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RESUMO 

 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM ESQUADRÃO 
HIPOMÓVEL NA 11º BRIGADA DE INFANTARIA LEVE 

 

AUTOR: Thiago Lourenço da Costa 
ORIENTADOR: Bruno dos Santos Oliveira 

 

A 11° Brigada de Infantaria Leve se situa no vultoso eixo Rio-São Paulo e possui um 
centro especializado em operações urbanas. No decorrer das últimas décadas, o 
Exército Brasileiro vem sendo constantemente empregado em operações de Garantia 
da Lei e da Ordem, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, ainda 
que essas missões sejam de responsabilidade primária das polícias. É indiscutível 
que esta tropa é de grande valia para este emprego e, atualmente, a região não possui 
meios hipomóveis para cumprir suas missões. A fim de mitigar esse problema, foram 
analisadas as vantagens e desvantagens, assim como a viabilidade da 
implementação de um esquadrão hipomóvel nesta brigada. O objetivo desse trabalho 
foi analisar a importância do cavalo para operações de Garantia da Lei e da Ordem, 
expor a necessidade de operações de controle de distúrbios na região da brigada e 
observar tanto as vantagens como as desvantagens, bem como a viabilidade da 
implementação de um esquadrão hipomóvel na região. Foi realizada na primeira fase 
uma pesquisa qualitativa com militares que servem ou já serviram na região por meio 
de um questionário. Neste foi observado que seria benéfico a disponibilidade de mais 
meios para bem superar os desafios que surgiram. Ademais, com uma análise 
hipotético-dedutiva dos dados, foi estudada a região, a tropa hipomóvel e a 
implementação de um esquadrão na brigada. Ficou evidente que existem 
desvantagens advindas desta hipótese, entretanto, são manobráveis e com ela 
também surgiriam muitas vantagens, podendo ser caracterizada como viável. Com 
esta pesquisa foi possível demonstrar os benefícios desta implementação e os 
principais empecilhos e formas de contorna-los, evidenciando sua viabilidade e as 
consequências deste projeto.  

 

Palavras-chave: 11° Brigada de Infantaria Leve. Tropa Hipomóvel. Garantia da Lei e 
da Ordem. Eixo Rio-São Paulo.  
  



 
 

ABSTRACT 
 

BENEFITS AND DISADVANTAGES ABOUT THE IMPLEMENTATION OF A 
HORSE CAVALRY UNIT IN THE 11° LIGHT INFANTRY BRIGADE 

 

AUTHOR: Thiago Lourenço da Costa 
ADVISOR: Bruno dos Santos Oliveira 

 

The 11° Light Infantry Brigade is at the bulky axis Rio-São Paulo and has a center that 
is specialized in urban operations. Over the past few decades, the Brazilian Army has 
been constantly used in guarantee of law and order operations mainly in the states of 
Rio de Janeiro and São Paulo, although these missions are primary responsibility of 
the police. It is unquestionable that this troop is very important for this use and currently 
this region do not have any horse cavalry unit. In order to mitigate this problem, the 
benefits, disadvantages and the viability about the implementation of a horse cavalry 
unit in the 11° Light Infantry Brigade were analyzed. The goal of this task was to 
analyze the importance of the horse for guarantee of law and order operations, show 
the necessity of this kind of operations in this region and take a look at the benefits, 
the disadvantages and the viability about the implementation of a horse cavalry unit in 
this region. It has been done a survey with military that already have been in this region. 
In this part it concluded that it would be good to have this unit. After that, it was 
analyzed the region, this kind of troop and the implementation. It was clear that has 
disadvantages with this implementation, but they are workable and the benefits comes 
with them too. With this search was possible to show the benefits of this 
implementation and the mainly difficulties and ways to avoid them, showing the viability 
and the consequences of this project.   
 
Keywords: 11° Light Infantry Brigade. Horse Cavalry Unit. Guarantee of Law and 
Order. Axis Rio-São Paulo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O primeiro registro do uso do cavalo para montaria data do ano 2000 a.C., e 

desde então este animal acompanhou a evolução da sociedade, sendo empregado 

para diversos fins. Equinos foram empregados para transporte, seja montado ou 

puxando material atrelado, em trabalhos agrícolas, como força de arado, e também 

em guerras, apresentando um aumento da rapidez nos campos de batalha. 

 As guerras são classificadas pelo Capitão de Mar e Guerra Nuno Sardinha 

Monteiro (2017) em quatro gerações. A 1° geração tem início com o Tratado de 

Vestefália, de 1648. Ele pôs fim à Guerra dos Trinta Anos e determinou que os 

governos tinham a exclusividade da edificação, estruturação e emprego das Forças 

Armadas. Ele deu fim à possibilidade de nobres ou indivíduos mais poderosos 

possuírem exércitos, transformando as guerras em disputas entre estados. Essa 

geração se caracteriza pela linearidade dos conflitos com os exércitos numerosos e 

dispostos em linha. A Cavalaria montada é amplamente empregada como meio nobre, 

já que com o cavalo lutavam em superioridade de posição. As Guerras Napoleônicas 

caracterizam essa geração.  

A partir da Guerra Civil Americana (1861 até 1865) começam a surgir 

trincheiras e outras técnicas de camuflagem, traços característicos das guerras de 2° 

geração. O carregamento pela culatra e os canos com almas raiadas aumentaram a 

precisão e cadência das armas de fogo. A linearidade dos conflitos foi mantida, 

entretanto passou a se privilegiar mais o apoio de fogo da artilharia ao invés da 

numerosa infantaria. Logo, acabaram as cargas de tropas alinhadas marchando em 

direção ao fogo, já que seria suicídio com as novas armas. Nesta fase, o cavalo perde 

efetividade com o advento das metralhadoras e do avanço da artilharia, já que se 

mostrava extremamente vulnerável contra esses tipos de armamento, mas ainda é 

muito utilizado para transporte, reconhecimentos e deslocamentos.  

A grande mobilidade e velocidade presentes na 2° Guerra Mundial caracterizou 

a 3° Geração da Guerra. A guerra relâmpago alemã com sua rapidez conseguiu 

sobrepor as forças entrincheiradas, mesmo com sua grande capacidade de fogo. 

Carros de combate, infantaria mecanizada, helicópteros e aviões são protagonistas 

nessa fase, acabando com os combates lineares. Os cavalos foram menos utilizados 

nesses conflitos, fruto de lições aprendidas com base nos números exorbitantes de 

mortes de equinos na 1° Grande Guerra.  
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A 4° Geração é conhecida também como Guerra não-convencional, e é 

caracterizada pela participação de atores não-estatais, uma fronteira mais tênue entre 

a guerra e a paz, e a existência de militares tradicionais junto com outros atores e a 

população. Apesar de já ter sido alvo de estudo desde Winston Lind (1989), tem seu 

início marcado pelo ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, 

evento que marcou o mundo inteiro e chamou a atenção para a capacidade de grupos 

não só terroristas, mas também de guerrilha, insurgentes entre outros. O ambiente 

operacional se torna volátil, incerto, complexo e ambíguo, exigindo maior preparo e 

conhecimento da tropa empregado. No Brasil, ocorre o aumento da necessidade de 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem graças à expansão das organizações 

criminosas e consequente aumento da violência, principalmente no eixo Rio-São 

Paulo, onde se situa o espaço e tempo desta pesquisa.  

 No Brasil, quem possui a responsabilidade de manter a ordem são as polícias, 

como é previsto no Art. 144 da Constituição Federal. Contudo, as Forças Armadas 

podem exercer essas funções, desde que por iniciativa do Presidente da República, 

como explicita o Art. 142 da CF (BRASIL, 1988). Nas últimas décadas ocorreu uma 

valorização destas operações por parte do Exército Brasileiro, que realizou mais de 

cem atuações desde 2000. Logo, é incontestável a importância do preparo da Força 

Terrestre para esta forma de emprego. 

 Atividades de GLO se mostram mais necessárias em cidades com grande 

importância no contexto nacional, aumentando nelas a possibilidade de emprego de 

tropas em Operações de Controle de Distúrbios (OCD). A cidade de São Paulo é o 

grande centro financeiro do país, contendo cerca de 12 milhões de habitantes, três 

grandes times de futebol, frequentemente sedia grandes shows e eventos, e já possui 

um histórico de grandes manifestações. Campinas, grande cidade do interior do 

estado, possui mais de um milhão de habitantes, dois grandes times de futebol e é 

considerado um dos municípios mais perigosos do país, com média de 18 homicídios 

por 100 mil habitantes. A cidade do Rio de Janeiro contém 6,7 milhões de habitantes, 

quatro grandes times de futebol, possui pontos turísticos que atraem visitantes de todo 

o mundo, além de já ter sido palco de grandes manifestações. Logo, o eixo Rio-São 

Paulo é uma região propensa ao emprego de tropas hipomóveis em operações de 

Garantia da Lei e da Ordem. 

 A 11° Brigada de Infantaria Leve (11ª Bda Inf L) contempla essa região e possui 

um centro especializado em operações urbanas (Centro de Instrução de Operações 
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Urbanas – CIOU). Neste estabelecimento desenvolve-se o Estágio de Operações 

Urbanas, sendo atualmente o centro da doutrina da Força Terrestre nesse segmento. 

No entanto, essa brigada não possui uma tropa hipomóvel, o que poderia ser uma 

ferramenta adequada para esse emprego, justificando assim uma pesquisa com o 

intuito de fornecer esse meio. 

 Portanto, levando em consideração essa lacuna existente, é conveniente 

problematizar: quais são as vantagens e desvantagens da implementação de um 

Esquadrão Hipomóvel na 11ª Brigada de Infantaria Leve? É inevitável trabalhar, junto 

com essa hipótese, a viabilidade da mesma, versando sobre a possibilidade dessa 

elaboração. É necessário ter em vista que, nesse cenário interdisciplinar, seria feita 

uma alteração na constituição da brigada em pauta, corroborando para a 

demonstração dos aspectos positivos e negativos desta implementação levando em 

consideração as necessidades da região associadas com as possibilidades da tropa 

hipomóvel. 

 Para tanto, esse trabalho é dividido em cinco capítulos. Na introdução, expõe-

se os antecedentes históricos que levaram à área de estudo, a necessidade de 

operações de Garantia da Lei e da Ordem na região da 11° Brigada de Infantaria Leve 

e a motivação deste trabalho. Em seguida, no referencial teórico, é apresentada a 

participação do Exército Brasileiro em GLO assim como toda a doutrina que permeia 

a tropa hipomóvel. É divido em 4 subcapítulos. O primeiro subcapítulo mostra a 

competência residual das Forças Armadas e também seu constante emprego na 

última década baseado em dados históricos. Já o segundo estuda a Cavalaria de 

Guarda, abordando suas características, possibilidades e limitações. O terceiro 

examina as aptidões do cavalo, principalmente no seu emprego em GLO. Por fim, o 

quarto especifica a composição e o emprego da tropa hipomóvel. São levantados 

dados históricos e de manuais para elucidar a tropa hipomóvel e o emprego do cavalo 

nesse tipo de operações possibilitando o embasamento da pesquisa relacionada a 

ela.  

 No referencial metodológico foi levantado em uma primeira fase as principais 

necessidades exigidas para a implementação do Esquadrão Hipomóvel. Em uma 

segunda fase foi apresentado o questionário realizado com militares que já serviram 

na 11° Brigada de Infantaria Leve, com o intuito de entender o ponto de vista de quem 

conhece a região estudada. No capítulo 4 esses dados foram dispostos em dois 

subcapítulos e analisados no terceiro, cruzando os dados obtidos e dialogando com o 



15 
 

embasamento teórico para apresentar vantagens, desvantagens e questionar a 

viabilidade da implementação.  

 Por fim, o trabalho encerra-se com as considerações finais, que traz de volta o 

objetivo geral da pesquisa associado com os aspectos trabalhados. Ainda nesse 

capítulo são apresentadas uma sugestão e uma oportunidade de pesquisa a partir do 

tema estudado.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar as vantagens e desvantagens da implementação de um Esquadrão 

Hipomóvel na 11º Brigada de Infantaria Leve, levantando as características da área e 

estudando as possibilidades da tropa hipomóvel. 

 

1.1.2 Objetivos específicos   

 

Expor a necessidade de operações de Garantia da Lei e da Ordem na região 

da 11ª Bda Inf L e analisar características da área relacionadas à infraestrutura, 

pessoal e doutrina dialogando com a hipótese apresentada; 

Analisar o posicionamento a respeito do tema apresentado de militares que já 

estiveram em contato com a região; 

Explorar as vantagens da implementação de um Esquadrão hipomóvel na 11ª 

Bda Inf L e descrever as desvantagens advindas desta hipótese; 

Questionar a viabilidade desta possível implementação e apresentar possíveis 

soluções para problemas aqui evidenciados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EMPREGO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM GLO 

 

A Constituição Federal prevê que “a segurança pública, dever do Estado, direito 

e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 1988). O mesmo artigo também 

prevê os órgãos que devem exercer esta atividade, e são eles: a Polícia Federal, a 

Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias Civis, as polícias 

Militares e os corpos de Bombeiros Militares. 

As Forças Armadas, por sua vez, destinam-se à defesa da Pátria, à garantia 

dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem 

(BRASIL, 1988). Compete ao próprio Presidente da República a decisão de emprego 

das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, quando se esgotam as 

possibilidades dos órgãos a isso previstos. O Art. 5° do Decreto n° 3897, de 24 de 

agosto de 2001, ainda prevê que este emprego “deverá ser episódico, em área 

previamente definida e ter a menor duração possível” (BRASIL, 2001). 

Apesar de ser a última instância, é inegável o aumento da necessidade de 

emprego das Forças Armadas em Operações de Garantia da Lei e da Ordem nos 

últimos anos, principalmente com o fortalecimento das organizações criminosas no 

país. O Ministério da Defesa (2020), em estudo com o histórico das operações de GLO 

que engloba o período de 1992-2020, relata 141 missões desta categoria. Este grande 

número de ações revela a necessidade real de emprego nessa área e por isso é 

imprescindível que se possua tropas prontas para exercer esse tipo de atividade. 

 

2.2 A CAVALARIA DE GUARDA 

 

A Cavalaria do Exército Brasileiro é ampla e capaz de cumprir diversas funções. 

Segundo o Manual EB70-MC10 A Cavalaria nas Operações, os elementos de 

combate desta tropa são “representados pela Cavalaria Blindada, Cavalaria 

Mecanizada, Cavalaria Paraquedista, Cavalaria Aeromóvel, Cavalaria de Guarda e 

Cavalaria de Selva.” (EXÉRCITO, 2018, p. 2-3) 

A Cavalaria de Guarda é composta por elementos hipomóveis e meios 

motorizados, proporcionando flexibilidade e permitindo o emprego em uma gama 
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variada de missões. Dentro das possibilidades do Regimento de Cavalaria de Guarda 

está “realizar o controle de distúrbios civis, empregando elementos a pé e hipomóveis” 

e “realizar patrulhamentos hipomóveis e motorizados” (EXÉRCITO, 2018, p. 2-13). 

Contudo, essa tropa possui algumas limitações, sendo as principais delas a 

“necessidade de apoio de transporte motorizado para emprego de todo efetivo, 

simultaneamente, a longas distâncias” e a “necessidade de contínuo e específico 

apoio logístico, quando empregado distante de sua sede” (EXÉRCITO, 2018, p. 2-13). 

Esses são aspectos que devem ser levados em consideração para que o emprego 

dessas tropas seja útil e benéfico para a instituição. 

“O Regimento de Cavalaria de Guarda é a tropa apta a realizar missões de 

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais (AOG), tendo em vista as suas 

características de mobilidade, flexibilidade e rapidez” (SILVA, 2017, p. 18). A Cavalaria 

de Guarda não é ultrapassada e deve ser encarada como tropa fundamental para o 

bom cumprimento de suas missões típicas. 

 

2.3 O CAVALO EM OPERAÇÕES DE GLO 

  

 O cavalo é um animal imponente que pesa mais de 400kg, com uma altura 

média de 1,65 metros. Mesmo pesados, os cavalos são animais velozes, a velocidade 

média na andadura trote é de 13 km/h (EXÉRCITO, 2017). Essas características 

inerentes aos equinos proporcionam algumas particularidades à tropa hipomóvel. O 

caderno de instrução EB70-CI-11.427 versa sobre as características dessa tropa, 

mencionando a mobilidade, flexibilidade, rapidez de ação, atuação em grande raio e 

atuação em terreno inacessível a outras tropas (EXÉRCITO, 2019). 

 Tais qualidades típicas deste animal propiciam vantagens ao combatente 

hipomóvel e o caderno de instrução EB70-CI-11.427 também analisa esses pontos 

relevantes, sendo eles o comandamento, a economia de tropa a pé, a ostensividade 

e o efeito psicológico (EXÉRCITO, 2019). Esta tropa se mostra apta a realizar diversas 

missões, principalmente na área de GLO. Entre suas possibilidades, descritas pelo 

caderno de instrução referido, estão a realização de patrulhamento ostensivo, o apoio 

na segurança de autoridades e a realização de operações de controle de distúrbios 

(EXÉRCITO, 2019). 

 Segundo Santos Júnior (2009), o policiamento montado não se tornou 

ultrapassado e vem resistindo ao tempo e às inovações tecnológicas. Sobre o 
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emprego desse animal em operações de garantia da lei e da ordem podemos afirmar 

que:  

 

O cavalo está interiorizado no inconsciente humano, sua imposição física, 

capacidade de mobilização, somados aos aspectos psicológicos, resultam 

em situações totalmente favoráveis ao emprego do cavalo na atividade de 

policiamento, em especial junto a grandes concentrações humanas, onde os 

fatores acima relacionados são fundamentais para a manutenção da ordem. 

(SANTOS JÚNIOR, 2009, p. 8) 

 

O Tenente-Coronel João Alves Cangerana Júnior (2019) também explica, em 

entrevista à Folha de São Paulo, que a baixa velocidade desta tropa associada com a 

alta mobilidade se mostra uma vantagem estratégica, tendo em vista o tempo a mais 

que ficará no local. Ele a compara com uma tropa motorizada, que mesmo se 

deslocando com velocidade baixa sairia do local em poucos minutos. 

Em estudo realizado pela Universidade de Oxford em conjunto com a RAND 

Corporation foi confirmada a tese de que a interação entre cidadãos com uma tropa 

montada gera 6 vezes mais interesse por parte da população do que uma tropa a pé 

(BRADFORD, DAVIES, et al., 2015). O cavalo age como um ponto de início para uma 

conversa, fazendo a aproximação com os populares.  

Com base nesses dados fica evidente a importância do cavalo para operações 

de Garantia da Lei e da Ordem. Uma tropa motorizada, apesar de possuir aspectos 

mais desenvolvidos tecnologicamente não é a mais ideal para este emprego, fazendo 

com que ainda haja a necessidade de tropas montadas nos dias de hoje. 

  

2.4 A TROPA HIPOMÓVEL 

 

 O Caderno de Instrução do Emprego do Pelotão Hipomóvel em Operações de 

GLO determina a seguinte constituição para este pelotão: 

 

Quadro 1 - Constituição do Pelotão Hipomóvel 
Função Itens 

Grupo de Comando 

Comandante de Pelotão 
Pistola 9 mm 

Cassetete 
Algemas 

Adjunto de Pelotão Pst 9 mm  
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Cassetete 
Algemas 

Soldado Granadeiro 
Munição Química 

Extintor de Incêndio 
Cassetete 

1° Grupo de Combate 

Sargento Comandante do 1° Grupo de 
Combate 

Pistola 9 mm 
Cassetete 
Algemas 

Cabo Comandante da 1° Esquadra 
Pistola 9 mm  

Cassetete 
Algemas 

Soldado Fuzileiro 
Cassetete 

Munição química 
Extintor de incêndio 

Soldado Fuzileiro 
Cassetete 

Espingarda calibre 12 

Cabo Comandante da 2° Esquadra 
Pistola 9 mm 

Cassetete 
Algemas 

Soldado Fuzileiro 
Cassetete 

Munição química 
Extintor de Incêndio 

Soldado Fuzileiro 
Cassetete 

Espingarda calibre 12 
2° Grupo de Combate 

Sargento Comandante do 1° Grupo de 
Combate 

Pistola 9 mm 
Cassetete 
Algemas 

Cabo Comandante da 1° Esquadra 
Pistola 9 mm  

Cassetete 
Algemas 

Soldado Fuzileiro 
Cassetete 

Munição química 
Extintor de incêndio 

Soldado Fuzileiro 
Cassetete 

Espingarda calibre 12 

Cabo Comandante da 2° Esquadra 
Pistola 9 mm 

Cassetete 
Algemas 

Soldado Fuzileiro 
Cassetete 

Munição química 
Extintor de Incêndio 

Soldado Fuzileiro 
Cassetete 

Espingarda calibre 12 
Grupo de Apoio 

Quarteleiro A pé 
Guarda Cavalo A pé 
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Guarda Cavalo A pé 
Guarda Cavalo A pé 

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados de (EXÉRCITO, 2019) 

 

 A tropa hipomóvel deve possuir uma constante preocupação com sua 

preparação, principalmente no que diz respeito ao adestramento, ao equipamento e 

ao apoio logístico especial. A seleção tanto do cavalo quanto do cavaleiro também é 

imprescindível para o bom desempenho desse tipo de tropa, para isso deve se buscar 

características que facilitem seu emprego. 

 Segundo o Caderno de Instrução do Emprego do Pelotão Hipomóvel em 

Operações de GLO (EXÉRCITO, 2019), o emprego do pelotão hipomóvel em OCD 

ocorrerá de maneira preventiva na área onde se presumam concentrações não 

desejáveis de Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP), e utilizará sua 

grande mobilidade, impacto psicológico e força à medida que os APOP se arremetam 

contra a tropa a pé. O objetivo basicamente é dispersar a turba e para evitar acidentes 

indesejáveis deve-se prever vias de escoamento. 

 

Figura 1 - Ambiente Hostil 

 
Fonte: (EXÉRCITO, 2019) 
  

A tropa hipomóvel atua em conjunto com a tropa a pé, de forma integrada com 

as demais Organizações Militares. A proporção de emprego ideal para a tropa é de 1 
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fração hipomóvel para três frações de tropa de choque a pé. O treinamento com outras 

organizações militares é fundamental para desenvolver o espírito de corpo, a 

operacionalidade e a flexibilidade. “O pelotão hipomóvel deverá atuar de forma 

integrada com unidades de infantaria e cães de guerra (PE, BGP, BG e Bda Inf Mtz).” 

(EXÉRCITO, 2019, p. 6-12).  

O Caderno de Instrução do Emprego do Pelotão Hipomóvel em Operações de 

GLO especifica também o emprego em patrulhamento ostensivo. “Os deslocamentos 

deverão ser realizados em andadura passo, na formação em coluna por dois, pelas 

ruas e avenidas” (EXÉRCITO, 2019). Ele também determina que sejam feitos 15 

minutos de estacionamento para cada 45 minutos de patrulhamento. A abordagem 

pode ser feita em trio ou em quarteto, conforme a situação tática, e o procedimento 

deve ser ensaiado de maneira que se torne procedimental.   



22 
 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Em uma primeira fase da pesquisa foi estudada a região da 11° Bda Inf L. Para 

o estudo, foi utilizado o método de pesquisa qualitativa fenomenológico. 

Na segunda fase, foi realizada uma pesquisa qualitativa com coleta de dados 

através de questionários, usando o método indutivo. O questionário foi realizado por 

militares que estão servindo na 11° Bda Inf L. O mesmo foi enviado para 3 

comandantes de pelotão, a fim de que seus respectivos pelotões o preencham. A 

pesquisa abrangeu militares de 3 armas distintas (Cavalaria, Comunicações e 

Artilharia), compreendendo tanto praças como oficiais, com um total de 8 respostas. 

Em uma terceira fase foram cruzados os dados levantados e foi analisada a 

viabilidade, vantagens e desvantagens da implementação de um esquadrão 

hipomóvel na região estudada.  

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Estudo da Região 

 

 Foi realizado um estudo com as principais necessidades exigidas para a 

implementação dessa tropa. Levantou-se o que é indispensável para que seja 

concretizada essa implementação contemplando infraestrutura, pessoal e doutrina. 

Em seguida, foi examinada a viabilidade de cada ponto evidenciado. Para o estudo foi 

utilizado o método de pesquisa qualitativa fenomenológico. 

 

3.2.2 Questionário para a 11° Bda Inf L 

 

  Foi enviado um questionário a ser respondido com o objetivo de obter dados 

sobre como quem conhece a região observa a necessidade de emprego de GLO por 

essa brigada e como o cavalo poderia auxiliar. Foi respondido por 3 Tenentes que já 

serviram nesta brigada e repassado por eles para seus subordinados, totalizando 8 

opiniões computadas. Para o questionário foi utilizado o método de pesquisa 

quantitativa indutivo.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ESTUDO DA REGIÃO 

 

4.1.1 Infraestrutura 

 

 Para a implementação desse esquadrão, existe a necessidade de um espaço 

com a estrutura necessária para exercer sua função. Uma tropa montada exige 

composições específicas como baias, potreiros, reservas de material de encilhagem, 

entre outros. Por isso, é imprescindível que se consiga espaço disponível, o que não 

é simples em uma megalópole como a de Rio-São Paulo. 

 Em 1938, o Exército fundava a Fazenda Remonta na região de Campinas, São 

Paulo. Ficou conhecida a seguir como Coudelaria de Campinas e sua função era a 

criação dos cavalos de tropas de elite à época, como os Dragões da Independência. 

Recebeu durante um bom tempo o acervo, seus equinos, da Coudelaria Nacional de 

Rincão, que hoje se encontra novamente em São Borja, Rio Grande do Sul. Por não 

exercer mais sua função na criação dos equinos, hoje a sua estrutura está deixada de 

lado e é utilizada apenas como campo de instrução dos alunos da Escola Preparatória 

de Cadetes.  

 

Figura 2 - Coudelaria de Campinas 

 
Fonte: (UOL, 2017) 
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4.1.2 Pessoal 

 

 O Exército Brasileiro não se encontra em expansão como explicita o Gen Leal 

Pujol (2019, p. 17), em suas diretrizes de comando. A intenção do então comandante 

é que o efetivo total da força diminua em 10 por cento (10%) dentro do período de 10 

anos. Por isso, é ilusória a ideia de que o efetivo dessa unidade poderia ser criado. O 

efetivo, pelo contrário, deve já ser da força, de forma que não se admitam novos 

militares apenas para essa implementação. 

 Atualmente, os 3 Regimentos de Cavalaria de Guarda (RCGs) são os que ainda 

se mantém empregando a cavalaria montada. O 1° RCG se encontra em Brasília-DF, 

o 2° RCG no Rio de Janeiro-RJ e o 3° RCG se encontra em Porto Alegre-RS. São 

essas as unidades que possuem o contato com essa forma de emprego, e, por isso, 

possuem a expertise desta tropa. Um esquadrão desses regimentos é constituído de 

3 pelotões, podendo ser Hipomóvel ou Lanceiro/ Fuzileiro (EXÉRCITO, 2018). 

 

4.1.3 Doutrina 

 

 Atualmente, a doutrina a respeito da tropa montada na Força Terrestre é 

escassa e antiga. Temos como principal fonte de atualização a Escola de Equitação 

do Exército (EsEqEx), através, principalmente, das monografias publicadas pelos 

concludentes dos cursos de instrutor de equitação. Ampliando o escopo, temos como 

principal responsável pela doutrina do emprego da tropa montada as polícias que a 

utilizam em seu cotidiano. 

 Apesar de o lado esportivo não ser o alvo da pesquisa, os conhecimentos 

praticados no hipismo podem ser utilizados para melhorar e facilitar o emprego. 

Cavaleiros com mais conhecimento e habilidades adquiridas no esporte terão maior 

facilidade para atuar numa tropa montada. A região estudada possui forte relação com 

o cenário hípico, sendo tradicional em competições de várias modalidades, 

principalmente o Concurso Completo de Equitação (CCE).  
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4.2 QUESTIONÁRIO PARA A 11° BDA INF L 

 

O questionário abrangeu um total de oito militares que já serviram na 11° Bda 

Inf L. Desses 8, 5 são oficiais e 3 são praças, sendo 6 de cavalaria, 1 de artilharia e 1 

de comunicações. Com essa amostra heterogênea, foi possível avaliar opiniões 

distintas a respeito do tema. As perguntas realizadas se encontram no apêndice. 

Com base nas opiniões computadas por meio do questionário, podemos 

confirmar alguns pontos, como a importância da região estudada. Quando 

perguntados a respeito do eixo em que se encontra a brigada, todos os participantes 

concordaram que ele pode ser considerado vultoso (Gráfico 1), da mesma forma que 

todos concordam que o Exército Brasileiro precisa se preocupar com o preparo e as 

condições de emprego de sua tropa em operações de GLO (Gráfico 2). 

 

Gráfico 1 – Eixo vultoso 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2020) 
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Gráfico 2 – Preocupação da força 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2020) 

 

Mobilidade, flexibilidade e rapidez de ação, características principais da tropa 

hipomóvel, foram consideradas características de grande valia para o cumprimento de 

operações de GLO  por todos os participantes (Gráfico 3). Isso evidencia como essa 

tropa, externando seus principais traços, poderia ser muito bem empregada nessas 

operações. 

 

Gráfico 3 – Características importantes 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2020) 

 

As polícias são referência no emprego do cavalo para cumprir suas missões, e 

sua atuação exemplar é sem dúvida uma referência nesse tipo de emprego. Ao 

questionar sobre o emprego do cavalo a sua efetividade se mostrou incontestável, 

todos concordaram (Gráfico 4).  
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Gráfico 4 – Emprego do cavalo pela polícia 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2020) 

 

A amostra utilizada na pesquisa foi bem diversa, com oficiais e praças de 

diversas armas. Entretanto, não houve participante que já teve muito contato com a 

tropa hipomóvel. Todos os participantes ou já possuíram pouco contato, ou nenhum 

contato com essa tropa (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Contato com a tropa hipomóvel 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2020) 

 

Mesmo com essa pouca de experiência evidenciada, a maioria dos 

participantes concorda que o cavalo seria um meio útil e traria benefícios para a 11° 

Bda Inf L ser empregada em missões de GLO (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Disponibilidade de meios 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2020) 

 
 
4.3 ANÁLISE 

 

4.3.1 Vantagens 

 

 Uma das principais limitações do emprego da tropa hipomóvel, segundo o 

Manual de Campanha A Cavalaria nas Operações (EXÉRCITO, 2018), é a 

necessidade de transporte motorizado para emprego a longas distâncias, o que 

demanda um apoio logístico específico e tempos de preparação e deslocamento 

maiores que outras tropas. Atualmente, o tempo de deslocamento de um dos RCGs, 

tropas montadas do Exército, até a cidade de São Paulo para um possível emprego 

seria de pelo menos 20 horas (2° RCG), podendo chegar a até 43 horas (3° RCG).  

 Além do desgaste que os equinos sofreriam durante o deslocamento, o pronto 

emprego seria afetado pela demora até que seja possível a atuação. Com a 

implementação do Esquadrão Hipomóvel na 11° Bda Inf L haveria uma vasta 

economia de tempo e recursos, permitindo que o Exército esteja em condições de 

prontamente atuar na região se necessário for. Ademais, a proximidade também 

deixaria os cavalos e o pessoal em melhores condições de atuar, já que não sofreriam 

com o estresse da grande viagem. Dessa maneira, a Força Terrestre teria realmente 

uma tropa em pronto emprego capaz de atuar numa região de grande vulto no cenário 

nacional. 
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 O posicionamento do Esquadrão Hipomóvel próximo ao Centro de Instrução de 

Operações Urbanas seria de grande valia para a renovação da doutrina desta tropa. 

Além disso, a disponibilidade desses meios valorizaria ainda mais o curso ministrado 

neste centro e poderia ainda apoiar a Escola Preparatória de Cadetes com instruções, 

iniciando o desenvolvimento de atributos por meio da equitação o quanto antes na 

formação do oficial combatente do Exército Brasileiro.  

Ademais, o seu posicionamento na megalópole de Rio-São Paulo permitiria o 

contato com as polícias desses dois estados. Uma ação em conjunto deste tipo 

engrandeceria o esforço por uma doutrina hipomóvel modernizada, já que são duas 

polícias constantemente empregadas e que por isso possuem prestígio neste assunto. 

Outro fator a ser considerado é a aproximação que geraria da população local 

à instituição por meio do esporte. A ligação entre a tradição no cenário hípico e os 

meios advindos da tropa montada, poderia ser até um fator que melhoraria a imagem 

do Exército Brasileiro perante a população da região. 

O então comandante do Exército, General Leal Pujol, em sua diretriz de 

comando (2019, p. 17) demonstra sua intenção em manter a eficiência operacional de 

sua tropa, dando ênfase à mobilidade estratégica e a integração com a população. 

Logo, a implementação está de acordo e poderia auxiliar no cumprimento desses 

objetivos traçados. 

 

4.3.2 Desvantagens 

  

Como se trata de algo novo que precisa ser construído, a implementação do 

Esquadrão Hipomóvel exigiria um local adequado e altos gastos com construções e 

reformas. A implementação também acarretaria em transferências de pessoal e 

material, que devem ser levados para a nova unidade. Esta transferência geraria 

necessidades logísticas que trariam consigo mais gastos para sua realização. Na atual 

conjuntura do Brasil, ainda com dívidas nacionais a serem quitadas, um gasto 

grandioso poderia não se encaixar e se tornar prejudicial.  

 Hoje, quem é responsável pela segurança pública são as polícias e os corpos 

de bombeiros, segundo a constituição federal (BRASIL, 1988). Por isso, pode ser 

questionável o investimento por parte do Exército nesse tipo de operação. Outro ponto 

é que, se a necessidade da operação de GLO puder ser prevista, é possível empregar 
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as tropas montadas já constituídas, tornando dispensável o novo Esquadrão 

Hipomóvel para esse fim. 

 

4.3.3 Viabilidade  

  

 Levando em consideração que a antiga estrutura da Coudelaria de Campinas 

já recebeu cavalos, seria admissível a ideia de instalar o novo esquadrão neste local. 

O terreno possui em torno de 7,12 milhões de metros quadrados e por isso a 

implementação da nova unidade não impediria o seu uso como campo de instrução. 

Dessa forma, a imposição de uma infraestrutura adequada pode ser facilmente 

sanada com a regularização deste espaço e a reforma das estruturas antigas.  

 Uma possível solução para o efetivo necessário seria a transferência do claro 

de um pelotão de cada RCG para o novo esquadrão. Para isso, ocorreria a 

desincorporação dos soldados e a transferência dos oficiais e praças dos antigos 

pelotões para a nova unidade. Os transferidos ficariam encarregados de todo o tramite 

administrativo e da incorporação de novos soldados na nova região. Dessa forma, 

contaríamos com pessoal já especializado e não seria necessário expandir a Força 

Terrestre. O Exército teria gastos que, entretanto, poderiam ser encarados como 

investimentos, já que tem sido exigido esse tipo de emprego da instituição e, por isso, 

é preciso se manter capaz de ser utilizada prontamente. O processo de transferência 

e nova incorporação exigirá também tempo, que deverá ser considerado para o 

planejamento.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As características da região estudada deixam clara a necessidade de 

operações de Garantia da Lei e da Ordem, que são de responsabilidade primária das 

polícias. Com base nas experiências vivenciadas pelo Exército Brasileiro nos últimos 

anos, fica claro que essas operações não estão a cargo apenas das forças auxiliares 

no Brasil, evidenciando uma necessidade de pronto emprego da Força Terrestre. 

 Este contexto nos revela possibilidades para mantermos a instituição ainda 

mais preparada para os novos desafios encontrados nas últimas décadas. Entre elas, 

está o objeto dessa pesquisa, que é um esquadrão hipomóvel localizado no vultoso 

eixo Rio-São Paulo. Esta implementação dispõe de desvantagens, como por exemplo, 

grandes gastos e uma discutível necessidade, já que a responsabilidade dessas 

operações seria das polícias. 

 Contudo, a implementação desse esquadrão também traz consigo vantagens, 

como a proximidade de possíveis zonas de ação, melhores condições de emprego e 

evoluções da doutrina. No que diz respeito à viabilidade desse projeto, o estudo da 

região se mostra favorável, já que os principais empecilhos, como local e efetivo, 

podem ser facilmente manobrados. Assim sendo, é perceptível que o Esquadrão 

Hipomóvel na 11° Bda Inf L, além de ser viável, também seria benéfico para a 

manutenção do pronto emprego do Exército Brasileiro, sendo, portanto, uma sugestão 

benéfica para a força. 

 Sugere-se ainda que sejam realizados projetos com o intuito de aproximar a 

população local, já tradicional nos esportes equestres, com a instituição. Programas 

como este visam manter alta a confiabilidade do Exército Brasileiro, melhorar sua 

imagem e ampliar a aceitação de seu emprego na região.  

 Para findar, é interessante que se realizem estudos a respeito da inserção de 

instruções de equitação já no primeiro ano da formação do oficial combatente do 

Exército Brasileiro. O objetivo desta mudança seria iniciar o desenvolvimento atitudinal 

desde o início da formação, visando obter oficiais com atributos da área afetiva melhor 

desenvolvidos. Com a implementação do Esquadrão Hipomóvel na 11° Bda Inf L 

concluída, se tornaria viável esta mudança. 
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO A SER ENVIADO PARA A 11°Bda Inf L. 
1. A região onde se situa a 11° Bda Inf L (Estado de São Paulo) é constituída de 

grandes centros de importância nacional e por isso é suscetível a distúrbios 
provocados por agentes perturbadores da ordem pública. 

a. Concordo totalmente 
b. Concordo parcialmente 
c. Não concordo nem discordo 
d. Discordo parcialmente 
e. Discordo totalmente 

 
2. A 11° Bda Inf L é um eixo vultoso no que diz respeito ao emprego do Exército 

Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem.  
a. Concordo totalmente 
b. Concordo parcialmente 
c. Não concordo nem discordo 
d. Discordo parcialmente 
e. Discordo totalmente 

 
3. Características como a mobilidade, a flexibilidade e a rapidez de ação 

auxiliam e são de grande valia no cumprimento de missões de GLO. 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo parcialmente 
c. Não concordo nem discordo 
d. Discordo parcialmente 
e. Discordo totalmente 

 
4. É necessária uma preocupação da Força a respeito do preparo e condições 

de emprego em Operações de GLO, particularmente na 11° Bda Inf L. 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo parcialmente 
c. Não concordo nem discordo 
d. Discordo parcialmente 
e. Discordo totalmente 

 
5. O senhor conhece a tropa hipomóvel e seu emprego? 

a. Possuo muito conhecimento a respeito. 
b. Possuo pouco conhecimento a respeito. 
c. Não possuo conhecimento a respeito. 

 
6. O senhor já teve contato com a tropa hipomóvel? 

a. Já tive contato. 
b. Já tive pouco contato. 
c. Nunca tive contato. 
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7. O emprego do cavalo em operações de GLO, como é feito pelas polícias, é 
um meio efetivo nesse tipo de operações. 

a. Concordo totalmente 
b. Concordo parcialmente 
c. Não concordo nem discordo 
d. Discordo parcialmente 
e. Discordo totalmente 

 
8. A disponibilidade do cavalo como mais um meio para operações de GLO na 

11° Bda Inf L traria benefícios para o emprego na região. 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo parcialmente 
c. Não concordo nem discordo 
d. Discordo parcialmente 
e. Discordo totalmente 

 
 


