granadas e espargidores 

A utilização de granadas não-letais (figura 29) é extremamente importante e 

eficaz na dispersão dos manifestantes. Por serem de fácil manuseio e terem seu 

peso reduzido, a tropa hipomóvel pode conduzir e acondicionar no seu equipamento 

todo o material necessário. 

A utilização de espargidores de pimenta (figura 33) também é recomendável, 

principalmente nas situações em que os manifestantes se aproximam da tropa e 

colocam em risco a integridade do militar. 

Granadas de luz e som auxiliam na dispersão dos manifestantes, além de 

causar um excelente efeito psicológico.  

Granadas de impacto (figura 32), com múltiplas esferas de borracha, com 

agente lacrimogêneo (figura 30) e Fumígenas (figura 31), são recomendadas ao 

controle de graves distúrbios. 

Vale ressaltar que o treinamento dos cavalos deve ser realizado 

rotineiramente, a fim de que eles não reajam à utilização desses itens, quando 

empregados durante a operação. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29: Granadas não-letais 

Fonte: CONDOR (2020) 
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FIGURA 30: Granadas Lacrimogêneas Condor 

Fonte: CONDOR (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31: Granadas Fumígenas Condor 

Fonte: CONDOR (2020)                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32: Granadas de Impacto Condor 

Fonte: CONDOR (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33: Espargidores de pimenta Condor 

Fonte: CONDOR (2020) 
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Não existe prevista uma dotação de munições e granadas de efeito moral a 

serem conduzidos pela tropa hipomóvel em uma operação de controle de distúrbios, 

nem tampouco quem deve conduzir tal material. Deve ser ainda considerado que a 

tropa hipomóvel normalmente atua juntamente com uma tropa a pé, devido a esta 

oferecer a segurança aproximada àquela tropa.  

Entretanto certas situações exigirão que a tropa montada atue isoladamente 

da tropa a pé, exigindo, dessa maneira, um aprestamento específico com relação ao 

armamento, munições e granadas, de forma que possam cumprir suas missões 

independentemente. 

Com base nas respostas obtidas no questionário, onde foi solicitado que o 

participante selecionasse 3 tipos de granadas e 1 tipo de espargidor, com a 

finalidade de dotar os militares do Esquadrão Hipomóvel em uma operação de 

controle de distúrbios, conclui-se que as granadas e o espargidor mais indicados 

são: 

- Granada de feito moral (detonação da carga explosiva, associado a uma 

nuvem de pó branco, sem agressividade química) – 40 indicações; 

- Granada Lacrimogênea de movimentos aleatórios (bailarina) – 31 

indicações; 

- Granada de Luz e Som – 27 indicações; e 

- Espargidor Spray de Pimenta Aerossol – 39 indicações. 

 

Desta forma, propõe-se que essas granadas e espargidores sejam divididos 

entre militares específicos do Esquadrão Hipomóvel. Assim, o comandante de 

Esquadrão, comandante de Pelotão, os sargentos dos pelotões e um militar por 

esquadra (considerando que ela pode atuar isoladamente em missões de 

patrulhamento, por exemplo), deverão conduzir esse material durante uma operação 

de controle de distúrbios. 

 

3.4.2 Máscara contra gases 

A utilização de agentes químicos é amplamente empregada em operações de 

controle de distúrbios. Por alguns fatores como a direção e velocidade do vento e a 

própria atuação dos manifestantes na utilização desse material na direção da tropa, 

torna-se importante a utilização de uma máscara contra gases (figuras 34 e 36). 
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A utilização do capacete de choque com viseira pelo militar montado torna-se 

um obstáculo na colocação da máscara contra gases, ainda mais levando em 

consideração que o militar possui apenas uma mão livre em cima do animal, 

tornando mais difícil ainda sua colocação, quando montado. 

Caso o comandante da tropa julgue necessário, o militar poderá montar o 

cavalo já utilizando a máscara contra gases (figura 35). 

Para TAVARES (2006), o cavalo é pouco sensível aos efeitos do gás 

lacrimogêneo, mas para isso é preciso exercitá-lo em ambientes com esse tipo de 

agente, para que não tenha nenhuma hesitação.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34: Máscara contra gases       

Fonte: ABADIO (2004)                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 35: Militar a cavalo com máscara 

Fonte: ABADIO (2004) 
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FIGURA 36: Máscara contra gases pequena 

Fonte: SOS SUL (2020) 

 

A utilização da máscara contra gases torna-se importante em uma operação 

em que o uso de diversos agentes químicos é normal. Conforme os gráficos abaixo, 

obtidos no questionário, verifica-se a sua importância e recomenda-se, ainda, 

conduzi-la acondicionada no equipamento, podendo ser afixada em caso de 

necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10: Importância da máscara contra gases no controle de distúrbios 

Fonte: O autor (2020) 
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GRÁFICO 11: Condução da máscara contra gases pelo militar da tropa montada 

Fonte: O autor (2020) 

 

3.4.3 Sistema de Comunicações 

Durante a operação de controle de distúrbios, a comunicação entre os 

militares fica dificultada por conta da agitação dos manifestantes e dos barulhos 

produzidos. Os cavalos tendem a se agitar também nessa situação. 

Outros fatores que prejudicam a comunicação do comandante com seus 

subordinados é o fato de que ele se posiciona à retaguarda da tropa, dando os 

comandos necessários. Além disso, a viseira do capacete abaixada e a máscara de 

gases, dificultam muito o comando por voz. 

Assim, torna-se fundamental a utilização dos comandos por gestos 

convencionados e através de outros meios como o apito ou a utilização de um 

sistema de comunicação por rádio eficiente. 

Para a utilização do comando por gestos, o comandante da tropa deverá se 

posicionar à frente da fração para haver a sua compreensão, o que atrapalha as 

técnicas de progressão que serão empregadas. 

O comando a voz pode ser facilmente empregado em situações nas quais a 

tropa hipomóvel se posiciona distante das manifestações. Entretanto, ficará muito 

difícil a sua compreensão quando a tropa opera próxima a manifestação, diante dos 

altos barulhos produzidos no local, além do que o capacete também dificulta o 

entendimento do comando e a máscara contra gases, sendo utilizada, prejudica o 

comando a voz pelo comandante da tropa.  
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O apito, com a utilização da máscara contra gases, torna-se ineficaz, além do 

que os manifestantes também poderão estar se utilizando desse instrumento, o que 

dificultará a compreensão dos comandos por ele. 

Por conta disso, o meio mais eficiente que se percebe é a utilização de um 

meio de comunicação através de um rádio transmissor, adaptado com áudio do tipo 

laringofone e com um sistema push-to-talk (PTT) de fácil utilização (figuras 37 e 38). 

O rádio deverá ser pequeno e que seja facilmente portado no equipamento do 

militar. O laringofone permite uma transmissão do áudio com maior clareza e sem os 

ruídos existentes no ambiente da operação. O PTT de dedo permite que o militar 

utilize a mesma mão que segura as rédeas do cavalo para realizar a transmissão, 

deixando a outra sempre livre para manuseio do seu armamento ou de qualquer 

outro material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37: Laringofone com PTT de dedo                 

Fonte: MERCADO LIVRE (2020)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 38: Modo de utilização do laringofone e PTT de dedo 
Fonte: MERCADO LIVRE (2020) 
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A rede estabelecida para a comunicação, dentro do Esquadrão Hipomóvel, 

deve permitir que o Cmt Esqd se comunique com os Cmt Pel em uma frequência 

exclusiva, podendo ser denominada de “Rede Comando”. 

Por sua vez, o Cmt Pel deve se comunicar com os integrantes de todo seu 

pelotão, em uma nova rede rádio, podendo ser designada com o nome do pelotão. 

Nela, os sargentos do pelotão ficam autorizados também a transmitir alguma 

informação. A fim de que não se tenha um fluxo muito grande de transmissão de 

dados na rede, os cabos e soldados do pelotão ficam impossibilitados de transmitir 

mensagens, podendo apenas ouvir as ordens do seu Cmt GC ou do seu Cmt Pel. 

O atirador de escol do grupo de comando deve ter contato direto via rádio 

com seu comandante de pelotão, a fim de reportar qualquer informação ou 

atualização do cenário que observa, podendo ser inserido na “Rede Comando”, por 

exemplo. 

Com base nos resultados obtidos no questionário, percebe-se que a maioria 

dos participantes opta pela utilização do rádio portátil com sistema de áudio do tipo 

laringofone e PTT de dedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12: Meios de comunicação entre os militares da tropa montada 

Fonte: O autor (2020) 

 

3.4.4 Outros materiais  

Ainda pode ser considerado importante a utilização de outros itens pela tropa 

hipomóvel, não somente em operações de controle de distúrbios, mas como em 

qualquer outra missão. Citam-se, abaixo, alguns exemplos: 

- Cabrestos para transporte dos cavalos. 
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- Faca ou Tesoura (em caso de necessidade de cortar o cabresto). 

- Corda de sisal para amarração dos cavalos (recomendado um mínimo de 

30mm de espessura e de 100 metros de comprimento, por pelotão). 

- Baldes de água resistentes (recomendado 1 balde por cavalo com 

capacidade mínima de 3 litros). 

- Extintor de Incêndio (pode ser utilizado por militares de apoio a pé a fim de 

apagar possíveis incêndios na área de atuação da tropa). 

- Câmera filmadora, no estilo Go Pro (utilizada para realizar a filmagem da 

atuação da tropa, a fim de se resguardar legalmente). 

-  Material de atendimento veterinário (conduzido por militar especializado em 

caso de necessidade de atendimento veterinário). 

- Material de ferrageamento (conduzido por militar especializado em caso de 

necessidade de ser realizado algum reparo nos ferros do cavalo). 

- Kit de materiais sobressalentes (contendo diversos itens de equipamentos e 

outros materiais, para o caso de reparação ou substituição durante a operação). 

- Cantil d’água (podendo ser conduzido no alforje da sela) ou mochila de 

hidratação térmica, conduzida sobre o colete antitumulto. 

- Cordel com apito. 

- Megafone. 

- Outros materiais julgados cabíveis. 

 

Após o estudo dos diversos fatores analisados anteriormente (efetivo do 

Esquadrão Hipomóvel e sua composição, identificação dos equipamentos de 

proteção do militar e do cavalo e avaliação dos materiais em operações de controle 

de distúrbio) chega-se a uma proposta do aprestamento do Esquadrão de Fuzileiros 

Hipomóvel na atuação em Operações de Controle de Distúrbios, atingindo-se o 

objetivo deste trabalho, vista nos apêndices deste trabalho. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho apresentado teve como objetivo geral apresentar uma proposta de 

aprestamento do Esquadrão de Fuzileiros Hipomóvel, dos Regimentos de Cavalaria 

de Guarda do Exército Brasileiro, para atuação nas Operações de Controle de 

Distúrbios na Garantia da Lei e da Ordem. 
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Dentro do objetivo que o trabalho se apresentou, entendeu-se que os 

objetivos específicos foram alcançados, entretanto, tendo em vista que a doutrina de 

emprego da tropa hipomóvel nas Operações de Controle de Distúrbios está em 

constante evolução e adequação às suas características e possibilidades, presume-

se que o tema não está esgotado. 

 Vale ressaltar que o emprego das tropas hipomóveis carece de um manual 

doutrinário, com a finalidade de direcionar os procedimentos de sua atuação na 

OCD. O manual técnico de Equitação (EB60-MT-26.401), com sua primeira edição 

em 2017, formulado pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx), pode ser considerado como o primeiro passo para padronizações do 

emprego das tropas hipomóveis em missões de GLO. Porém, carece de uma análise 

mais profunda nessas missões, já que se trata de um documento muito genérico. 

Inicialmente, foi realizado um estudo bibliográfico com o objetivo de serem 

coletados materiais relevantes sobre o tema em questão, como manuais do Exército 

e das Polícias Militares, documentos, legislações em vigor e outros trabalhos 

focados no emprego da tropa hipomóvel em Operações de Controle de Distúrbios. 

A quantidade de materiais, utilizados como subsídios para a confecção deste 

trabalho, foi grande, particularmente os produzidos pelas Polícias Militares, tendo em 

vista que são as que mais empregam suas tropas hipomóveis em missões de GLO. 

Pode ser observado que o emprego da cavalaria montada, neste tipo de Operação, 

é realmente eficiente e os resultados obtidos, através de sua atuação, são de grande 

sucesso. Entretanto, são diversos os modos de atuarem dentro de cada Polícia, 

principalmente com relação às composições de seus efetivos.  

Pode ser verificado, ainda, algumas divergências doutrinárias do Exército 

Brasileiro em relação às Polícias Militares. Procedimentos realizados de forma 

diferente, porém com a mesma finalidade, o que não interferiu na inviabilidade dos 

objetivos propostos, pelo contrário, fortaleceu a ideia da necessidade de um estudo 

mais específico no tema proposto. 

Pelo princípio da demonstração de força, uma das primeiras ações a serem 

realizadas em uma intervenção da Força em uma Operação de Controle de 

Distúrbio, a tropa formada pelo binômio homem-cavalo, interfere fortemente no 

psicológico dos manifestantes, auxiliando na obtenção do estado final desejado 

(dispersão e expulsão da turba). Talvez, somente com a presença e a demonstração 

de força das tropas hipomóveis, não seja necessária uma atuação mais enérgica 
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com o uso da força pelas tropas, evitando algum embate em que se tenha feridos 

dos dois lados. 

O emprego da cavalaria montada possibilita ao comandante da operação uma 

variada forma de emprego e em diversos tipos de terrenos, devido às suas 

características peculiares, como ostensividade, comandamento com amplo campo 

de visão, efeito psicológico, mobilidade e flexibilidade. Não é por acaso que o 

emprego do cavalo é visto por diversas forças de segurança pública de diversos 

países, como EUA, França e Inglaterra. 

Ressalta-se ainda a mobilidade e o poder de choque que as tropas 

hipomóveis possuem, podendo se deslocar rapidamente de um ponto a outro, sem 

sofrer um desgaste maior, permitindo que os militares tenham melhores condições 

físicas e mentais de atuar neste tipo de operação, contribuindo para o sucesso da 

missão. 

Com base no exposto, leva-se em conta que o Esquadrão de Fuzileiros 

Hipomóvel possui características e tem plena possibilidade de atuar em Operações 

de Controle de Distúrbios. Cabe ressaltar, que o emprego da tropa hipomóvel deve 

sempre ser realizada, combinadamente, com uma fração a pé, tendo em vista suprir 

suas limitações e realizar sua segurança aproximada. 

As Forças Armadas, conforme a Constituição Federal, são o último recurso 

para a garantia da lei e da ordem, após esgotados os recursos ordinários da atuação 

das Polícias Militares. Para isso, devem estar preparadas para seu acionamento, 

caso seja necessário. 

Portanto é de extrema importância que a tropa hipomóvel esteja equipada da 

melhor maneira possível, contribuindo para o cumprimento da missão e dando a 

segurança necessária ao militar e ao cavalo. 

Materiais e equipamentos em boas condições e em quantidade suficiente, 

proporcionarão a confiança de que a missão será cumprida e que a segurança, tanto 

por parte das tropas como dos manifestantes, estará assegurada. 

Ao término do estudo, refletindo-se sobre a relevância do preparo e do 

aprestamento das tropas hipomóveis no seu emprego em missões de controle de 

distúrbios, chega-se à conclusão de que esta tropa é elementar em missões de 

Garantia da Lei e da Ordem, e que sua atuação relembra os exímios e nobres 

tempos da época em que eram comandadas pelo patrono da Arma Ligeira, o 

marechal Manuel Luís Osorio. 



 
 

REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http:// 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 05 de 
março de 2020. 
 

BRASIL. Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm>. Acesso em: 05 de março de 
2020. 
 

______. Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3897.htm>. Acesso em: 05 de 
março de 2020. 
 

______. C 19-15: Operações de controle de distúrbios civis. Estado Maior do 
Exército. Brasília: EGGF, 2001. 
 

______. C 85-1: Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Estado-Maior do 
Exército, 2ª ed. Brasília: EGGCF, 2010. 
 

______. IP 85-1: Operações de GLO. Estado-Maior do Exército. Brasília, DF, 2001. 
 

______. MD33-M-10: GARANTIA DA LEI E DA ORDEM – Portaria Normativa nº 
186/MD, de 31 de janeiro de 2014. Ministério da Defesa, 2ª ed. Brasília: EGGF, 
2014. 
 

______. EB60-MT-26.401: Manual Técnico Equitação. Departamento de Educação e 
Cultura do Exército, 1ª ed. Rio de Janeiro, RJ, 2017. 
 
BRIGADA MILITAR. Curso de operações de choque. Porto Alegre: Comunicação 
Social da BM, 2014. 
 
BRIGADA MILITAR. EMBM-PM3. Manual de Policiamento Montado. Porto Alegre: 
BMRS – 2016. 
 
CEARÁ. Polícia Militar. Descrição do material de choque da Polícia Montada – 
Projeto 2020. Ceará, 2020.  
 
MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando-Geral. Manual técnico-profissional n. 
3.04.09/2013-CG: Regula a Prática Policial Militar Especial de Policiamento Montado 
na Polícia Militar de Minas Gerais. Belo Horizonte: PMMG – Comando-Geral, 2013. 
 
MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando-Geral. Manual técnico-profissional nº 
3.04.10/2013-CG: Regula a Prática Policial Especial de Policiamento de Choque nas 
Operações de Controle de Distúrbios na Polícia Militar de Minas Gerais. Belo 
Horizonte: PMMG – Comando-Geral, 2013. 
 
SÃO PAULO. Manual de controle de distúrbios civis. Polícia Militar do Estado de 
São Paulo. 3.ed. São Paulo: CSM/M, 1997. 



 
 

______. Técnica de policiamento montado. Polígrafo de Instrução para Alunos-
Oficiais da Academia de Polícia Militar. Porto Alegre: Polícia Militar, 2013. 
 
ABADIO, Rodrigo Silva. O Emprego do Policiamento Montado em Operações de 
Controle de Distúrbios Civis em Áreas Urbanas. Rio de Janeiro: Escola de 
Equitação do Exército, 2004. 

 
AGROLINE. Ferradura Aço Borracha G3 Antiderrapante. Disponível em: 
<https://www.agroline.com.br/produto/ferradura-aco-borracha-g3-antiderrapante-
ollov-98230>. Acesso em: 03 de julho de 2020. 

 
EBC. Exoesqueleto. 2014. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/ 
2014/06/policia-lanca-bombas-de-gas-lacrimogeneo-em-manifestantes-na-paulista>. 
Acesso em: 10 de junho de 2020. 

 
EBRE, Guilherme Santana. O Emprego do Esquadrão de Choque Hipomóvel nas 
Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 1° RCG. Brasília, 2009. 

 
ELY, Débora. Robocop na copa: o traje que os policiais usarão no mundial. 2014. 
Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/copa2014/noticia/2014/05/ 
robocop-na-copa-o-traje-que-os-policiais-usarao-no-mundial-4505977.html>. Acesso 
em: 04 de julho de 2020.   
 
FILHO, Marco Antônio Gênova de Mattos. Emprego do Pelotão Hipomóvel em 
Controle de Distúrbios no transcorrer de uma Operação de GLO. Rio de Janeiro: 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2017. 

 
GAZETAPRESS. Manifestação em Porto Alegre – RS. 2013. Disponível em: 
<www.gazetapress.com.br/pauta/36910/manifestacao_em_porto_alegre_rs>. Acesso 
em: 11 de junho de 2020. 

 
GOLDENBERG, Mirian. A Arte de Pesquisar. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

 
MENDES, Rodrigo Fausto. O Emprego do Policiamento Montado nas Operações 
de Controle de Distúrbios Civis. Porto Alegre: Academia de Polícia Militar da 
Brigada Militar do Rio Grande do Sul, 2014. 

 
MENDES, Rodrigo Fausto. Proposta de Caderno de Instrução de Emprego de 
Tropa Hipomóvel em Operações de GLO. Rio de Janeiro: Escola de Equitação do 
Exército, 2017. 
 
MERCADO LIVRE. Fone Laringofone para rádio HT Baofeng, Voyager etc. 
Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-794492629-fone-
laringofone-para-radio-ht-baofeng-voyager-etc_JM>. Acesso em: 05 de junho de 
2020. 
 



 
 

MINISTERIO DA DEFESA. Ocorrências de GLO por tipo. Disponível em: 
<https://www.defesa.gov.br/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem>. 
Acesso em 22 de abril de 2020. 
 
POLICASTRO, Alberto Nubie. Manual de tropa montada. 1995. 246 f. Monografia 
(Graduação) - CAO – Academia de Polícia Militar de São Paulo, São Paulo: 1995 
 
RIBAS, Fernanda. Exército recebe uniforme antitumulto para usar durante a 
Copa do Mundo. 2014. Disponível em: <https://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/noticia/ 
2014/04/exercito-recebe-uniforme-antitumulto-para-usar-durante-a-copa-do-mundo-
4474215.html>. Acesso em 02 de maio de 2020. 
 
SANTOS JÚNIOR, Claudionor dos. Implantação do pelotão de choque montado 
no esquadrão da polícia militar de Sergipe. Rio de Janeiro: Escola de Equitação 
do Exército, 2006. 
 
SCARDUELLI, Christian Alberto Becker. O Esquadrão de Cavalaria Hipomóvel em 
Operações de Controle de Distúrbio em Áreas Urbanas em Grandes Eventos: 
Ações e Formações. Rio de Janeiro: Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2017.  
 
SOSSUL. Máscara contra Gases Advantage 420. Disponível em: 
<https://www.loja.sossul.com.br/mascara-contra-gases-advantage-420-msa>. 
Acesso em: 07 de julho de 2020. 
 
TAVARES, Tanir Pereira. O emprego de tropas hipomóveis em patrulhamento 
urbano: características do animal, adestramento e procedimentos. Rio de Janeiro: 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2006. 
 
TREZZI, Humberto. Como os policiais militares devem atuar nos protestos. Zero 
Hora, Porto Alegre, 23 fev. 2014. Geral, p.31.   
 
VIANA, Fabiano Teixeira. Emprego Integrado das Tropas a pé e Montada em 
Operações de GLO. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em 
Equitação) - Escola de Equitação do Exército. Rio de Janeiro, RJ, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE A – Questionário sobre proposta de aprestamento do Esquadrão 
de Fuzileiros Hipomóvel em Operações de Controle de Distúrbios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

APÊNDICE B – Tabela de aprestamento do Esquadrão de Fuzileiros Hipomóvel 
em Operações de Controle de Distúrbios 

 
 

TABELA DE APRESTAMENTO DO ESQUADRÃO DE FUZILEIROS HIPOMÓVEL EM OCD 

EFETIVO A CAVALO 

Elemento 

Material 
Cmt Esqd Cmt Pel Sgt Cmt GC Cb Cmt Esq Sd 

Equipamento 
de proteção 

do militar 

Todos os militares deverão estar equipados com o conjunto completo de proteção 
antitumulto, constituído por: 
- Capacete antitumulto. 
- Colete antitumulto. 
- Cotoveleiras e protetores de braço e antebraço antitumulto. 
- Joelheiras e caneleiras antitumulto. 
 
Deverá ser conduzido, ainda, colete e capacete balístico para serem usados em caso de 
necessidade, após ser realizado um reconhecimento do nível de atuação dos manifestantes. 

Equipamento 
de proteção 
do cavalo 

Todos os cavalos deverão estar equipados com o conjunto completo de proteção antitumulto, 
constituído por: 
- Cabeçada com viseira e protetor de chanfro. 
- Peitoral de proteção reflexivo. 
- Protetores de membros posteriores e anteriores reflexivos. 
- Sela de choque. 
- Ferradura especial (preferencialmente com rampões de tungstênio). 
- Alforge para sela (nele poderão ser guardados materiais diversos e granadas/espargidor).  
- Porta espada ou porta cassetete (decisão do Cmt) 
- Manta reflexiva. 
- Protetor de rim. 
- Porta capa para sela (opcional). 

Armamento e 
munição 

- Pistola 9mm com 2 carregadores sobressalentes (municiados) 
- Espada ou cassetete de choque. 

- Espada ou 
cassetete de 
choque. 

Comunicações 

Rádio 
transmissor 
portátil com 
laringofone e 
PTT de dedo. 

Rádio 
transmissor 
portátil com 
laringofone e 
PTT de dedo. 

Rádio transmissor 
portátil com 
laringofone e PTT 
de dedo. 

Rádio 
transmissor 
portátil com fone 
de ouvido. 

Rádio 
transmissor 
portátil com 
fone de ouvido. 

Granadas / 
espargidores 

- 01 (um) 
espargidor de 
pimenta. 

- 02 (duas) 
granadas de 
efeito moral. 
- 02 (duas) 
granadas 
lacrimogêneas 
de movimentos 
aleatórios 
(bailarina) 
- 01 (uma) 
granada de luz 
e som. 
- 01 (um) 
espargidor de 
pimenta. 

- 02 (duas) 
granadas de 
efeito moral. 
- 02 (duas) 
granadas 
lacrimogêneas de 
movimentos 
aleatórios 
(bailarina) 
- 01 (uma) 
granada de luz e 
som. 
- 01 (um) 
espargidor de 
pimenta. 

- 01 (um) 
espargidor de 
pimenta. 
 

Um soldado 
por esquadra 
deverá levar o 
seguinte 
material: 
- 02 (duas) 
granadas 
lacrimogêneas 
de movimentos 
aleatórios 
(bailarina) 
- 01 (um) 
espargidor de 
pimenta. 
 



 
 

Elemento 

Material 
Cmt Esqd Cmt Pel Sgt Cmt GC Cb Cmt Esq Sd 

Diversos 

- Mochila de 
hidratação 
térmica. 
- Cordel com 
apito. 
 
Os seguintes 
itens poderão 
ser 
conduzidos 
no alforje da 
sela: 
- Máscara 
contra gases. 
- Megafone. 
- Cabresto. 
- Faca ou 
tesoura. 
- Alicate de 
corte. 
- Cantil 
d’água. 

- Mochila de 
hidratação 
térmica. 
- Cordel com 
apito. 
- Câmera de 
filmagem (estilo 
GoPro) 
 
Os seguintes 
itens poderão 
ser conduzidos 
no alforje da 
sela: 
- Máscara 
contra gases. 
- Megafone. 
- Cabresto. 
- Faca ou 
tesoura. 
- Alicate de 
corte. 
- Cantil d’água. 

- Mochila de 
hidratação 
térmica. 
- Câmera de 
filmagem (estilo 
GoPro) 
 
Os seguintes itens 
poderão ser 
conduzidos no 
alforje da sela: 
- Máscara contra 
gases. 
- Cabresto. 
- Faca ou tesoura. 
- Alicate de corte. 
- Cantil d’água. 

- Mochila de hidratação térmica. 
 
Os seguintes itens poderão ser 
conduzidos no alforje da sela: 
- Máscara contra gases. 
- Cabresto. 
- Faca ou tesoura. 
- Alicate de corte. 
- Cantil d’água. 

EFETIVO A PÉ 

Elemento 

 

Material 

S Ten  
Enc Mat 

Sgt Adj Pel Sgt Furriel 
Cb/Sd (Mot, 

tratador, Aux, 
radioperador) 

Cb/Sd atirador 
de escol 

Equipamento 

Fardo aberto contendo no mínimo: 
- Cinto 
- Suspensório 
- Porta-cantil com cantil 
- Faca 
- Coldre de pistola 
 
Em caso de necessidade, poderá ser conduzido 
colete e capacete balísticos. 
 

Fardo aberto 
contendo no 
mínimo: 
- Cinto 
- Suspensório 
- Porta-cantil com 
cantil 
- Coldre de pistola 
(para os cabos e 
motoristas) 
 
Em caso de 
necessidade, 
poderá ser 
conduzido colete e 
capacete balísticos. 

Fardo aberto 
contendo no 
mínimo: 
- Cinto 
- Suspensório 
- Porta-cantil 
com cantil 
- Porta-
carregador de 
fuzil 
 
Em caso de 
necessidade, 
poderá ser 
conduzido 
colete e 
capacete 
balísticos. 

Armamento e 
munição 

- Pistola 9mm com 2 carregadores 
sobressalentes (municiados) 

- Pistola 9mm com 
2 carregadores 
sobressalentes 
(para os cabos e 
motoristas) 

- FAL 7,62mm 
com luneta de 
pontaria. 



 
 

Elemento 
 

Material 

S Ten 
Enc Mat 

Sgt Adj Pel Sgt Furriel 
Cb/Sd (Mot, 

tratador, Aux, 
radioperador) 

Cb/Sd atirador 
de escol 

Comunicações    

O radioperador de 
cada Pel deverá 
portar um rádio 
para comunicação 
com seu Cmt. 

Rádio 
transmissor 
portátil para 
comunicação 
com o seu Cmt 
Pel. 

Viaturas 

 
Viaturas a serem utilizadas na Operação: 

 
- 01 Vtr 5 Ton com reboque cisterna d’água (a cargo do Enc Mat). 

- 03 Vtr ¾ Ton (uma por Pel). 
- Vtr especializadas de transporte de cavalos (o suficiente de acordo com a quantidade de 

animais e militares a serem embarcados). 
- 01 Vtr ambulância. 

- 01 Vtr cisterna com canhão d’água. 
 

Diversos   

- Forragem 
(alimentação dos 
cavalos): deve ser 
verificado o tempo 
estimado da 
operação e calcular 
a quantidade de 
forragem a ser 
conduzida 
(preferencialmente 
volumoso). 
- Se houver 
necessidade, 
conduzir 
alimentação para a 
tropa (quentinhas 
ou até mesmo 
Ração 
Operacional). 

Cabo quarteleiro do 
Pel: 
- Kit com materiais 
sobressalentes do 
Pel. 
- Corda sisal para 
amarração dos 
cavalos. 
Enfermeiro 
veterinário: 
- Kit de atendimento 
veterinário. 
Ferrador: 
- Kit de 
ferrageamento do 
cavalo. 

- Luneta 
- Binóculo 

Fonte: O Autor (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


