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RESUMO 
A Artilharia de Campanha, dos exércitos de todo o mundo, busca continuamente a máxima 

eficiência no uso de seus meios. Assim, há uma corrida armamentista para melhorar, por exemplo, o 

tempo de entrada em posição, o alcance e a cadência de tiro. Mas a questão de como deslocar esses 

materiais para as posições de tiro não deve ser ignorada, pois as operações nem sempre ocorrerão 

em terreno plano e ideal. 

Este trabalho analisará a utilização de gado mula nas atividades de Artilharia de Campanha 

de Montanha do Exército Argentino (EA) e se ainda se justifica o mesmo. 
 
Palavras-chave: Atividades. Artilharía de Campanha. Montanha. Gado muar. Exército Argentino. 
 
 
 
RESUMEN 

La Artilleria de Campaña, de los ejercitos alrededor del mundo, está continuamente 

buscando la maxima eficacia en el empleo de sus medios. Es así que se produce una carrera 

armamentista para mejorar, por ejemplo, el tiempo de entrada em posición, el alcance y la cadencia 

de disparo. Pero no hay que dejar de lado la cuestión de cómo desplazar esos materiales hasta las 

posiciones de fuego, ya que no siempre las operaciones se desarrollarán en terrenos llanos y 
óptimos. 

En este trabajo se analizará el uso del ganado mular en las actividades de Artilleria de 

Campaña de Montaña del Ejército Argentino (EA) y si aún se justifica el mismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, batalhas e guerras ocorreram em diferentes 

ambientes geográficos. Com erros e acertos, variados meios foram usados para 

deslocar tropas e materiais, e os exércitos aprenderam lições valiosas com isso. 

Muito evoluiu, mas mesmo assim, os mesmos meios ainda são usados hoje 

como centenas de anos atrás. 

A República Argentina possui ambientes geográficos amplos e 

variados. É por isso que seu Exército decidiu equipar as organizações militares, 

no possível, com material e pessoal para obter o melhor emprego possível e 

alcançar o máximo de eficiência em suas atividades e operações. É aqui que a 

Artilharia de Campanha argentina pode ter diferentes materiais de dotação 

segundo o ambiente geográfico onde o Grupo de Artilharia se encontra. 

Os Grupos de Artilharia de Campanha que se encontram no 

Ambiente Geográfico Particular de Montanha (AGPM) do Exército Argentino 

(EA), possuem como material de dotação o Obus Oto Melara 105 mm, velho 

mas nobre e muito versátil. 

O gado muar é de dotação nas Unidades de Montanha de nosso 

Exército. Sendo de grande importância para o funcionamento destas Unidades, 

que o conjunto de quadros e soldados conheça aqueles aspectos que fazem o 

trabalho com o gado muar; de forma a alcançar uma organização cujas 

características são a eficácia e eficiência no cumprimento das operações neste 

AGPM. 

1.1 PROBLEMA 

Dentro do cenário apresentado anteriormente, resulta necessário 

analisar o uso do gado muar na Artilharia de Campanha de Montanha na 

República Argentina em tempos atuais.  

Por isso a questão principal  a responder nesta pesquisa será: Ainda 

se justifica o uso do gado muar na Artilharia de Campanha do Exército 

Argentino no AGPM? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de encontrar a solução ao problema acima mencionado, a presente 

pesquisa pretende apresentar como é usado o gado muar atualmente e sua 

verdadeira necessidade.  



Para conseguir esse objetivo geral, resulta necessário ter objetivos 

específicos, para permitir uma melhor e facilidade em seu prosseguimento: 

a. Apresentar a mula e a origem de seu uso na historia da Argentina; 

b. Apresentar os conceitos relacionados em nossos manuais; 

c. Apresentar o desenvolvimento do uso do gado muar; 

d. Analises dos deslocamentos da Artilharia de Campanha de Montanha em 

outros exércitos.  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A República Argentina é um dos principais países da América do Sul, têm 

dimensões maiores à média deles. Seu território faz fronteira com muitos deles e já 

teve disputas territoriais. Estes foram desenvolvidos com países que estavam 

separados apenas, por exemplo, por uma grande cordilheira, ou seja, se 

desenvolvendo no Ambiente Geográfico Particular de Montanha. 

Neste contexto, as operações tem que buscar a máxima mobilidade para 

suas tropas e seu Apoio de Fogo não pode ser a exceção. 

É neste sentido que se justifica o presente trabalho, para obter uma clara 

visão da importância, ou não, de continuar utilizando o gado muar na Artilharia de 

Campanha no AGPM no EA. 

2 METODOLOGIA 

Para cumprir com os objetivos propostos neste artigo o método de 

abordagem da pesquisa foi de analises e estudo da historia, pesquisa bibliográfica 

e comparação com outros países. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O delineamento da pesquisa começa com a definição de termos e conceitos, 

a fim de viabilizar o objetivo de pesquisa.  

A revisão de literatura se limitou às atividades da Artilharia de Campanha  

e as necessidades de médios para o deslocamento de seu material no AGPM. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em espanhol, português ou inglês, relacionados com o 

uso do gado muar em guerras antigas.  



- Estudos publicados em espanhol, português ou inglês, relacionados com o 

uso do gado muar em guerras ou doutrinas contemporâneas.  

- Analises de estudos publicados em espanhol, português ou inglês, 

relacionados com o emprego da Artilharia de Campanha no AGPM. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como o objetivo desde pesquisa é resolver a questão se ainda se justifica o 

uso do gado muar na Artilharia de Campanha do Exército Argentino no AGPM, a 

mesma foi divida em 4 partes, para seguir uma sequencia logica de progressão e 

levar ao leitor mais adequadamente ao objetivo mencionado.  

Se começará com “A mula e a origem de seu uso na historia da 
Argentina” explicando o que é uma mula e como participou na Guerra da 

Independência Argentina em operações pouco vistas até esse momento da 

historia. 

Uma vez entendido sua participação, se continuará com “A doutrina 
argentina”, onde se apresentará os conceitos relacionados em nossos manuais 

para compreender como funciona e como concebe o EA  ás atividades no AGPM. 

Posteriormente se apresentará o “Uso do gado muar nas atividades da 
Artilharia de Campanha no AGPM”, para desenvolver as capacidades, tipos, 

emprego do gado muar, como assim também as vantagens e desvantagens do 

trabalho com o gado muar. 

Por fim, na parte “Artilharia de Campanha de Montanha em outros 
exércitos”, abordaremos como outros exércitos executam os deslocamentos de 

seus materiais de Artilharia quando as operações ocorrem na montanha. 

3.1 A MULA E A ORIGEM DE SEU USO NA HISTORIA DA ARGENTINA 

3.1.1 A MULA 

A mula é um animal híbrido que resulta do cruzamento de um burro com 

uma égua. O resultado disso será um animal cuja característica mais importante é 

que a mula é mais ágil que o burro, mas menos que o cavalo, e que, à parte, 

excede o cavalo e o burro em vigor e tolerância ao sofrimento, o que se reflete em 

sua grande resistência. 



 

FIGURA Nr 1: Típica mula argentina 

Fonte: Internet 

3.1.2 ORIGEM DE SEU USO NA HISTORIA DA ARGENTINA 

Durante a Guerra da independência, o General José de San Martín 

concebeu a necessidade de atravessar a Cordilheira dos Andes, para chegar até 

Chile e conseguiu realizar em parte sua façanha histórica graças ao uso do gado 

muar, devido à sua grande resistência. 

O atravessamento da Cordilheira dos Andes foi uma operação que durou 21 

dias, recorrendo mais de 500 km em condições adversas e em alta montanha.  

Se deslocaram mais de 5000 homens, 22 peças de artilharia, 2000 munições 

de artilharia, mais de 1000 sabres, mais de 5000 fuzis, comida e bebida para 

operar por 1 mês. 

Para realizar esta façanha, o General San Martin pensou, planejou e 

executou o uso de 10.000 mulas, conseguindo avançar quase 30 kms por dia com 

todo o pessoal e material mencionado acima. (“San Martín y el cruce de los Andes”, 

Guillermo Máximo Cao). 



 

FIGURA Nr 2: Esboço do caminho recorrido 

Fonte: Internet 

3.2 A DOUTRINA ARGENTINA 

Nossa doutrina estabelece que a Brigada de Montanha é uma Brigada do 

tipo leve, “...constituído, basicamente, por unidades táticas de montanha; 

organizado, equipado, instruído e treinado especialmente para operar naquele 

ambiente geográfico particular contra tropas de especialidades semelhantes...” 

(Condução das Forças Terrestres, 2018).  

O mesmo manual indica que nestas operações as Unidades de Montanha 

devem estar em condições de “conquistar ou manter setores do terreno de  

particular interesse”.  

Suas ações buscarão “Obter e/ou manter o controle da área montanhosa”, 

“Obter a supressa, otimizando o emprego da manobra”. 

O uso do Grupo de Artilharia reunido aumentará a eficácia dos fogos e 

possibilitará sua rápida concentração em alvos importantes, em momentos 

decisivos. Porém, o plano geral de manobra idealizado pelo Comandante da 



Brigada, pode impor a desintegração do GAC como um tudo, a fim de possibilitar  

Apoio  de Fogo aos elementos de manobra que operam de forma semi-

independente. 

Nesses casos, comum no AGPM, uma Bateria adequadamente reforçada 

com elementos de comando e apoio logístico, irá adicionar a essas Unidades. A 

subdivisão da Artilharia não vai além da Bateria. 

O uso de meios aéreos, em particular helicópteros, ficará seriamente 

comprometido devido às condições meteorológicas prevalecentes, que, 

normalmente, serão desfavoráveis. (Condução do Grupo e as Baterias de Artilharia 

de Campanha, 2015). 

Os deslocamentos na montanha apresentarão dificuldades em maior ou 

menor medida com o avanço da operação, é uma premissa nossa chegar ao ponto 

máximo do caminho utilizando meios ferroviários, viaturas, aéreos, à “limonera” 

(puxado por animais) e por último o transporte com mulas. 

O emprego oportuno das tropas de montanha será garantido por sua 

mobilidade, dada pela capacidade do gado para marchas e transporte dos 

diferentes elementos e a habilidade dos motoristas cargueiros em seu manuseio. 

A guerra na montanha, e especialmente na alta montanha, exige dos 

homens, além de um perfeito treinamento e conhecimento do o material que ele 

maneja, uma condução do gado altamente qualificada, uma boa vontade tenaz, e 

uma grande iniciativa para superar os obstáculos naturais. (Serviço de Peça do 

Obus 105 mm Oto Melara 105 mm, 2005). 

 

3.3 USO DO GADO MUAR NAS ATIVIDADES DA ARTILHARIA DE CAMPANHA 
NO AGPM 

3.3.1 CAPACIDADES DO GADO MUAR 

Dadas as suas condições físicas e biológicas, podemos dizer que a mula se 

caracteriza por: 

a) Sua grande resistência física, principalmente quando utilizado como 

animal de carga. 

b) Sua grande resistência à sede, pois é normal caminhar por períodos nos 

quais os animais não precisam de água. Eles transpiram menos do que os cavalos. 

c) Sua resistência ao tratamento áspero. São bastante difíceis, o que exige 

que, para conseguir a mansidão de acordo com a tarefa que se pretende realizar 



com o animal, o pessoal que as realiza tenha a experiência necessária para 

consegui-lo. 

d) Seu passo firme e seguro no transporte, em estradas de trilha em terreno 

montanhoso. 

e) Sua adaptação às diferentes mudanças de temperatura. 

f) Seu corpo estreito permite que ele se mova em caminhos estreitos 

g) Eles são mais velhos do que cavalos e também têm um notável senso de 

sobrevivência. 

h) Quando estão exaustos, recusam-se a continuar com a ação que vêm 

realizando; Eles são bastante inteligentes, o que lhes permite aprender mais rápido 

do que cavalos. E raramente ficam doentes. 

3.3.2 TIPOS DE MULAS EMPREGADAS PELA ARTILHARIA ARGENTINA 

Basicamente, as mulas podem ser usadas para selar e carregar. Tratando-

se de gado muar do tipo sela é aquele que carrega um cavaleiro nas costas, sem 

afetar a regularidade do seu andar nos diferentes tipos de terreno. A mula do tipo 

carga é aquela que se destina a transportar nas costas ou estantes uma carga de 

peso e dimensões variáveis, sem que isso afete o seu ar regular de marcha em 

diferentes tipos de terreno.  

É de conformação pesada, potente e ao mesmo tempo correta e harmônica. 

Os movimentos que caracterizam este animal são aqueles amplos, fáceis, seguros 

e não desajeitados; que lhe permitirá transportar a carga, sem grandes oscilações 

que a movimentem; Além disso, é um animal cuja sensibilidade lhe permite 

obedecer às ordens transmitidas pelo cargueiro. 

3.3.3 O EMPREGO DO GADO MUAR 

As mulas são animais de dotação nas Unidades de Montanha, existem duas 

Unidades de Artilharia de Montanha em nosso país, nas quais podemos encontrar 

gado muar. É entregue na Unidade aproximadamente aos quatro anos de idade. O 

animal é domesticado de acordo com o papel que vai desempenhar na Unidade. 

O ideal é que os animais já tenham sido domesticados, pois tanto pessoal 

quanto tempo são escassos na Unidade. O que leva ao fato de que às vezes não é 

tão viável e fácil aplicar o método de domesticação previsto. 

Para a nossa Artilharia de Campanha de Montanha, o gado muar é utilizado 

da seguinte forma: transporte de pessoal, meios de transporte para central do tiro, 

busca de alvos, equipamentos de comunicação, elementos de armazenamento e 

até mesmo para a distribuição de racionamento e, sobretudo, transporte o material 



de dotação que as duas Unidades de Montanha possuem; o Obus Oto Melara 105 

mm, que pode ser transportado à “limonera”, ou nas costas (desmontado, são 

necessárias 12 mulas para transportar o material). 

 

FIGURA Nr 3: mulas transportando parte do Obus (desmontado) 

Fonte: Site do EA 

Para que essas atividades sejam realizadas, também será necessário contar 

com o pessoal adequado e a experiência necessária para conduzir o gado; o gado 

muar em uma organização deve ser mantido em condições saudáveis para que 

possam trabalhar; Isso inclui nutrição, higiene, abrigo necessário, descanso 

adequado para manter seu grau de operabilidade e os exercícios necessários para 

manter a aptidão do animal no papel que corresponde à função. 

Pelo que vimos nos parágrafos anteriores, podemos perceber, então, que o 

contato com o animal deve ser constante para garantir que ele se adapte ao 

homem e que o homem se adapte ao animal. Por este motivo, recomenda-se que 

após determinados períodos de tempo o gado muar seja transportado com grande 

parte do pessoal para atingir esta relação que designamos. Além disso, isso 

proporcionará ao pessoal experiência suficiente para usar o animal de forma mais 

adequada, dependendo do terreno. 



 

FIGURA Nr 4: Exercício no Terreno para manter a relação homem-animal 

Fonte: Site do EA 

Em áreas de fácil acesso ou em que a marcha seja realizada em longas 

estradas sem problemas de transitabilidade, é aconselhável levar o material de 

Artilharia à “limonera”, a fim de evitar o desgaste excessivo do animal e do pessoal. 

3.3.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO DO GADO MUAR 

Falando de desvantagens em primeiro lugar, podemos, dizer que o gado 

muar é bastante difícil de ordenar. Que possui um temperamento bastante difícil de 

suportar, até porque, ao contrário do cavalo que não esquece, mas perdoa, a mula 

não esquece nem perdoa. Ou seja, a primeira dificuldade se reflete no plano de 

domesticação que vem sendo aplicado, punir desnecessariamente o animal o torna 

menos tolerável. 

Outra desvantagem é que ao contrário de um serviço de peça que é 

rebocado, deve manter constantemente o extremo cuidado referente a sentir 

extrema confiança no conhecimento do animal; a qualquer momento o animal pode 

reagir, causando um incidente que pode terminar em quebra de efeitos ou 

ferimentos ao pessoal. 

Outra desvantagem é que quando se trabalha com gado muar, os horários 

de realização das atividades são diferentes; enquanto alistar uma seção rebocada 

instruída pode levar minutos, como o gado muar leva muito tempo mais.  

A capacidade de carga do gado muar faz com que para uma peça, por 

exemplo, sejam utilizadas 12 mulas, o que nos leva a uma seção peças que 

precisará ter animais suficientes para movimentar todo o sistema, considerando a 



possibilidade de troca de animais. Fato que atualmente é dificultado pela 

disponibilidade de meios que podem ser disponibilizados à Unidade e pela 

possibilidade de reposição dos animais após a ocorrência de uma perda. 

A Artilharia de Montanha que trabalha com gado muar exige tanto do gado 

como do pessoal um elevado grau de exigência física, visto que nas grandes 

marchas a maior parte do pessoal vai a pé, não só os sintomas de fadiga devido à 

fadiga de andar com o equipamento, mas sim a deterioração dos pés da equipe. 

Isso significa que tempos mais longos devem ser planejados para deslocar uma 

seção de artilharia. 

Em quanto a vantagens, em primeiro lugar podemos referir que a mula é um 

animal que pode deslocar-se praticamente em qualquer zona, o que lhe permite 

transportar o material a grandes alturas ou a zonas inacessíveis a veículos. O 

mesmo acontece com a possibilidade de transportar o racionamento para áreas em 

que apenas o animal pode se movimentar. 

É um animal em que se pode confiar pelas características físicas acima 

mencionadas, que o tornam resistente às intempéries e pode trabalhar em 

condições adversas, o que não acontece, por exemplo, com helicópteros. 

Outro aspecto que pode ser levado em consideração caso sejam 

encontradas condições totalmente adversas, o mesmo gado muar pode ser 

transformado no alimento que permite a sobrevivência da tropa. 

Continuando com as vantagens, do ponto de vista tático, o uso de gado 

muar brinda mais surpresa que o uso de meios aéreos, como helicóptero. 

3.4 ARTILHARIA DE CAMPANHA DE MONTANHA EM OUTROS EXÉRCITOS 

Nos exércitos da OTAN, pode se observar em alguns que além do uso do 

gado muar, também fazem uso de meios aéreos para operar na zona de montanha. 

Nesses casos, o orçamento de defesa é maior que o nosso, o que possibilita 

para eles a adopção de mais de um meio de transporte. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, existem vários meios que podem ser usados na montanha, 

especialmente na montanha de média altura. 

Exemplo disso são os helicópteros e os veículos especialmente concebidos 

para se deslocar neste tipo de ambiente geográfico particular. O problema se 

reflete no fato de que, infelizmente, nosso Exército não possui os meios 



necessários para equipar as Unidades de Artilharia para realizar operações na 

montanha, independentemente da região ou das condições climáticas. 

Embora, do ponto de vista tático, o uso de gado muar brinda maior discrição 

que os helicópteros, favorecendo as operações e a segurança da tropa, nossa e a 

apoiada pelos fogos. 

Pelos fatos anteriormente desenvolvidos, podemos concluir, respondendo ao 

problema planteado, que o uso do gado muar além de ter um emprego antigo, 

ainda pode continuar vigente no marco das atividades e operações da Artilharia de 

Campanha do Exército Argentino no AGPM. 

 

  



REFERÊNCIAS 
 
ARGENTINA. Exército. ROB-00-01: Condução das Forças Terrestres. Buenos 
Aires, 2018. 
 
ARGENTINA. Exército. ROP-03-01: Condução do Grupo e as Baterias da 
Artilharia de Campanha. Buenos Aires, 2015. 
 
ARGENTINA. Exército. RFP-03-04: Serviço de Peça do Obus 105 mm Oto 
Melara 105 mm. Buenos Aires, 2005. 
 
ARGENTINA. Guillermo Máximo Cao. San Martín y el cruce de los Andes. 
Buenos Aires, 2017. 
 
 
 


