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Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados
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Especial

THIAGO VINHOLES/http://airway.uol.com.br/

Em 1982, ano em que a Argentina invadiu as Ilhas Falkland 
(Malvinas), o país contava com a segunda maior força aérea 
da América Latina, superada apenas por Cuba, então abas-

tecida pela antiga União Soviética. Nessa época, a Fuerza Aérea 
Argentina (FAA) possuía mais de 200 aeronaves de combate, 
entre caças supersônicos, bombardeiros e aviões de ataque ao 
solo, além do apoio da Armada (Marinha), com mais caças e 
aviões de vigilância marítima.

Pelo volume de aeronaves e suas qualidades, era uma força a 
ser temida. No entanto, nenhum general argentino previu que 
essa capacidade, aparentemente formidável, poderia ser arrasada 
por algumas dezenas de caças britânicos de procedência duvidosa 
e em poucos dias.

Pouco antes do início do confl ito no Atlântico Sul, a Marinha 
Britânica (Royal Navy), em contenção de custos, havia modifi cado 
seus porta-aviões para um padrão mais barato de operar, substi-
tuindo as catapultas de lançamento pelo convés com “ski-jump”. 
Isso também mudou a forma e a capacidade das aeronaves que 
poderiam ser embarcadas.

Com a mudança no padrão dos porta-aviões, equipados com 
uma curiosa rampa, a Royal Navy aposentou seus últimos caças 
navais F-4 Phantom e adotou o revolucionário Harrier, um avião 
de combate que podia pousar e decolar na vertical, como um 
helicóptero.

Era o início da carreira operacional do Harrier, caça que a 
fabricante britânica Hawker Aircraft vinha desenvolvendo des-
de a segunda metade da década de 1960. O avião já estava em 
operação com as forças britânicas há mais de 10 anos, mas ainda 
havia muitas difi culdades na sua condução. Era uma aeronave 
difícil de pilotar e de manutenção altamente complexa.

Por conta dessas difi culdades em voar com o Harrier, no início 
da Guerra das Malvinas muitos duvidavam de sua capacidade 
de combate. Ao todo, o Reino Unido despachou 28 caças para 
o confl ito, na versão Sea Harrier, de uso naval, embarcados nos 
porta-aviões Invencible e Hermes. Já a força aérea argentina e a 
marinha contavam com quase 120 caças.

O Massacre do 
Harrier na Guerra 
das Malvinas
Considerado fraco para o combate, os caças Harrier 
arrasaram o poder aéreo da Argentina e foram 
fundamentais na retomada das Ilhas Falkland pelas 
forças britânicas

Apesar de ser bem mais lento, o Harrier superou com facilidade os caças 
supersônicos da FAA.
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Para poupar combustível na decolagem, o Harrier pode 
decolar usando uma rampa.
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A Força Aérea Argentina perdeu dois caças Mirage III 
nas Malvinas, abatidos pelos Harrier (FAA)

Os Pucará representavam uma das principais ameaças ao desembarque
das tropas britânicas (FAA)

A FAA tinha a disposição os 
caças supersônicos Dassault 
Mirage III e o IAI Dagger, 
além dos modelos subsônicos 
A-4 Skyhawk, aeronave que também era operada pela marinha 
argentina a bordo do porta-aviões 25 de Mayo. Outro temor 
eram os aviões de ataque ao solo FMA Pucará, fabricados na 
Argentina e o primeiro avião militar desenvolvido da América 
do Sul que entrou em combate – no mesmo confl ito a Argentina 
fez o “batismo de fogo” do Embraer Bandeirulha, em missões 
de vigilância naval.

Os militares argentinos erraram em praticamente todas as 
previsões e ações militares realizadas durante a Guerra das Mal-
vinas. O governo da Argentina, então liderado pelo presidente 
e general Leopoldo Galtieri, acreditava que os ingleses, então 
enfrentando uma severa crise econômica e social, não perderiam 
tempo e dinheiro tentando recuperar uma porção de território 
ultramarino tão distante, sobretudo diante do “poderoso” arsenal 
portenho.

A Argentina também acreditou na possibilidade de os Estados 
Unidos apoiarem a invasão surpresa, consumada no dia 2 de abril 
de 1982. Mas isso não aconteceu. Ao mesmo tempo, as forças 
argentinas tomaram poucas precauções para defender as ilhas 
renomeadas como Malvinas.

As forças argentinas invadiram a região com pouquíssima 
resistência, pois os britânicos mantinham apenas algumas 
dezenas de soldados do território, aparentemente sob nenhum 
risco. Três dias após a invasão, arruinando os planos diplo-
máticos de Buenos Aires, o parlamento britânico autorizou 
o envio de uma força tarefa para retomar as ilhas, e a ponta 
de lança da campanha era o caça Harrier, até então nunca 
testado em combate.

Começa o massacre
Enquanto a marinha inglesa seguia a toda a velocidade para 

o Atlântico Sul, com uma força de cruzadores, submarinos e 
porta-aviões, a Força Aérea Real (RAF) iniciou uma ousada 
campanha de bombardeiros com os Avro Vulcan, que inca-
pacitou a pista do aeroporto de Port Stanley, impedindo que 
os argentinos empregassem suas aeronaves a partir daquele 
ponto.

Antes do fi nal de abril, os porta-aviões britânicos já haviam 
alcançado a zona do confl ito e os Harrier foram lançados em 
voos de patrulha. Para combatê-los, os argentinos acionaram 
a FAA com força total. Porém, havia mais um problema: as 
Ilhas Malvinas também eram longe da Argentina. Para piorar, 
não havia no novo território uma pista com extensão capaz 
de receber os jatos supersônicos argentinos.

Navegando a cerca de 300 km das Malvinas, os porta-aviões 
Invencible e Hermes lançaram os primeiros Harrier no dia 1º 
de maio de 1982, em missão de bombardeio a pista em Port 
Stanley, então renomeada como Puerto Argentino. Em reta-
liação, nesse mesmo dia caças da FAA foram acionados para 
atacar os navios britânicos que se aproximavam. E lá foram 
os Harrier, agora armados como interceptadores.

Os caças argentinos precisavam realizar uma viagem de 645 
km até alcançar a zona de combate, o que limitava drasticamente 

o tempo em que as aeronaves 
podiam permanecer na zona 
do confl ito, até alcançar o nível 
crítico de combustível e pre-
cisar retornar ao continente. 
No primeiro dia de combates 
aéreos, a argentina perdeu 
quatro aeronaves – dois Mirage 
III, um Dagger e um bombar-
deiro Canberra, abatido antes 
mesmo de alcançar as ilhas.

Domínio 
britânico

O fracasso total da Argentina 
na primeira batalha aérea da 
Guerra das Malvinas foi um 
duro golpe para a FAA, que 
não tinha mais nenhuma dúvida 
sobre a disposição dos ingleses 

em recuperar as ilhas e, sobretudo, a capacidade devastadora 
dos Harrier.

Apostando na alta velocidade, os caças argentinos enfren-
tavam os Harrier em combates frontais, uma tática que se 
mostrou completamente desastrosa. Não só isso, os mísseis 
disparados pelos aviões da FAA não conseguiam “engajar” 
as aeronaves inglesas, que rapidamente manobravam para a 
posição de contra-ataque e lançavam seus mísseis com uma 
precisão mortal.

O erro do primeiro combate fez a FAA recolher seus aviões e 
repensar suas estratégias de ataque. Enquanto isso, por mais de 
20 dias os Harrier realizaram ataques a posições argentinas nas 
Malvinas, com bombas, foguetes e disparos de canhões. O medo 
e a precaução eram evidentes nas forças argentinas. Temendo 
o pior, a Armada Argentina recolheu o porta-aviões 25 de Mayo 
para próximo do continente.

Dagger da FAA voando entre as embarcações 
britânicas, nas Malvinas.
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A rápida invasão das Ilhas Falkland, como fi zeram os 
argentinos em poucas horas em 1982, difi cilmente poderá 
ser repetida pela Argentina ou qualquer outro candidato 
a conquistar o território, valorizado por suas reservas de 
petróleo pouco exploradas e a posição estratégica, próxima 
a diversas bases de pesquisa na Antártica.

Desde o fi nal da Guerra das Malvinas, os britânicos man-
tém permanentemente na região grandes embarcações de 
combate e tropas do exército com armamentos pesados. 
O Reino Unido também instalou um sistema de vigilância 
avançado nas ilhas e uma base militar, onde a RAF mantém 
uma frota de caças Eurofi ghter Typhoon preparados para 
repelir qualquer invasor, seja de um país da América do Sul 
ou até uma grande potência.

Ilhas Falkland, hoje

A RAF mantém de prontidão caças Typhoon na base 
instalada no Aeroporto Mount Pleasant.

(Google Maps)


