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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Paulo Menezes Ferraz de Emprego militar de equídeos por tropas 

convencionais e especiais no combate atual. Rio de Janeiro: Escola de Equitação do 

Exército, 2020. Monografia. 

 

Este trabalho tem por objetivo mostrar a eficiências da tropa hipomóvel levando em conta 

suas características e possibilidades, além disso, propor conduta mais singular para o 

adestramento e preparo da tropa hipomóvel, citando a importância dos investimentos na tropa 

à cavalo. Foi analisado o emprego de equídeos em diferentes países, aonde foi constatado o 

amplo emprego, principalmente de muares e equinos, na parte logística. No Exército 

Brasileiro, o cavalo é empregado nos Regimentos de Cavalaria de Guarda, distribuídos entre 

os três grandes centros do Brasil, Rio de Janeiro – RJ, Porto Alegre – RS e Brasília – DF, os 

quais foram analisados quanto à suas características e possibilidades de emprego. Foram 

entrevistados por meio de um questionário online, compreendendo um espaço amostral de 22 

militares dos RCG’s. Assim, com a pesquisa realizada e com os resultados obtidos, obteve-se 

dados relevantes para este trabalho que serão apresentados, a fim de mostrar a importância do 

emprego militar de equídeos no combate atual. 
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ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Paulo Menezes Ferraz de. Military use of equines by conventional and special 

troops in current combat. Rio de Janeiro: Escola de Equitação do Exército, 2020. 

Monograph. 

 

 

This work aims to show the efficiency of the Horse Riding troops taking into account its 

characteristics and possibilities, in addition, to propose a more unique conduct for the training 

and preparation of the Horse Riding troop, citing the importance of investments in the troop 

on horseback. The use of equidae in different countries was analyzed, where the wide use was 

found, especially of mules and horses, in the logistical part. In the Brazilian Army, the horse is 

used in the Cavalry Guard Regiments, distributed among the three major centers of Brazil, 

Rio de Janeiro - RJ, Porto Alegre - RS and Brasília - DF, which were analyzed in its 

characteristics and employment possibilities. Among a sample space of 22 military personnel 

from the RCG’s were interviewed using an online questionnaire. Thus, with a research carried 

out and with the results obtained, relevant data is obtained for this work that must be carried 

out and will be analyzed, in order to show the importance of military use of equines in the 

current combat. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A domesticação dos equinos foi um dos pontos chave para a evolução da humanidade. 

Acredita-se que essa inter-relação homem-equino iniciou-se por volta de 3.000 a. C. na Ásia 

Central (REIS, 2018), com isso, o homem viu no equídeo uma plataforma para aumentar sua 

capacidade produtiva na agricultura, além de proporcionar uma maior capacidade de 

locomoção e garantir uma maior vantagem em conflitos com outras civilizações. 

Durante grande parte da história o cavalo foi a chave para o desenvolvimento da 

agricultura e conquistas territoriais. Sua influência na mobilidade do ser humano teve grande 

importância na formação da composição genética das civilizações antigas. Assim, esse animal 

era visto como uma figura representativa de poder, sendo muitas vezes relacionado aos 

Deuses antigos (KELEKNA 2008; WHITE, 2002).  

A utilização dos equídeos nos combates atuais tem uma herança dos séculos passados, 

aonde a sua grande vantagem é a mobilidade e a mostra de força em relação ao adversário, 

além de uma visão mais ampla do ambiente operacional. 

O equino, quando montado, favorece ao militar uma superioridade nas operações 

militares. O cavalo apresenta rendimentos expressivos nas atividades militares, tendo em vista 

a ação psicológica empregada devido ao seu porte físico. 

Atualmente, em tempos de paz, o cavalo é mais utilizado em policiamento montado. 

Esse emprego do equino é visto desde o século XIX, onde a primeira unidade montada foi em 

Londres, no ano de 1805. Devido ao grande sucesso, o cavalo rapidamente foi adotado por 

outros países. 

O objetivo é analisar o emprego militar de equídeos por tropas convencionais no 

combate atual. O estudo terá uma ênfase na utilização de equinos por tropas convencionais, 

aonde será demonstrada a importância do cavalo nas operações de Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO) do Exército Brasileiro. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso está estruturado do seguinte modo: 

No capítulo seguinte, será tratado o referencial teórico-metodológico, no qual traz 

inicialmente a revisão de literatura e os antecedentes do problema que caracterizam a pesquisa 

e contextualizam primeiramente a linha de pensamento e conceitos da pesquisa, como 

também, as principais fontes de consultas. Posteriormente, é apresentado o referencial 

metodológico e procedimentos que ilustram o problema formulado para a pesquisa, as 

hipóteses propostas, os objetivos e os procedimentos adotados no trabalho. Na seção que 

compreende os procedimentos, será abordada a organização e procedimentos sobre a 
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pesquisa, os levantamentos de dados, os instrumentos para as coletas de dados e a previsão do 

fechamento do trabalho com a corroboração ou refutação das hipóteses. 

No terceiro capítulo, irei abordar o emprego de equídeos por diferentes Forças 

Armadas pelo mundo, analisando as suas características, suas possibilidades, suas formas de 

emprego, suas técnicas e seus equipamentos. 

Já no quarto capítulo, será abordado o emprego de equinos no Exército Brasileiro, 

analisando suas características, suas possibilidades, as organizações militares responsáveis 

pelo o seu emprego, suas técnicas e equipamentos. Será analisado o amparo legal e os custos 

de uma tropa hipomóvel. 

Na seção que compreende os procedimentos, será abordada a organização e 

procedimentos sobre a pesquisa, os levantamentos de dados, os instrumentos para as coletas 

de dados e a previsão do fechamento do trabalho com a corroboração ou refutação das 

hipóteses. 

Por fim, o sexto capítulo, constituído pela conclusão do trabalho, reafirma a 

comprovação por meio da pesquisa de campo e análise bibliográfica de artigos e manuais, 

demonstrando a importância do cavalo nas operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 

do Exército Brasileiro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo serão tratados os antecedentes do problema, compreendendo os 

assuntos: o Equídeo, o Cavalo, o Asinino, o Muar e por fim, um breve histórico do emprego 

de Equídeos. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

2.1.1 O Equídeo 

 

A irradiação dos eqüídeos teve inicio no médio Mioceno. Entretanto, o primeiro 

registro fóssil relacionado aos eqüídeos foi o Hyracotherium, no início do Eoceno. Esse 

animal apresentava diferenças tanto morfológicas quanto no hábito alimentar dos cavalos 

atuais, pois se alimentava apenas de brotos das pastagens (MACFADDEN & HUBBERT, 

1988). A partir do seu ancestral, o cavalo tem sofrido uma evolução gradual, através de 

milhões de anos, até chegar ao padrão que conhecemos em nossos dias (STAHL, 1985). 

Os equídeos são animais da família Equidae, a qual compreende apenas um gênero, o 

Equus. Este abrange os cavalos, os asininos e os muares. 

 

2.1.1.1 O Cavalo 

 

Os cavalos pertencem à espécie Equus Caballos aonde se desenvolveu a partir de um 

animal do tamanho de uma raposa conhecido como Eohippus, que existiu a aproximadamente 

hà 50 milhões de anos atrás na América do Norte. Esses animais andavam sobre as patas 

parecidas ao do cachorro. 

O clima da Terra passou por diversas mudanças, motivo pelo qual houve uma 

necessidade na evolução dos Eohippus. Esta espécie deu lugar ao Parahipo um animal 

herbívoro com pescoço e cabeça maiores, pernas mais longas e menos dedos, possibilitando à 

nova espécie uma maior velocidade para fugir de seus predadores. 

O equino atual tem como base de formação o Pliohipo, tendo seu primeiro 

aparecimento à 7 milhões de anos atrás, na qual houve grande evolução em suas patas, sendo 

sustentado por um sistema composto de tendões e ligamentos. Por fim, o gênero Equus teve 

seu surgimento à 1 milhão de anos atrás, que se estabeleceu na Terra 500 mil anos antes do 

aparecimento do homem.(figura1) 
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Figura 1 - Evolução dos cavalos 

 

Fonte: Manual de Equitação, Exército Brasileiro, 2017 

 

Destacam-se como as principais mudanças na evolução do cavalo:  

a) Aumento no tamanho corporal de 0,40m para 1,5m; 

b) Alongamento dos membros; 

c) Passou a possuir somente um dígito; 

d) Aumento do tamanho e espessura do dedo; 

e) Aumento do tamanho dos dentes. 

 

O Cavalo moderno é da ordem dos ungulados e são mamíferos hipomorfo, apresentam 

um peso corporal entre 330 e 550 kg, com uma altura média de 1,60m e uma vida útil de 30 

anos. 

A evolução do cavalo é um dos fenômenos importantes para a humanidade, pois o 

desenvolvimento das civilizações está diretamente relacionado à domesticação do cavalo. 

Possivelmente pela necessidade de obtenção de alimento, de grandes deslocamentos ou de 

transporte de cargas. Assim, cavalos selvagens foram capturados, e à medida que as técnicas 

de criação se aperfeiçoavam, os animais com as melhores características físicas ou funcionais 

eram selecionados. (Exército, 2017) 

 

2.1.1.2 O Asinino 

 

O Equus asinus, o jumento, é conhecido por sua resistência, sendo presente em todo o 

planeta, exceto em regiões frias. Possui em média 1,30m de altura e podem pesar 400Kg. O 

grande destaque em suas características é a sua aptidão para sobreviver em ambientes hostis, 

além de uma grande capacidade de suportar uma alta quantidade de carga. Em contra partida, 

é famoso por ser um animal teimoso e limitado aos novos ensinamentos. 

Existem diversas teorias sobre a origem dos asininos, no entanto, acredita-se que 

Equus Asinus Africanus nativo do Nordeste africano e o Equus Asinus Europeus da bacia do 
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Mediterrâneo foram seus antecessores. O jumento chegou à Europa por meio dos 

comerciantes, já na América, Cristóvão Colombo foi o responsável pela transferência destes 

animais. Com relação à domesticação, prevalece a ideia de que o jumento, embora utilização 

posterior ao cavalo, na Europa, foi utilizado mais remotamente na África e na 

Ásia(ALEMEIDA, 2009). 

 

2.1.1.3 O Muar 

 

Quanto aos muares, a mula é o indivíduo fêmeo resultante do cruzamento de um 

jumento com uma égua, sendo obrigatoriamente estéril. O burro é o indivíduo macho desse 

cruzamento, também estéril. Os burros são capazes de transportar, docilmente, até 30% de seu 

peso. Outro muar conhecido é o bardoto, resultante do cruzamento da jumenta (Equus 

asininus) com o cavalo (Equus caballus). Esse animal também é estéril. (CARRIJO e 

MURAD, 2016). 

O Muar apresenta características intermediárias entre os equinos e os asininos. 

Preferencialmente, é utilizado em regiões de clima quente e montanhosa, devido a sua grande 

adaptabilidade, resistência e rusticidade. É um animal que possuiu vantagem com relação a 

sua força, quando comparado ao cavalo, considerando o tamanho de seu peso corporal. 

Estima-se que a origem dos muares seja concomitante ao encontro das espécies de 

asininos e equinos, uma vez que há facilidade de acasalamento devido principalmente à libido 

e alta fecundidade do jumento, além da passividade da égua para recebê-lo. Na Mesopotâmia, 

registros de bardotos são datados de 2800 a.C. Com as invasões dos hicsos (de origem 

asiática) ao Egito (1640 a.C.) tem-se os primeiros relatos referentes a muares. No século VI 

a.C. os gregos importaram do Oriente a indústria de muares, utilizando-os nos trabalhos 

agrícolas e preservando os equinos para momentos de guerra. Romanos importaram da Grécia 

jumentos de melhor qualidade para acasalarem com suas éguas, gerando muares para os 

serviços agrícolas, de tração e de transporte de carga (ARAÚJO, 2010).  

 

2.1.2 Histórico do emprego de Equídeos 

 

Definir ou ser preciso na origem da Cavalaria não é objetivo simples, porém pinturas 

encontradas em cavernas evidenciam que o cavalo começou a ser domesticado no quinto 

milênio a.C., na Ásia Central. Existem evidências históricas que o cavalo foi primeiramente 

dominado pelos povos Àrios de origem indo-europeia, que tinham costumes nômades. Os 
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hábitos nômades foram decisivos para a difusão da arte de domínio do cavalo pelo homem, 

que rapidamente se disseminou pela Ásia e Europa, local que foi encontrado os primeiros 

relatos do uso do cavalo para a montaria. 

Segundo Wilemberg (2012), os Ários do Reino de Matanni, local que atualmente 

localiza-se o Iraque, foram os primeiros povos a empregarem o cavalo em seu exército. Essa 

arte da utilização da cavalaria nos combates, logo foi reproduzida por impérios da antiguidade 

tais como o império egípcio, babilônio, sírio, persa e a civilização grega. Acredita-se, que foi 

no ambiente medieval, a partir do século XI, se fez presente o homem mais o cavalo as ordens 

de reis e nobres feudais 

Grandes exércitos se constituíram por meio de uma cavalaria imponente, como afirma 

a citação: 

“Durante longos períodos da historia o equino foi soberano na questão bélica”. Os 

exércitos que possuíam boas tropas a cavalo eram temidos e respeitados, o que fez 

com que o homem respeitasse e estudasse o animal para poder explorar da melhor 

maneira possível na arte da guerra. Até meados do século XX, os cavalos eram 

usados em batalhas e tinham grande relevância.” (Mendonça, 2012) 

 

A maneira de empregar o cavalo nos combates se manteve até a primeira grande 

guerra, no entanto, com surgimento da arma de fogo e da metralhadora o equino foi perdendo 

atividade nos campos de batalha dando espaço para os carros de combate. 

O cavalo dentro da história militar tem grande importância e foi uma das peças chave 

para os grandes Exércitos do mundo. Unindo o homem a uma plataforma montada, o cavalo, 

que lhe desse uma superioridade em relação ao adversário, resultou na formação da cavalaria, 

configurando-se uma das mais decisivas Armas no transcorrer dos séculos, decidindo muitas 

das vezes combates mais simples aos mais complexos. 

 

2.2 Metodologias de pesquisa, justificativas e hipóteses 

 

2.2.1 Metodologia de pesquisa 

 

No que se refere aos procedimentos adotados, será demonstrada a pesquisa 

bibliográfica relacionada ao tema emprego de equídeos por tropas convencionais e especiais 

no combate atual destacando, inicialmente, as padronizações de emprego do cavalo presente 

no Manual Técnico de Equitação já utilizado. 
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 Em seguida, haverá levantamento dos dados documentais e bibliográficos 

relacionados ao emprego do cavalo nas forças auxiliares e de outros exércitos, que 

desenvolvem conceitos básicos para a presente pesquisa, bem como, a sua finalidade na 

utilização dos equídeos no combate atual.  

Foram adotados como instrumento de coleta de dados um questionário, que foi 

aplicado online, através do Google Docs, de 20 de agosto a 14 de setembro de 2020. Os 

respondentes foram escolhidos entre os Regimentos de Cavalaria de Guarda, sendo capitães, 

tenentes e sargentos. 

 

2.2.2 Justificativa 

 

Surgem constantemente dúvidas sobre a continuidade da utilização do cavalo em 

operações do Exército Brasileiro. Essas perguntas são diante da sua real utilização, dos gastos 

que o Exército mantém nos seus regimentos de cavalaria, dos investimentos na criação de 

cavalos e melhoramentos da tropa hipomóvel, entre outras divergências que demonstram a 

não importância desses investimentos. 

Atualmente vemos uma crescente atuação das tropas do Exército Brasileiro nas 

contenções de crises internas do Brasil. Cada vez mais, soldados do nosso Exército tem ido às 

ruas para atuar no controle de distúrbios, têm patrulhado nossas fronteiras, estão sendo 

empregados como força policial, atuam em presídios, entre outras diversas missões que lhes 

são destinadas. 

As diversas missões de garantia da lei e da ordem são muito bem executadas pela 

tropa hipomóvel, aonde se destaca por ter um poder de dissuasão muito grande, com baixo 

custo se comparada às plataformas motorizadas. Por fim, o cavalo possibilita grande 

mobilidade aos militares e inúmeras qualidades, que somado ao soldado brasileiro resultam 

uma excepcional força militar, no combate atual. 

 

2.2.3 Objetivo geral e específico  

 

2.2.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso será mostrar as eficiências da 

tropa hipomóvel levando em conta suas características e possibilidades, além disso, propor 
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conduta mais singular para o adestramento e preparo da tropa hipomóvel. Outrossim, citar a 

importância dos investimentos na tropa à cavalo. 

Visando analisar o emprego militar de equídeos por tropas convencionais no combate 

atual, formulamos o seguinte problema de pesquisa: Qual a importância do emprego da 

cavalaria montada na atual conjuntura que vivemos? 

 

2.2.3.2 Objetivo específico 

 

Os objetivos específicos são: mostrar qual a eficiência do uso do cavalo nas operações; 

qual a porcentagem dos militares que veem o cavalo como uma plataforma com grande poder 

de dissuasão, sendo indispensável para operações militares. As obras, em sua maioria, foram 

obtidas em manuais, cadernos de instrução, fichas técnicas, dentre outros documentos de 

grande relevância. 

Por fim, os dados serão cotejados com a hipótese proposta, avaliando se houve a 

corroboração ou a refutação de que os equinos influenciam no sucesso das operações da 

atualidade. 

 

2.2.4 Hipótese 

 

 Sabe-se que o emprego de equinos na atualidade é altamente eficiente nas operações 

da Garantia da Lei e da Ordem. Dessa forma, podem-se enunciar as hipóteses de investigação 

da seguinte maneira: 

a) Se houver diretrizes mais específicas sobre as técnicas do emprego militar de 

equinos, a tropa montada terá uma melhor qualidade nas operações da atualidade. 

b) O militar quando montado apresenta um maior poder de dissuasão nas 

operações militares. 
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3 O EMPREGO DE EQUÍDEOS PELO MUNDO 

 

Face à evolução dos meios de combate, o emprego de equídeos pelos Exércitos ficou 

cada vez mais restrito. No entanto, com as diversidades do combate moderno, o uso eficaz dos 

equinos tem se tornado decisivo e de alta importância nas adversidades dos conflitos atuais, 

permitindo uma extrema mobilidade e adaptabilidade aos mais diversos terrenos. Desta forma, 

neste capítulo iremos abordar a utilização dos equídeos por diferentes países, sendo eles: 

Argentina, Chile, Alemanha e Estados Unidos. 

 

3.1 Argentina 

 

Na Argentina as mulas são amplamente utilizadas pelas tropas de montanha devido ao 

terreno de difícil locomoção e acesso restrito de viaturas. Esses muares constituem uma forma 

diferenciada de prestar apoio logístico às tropas de montanha, auxiliando no deslocamento e 

garantindo ampla flexibilidade. Um exemplo de grande eficiência e rusticidade desses 

animais, é na condução através montanha, aonde tracionam canhões (figura 2) e carregam no 

lombo peças de obus (figura3) que variam de 114Kg até 132 Kg, a altitudes de 4500 metros 

acima do mar. 

 

Figura 2 - Mula tracionando canhão 

 

Fonte: taringa.net 
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Figura 3 - Mula carregando peça de obus 

 

Fonte: taringa.net 

 

3.2 Chile 

 

A Dirección General de Fomento Equino y Remonta Militar de Chile (DIGEFER)
1
 é 

unidade responsável por administrar, produzir e distribuir, equinos e muares, pelas 

organizações militares que empregam os equídeos em suas missões operacionais. Assim como 

no Exército Argentino, os equídeos tem grande importância para as tropas de Montanha, 

principalmente pelo seu apoio logístico às operações militares. Esses equinos e híbridos
2
 

suportam altas cargas de materiais (figura 4), possibilitando as tropas de montanha uma maior 

flexibilidade e capacidade de emprego, com menores efetivos de recursos humanos possíveis. 

 

                                                                   
1 Dirección General de Fomento Equino y Remonta Militar de Chile, tradução: Direção Geral de 

Desenvolvimento Equino e Remonta do Chile. 
2 Híbridos: O termo híbrido designa um cruzamento genético entre duas espécies vegetais ou animais distintos, 

que geralmente não podem ter descendência devido aos seus genes incompatíveis. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegetais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Descend%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gene
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Figura 4 - Mulas e cavalos como 

 

Fonte: ejercito.cl 
 

3.3 Alemanha 

 

No Exército alemão, segundo a revista eletrônica “El Periodico”, são empregados 

variados animais de carga que são principalmente utilizados na parte operacional com o 

objetivo de suprir o esforço físico de um soldado. Acessar locais onde as viaturas militares 

sobre rodas não podem chegar e ainda obter informações avançadas sobre o inimigo, 

formando um grupamento de exploração. Durante a evolução dos tempos a cavalaria 

tradicional rendeu-se à modernização dos armamentos e ao surgimento dos carros de combate. 

Essa absolescência do cavalo se tornou muito evidente durante a I Guerra Mundial (1914-

1918). A tropa montada, quando empregada nas linhas de frente, era facilmente abatida por 

metralhadoras e fuzis. Com apenas um soldado, de posse de uma arma automática, era 

possível causar muitas baixas na cavalaria.  No entanto, mesmo com as reformas realizadas na 

cavalaria, cavalos e mulas foram utilizados nas operações dos últimos anos no Kosovo e no 

Afeganistão. 

A organização do grupamento de exploração de montanha é composto por seis pares 

(equídeo e homem), com funções que vão além de transportar material e suprimento. A 

principal função deste destacamento é ir à frente colhendo informações do inimigo para 

facilitar as decisões do escalão superior. Esse grupamento que tem a missão de ir à frente, tem 
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o cavalo como o seu meio de deslocamento para essa específica atividade, dando uma 

excelente capacidade de mobilidade e rapidez. 

Entre os animais utilizados, damos destaque aos cavalos, mulas lorcas e mulas 

muricanas.  

Os cavalos são especialmente utilizados para a tração de materiais nas montanhas, 

com uma capacidade de 100 Kg de carga, onde devem possuir as seguintes características: 

1,40m a 1,45m de altura da cernelha, boa capacidade respiratória, costas retas e musculosas, 

garupas largas, pescoço curto e grosso para apoiar os materiais a serem transportados. 

As mulas Lorcas (figura 5) são muito resistentes e fortes, com uso tradicional no 

transporte de peças de artilharia pesada nas missões de alta montanha. Já as mulas murcianas 

(figura 6) são consideradas mais resistentes e dóceis, com grande facilidade de condução por 

meio aos mais diversos caminhos, sendo essenciais para o transporte de munição e alimentos 

para soldados em operações. 

 

Figura 5 - Mula Lorca 

 

Fonte: elconfidencialdigital.com 
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Figura 6 - Mulas Murcianas 

 

Fonte: cadenaser.com 
 

3.4 Estados Unidos 

 

A última organização militar dos Estados Unidos a combater com cavalos foi a 26º 

Regimento de Cavalaria do Exército dos EUA, em janeiro de 1942, na península de Bataan, 

nas Filipinas. Pouco tempo após a última carga desta unidade militar, os combatentes foram 

obrigados a abater seus cavalos para servirem de alimentos. Já a última unidade a receber 

treinamentos com cavalos foi o 28º Regimento de Cavalaria em 1943. 

Durante muitos anos os equídeos foram esquecidos pelos Estados Unidos, contudo, 

com as evoluções dos combates modernos e os ambientes de incerteza, os militares 

americanos demonstraram grande interesse em expandir suas técnicas hipomóveis. 

Atualmente, a única unidade responsável pelo treinamento montado das forças militares é o 

Centro de Treinamento de Guerra de Montanha de Fuzileiros Navais na Califórnia, que tem 

como objetivo principal o emprego dos equinos para transporte de carga e de pessoal. 

Numa das maiores operações do mundo moderno, conhecida como “Operation 

Enduring Freedom”, o cavalo se fez presente e decisivo para o seu sucesso. Como é relatado 

no livro 12 Heróis, após os ataques terroristas da Al-Qaeda de Osama Bin-Laden contra World 

Trade Center, em Nova York, o então presidente americano, George W. Bush, autorizou o 

envio de tropas especiais americanas para o Afeganistão para apoiar a Aliança do Norte na 

luta contra o Talibã. Na chegada ao Afeganistão, os militares americanos se depararam com a 

dificuldade do terreno montanhoso do norte do país, aonde descobriram que o único meio de 

transporte eficiente seriam os cavalos e as mulas. Os equídeos foram utilizados nas 
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infiltrações (figura7) das forças especiais junto das tropas da Aliança do Norte através 

montanhas, e na reconquista da cidade Mazar-i-Sharif.  

 

Figura 7 - Master Sargent Bart durante uma infiltração 

 

Fonte: velhogeneral.com.br 
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4 O EMPREGO DE EQUÍDEOS NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

4.1 Amparo legal 

 

A atuação das Forças Armadas nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem está 

amparada no art.142 da Constituição Federal de 1988: 

 

Art142. 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. 

 

Por meio da Lei Complementar nº 136, de 25 de Agosto de 2010, que altera a Lei 

Complementar nº 97, de 9 de Junho de 1999, foram normatizadas as regras gerais para o 

emprego, preparo e organização para o GLO, baseando a sua destinação e as atribuições 

segundo o Art.1º: 

 

Art. 1
o
 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. 

 Parágrafo único. Sem comprometimento de sua destinação constitucional, cabe 

também às Forças Armadas o cumprimento das atribuições subsidiárias explicitadas 

nesta Lei Complementar. 

 

4.2 Organização 

 

Atualmente, no Exército Brasileiro existem três organizações militares responsáveis 

pelo treinamento, preparo e emprego de tropas hipomóveis, que são distribuídas entre três 

cidades: Brasília - DF, na qual esta sediada o 1º RCG – Regimento Dragões da Independência, 

Rio de Janeiro – RJ, sede do 2º RCG – Regimento Andrade Neves, e por fim, Porto Alegre – 

RS, hospedando o 3º RCG – Regimento Osório. 
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4.3 Características e vantagens 

 

O cavalo leva à tropa montada características bem específicas e peculiares, que devem 

ser empregadas de maneira inteligente, visando o melhor aproveitamento da tropa hipomóvel. 

 

4.3.1 Mobilidade 

 

É a capacidade de transpor obstáculos e transitar em locais de difícil acesso, podendo 

realizar mudanças de velocidade e direção com grande facilidade e agilidade. 

 

4.3.2 Flexibilidade 

 

É a capacidade da tropa hipomóvel ser empregada em diferentes tipos de terrenos, 

como podemos ver no seguinte trecho do caderno de instrução “O Emprego do Pelotão 

Hipomóvel em Operações da Garantia da Lei e da Ordem: 

 

É a versatilidade da tropa hipomóvel, que pode ser empregada em diferentes tipos de 

terrenos e de diversas formas, como posto de segurança estático, posto de bloqueio e 

controle de vias, patrulhamento ostensivo, ocupação de pontos fortes, controle de 

distúrbios, entre outros. Por não depender de vias de acesso com padrões específicos 

para se deslocar, a tropa hipomóvel é maleável para ser empregada em qualquer 

terreno, principalmente naqueles que apresentam dificuldades ao deslocamento de 

viaturas e do homem a pé. ( EB70-CI-11.427, 2019) 

 

4.3.3 Atuação em grande raio 

 

É a capacidade de cobrir grandes espaços e pontos afastados, o que permite 

economizar efetivos pela redução do emprego de patrulhas numa área considerada. (EB70-CI-

11.427
3
, 2019) 

 

 

                                                                   
3 EB70-CI-11.427: Caderno de Instrução “ O Emprego do Pelotão Hipomóvel em Operações da Garantia da Lei e 
da Ordem. 
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4.3.4 Comandamento 

 

É o domínio que o combatente dispõe sobre o terreno no qual atua, em razão de estar 

num plano mais elevado. O cavalo proporciona uma visão ampla e elevada, colocando o 

militar em destaque em relação às pessoas que estão a pé ou motorizadas. (EB70-CI-11.427, 

2019) 

 

 

4.3.5 Efeito psicológico 

 

Segundo Mendes (2017), o efeito psicológico é uma das grandes vantagens do 

emprego da tropa montada, passando aos populares uma sensação de fragilidade diante da 

grande massa física e muscular do animal. 

Apesar do efeito repressivo, o cavalo proporciona uma aproximação da população com 

a tropa, que vê cavalo como um animal amigável, favorecendo o laço de confiança entre o 

soldado e a população, como é destacado no caderno de instrução (EB70-CI-11.427,2019) 

 

4.3.6 Economia de pessoal 

 

Devido ao respeito e ao efeito psicológico que o conjunto cavalo e cavaleiro causam 

nos APOP
4
 e a sua capacidade de monitoramento de grandes áreas, garantida pela visibilidade 

privilegiada, a tropa hipomóvel necessita de efetivo menor do que a tropa a pé para o 

cumprimento da mesma missão. (EB70-CI-11.427,2019) 

Segundo o Manual técnico-profissional n. 3.04.09/2013-CG, da Policia Militar de 

Minas Gerais, o emprego efetivo da tropa montada fica na proporção de um conjunto militar-

cavalo para cada 10 (dez) militares à pé. Essa alta proporção é justificada pela união de 

diversas características, como flexibilidade, efeito psicológico e mobilidade, que o cavalo 

atribuí à essa tropa. 

 

 

 

 

                                                                   
4 Agentes Perturbadores da Ordem Pública, são aqueles que ameaçam a integridade das pessoas e do patrimônio 

e o pleno exercício do estado democrático de direito, sem caracterizar ameaça à instabilidade institucional.  
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4.4 Possibilidades de Emprego 

 

As frações hipomóveis apresentam diversas possibilidades de emprego, que vão de 

instalar e operar Postos de Segurança Estático até realizar escolta de comboio, como é 

destacado pelo caderno de instrução EB70-CI-11.427 de 2019. 

 

a) Instalar e operar Postos de Segurança Estáticos (PSE); 

b) Instalar e operar Postos de Bloqueio e Controle de Vias (PBCV);  

c) Realizar Patrulhamento Ostensivo;  

d) Realizar a Ocupação de Pontos Fortes;  

e) Realizar Operações de Controle de Distúrbios (OCD);  

f) Realizar Demonstração de Força;  

g) Realizar Interdição e Evacuação de Área;  

h) Apoiar na Segurança de Autoridades; e  

i) Realizar Escolta de Comboios. (EB70-CI-11.427,2019) 

Que estão atreladas às limitações como 

4.5 Limitações 

 

O cavalo transfere a tropa hipomóvel características bem específicas, que estão 

atreladas às limitações: permanência em operações estáticas, alimentação dos animais, 

execução de detenções, pisos escorregadios, atuação em interior de prédios. 

Os animais tem uma necessidade de movimentação para haver a circulação sanguínea 

regular aos membros posteriores e anteriores. Indo além, os equinos tem uma necessidade de 

descanso do peso do cavaleiro, que segundo o caderno de instrução EB70-CI-11.427 de 2019 

o emprego máximo sem interrupção são de 6 (seis) horas de atuação, necessitando de um 

tempo igual de descanso. 

Já no quesito alimentação, em decorrência de um sistema digestivo sensível, o cavalo 

exige uma pausa da operação para que ocorra o consumo do alimento nos horários previstos. 

Esse fator influencia também no tempo de permanência da tropa na missão. 

A dificuldade na realização de detenções é diminuída com o trabalho conjunto com a 

tropa à pé, pois normalmente é empregado o binômio tropa à pé – tropa montada. Caso 

contrário, seria uma atividade de difícil realização, tendo em vista a necessidade de descer do 

cavalo, ter um militar para segurar o cavalo e por fim realizar a apreensão. No entanto, existe 

a técnica de abordagem, aonde são necessários três militares, aonde um dos militares segura o 

cavalo, outro faz a segurança da abordagem e o outro fará a abordagem propriamente dita. 
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Nas cidades, é muito comum a existência de elementos escorregadios, como bueiros, 

tampas de ferro, tintas das sinalizações na rua, entre outros. Esses obstáculos dificultam a 

mobilidade, exigindo cautela do militar montado. 

A atuação no interior dos prédios é prejudicada pelos corredores e cômodos estreitos, 

que geram uma dificuldade para a execução de voltas, tendo em vista o tamanho dos equinos. 

 

4.6 Cavalos empregados no Exército 

 

Os equinos utilizados no Exército Brasileiro são adquiridos por meio de licitações e, 

em sua grande maioria, pela própria criação do Exército, advindos da Coudelaria de Rincão, 

unidade responsável pela produção e doma dos animais. 

A Coudelaria é situada na cidade de São Borja, interior do Rio Grande do Sul, onde 

sua principal missão é a produção de equinos. Os cavalos produzidos são distribuídos às 

Organizações Militares de todo o país, tendo como finalidade o emprego nas operações, 

instruções e escoltas militares, assim como a prática desportiva, com uma criação média anual 

de 150 (cento e cinquenta) cavalos. 

 

4.7 Muares no Exército 

 

O Centro de Instrução de Operações na Caatinga iniciou um projeto para a inserção e 

utilização de muares nas instruções e operações na caatinga. O muar foi inserido como forma 

de prestar um apoio logístico, com o transporte de água, ração, munição, armamento coletivo 

e feridos, às pequenas frações nas operações no bioma. 

Segundo Oliveira (2018), a utilização dos equídeos na logística de uma operação na 

caatinga apresenta possibilidades e limitações, onde concluiu que é uma ferramenta atual e de 

fácil utilização, que sendo realizada de forma correta e técnica, poderá contribuir para o 

desenvolvimento das operações terrestres no sertão brasileiro.  
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5 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

Na busca por uma resposta ao problema que norteou a pesquisa, foi possível chegar 

aos resultados que se seguem. 

A presente pesquisa foi realizada entre o dia 20 de agosto e 14 de setembro de 2020, 

por meio de um questionário desenvolvido pela ferramenta Google Docs. O questionário foi 

enviado aos Regimentos de Cavalaria de Guarda do Exército Brasileiro, aonde o universo 

pesquisado foi de 22 (vinte e dois) militares. 

 

5.1 Resultados 

 

Um dos resultados encontrados com a pesquisa é sobre a eficiência do pelotão 

hipomóvel nas operações de GLO. Ficou evidente no questionário que a totalidade dos 

militares considera o conjunto militar-cavalo eficaz nas missões, sendo constatada pelo 

gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1- Eficiência do pelotão 

 

Fonte: Autor 

 

Comparando esse dado com o que foi obtido na revisão da literatura, podemos 

concluir que mesmo com o passar do tempo e com a motomecanização dos regimentos de 

cavalaria, o cavalo ainda é considerado muito eficiente nas operações militares. 

Quando perguntados sobre o poder de dissuasão que o militar montado pode 

apresentar, 91% afirmaram que o quando montado, o militar possui um maior poder de 

100% 

Sim Não 
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convencimento, em contra partida, 9% não acredita que o cavalo seja um meio importante 

para esse fim. 

 

Gráfico 2 - Poder de Dissuasão 

 

Fonte: Autor 
 

Com relação ao emprego dos equinos no cenário atual tivemos um resultado 

semelhante ao anterior, aonde 91% da amostra acredita que o cavalo é favorável as operações 

da atualidade, e somente 9% responderam negativamente. 

 

Gráfico 3 - Cenário Favorável 

 

 Fonte: Autor  
 

O público, quando questionado sobre o complemento entre o binômio tropa à pé – 

tropa a cavalo, 95% defenderam a importância dessa atuação conjunta, já 5% não vê essa 

relação tão necessária para o sucesso das operações militares. 

 

91% 

9% 
Sim 

Não 

91% 

9% 
Sim 

Não 
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Gráfico 4 - Atuação Conjunta 

 

Fonte: Autor 
 

Na amostra utilizada para a pesquisa, 82% do militares tiveram a oportunidade de 

empregar o pelotão hipomóvel em operações reais, e 18% não foram efetivamente 

empregados. Dentre os militares que tiveram experiência em missões reais, podemos destacar 

os seguintes tipos de emprego, 10 (dez) operações de OCD
5
, 7 (sete) patrulhamentos 

ostensivos e 1 (uma) ocupação de PSE
6
, conforme gráfico a seguir: 

 

Gráfico 5 - Tipos de Operação 

 

Fonte: Autor 
 

Por fim, quando questionados sobre a necessidade da existência de um manual no 

Exército Brasileiro que aborde mais especificamente o emprego e o preparo dos equídeos, 

                                                                   
5 OCD: Operações de Controle de Distúrbios 
6 PSE: Posto de Segurança Estático 

95% 

5% Sim 

Não 

1 

7 

10 

Tipos de Operação 

OCD Patrulhamento Ostensivo PSE 
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tivemos os seguintes resultados: 77% dos entrevistados sentem a necessidade da existência de 

um manual, e para 23% o manual não faz falta para a preparação e emprego dos cavalos nas 

operações militares. Desta maneira, os militares citaram que a falta desse manual gera uma 

carência nas padronizações das TTP
7
 e das doutrinas entre os pelotões.  

 

Gráfico 6 - Manual Específico 

 

Fonte 1: Autor 
 

5.2 Análise de Dados  

 

Primeiramente, constata-se que a referida pesquisa foi realizada com um público 

diretamente relacionado ao tema proposto, que participa constantemente de instrução e 

adestramento hipomóvel, e consequentemente a maioria da amostra integrou operações 

envolvendo o cavalo como meio principal de plataforma. Desta forma, esses militares 

contribuem para o desenvolvimento técnico e profissional do emprego dos equinos no 

combate atual. 

Ficou evidente que o militar, quando montado num cavalo, apresenta um maior poder 

de dissuasão, aonde 92% dos entrevistados acreditam no superio poder de convencimento 

gerado pelo equídeo. É unanime entre os especialistas que tal característica é vista como uma 

grande vantagem da utilização desse tipo de plataforma de combate, como afirma Do Amaral. 

 

Um cavalo mediano pesa por volta de 450 Kg e mede 1,55 m do chão até o garrote e 

tem porte físico robusto. Por estas características, provoca um efeito psicológico 

muito grande sobre as pessoas e infunde respeito, sendo fator de grande êxito nas 

ações preventivas e repressivas, já que, embora esteja sob o domínio de seu 

cavaleiro, resultante do adestramento que recebe, o cavalo deixa a dúvida quanto ao 

perfeito controle de suas reações, afastando boa parte das intenções de 

                                                                   
7
 TTP: Técnicas ,Táticas e Procedimentos. 

77% 

23% 

Sim 

Não 
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enfrentamento. Por inspirar noção de poder, o cavalo empregado no controle de 

distúrbio pode evitar o confronto direto, causador do maior número de baixas, uma 

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

estrategicamente preparados, ante a simples aproximação da tropa montada. (Do 

Amaral, 2008, p.62) 

 

Cabe resaltar que mesmo com a existência do caderno de instrução EB70-CI-11.427 

“O EMPREGO DO PELOTÃO HIPOMÓVEL EM OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI 

E DA ORDEM”, a falta de um manual específico, que aborde o emprego militar de equídeos, 

trás uma dificuldade no preparo e no adestramento dos cavalos e militares nos regimentos de 

cavalaria de guarda. Com isso, gera brechas para ocorrer diferenças nas técnicas dos pelotões 

dos RCG’s. 

O resultado é pertinente com o referido estudo, pois a amostra que participou da 

referida pesquisa é bem diversificada, abrangendo militares dos três RCG’s, sendo de 

diferentes postos e graduações, onde tiveram experiências operacionais que envolveram os 

cavalos. Assim, fica claro que o emprego militar de equídeo influencia de forma intensa no 

sucesso das operações militares, sendo favorável a sua utilização no cenário atual de 

operações terrestres do Exército Brasileiro. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 Em termos gerais, o objetivo desse estudo é analisar a eficiência da tropa hipomóvel 

levando em conta suas características e possibilidades e, além disso, propor condutas mais 

uniformes para o adestramento e preparo da tropa hipomóvel. De modo mais específico os 

objetivos são: analisar a eficiência da utilização do cavalo nas operações e quantificar entre os 

militares sobre o emprego do cavalo para  gerar um maior poder de dissuasão. 

 Os dados levantados na pesquisa de campo mostram que o emprego de equinos nas 

missões do Exército Brasileiro é altamente eficaz e vantajoso, principalmente pelo fato das 

possibilidades de emprego no teatro de operações atual.  Além disso, foi possível perceber que 

a amostragem confirmou a crença dos militares, que quando montados no cavalo, passam aos 

agentes perturbadores da ordem pública um maior poder de dissuasão, aonde mais de 90% dos 

militares alegaram essa afirmação. 

 Deve-se levar em consideração o fato de que todos militares entrevistados são dos 

Regimentos de Cavalaria de Guarda, têm contato constante com o cavalo e mais de 80% 

possuem experiência em operações reais com a tropa hipomóvel, e que tiveram oportunidade 

de empregar o pelotão hipomóvel em diversas possibilidades. 

 É possível, portanto, afirmar que a hipótese foi corroborada na interpretação de dados 

e na pesquisa bibliográfica, uma vez que há relação entre uma satisfatória conclusão das 

operações e o emprego militar de equinos. 

 Conclui-se então que o emprego militar de equídeos é muito eficiente nas operações 

que são utilizados, e são extremamente favoráveis ao cenário atual. No entanto, foi verificado 

que a falta de um manual que aborde e simplifique as TTP’s do emprego de equinos é um 

fator que atrapalha na preparação e na atuação dessa tropa, sendo de extrema importância a 

compilação de um manual técnico que balize a preparação e emprego da tropa montada. 
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APÊNDICE A – Questionário Sobre Emprego Militar de Equinos nas Operações GLO 

 

 

1) Qual a unidade que o senhor está servindo atualmente? 

 

2) Atualmente, qual o posto/graduação o senhor se encontra? 

 

3) O senhor considera o pelotão hipomóvel eficiente nas operações de GLO? 

 

4) O senhor acredita que o militar montado apresenta um maior poder de dissuasão? 

 

5) O senhor acredita que o cenário atual das operações GLO são favoráveis ao emprego 

militar de equinos ? 

 

6) O senhor acredita que o binômio: tropa a pé - tropa a cavalo é operacional e se 

complementam? 

 

7) O senhor já teve a oportunidade de empregar o Pelotão Hipomóvel? 

 

8) Caso a resposta anterior for positiva, em qual situação o senhor empregou o pelotão? 

 

9) A falta de um manual que aborde especificamente o emprego militar de equídeos 

atrapalha na preparação e adestramento do pelotão? 

 

10) Caso a resposta anterior seja positiva, cite um motivo. 
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