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RESUMO 

No presente trabalho buscou-se encontrar o caminho realizado pelas 

organizações logísticas das forças armadas britânicas na guerra pelas Ilhas 

Malvinas com o objetivo de determinar os origens dos suprimentos, tipo de 

transporte utilizado e problemas enfrentados por estas organizações durante o 

desenvolvimento da guerra. A finalidade deste trabalho é determinar o jeito com que 

foram solucionados os problemas logísticos surgidos para estabelecer uma fonte de 

dados para ter em conta ao momento da tomada de decisões no âmbito das 

operações logísticas ou para estabelecer possíveis soluções daquelas 

consequências derivadas da falta do planejamento e da falta de recursos para 

afrontar um conflito armado destas caraterísticas. 

 

Palavras-chave: Guerra das Malvinas. Logística na guerra das Malvinas. Caminho 

logístico. Fontes de obtenção. Problemas logísticos.    

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se buscó encontrar el camino realizado por las 

organizaciones logísticas de las fuerzas armadas británicas en la guerra por las Islas 

Malvinas con el objetivo de determinar el origen de los recursos, tipo de transporte 

utilizado y problemas que enfrentaron estas organizaciones durante el desarrollo de 

la guerra. La finalidad del presente trabajo es determinar la forma en la que fueron 

solucionados estos problemas logísticos para establecer una fuente de consulta para 

tener en cuenta en el momento de la toma de decisiones en el ámbito de las 

operaciones logísticas militares o para establecer posibles soluciones de aquellas 

consecuencias derivadas de la falta de planeamiento o falta de recursos para hacer 

frente a este tipo de conflicto armado.  

 

Palabras-Llaves: Guerra de las Malvinas. Logística en la guerra de Malvinas. 

Camino logístico.  Fuentes de obtención. Problemas logísticos.  

 

 

 

 

                                                 
* Primeiro Tenente do Exército Argentino, “licenciado em gestión y conducción operativa” da 
universidade do Exército Argentino, oficial da especialidade de arsenales, graduado do CMN em 
2012. 
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1. INTRODUÇÃO:  

O conflito do Atlântico sul (ILHAS MALVINAS), ocorreu entre o dia 2 de abril e o 

dia 14 de junho do ano 1982, entre a República Argentina e o Reino Unido de Grã-

Bretanha. Para alguns historiadores é considerado o ultimo conflito convencional. O 

resultado foi favorável para os ingleses, tendo como resultado SEISCENTOS 

QUARENTA E NOVE (649) mortos do lado Argentino e DUZENTOS CINQUENTA E 

CINCO 255 do lado Inglês (PODER NAVAL, 2019). 

De acordo com a mesma fonte supracitada, o começo das hostilidades se deu 

pela invasão por parte do governo argentino, que nesse momento era a junta militar, 

e tinha como presidente o General Leopoldo GALTIERI. Depois de muitas e 

extensas reuniões de negociações com o governo Britânico e de não chegar a um 

acordo no dia 01 de abril parte uma força tarefa Argentina em direção as Ilhas em 

disputa. Foi esta força que realizou a operação que deu inicio ao conflito (A 

Operação Rosário). 

“Operação Rosário é o nome de código da operação militar 

desencadeada pelas Forças Armadas Argentinas no dia 2 de 

abril de 1982 com o objetivo de invadir e ocupar as ilhas Malvinas, um 

dos Territórios Britânicos ultramarinos cuja soberania é reclamada 

pela Argentina. Em resposta, o  Reino Unido enviou para o Atlântico 

Sul duas forças tarefa da Marinha Real Britânica com o objetivo de 

recuperar a soberania das ilhas, desencadeando a Guerra das 

Malvinas” (PODER NAVAL, 2019) 

Diversos foram os problemas que tiveram que enfrentar os dois países. Pelo 

lado Argentino foi ter que enfrentar uma das potências mundiais mais poderosas em 

meios militares, e do lado Inglês, as distâncias para chegar da melhor maneira para 

a batalha (Thompson, 2000). 

Com o estabelecimento da zona de exclusão no dia 12 de abril imposta pelos 

ingleses, as coisas foram mais complicadas para as forças Argentinas que a 

princípio tinham a vantagem por causa das distancias e proximidades com as ilhas 

(Pierre, 2002). 

Segundo (PODER NAVAL, 2019) a ordem de combate de cada força enfrentada 

no conflito era:  

Forças em combate 
 

Exército Argentino 10 100 Exército Britânico 10 700 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1982
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Malvinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rios_brit%C3%A2nicos_ultramarinos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A2ntico_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A2ntico_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_tarefa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_Real_Brit%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_das_Malvinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_das_Malvinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Brit%C3%A1nico
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Marinha Argentina 3421 

Força Aérea Argentina 1069 

216 aviões  

 

38 navios 

1 porta-aviões  

1 cruzeiro 

6 destrutores 

3 corvetas 

2 petroleiros 

1 buque de desembarco de tanques 

2 quebra-gelo 

9 transportes 

2 submarinos 

2 avisos 

2 lanchas guarda-costas 

7 buques espias 

Marinha Real británica13 000 

Real Força Aérea Britânica 6000 

117 aviões  

 

111 navios 

2 porta-aviões 

2 navio de assalto anfíbio 

8 destrutores 

15 fragatas 

6 buques de desembarco de tanques 

1 quebra-gelo 

3 transatlânticos 

25 petroleiros 

40 transportes 

6 submarinos 

3 draga-minas 

 

1.1 PROBLEMA  

Como foi realizada a logística militar britânica desde o Reino Unido até a 

chegada da cabeça de praia nas Ilhas Malvinas. 

Tendo em consideração a origem dos suprimentos especificamente classe I, III e 

V. A necessidade de determinar as origens dos diferentes efeitos levados desde o 

continente europeu até aquelas ilhas, levará a completar o caminho realizado pela 

Real Frota Auxiliar naquela guerra. 

1.2 OBJETIVOS  

a. OBJETIVO GERAL 

- Realizar uma revisão da bibliografia procurando determinar o caminho dos 

suprimentos desde a origem dos mesmos, até a cabeça de praia para o apoio 

logístico inglês neste conflito. 

Para tal, foram traçados os seguintes objetivos específicos, os quais balizarão a 

construção do raciocínio que se deseja chegar: 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

    1) Identificar as principais fontes de obtenção dos suprimentos. 

    2) Identificar os diferentes tipos de suprimentos que foram transportados. 

    3) Identificar que modos de transporte foram utilizados pela Real Frota Auxiliar 

desde a origem dos suprimentos até a cabeça de praia. 

    4) Determinar os principais problemas no apoio realizado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Marina_Real_brit%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Fuerza_A%C3%A9rea_Brit%C3%A1nica


3 

 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

- A presente pesquisa tem por finalidade realizar uma revisão da bibliografia já 

escrita, para determinar em forma precisa o trajeto realizado pela logística inglesa. 

Motivando os objetivos propostos à inclusão de novos conteúdos que não foram 

incorporados nos livros e trabalhos com a finalidade do tema. 

- Serão de grande importância para a área militar no futuro, de modo de 

estabelecer novos modos de solução para as particularidades planejados no âmbito 

dos apoios as forças terrestres, navais e aéreas. 

- estabelecer um novo ponto de vista da tarefa da logística e sua importância no 

desenvolvimento das operações. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

É feita uma revisão de literatura que será utilizada e analisada no presente 

trabalho e que é a base para a obtenção dos resultados planejados.  

2.1 AMOSTRAS DA LITERATURA 

A maneira ótima de efetuar a carga para uma operação anfíbia é a de respeitar 

cuidadosamente a seguinte fita de verificação: identificar a missão, averiguar tudo do 

inimigo, fazer o plano e logo carregar as embarcações na sequência que o plano 

estabelece. A tonelagem de suprimentos a ser levado para o sul se incrementava em 

proporção ao número de unidades que iam se adicionando à Brigada de Infantaria 

de Marinha (BIM). Somavam também os requerimentos da primeira reserva de 

manutenção para tempos de guerra, o combustível, a munição, os víveres e as 

partes necessárias para abastecer à Brigada em combate (THOMPSON, 2000). 

 

 
                             Figura 1: Navio Sir Galahad (PODER NAVAL, 2019). 
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Sobre as atividades na Ilha Ascenção para reordenar as cargas, podemos 

resumir o seguinte: O porto de Georgetown era pequeno e limitado e obrigou ao uso 

intenso de “mexeflotes” com a maioria dos navios em radar. Além disso, os 

transportes aéreos de pessoal e cargas estavam em seu apogeu: houve uma média 

de 95 aterrisagens e decolagens diárias, que chegou a ser de 300 no dia 16 de abril, 

tornando-se o maior movimento no mundo.  O volume das cargas a transportar 

(equipes, material, pessoal, munição, combustíveis e as demais coisas) precisou-se 

alistar e efetuar conversões com 54 navios mobilizados (14 deles eram embarcações 

tanques – Cl III), além dos 26 navios de guerra. No momento de maior conflito, os 

apoios logísticos seguraram um total de VINTE E CINCO MIL 25.000 homens em 

terra, embarcados, operando desde o ar ou em apoio, com uma linha de 

comunicações de 15.000 km que podia requerer mais de um MILHÃO (1.000.000) de 

itens (SAN ROMAN, 2011). 

 
                                  Figura 2 - Ilha Ascenção (SAN ROMAN, 2011) 

 
                                Figura 3 – Ilha Ascenção (SAN ROMAN, 2011) 

Primeira: os índices de uso, particularmente de munições, mísseis e armas 

antissubmarino foram maiores do que se esperava. O último ano anunciaram os 

planos para acrescentar os estoques de reservas de guerra com o objeto de 
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melhorar o poder de contensão; a distribuição por escalões serão revisados à luz da 

experiência da campanha das Malvinas. Segunda: precisamos considerar o nível de 

apoio logístico mantido nas operações fora da área. Todas as petições do grupo de 

combate foram atingidas, mas somente por outorgar-lhe uma prioridade sobre os 

recursos e por usar alguns estoques reservados para operações da OTAN 

(MARTINEZ ARNAIZ, 1983). 

  

3. METODOLOGIA 

- Procurar e centralizar, inicialmente, toda a bibliografia encontrada sobre o 

assunto. 

- Releitura e revisão da bibliografia de interesse, procurando encontrar 

conteúdos que levem a cumprir todos os objetivos. 

- Redação das conclusões. 

3.1 REVISÕES DE LITERATURA:  

Ideias-chave a serem pesquisadas: 

- Guerra das Malvinas. 

- Logística na Guerra das Malvinas. 

- Modos de transportes. 

- Caminho logístico. 

- Fontes de obtenção. 

- Problemas Logísticos. 

3.2 INSTRUMENTOS: 

INSTRUMENTO AMOSTRA 
PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

Revisão da 
bibliografia  

Releitura da bibliografia encontrada para 
tal fim. 

JUN 19 

Reunião dos 
elementos  

Reunião das informações e realização do 
resumo. 

JUL 19 

Conclusão  
Realização de conclusões parciais e 
geral. 

AGO 19 

 
 
4. COLETA DE DADOS: 

Identificar as principais fontes de obtenção dos suprimentos. Identificar os 

deferentes tipos de suprimentos que foram transportados: 

A princípio não havia uma missão assinada devido a pouca informação que 

existia sobre o inimigo. Por tanto tínhamos que carregar rapidamente os navios, 

fazê-los sair como seja e o mais rápido possível. Como guia de planejamento e a 
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falta de algo melhor foi usado o plano de contingência de reforço do norte da 

Noruega. Na medida em que se somavam unidades à ordem de batalha da 3a 

Brigada de Infantaria de Marinha se confirmou a necessidade de contar com mais 

navios do que em princípio havia assignado o Quartel Geral da Frota. Somavam 

também os requerimentos da 1a Reserva de manutenção para tempos de guerra, o 

combustível, a munição, os víveres e as partes para abastecer à Brigada em 

combate. A Brigada precisava NOVE MIL (9000) tonelagens de bodega, mas, ela 

não era só a única unidade a carregar, a marinha e força aérea requeriam também 

efeitos que foram trazidos de diferentes depósitos em diversos pontos do Reino 

Unido. Em total incluindo a reserva da Brigada somavam: MIL DUZENTOS E 

SESSENTA (1260) tonelagens de combustíveis e lubrificantes, OITO MIL 

DUZENTOS E SESSENTA (8260) tonelagens de munição e TRÊS MIL 

OITOCENTOS E OITENTA (3880) tonelagens de armamentos. Muitos destes 

suprimentos foram carregados em 72 horas após a ordem (THOMPSON, 2000). 

Enquanto o Grupamento de Tarefa Anfíbia (GTA) se dirigia para o sul, a Fragata 

HMS Broadsword estava no Mediterrâneo a caminho de Nápoles. Mas após 12 

horas navegando para leste, o navio foi chamado de volta a Gibraltar para 

abastecer-se de munição e provimentos. Dois dias depois de largar de Gibraltar 

rumo ao Atlântico Sul, a Broadsword encontrou a HMS Fearless e outros navios de 

desembarque anfíbios. Após uma rápida troca de equipamentos a Fragata tronou-se 

em escolta antiaérea de curto alcance para o HMS Hermes. Só o HMS Spartan 

estava em plenas condições de partir desde já. Ele participava de um exercício com 

a 1a Flotilha de Gibraltar e foi mandado retornar imediatamente aquela base para 

trocar seus torpedos de exercício por outros reais, os quais estavam a bordo do 

convencional HMS Oracle, da classe Oberon. Em 48 horas já estava no mar outra 

vez, pronto para qualquer missão. O HMS Splendid o seguiu, enquanto o HMS 

Conqueror o fez três dias depois – ambos da base em Faslane, Escócia. Os três 

submarinos Nucleares deslocaram-se rumo ao Atlântico Sul à excelente velocidade 

média de 23 nós (CÉSAR AUGUSTO, 2013). 
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                                   Figura 4 – Uma das principais fontes dos suprimentos. 

Os Norte-americanos discretamente passaram a colocar na Ilha Ascenção 

estoques de óleos e combustíveis (para navios, viaturas e aviões) e outros 

suprimentos vitais solicitados pelos britânicos – inclusive, de uma só vez, CENTO E 

DEZ (110) mísseis ar-ar Sidewinder AIM-9L. Os engenheiros reais, por sua vez, 

tiveram que fazer funcionar uma grande estação de destilação de água e o serviço 

de transporte do exército precisou organizar uma base específica para assumir a 

coordenação de toda aquela movimentação de cargas e pessoal (CÉSAR 

AUGUSTO, 2013). 

Estados Unidos: Os EUA aportaram ao Reino Unido uma ajuda de grande 

magnitude: “também os americanos nos estavam dando uma ajuda inestimável, já 

falei sobre os mísseis Sidewinder, também proporcionaram QUINZE MIL 15000 

jardas de pranchas para criar uma pista de aterrisagem improvisada, mais a 

munição, equipes, 12 milhões de galões de combustível de aviação e 200 mísseis 

Sidewinder da ultima versão”.  Alguns dos itens foram:  

- 4 milhões de litros de combustível para aviação. 

- Pranchas para adaptar aos AIM-9L nos Sea Harrier. 

- Cartuchos de bengalas para o sistema M130. 

- 100 mísseis AIM-9L. 

- Sistemas de misseis SAM Stinger. 

- Munição para armas levianas. 

- Munição iluminantes para morteiros 60 mm. 

- Pacotes de rações de combate para patrulhas de longe alcance. Entre outros 

(IRIZAR.ORG, 2014). 

Os principais suprimentos que merecem destaque neste trabalho são aqueles 

que permitiram as forças Britânicas sobre passar inúmeras tarefas para conseguir 

chegar à reconquista das Ilhas. Estes suprimentos são suprimentos Classe I 

(Material de subsistência), Classe III (Combustíveis e Lubrificantes), Classe V 

(Armamento e Munição), Classe VI (Material de Engenharia e Cartografia), Classe 

VII (Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática) e Classe VIII (Material 

de Saúde), principalmente obtidos dos diferentes pontos do Reino Unido de acordo 

com as fontes supracitadas para este ponto, mas, também cabe destaque segundo 

as fontes a utilização de reservas pertencentes à Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN) nos depósitos em Gibraltar, na Escócia, na Noruega e mais 

outros no mar do norte, além do apoio oferecido pelos EUA e outros países. 
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Identificar que modos de transporte foram utilizados pela Real Frota Auxiliar 

desde a origem dos suprimentos até a cabeça de praia: 

Adaptar, carregar e despachar os navios era só o princípio. Na cúspide da 

guerra havia sido deslocado na área de operações, um total de 26 navios de 

combate e 54 “STUFT”, com um total de VINTE E CINCO MIL (25000) homens em 

terra e a bordo. Cada feijão, munição e gota de combustível tinha que chegar 

através de uma linha de comunicações de 8000 milhas de extensão. As partes 

navais, os víveres e demais efeitos somavam mais de NOVECENTOS MIL (900000) 

itens diferentes (900000 classes de equipes e partes, desde meias até parafusos). 

Na Grã-Bretanha a Brigada tinha 66 de suas viaturas a lagarta BV202 para neve e o 

restantes em depósitos na Noruega. Os transportes dos efeitos se fizeram durante o 

fim de semana nos trens Britânicos, os mesmos não deram com a capacidade para 

completar o movimento e como estava planejado no plano de contingência o grosso 

da carga foi transportado por estradas usando praticamente todas as unidades de 

transporte do exército regular Britânico baseada nesse país. Assim como também 

algumas das unidades de transporte do exército territorial que foram convocados. Os 

provedores também provieram uma parte substancial do transporte. Neste período 

uma unidade recorreu mais de 510 milhas, cumpriu 293 tarefas com 1231 viaturas e 

transladou mais de 15000 tonelagens de materiais e consumiu mais de 249000 litros 

de combustível (THOMPSON, 2000). 

No dia 5 de abril de 1982, três dias depois da invasão das Ilhas 

Malvinas/Falklands pelas forças Argentinas, o Reino Unido despachou uma Força-

Tarefa liderada pelos porta-aviões HMS Hermes e HMS Invencível para retomar as 

ilhas. Despachar uma Força-Tarefa em tão curto espaço de tempo foi uma conquista 

notável. Foi o resultado de uma cooperação estreita entre a Royal Navy, a Marinha 

Mercante, o Royal Dockyards e os portos comerciais, os depósitos e organizações 

de transporte do Ministério da Defesa e Indústria. A Força-Tarefa teve que ser 

estocada e provisionada por pelo menos três meses no mar. Muitos dos navios 

mercantes exigiram extensas modificações para prepará-los para o novo papel. 

Eventualmente, mais de 110 navios foram desdobrados. Estes incluíram 44 navios 

de guerra, mais 22 da Royal Fleet Auxiliary (RFA) e 45 navios mercantes, cujas 

tripulações civis eram todas voluntárias. (PODER NAVAL, 2019) 
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As Ilhas Falklands ficam a 8.000 milhas a sudoeste do Reino Unido e mais de 

3.500 da Ilha de Ascensão. Os navios da RFA, da Marinha Mercante e as aeronaves 

de transporte da RAF formaram o cabo salva-vidas da força tarefa. Navios 

mercantes transportaram 9.000 militares, 100 mil toneladas de carga e 95 aeronaves 

para o Atlântico Sul. A linha de suprimentos forneceu 400.000 toneladas de 

combustível. Os navios da RFA transferiram munição, carga seca e combustível em 

mais de 1.200 ocasiões e realizaram mais de 300 transferências por helicóptero. As 

forças britânicas estabeleceram uma base avançada na Ilha de Ascensão, para a 

qual a Royal Air Force moveu mais 5.800 pessoas e 6.600 toneladas de carga em 

mais de 600 surtidas de C-130 Hércules e VC10. Os C-130 também realizaram mais 

de 40 lançamentos aéreos de carga para a força-tarefa, que demandaram 

reabastecimento em voo e missões de mais de 25 horas. Esse enorme esforço 

logístico possibilitou aos navios de guerra e aeronaves da força tarefa operar 

continuamente sem precisar retornar para bases distantes a fim de obter provisões 

(PODER NAVAL, 2019). 

 
Figura 5 – HMS Intrepid sendo reabastecido a caminho das Malvinas (PODER NAVAL, 2019). 

Em Gibraltar O SS Uganda, um navio que normalmente realizava cruzeiros de 

estudantes, havendo desembarcado sua carga foi convertido em navio hospital, foi 

instalada uma coberta de helicópteros e se modificaram os espaços comuns para 

dotá-lo de salas de operações, refúgios, unidade de cuidados intensivos, unidades 

crematórias e demais para que seja um hospital flutuante. O navio de 13000 

tonelagens Norland foi convertido em transporte de tropas e dotado de duas 

cobertas para helicópteros, facilidades de decolagens e comunicações. O navio 

Stena Seaspread de 9000 tonelagens desenhado como navio polivalente de apoio 

as plataformas petroleiras do Mar do Norte teve como novo papel navio logístico de 

primeira linha, para o que foi dotado com oficinas mecânicas, máquinas e uma grua 
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móvel na coberta, geradores suplementarias, compressores de ar, partes e outros 

efeitos (THOMPSON, 2000). 

Foram selecionados 40 navios de guerra para as operações em procura da 

recuperação dos arquipélagos invadidos: 2 navios-aeródromo, 3 contratorpedeiros 

pesados, 9 contratorpedeiros, 20 fragatas, 2 navios de desembarque e 4 

submarinos.  O resto constituía-se de 60 navios de apoio: 6 de desembarque 

logístico, 20 navios-tanque (10 eram da British Petroleum e 2 suecos, sob 

contratados), 13 de carga geral (dos quais 6 arrendados, inclusive um a uma firma 

norueguesa), 8 transporte de pessoal, 2 de serviços especiais, 3 adaptados em 

navios-hospitais, 4 rebocadores e 4 barcos de pesca adaptados. Destes 24 

pertenciam à Real Fleet Auxiliary – RFA (CÉSAR AUGUSTO, 2013). 

Repentinamente precisou-se de enormes quantidades de combustível de avião. 

Um navio tinha que permanecer continuamente estacionado para bombear 

combustível através de um oleoduto flutuante ao depósito em Gergetown, a capital e 

única localidade da Ilha Ascenção. Ao começo se usaram caminhões tanque para 

levar os combustíveis desde Georgetwon até o aeródromo, por este método não se 

podia abastecer o nível de consumo, por isso os engenheiros tenderam um oleoduto 

desde o depósito no povoado até os abastecedores das aeronaves (THOMPSON, 

2000). 

Concordando com os escritores citados, no princípio o transporte utilizado foram 

os trens britânicos que movimentaram suprimentos de modo terrestre desde os 

depósitos espalhados no território inglês até os portos de embarque (Portsmouth, 

London, etc.). Este modo foi reforçado por elementos de transporte do Exército e por 

transportes dos provedores contratados. Permitindo de esta maneira conseguir uma 

rápida reunião das provisões nos portos onde se encontravam os navios da frota. 

A maior porcentagem dos suprimentos foi transportada por modo marítimo, 

utilizando navios da Frota inglesa, navios de Frota mercante e navios civis 

requisitados para tal fim. Também na primeira etapa da viagem marítima ao Atlântico 

Sul (até a Ilha Ascenção), se utilizou aviões de carga C-130 Hércules e VC10 que 

transportaram cargas de pessoal e material para completar aqueles efeitos não 

considerados na primeira instância dos embarques e aqueles que foram agregados 

em momentos posteriores à largada oficial da FTA. Estes tipos de aviões também 

realizaram lançamentos de cargas na instância da viagem da força de tarefas (Ilha 
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Ascenção até Malvinas e Geórgia do Sul) e reabastecimentos em voo para aquelas 

aeronaves que realizavam voos de reconhecimentos ou missões de longe alcance. 

Determinar os principais problemas no apoio realizado: 

Todos os itens de suprimentos previstos para serem empregados tinham de ser 

enviados por uma linha de suprimento de mais de 14000 km de cumprimento. Não 

havia plano de operação que atendessem à nova situação. Para uma Brigada que 

obrigatoriamente vai efetuar um desembarque, isso pode vir a constituir-se em 

grande óbice, já que o carregamento nos navios de transporte devem atender as 

necessidades táticas, ou seja, o embarque deverá ser feito por frações constituídas. 

Homens, equipamentos e suprimentos devem viajar juntos, possibilitando que 

estejam prontos para o combate ao desembarcarem. Além disso, a Brigada teve de 

competir com a própria Marinha e elementos de Força Aérea embarcados por 

espaço para transportar o suprimento necessário para o distante TO. Dois outros 

problemas surgiram durante o embarque: a necessidade de rapidez e as novas 

unidades que foram adidas à Brigada de Comandos, oriundas do Exército, com isso, 

o carregamento não sigiu a ordem ideal, como solução, decidiu-se que as cargas 

seriam reconfiguradas em rápida parada da frota na Ilha Ascenção (CÉSAR 

AUGUSTO, 2013). 

Um dos principais problemas logísticos que apareceu de imediato era a 

organização administrativa na Ilha Ascenção. Uma voluntariosa, mas agitadora 

unidade de trabalho da marinha estava dedicada a assegurar que os navios que 

passavam por lá não lhes faltara nada. À medida que iam chegando se foram 

apilhando e não se lhes dividiu as unidades interessadas por duas razões: a primeira 

era que se estavam designadas a uma unidade, a unidade naval não sabia em que 

navios se encontraram os destinatários. Além disso, e como acontece com 

frequência, os pacotes estavam identificados só pelo número de requerimento pelo 

que a unidade naval ficava mais confundida. Trata-se de um ou outro jeito, a 

unidade naval não fazia nada e para sair do fato, despachava os itens em qualquer 

navio, alguns navios não tinham unidades da força de desembarco a bordo e se 

surpreendiam de receber equipes e partes das unidades de combate (THOMPSON, 

2000). 

Para acrescentar um problema mais, os navios que eram requeridos não sempre 

chegavam. Cada noite o comandante de regimento logístico da brigada, visitava ao 

Comodoro Clapp a bordo do Fearless e dava para ele uma fita de navios que tinham 
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que ser enviados na noite seguinte. Clapp sempre cooperador enviava a mensagem 

para Woodword pedindo-lhe que os enviaram, frequentemente por motivos 

operativos ele ou os navios solicitados não chegavam. Podia que se enviara um 

substituto que em alguns casos eram escolhidos arbitrariamente e em qual não 

havia suprimento algum que se precisara na cabeça de praia (THOMPSON, 2000). 

Sem lugar a dúvidas o principal problema que teve que afrontar a logística 

inglesa foi a distância entre o país e as ilhas em conflito. Outra questão que se 

somou a distância era a falta de um plano para dar início a preparação da companha 

para reconquistar o terreno invadido. Na troca foi utilizado o plano de contingância 

de reforço do norte da Noruega, a utilização deste plano não deu solução total ao 

problema surgido com o conflito, pouco tempo depois se começou a denotar 

principalmente nos navios carregados com suprimentos a desorganização e falta de 

identificação dos mesmos. Da mão da falta de identificação vim o trabalho de uma 

nova identificação, descarga e carga de novo nos navios de acordo com a ordem de 

batalha de cada unidade de desembarque, esta tarefa foi realizada na Ilha 

Ascenção, a qual se encontra a quase metade de caminho das Ilhas Malvinas. Outro 

problema foi a chegada da frota as Ilhas Malvinas, devido a que aquelas não 

apresentam terrenos que permitam desembarque de material de grandes 

quantidades como as que precisavam na força de tarefas, por tanto se decidiu 

manter a maioria do carregamento numa cabeça de praia flutuante, a qual tinha que 

se aproximar a medida que se realizava um pedido da primeira linha. De acordo com 

os autores a falta de um comando centralizado também levou à logística grandes 

consequências e perdas de tempo que derivaram em fundamentos de navios, 

perdas de materiais críticos (por exemplo, helicópteros com o fundamento do navio 

Sir Galahad) e demais questões que levaram a Frota Auxiliar a reajustar mais uma 

vez para poder chegar a tempo e forma dar o apoio às tropas em terra. 

 

5. CONCLUSÃO: 

 A origem dos suprimentos tem base principalmente nos depósitos espalhados 

no território Inglês, também e concordando com as fontes supracitadas nos 

depósitos localizados em Gibraltar, e aqueles no Mar do Norte e Mediterrâneo, 

destacando este ponto de vista que muitos dos locais mencionados são parte da 

OTAN e que nesse momento foram disponibilizados para serem usados. Outros 
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suprimentos como Cl III, munição, aeronaves e demais itens foram enviados por 

EUA para a Ilha Ascenção que nesse momento administrava a mencionada ilha. 

Com relação ao caminho realizado pelos elementos logísticos para poder levar 

até a cabeça de praia todo o necessário para apoiar a uma força que se encontrava 

a mais de 8000 milhas marinas, foi principalmente realizado por modo marítimo 

utilizando navios da RFA e navios da Frota mercante que foram requestados para a 

operação, é exemplo o navio petroleiro Stena Seaspread de NOVE MIL (9000) 

tonelagens navio polivalente que se tornou em navio logístico de primeira linha.  O 

movimento naval de transporte foi complementado por modo aéreo a traves de 

aviões C-130, VC-10 e helicópteros Chinooks operados desde o Reino Unido. Tendo 

como ponto inicial os pontos supracitados acima os navios fizeram uma escala na 

Ilha Ascenção para o processo de reorganização e em alguns casos de novas 

tarefas por causa das trocas surgidas pela situação, o ponto final do movimento foi a 

cabeça de praia estabelecida em Bahia Ajax. Mas também num momento da guerra 

se estabeleceu que parte dos suprimentos ficasse a bordo dos navios e que estes se 

aproximarem durante horas noturnas por causa dos ataques aéreos argentinos.  

 

Figura 6 – Caminho da frota Inglesa (PODER NAVAL, 2019) 

Concordando com as fontes atadas no presente trabalho, os problemas que 

tiveram que afrontar os ingleses foi sem lugar a dúvidas em ordem de importância a 

distância a recorrer para chegar e dar batalha e a falta de um plano para afrontar o 

citado conflito. A falta de meios de transporte, alguns suprimentos específicos como 
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a munição, Classe III e de mais efeitos foram solucionados por o apoio de agentes 

externos que deram em momentos cruciais o apoio ao governo inglês. O fato de 

pertencer a OTAN sem dúvidas levou a dar soluções rapidamente aos britânicos. 

Nas Malvinas a logística foi o principal fator decisório nos planos, o alto nível de 

consumo de Cl V se oculto atrás dos relativamente curtos combates realizados, 

insertos em uma campanha curta e que só brigou uma pequena fração das forças 

terrestres britânicas. O total de consumo seria maior em uma guerra generalizada ou 

em uma guerra a escala da guerra do Iraque ou Iran. Além de que se contou com 

tempo para asfaltar o caminho foi pouco o feito. Novamente aqui tem demostrado a 

flexibilidade do poder naval não só no nível tático mais também logístico como tinha 

demostrado na antiguidade. O ministro da defesa em seu informe ao parlamento 

descreveu quatro lesões da guerra. Primeiro, o grande consumo de munições, 

incluindo mísseis e armas contra submarinos. Segundo e derivada da primeira, que 

devia ser revisado o nível de apoio logístico para operações fora da área da OTAN. 

Terceira, a importância do reabastecimento ar-ar. Quarta, a importância que tem os 

recursos civis para a defesa (THOMPSON, 2000). 

A campanha deixa ver claramente a importância que os recursos civis aportam 

ao potencial da nação em tempos de crises. Nossa intenção de revisar o emprego 

da logística nacional e dos recursos humanos há ganhado impulso nos últimos 

tempos. A progressiva e rápida implantação dos planos de contingência existentes 

para o emprego de navios mercantes em apoio das forças armadas teve um grande 

êxito no desenvolvimento da campanha. Foram confiscados uns 45 navios do tráfico 

de mercadorias e de passageiros para ser empregados como draga-minas. 

Proporcionaram um vital apoio no espectro logístico. Os petroleiros transportaram 

carburantes para navios, aviões e forças terrestres. Os navios de transporte de 

passageiros serviram como transporte de tropas, os de carga transportaram 

helicópteros, Harriers, equipes pesadas e outros petrechos. Outros se utilizaram 

como hospitais, como oficinas mecânicas e remoçadores. Todos os navios estiveram 

tripulados pelas tripulações civis voluntárias suplementadas por pequenos 

destacamentos navais da RFA. Como consequência da campanha décimos que 

devem incorporar-se aquelas capacidades militarmente úteis. Para prazos de tempo 

mais extensos um grupo de trabalho examinará a forma mais provável para que os 

navios mercantes sejam ocupados em qualquer emergência futura (MARTINEZ 

ARNAIZ, 1983). 
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  Este trabalho tem por finalidade deixar à luz como foram solucionados 

aqueles problemas e de onde foram tirados os meios para suprir o que com o 

avanço da guerra surgiram em muitos casos a maior medida. Por tanto é de extrema 

importância conhecer estes acontecimentos, de modo a pegar de exemplo ou ter 

noção do importante que é num conflito armado a disponibilidade de uma logística 

que faça a diferença e esteja à altura das circunstancias, para que uma nação possa 

contar com os meios necessários ou com o plano adequado, para afrontar este tipo 

de situação e evitar que qualquer inimigo utilize o efeito surpresa sobre a própria 

vontade de nosso povo.  
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