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RESUMO 

 

A chegada do século XXI trouxe consigo novos desafios, notadamente a partir de 11 

de setembro de 2001. Os ataques às Torres Gêmeas deram início à chamada 

Guerra ao Terror, consolidando o que alguns especialistas nomeiam como conflitos 

de 4ª Geração. Coerente com essa corrente de pensamento, foi elaborado o 

conceito de Operações no Amplo Espectro que terminou por ser adotado também 

pelo Exército Brasileiro e no qual as operações militares em ambiente urbano tem 

relevância cada vez maior. Neste contexto, a Guerra do Iraque se mostrou fértil fonte 

de ensinamentos, sendo a segunda batalha de Fallujah um dos seus momentos 

marcantes. O presente estudo teve como objetivo verificar como foi realizado o 

ataque a esta cidade, a chamada Operação AL FAJR, buscando apontar as lições 

aprendidas nesta ação militar que podem ser assimiladas à doutrina militar terrestre 

brasileira, particularmente no que se refere à atuação nas diversas Funções de 

Combate. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental baseada em obras 

e publicações de autores de reconhecida importância e em artigos veiculados em 

periódicos consagrados nos meios militares, de onde se pode inferir que são 

numerosos os ensinamentos a serem colhidos. Os resultados indicam que existem 

várias táticas, técnicas e procedimentos, assim como materiais e equipamentos 

militares que poderiam ser adotados pela Força Terrestre brasileira para incrementar 

a sua capacidade de operar em ambiente urbano. Constatou-se, ainda, que outra 

quantidade significativa de boas práticas empregadas durante a segunda batalha de 

Fallujah já estão de alguma forma contempladas nos manuais brasileiros sem, 

contudo, o necessário detalhamento, o que por si só já é uma grande oportunidade 

de melhoria. 

 

  

Palavras-chave: Fallujah, ambiente urbano e Funções de Combate. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The beginning of the 21st century brought new challenges, especially after 

September, the eleventh, 2001. The attacks against the Twin Towers started that was 

called the Global War on Terror, consolidating what some experts call as 4th 

Generation conflicts. In accordance with this believes, it was created the concept of 

Full Spectrum Operations, which one was adopted by the Brazilian Army and where 

the military operations in urban terrain have more relevance. In this context, the Iraq 

War became a fertile field of teachings, with the second battle of Fallujah one of its 

more important events. This work had the intention of verifying how was conducted 

the attack in this city, named as Operation AL FAJR, trying to get some lessons 

learned from this military action that can be assimilated by the Brazilian military land 

doctrine, particularly regarding the role of the Warfighting Functions. A detailed 

bibliography and documental research was conducted using books and publications 

of important authors and articles from magazines with recognized quality within the 

military area from where it was possible to conclude about the big number of 

teachings. The results show that there are many tactics, techniques and procedures, 

as well some material and military equipments that could be adopted by Brazilian 

Land Force to improve its capability to act in urban terrain. It was also possible to 

conclude that other significant amount of good practices used during the second 

battle of Fallujah are already addressed in the Brazilian manuals, however without 

the necessary details, what by itself it is a big opportunity for improvements. 

 

Keywords: Fallujah, urban terrain, Warfighting Functions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os ataques de 11 de setembro de 2001 contra o World Trade Center, em 

Nova York, representaram um enorme desafio à Ordem Mundial estabelecida após a 

2ª Guerra Mundial. Pela primeira vez, em quase seis décadas, a potência 

hegemônica, os Estados Unidos da América (EUA), era atacada em seu solo 

continental (ARMSTRONG, 2006). A resposta a esse ataque veio na forma da 

estratégia da Guerra ao Terror, em inglês Global War on Terror (GWOT). 

 Segundo Kissinger (2015), essa estratégia refletia uma visão de ordenamento 

mundial muito anterior aos ataques perpetrados pelo grupo de Osama Bin-Laden, 

mas que recebeu nova interpretação com os eventos do início do século XXI. Tal fato 

repercutiu na Estratégia de Segurança Nacional norte-americana publicada em 

2002. Ainda de acordo com esse autor, a implantação de uma democracia no Iraque 

por meio da remoção do ditador Saddam Hussein era uma questão central no que 

veio a ser conhecido como Agenda da Liberdade, em que pesem as poucas 

evidências que relacionavam o déspota iraquiano às redes terroristas responsáveis 

pelos ataques de 11 de setembro de 2001. 

 Ao que tudo indica, apenas quatro dias após o maior atentado terrorista da 

história, importantes lideranças norte-americanas já elencavam o Iraque como um 

dos alvos prioritários da Guerra ao Terror. A inclusão do Iraque, ao lado do Irã e da 

Coreia do Norte, no chamado "Eixo do Mal" com base no suposto desenvolvimento 

de armas de destruição em massa foi uma tentativa de mobilizar a opinião pública, 

tanto nacional quanto internacional, a favor dessa nova empreitada (GORDON; 

TRAINOR, 2010). 

 O fato é que, diferentemente da guerra no Afeganistão, a ação norte-

americana contra o Iraque conseguiu angariar muito pouco apoio internacional, uma 

vez que muitos países identificaram essa iniciativa apenas como mais uma rodada 

do Grande Jogo de interesses que envolvia o Oriente Médio (FROMKIM, 2008). 

Dessa maneira e sem autorização da Organização das Nações Unidas, os EUA e 

seu principal aliado, a Grã-Bretanha, deram início em março de 2003 à invasão do 

Iraque. 

 Esse conflito, conhecido como Segunda Guerra do Golfo ou simplesmente 
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como Guerra do Iraque, caracterizou-se por uma ação fulminante das forças da 

coalizão que, em menos de vinte dias foram capazes de atingir o centro nevrálgico 

iraquiano, a capital Bagdá, e assim depor Saddam Hussein. Essa fase do conflito 

assistiu a aplicação muito eficaz da visão sobre a guerra moderna que tinha o 

Secretário de Defesa norte-americano, Donald Rumsfeld, a qual preconizava o uso 

de efetivos consideravelmente menores, mas dotados de grande mobilidade, 

letalidade e superioridade de informação (WAACK, 2006). 

 Todavia, ainda segundo Waack (2006), o desafio que logo se apresentou não 

encontrou as forças norte-americanas tão bem preparadas. A rápida e brilhante 

vitória militar que depôs Saddam foi seguida pelo aparecimento de um violento 

movimento insurgente sunita. Essa visão é compartilhada por Marston e Malkasian 

(2008) que atribuem a eclosão da insurgência à inabilidade norte-americana que 

levou à exclusão da população sunita, até então dominante, das principais funções 

políticas e públicas. 

 Essa situação, cujo início remonta ainda a 2003 (WRIGHT; REESE, 2008), se 

tornaria particularmente crítica em 2004, especialmente em Fallujah. A "cidade das 

mesquitas", como também é conhecida, possuía à época cerca de 250.000 

habitantes, sendo a segunda maior aglomeração urbana da província de Anbar 

(SULLIVAN; BAUM, 2014). Localizada a cerca de 01 hora de Bagdá e sendo cortada 

pelo importante rio Eufrates, Fallujah acabaria se tornando notável como importante 

santuário para insurgentes e uma permanente fonte de ameaça sobre a capital 

iraquiana (LOWRY, 2010). 

 Esse era o contexto geral da região quando, em 31 de março de 2004, quatro 

cidadãos norte-americanos, ex-militares, que trabalhavam como segurança para a 

empresa BlackWater foram emboscados e mortos por insurgentes em Fallujah. 

Seguiu-se à emboscada o linchamento dos corpos por uma turba formada por 

habitantes locais que encerraram o evento dramático pendurando os corpos em uma 

importante ponte da cidade  (SULLIVAN; BAUM, 2014). A divulgação para todo o 

mundo das chocantes imagens desse acontecimento levaram as autoridades 

estadunidenses a decidirem pôr um fim à liberdade de ação dos insurgentes em 

Fallujah, ao mesmo tempo em que davam uma resposta considerada adequada para 

a opinião pública. Para tanto, desencadearam uma grande operação militar ainda 
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nos primeiros dias de abril de 2004 (LOWRY, 2010). 

 A Operação VIGILANT RESOLVE, como ficou conhecida a primeira batalha 

de Fallujah, teve início em 03 de abril de 2004, mas teve de ser suspensa apenas 06 

dias após seu início em razão de pressões políticas. Sob acusações de uso 

excessivo da força e desconfiança por parte das lideranças iraquianas, as tropas 

norte-americanas interromperam suas ações em 09 de abril de 2004 sem qualquer 

avanço significativo no sentido de eliminar o controle insurgente sobre a cidade e ao 

custo de 27 militares mortos e cerca de 90 feridos (SULLIVAN; BAUM, 2014). 

 Os pífios resultados da Operação VIGILANT RESOLVE foram alardeados 

como uma grande vitória da insurgência, desmoralizando as forças norte-

americanas e reforçando o papel de Fallujah como importante santuário das forças 

que combatiam a coalizão. Diante disso e da necessidade de garantir a realização 

de eleições gerais no Iraque em janeiro de 2005, não tardou para que lideranças 

estadunidenses iniciassem o planejamento de novas ações que, efetivamente, 

retomassem o controle de Fallujah. 

 Assim sendo, constata-se que a segunda batalha de Fallujah, nomeada em 

um primeiro momento como Operação PHANTON FURY e, posteriormente, como AL 

FAJR, revestiu-se de especial significado por ser uma ação militar de grande 

envergadura, com aplicação de todas as Funções de Combate, desencadeada em 

ambiente urbano e dentro do contexto das operações em amplo espectro. 

  

1.1 PROBLEMA 

A segunda batalha de Fallujah foi um marco dentro da campanha militar norte-

americana na Guerra do Iraque. Desta feita, se formula o presente problema: Quanto 

ao emprego das Funções de Combate, quais as lições colhidas durante a segunda 

batalha de Fallujah que podem ser aplicadas ao Exército Brasileiro? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar as lições aprendidas pelo exército norte-americano e pelas forças 

aliadas durante a segunda batalha de Fallujah no que diz respeito ao emprego das 
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diversas Funções de Combate durante operações em ambiente urbano, assim como 

a aplicabilidade das mesmas pelo Exército Brasileiro. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) descrever as principais ações e acontecimentos que caracterizaram a 

segunda batalha de Fallujah; 

b) identificar os principais ensinamentos colhidos pelas forças da coalizão 

durante a segunda batalha de Fallujah no que se refere ao emprego das Funções de 

Combate no ambiente urbano; 

c) identificar dentre as lições aprendidas descritas no item b) acima quais podem 

ser utilizadas pelo Exército Brasileiro. 

   

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Esta seção busca, de forma resumida, discorrer sobre os principais tópicos que 

justificam a importância desse trabalho. Sendo assim, a relevância desta proposta 

de pesquisa se assenta nos seguintes aspectos: 

No que concerne à importância histórica, Lowry (2010) classifica a segunda 

batalha de Fallujah como o maior combate urbano do qual tomaram parte os 

fuzileiros navais norte-americanos desde a batalha de Hue, no Vietnã, em 1968. 

Apesar dessa referência ser feita em relação aos fuzileiros navais, a batalha também 

se revestiu de especial magnitude para as tropas do exército norte-americano, o qual 

empregou significativo efetivo e meios nas ações de combate. Assim sendo, a 

análise dos ensinamentos dessa batalha está coerente com o que afirmam Murray e 

Sinnreich (2006, p. 113) quando nos dizem que “(...) qualquer um que deseje 

compreender a profissão das armas tem que estudar história”. 

No tocante à doutrina militar, Anderson (2004) considera que as ações em 

Fallujah foram essenciais para o desenvolvimento das operações em ambiente 

urbano, pois reuniu aspectos relevantes como combate no meio de civis, conceito de 

three-block war, táticas assimétricas, amplo uso de operações de informação, entre 

outros. Tais aspectos ajudaram a moldar os procedimentos que seriam adotados 

posteriormente em outras situações, como nas batalhas em Najaf ou Ramadi. 

Especificamente no que diz respeito à doutrina militar brasileira, o Estudo de 
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Estado-Maior Nr 004 realizado pelo Departamento de Educação e Cultura do 

Exército em 2010 sobre as operações militares em ambiente urbano, entre suas 

conclusões, recomenda "aproveitar a profusão de trabalhos científicos produzidos 

para a condução dos trabalhos relativos à atualização doutrinária" (BRASIL, 2010, p. 

13).  

Desta maneira, espera-se que este trabalho contribua com o Exército Brasileiro 

por meio do levantamento de aspectos que, à luz das lições aprendidas em Fallujah, 

possam ser aprimorados dentro da Força, mantendo-a atualizada em relação às 

tendências dos conflitos mais recentes, particularmente no que se refere ao emprego 

das diversas Funções de Combate em ambiente urbano. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Esta seção visa apresentar os principais conceitos teóricos que servirão de 

base para a presente pesquisa, quais sejam: as operações no amplo espectro, as 

operações em ambiente urbano e as Funções Combate no Exército Brasileiro. Desta 

maneira, esses conceitos serão discutidos considerando-se diferentes pontos de 

vista, evidenciando a complexidade dos mesmos sem, contudo, deixar de apresentar 

os aspectos que servem de alicerce a este trabalho. 

 

2.1 AS OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO 

 A evolução das doutrinas é influenciada por diversos fatores onde se incluem 

os novos armamentos, a maior mobilidade tática e estratégica, as diferentes políticas 

de defesa, entre tantos outros, como bem assinala Doughty (1979). Esse 

desenvolvimento doutrinário se reflete no chamado Conceito Operativo também 

chamado de Conceito Operacional. 

 Como ponto de partida é importante que seja apresentada a visão norte-

americana do Conceito Operativo que, para o Exército dos EUA, é o documento que 

"descreve como as futuras forças do Exército irão prevenir conflitos, moldar 

ambientes seguros e vencer guerras quando operando como parte de nossa Força 

Conjunta e trabalhando com múltiplos parceiros" (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 

2014, p. i). 

 A definição acima, apesar de retirada de um documento do segundo decênio 

do presente século, se refere a um instrumento que já vem sendo empregado pelo 

Exército Norte-americano há décadas. Na tabela a seguir, Nascimento (2013) 

apresenta como se deu a evolução desse tipo de conceito no âmbito daquele 

exército de 1976 até 2015, permitindo verificar que, durante a segunda batalha de 

Fallujah, objeto desta pesquisa, vigorava o Conceito Operativo das Operações no 

Amplo Espectro. 

 

 

 

 



7 

 

Tabela 01 - Evolução da doutrina do Exército dos EUA (1976-2015) 

1976-1982 

Conceito Operacional Defesa Ativa 

Ambiente Operacional 

esperado 
Europa Central 

Características da 

Doutrina 

- Enfatizava a vitória na primeira batalha, por 
meio da manobra defensiva, face à ameaça das 
modernas forças blindadas da URSS. 
- Empregava forças de cobertura na fronteira 
entre as duas Alemanhas para emassar o ini-
migo, tornando-o mais vulnerável ao poder de 
fogo, definir sua intenção e ganhar tempo para 
ocupar a posição defensiva. 
- Considerava a defesa em três áreas: área da 
força de cobertura, área principal de defesa e 
área de retaguarda. 
Nas operações ofensivas: 
- O eixo de progressão substituía a zona de 
ação como medida de coordenação e controle 
para facilitar a flexibilidade. 
- O envolvimento era a forma preferencial de 
manobra tática ofensiva. 

1982-1993 

Conceito Operacional Batalha Ar-Terra 

Ambiente Operacional 

esperado 

Embora ainda focando o Pacto de Varsóvia na 
Espanha [sic] Central, o conceito abrangia 
também o emprego em outras regiões do globo. 

Características da 

Doutrina 

- Introduzia o termo nível operacional. 
- Orientada para o combate ofensivo. 
- Integrava as forças singulares para a conquista 
de objetivos estratégicos, destacando o empre-
go conjunto. 
- Enfatizava a conquista e manutenção da ini-
ciativa para impor a vontade sobre o inimigo, 
partindo de uma direção inesperada com uma 
ação forte e rápido aproveitamento do êxito para 
não permitir a reorganização. 
- Incluía o termo centro de gravidade. 
- Utilizava a expressão espectro do conflito 
(convencional, média intensidade e baixa in-
tensidade). 

Aplicação 

A Operação Tempestade do Deserto (1991) 
ofereceu uma rara oportunidade para o Exército 
dos EUA testar a doutrina e a organização de 
suas forças contra uma ameaça já esperada. 

1993-2001 

Conceito Operacional 
Embora não explícito, o que mais se identificava 
era o termo Operações de Dimensão Completa 
(Full Dimension Operations) 

Ambiente Operacional 
esperado 

Em todo o globo 
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1993-2001 
Características da 

Doutrina 

-Mantinha a maioria dos conceitos da batalha ar-
terra. 
-Enfatizava a manobra ofensiva. 
-Instituía os chamados sistemas operacionais 
(inteligência, manobra, apoio de fogo, defesa 
aérea, mobilidade e contramobilidade, logística 
e comando e controle). 
-Instituía o termo comando de batalha (1993), 
que centrava o foco na pessoa do comandante e 
não no seu estado-maior. 
-Substituía o termo operações baixa intensidade 
por operações de não guerra e as colocava no 
mesmo patamar de importância da denfensiva e 
ofensiva. 
-A doutrina alertava que o futuro da guerra seria 
nos grandes centros urbanos. 

2001-2011 

Conceito Operacional Operações no Amplo Espectro 

Ambiente Operacional 
esperado 

Complexo e em todo o globo 

Características da 

Doutrina 

-Era a combinação de ações ofensivas, defen-
sivas, de estabilização (em 2008 substiuiu o 
termo operações de não guerra) e de apoio às 
autoridades civis (em território americano), 
simultaneamente, como parte de uma força 
conjunto. As operações de estabilidade foram 
colocadas no mesmo nível de importância da 
ofensiva e defensiva. 
-Enfatizava a sincronização das ações letais e 
não letais. 
-Em 2008, os sistemas operacionais do campo 
de batalha são substituídos por funções de 
combate (comando de missão, movimento e 
manobra, fogos, logística, proteção e inteligên-
cia) para melhor alinhar a doutrina do Exército 
com a dos Fuzileiros Navais. 
-Em 2009, o termo comando e controle foi 
substituído por comando de missão, buscando 
reconhecer como central a pessoa do coman-
dante e não as tecnologias colocadas à sua dis-
posição para conduzir as operações. 
-Estabelecia:  

 vitória pela ofensiva.  

 iniciar o combate impondo os termos ao 
inimigo.  

 criar o “momento” rapidamente.  

 vencer decisivamente.  

Consequência 

Em 2009, o Exército reconheceu que se encon-
trava “fora de equilíbrio” por estar dedicando o 
grande parte do adestramento da Força para as 
operações de contrainsurgência 
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2011-2015 

Conceito Operacional Operações Terrestres Unificadas  

Ambiente Operacional 

esperado 
Completo e em todo o globo 

Características da 

Doutrina 

-Enfatiza a conquista e manutenção da iniciativa 
de forma permanente.  
-Busca o equilíbrio entre as ações de combate 
(ofensiva e defensiva) e as tarefas de estabiliza-
ção, ou seja, tarefas letais e não letais.  
-Representa a combinação da doutrina Ar-Terra 
(FM 100-5, edição 1993) com as Operações no 
Espectro Completo (FM 3-0, edição 2001).  
-O Exército opera como membro de uma força 
conjunta, interagência ou coalizão internacional 
em completa integração.  
-Apresenta três termos essenciais: A letalidade, 
como capacidade para pronta resposta em 
qualquer situação, diferindo o Exército de uma 
agência governamental; a manobra das armas 
combinadas; e a segurança de amplas áreas.  

Fonte: Adaptado pelo autor de Nascimento (2013). 

  

 No entanto, antes de nos aprofundarmos no debate sobre o Conceito 

Operativo das Operações no Amplo Espectro, cabe uma pequena digressão sobre 

os antecedentes que levaram as Forças Armadas estadunidenses, e o Exército em 

particular, a desenvolver essa concepção de emprego. 

 Apesar da grande dificuldade que caracteriza o trabalho de prever o caráter 

da guerra do futuro (JOHNSON, 2014), tal esforço é essencial para que as Forças 

Armadas de qualquer país possam se preparar minimamente para os conflitos 

vindouros. A complexidade do mundo em que vivemos levou alguns teóricos a 

identificarem uma nova tendência para os conflitos atuais, os quais seriam 

caracterizados como sendo as Guerras de 4ª Geração. 

 Segundo Lind (2005), a partir de 1648, o mundo assistiu à evolução da guerra 

moderna, inicialmente com combates realizados de forma ordenada, obedecendo a 

evoluções bem ensaiadas com formações de colunas e fileiras, era a Guerra de 1ª 

Geração. Na sequência, tendo como palco a 1ª Guerra Mundial, Lind identifica o que 

seria Guerra de 2ª Geração, marcada pela preponderância do poder de fogo, em 

especial da artilharia. Posteriormente, o mesmo autor considera que coube ao 

Exército Alemão, desenvolver o que seria Guerra de 3ª Geração, a qual "(...) é 
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baseada não no poder de fogo e atrito, mas na velocidade, surpresa e no 

deslocamento mental e físico" (LIND, 2005, p. 13). 

 Finalmente, segundo este teórico, o mundo já estaria se confrontando com a 

Guerra de 4ª Geração que, sob alguns aspectos, evidenciaria a mudança mais 

radical desde a Paz da Westfália. Entre as características mais importantes dos 

conflitos dessa geração estaria a perda do monopólio das guerras por parte dos 

Estados Nação que, a partir de agora, teriam de se defrontar com oponentes não 

estatais e de natureza híbrida. Além disso, outro aspecto relevante seria a natureza 

cultural dos conflitos, em uma clara adesão às teses defendidas por Hungtington 

(1997). 

 Essas mudanças também foram identificadas por outros autores, com 

destaque para Smith (2008), que advoga a ideia de que os próximos conflitos serão 

caracterizados pela "guerra no meio do povo" e que colocarão em cheque o 

paradigma de guerra entre entes estatais e a tradicional sequência paz-crise-guerra-

solução. 

 Foi considerando algumas dessas novas variáveis que o Exército dos EUA 

decidiu, ainda antes dos atentados de 11 de setembro de 2001, revisar seu Conceito 

Operativo que, vigorando durante a maior parte do último decênio do século XX, era 

baseado no ideário das Operações de Dimensões Completas (NASCIMENTO, 

2013). 

 A partir de 2001, com a publicação do novo manual FM 3-0 Operations, o 

Exército Norte-americano passa a adotar o conceito de Operações no Amplo 

Espectro (Full Spectrum Operations). De acordo com essa publicação, "os 

comandantes de todos os escalões no Exército deverão combinar diferentes tipos de 

operação simultânea e sucessivamente para cumprir missões de guerra e não-

guerra¹" (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2001, p. 1). 

 Segundo esse mesmo manual, as Operações no Amplo Espectro poderiam 

incluir operações ofensivas, defensivas, de estabilização e apoio a órgãos 

governamentais, de forma que os comandantes e as tropas norte-americanas 

deveriam estar aptos a atuar em qualquer ponto do espectro de conflitos e 

empregando qualquer uma dessas posturas. A figura a seguir, retirada desse 

manual, ilustra melhor essa ideia. 

_________________ 

¹ em inglês MOOTW (Missions Operations Others Than War). 
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Figura 01 - The range of Army Operations 

Fonte: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2001. 

 

 Foi dentro deste Conceito Operativo que as tropas norte-americanas atuaram 

durante a segunda batalha de Fallujah. Cabe ressaltar que tal conceito foi alvo de 

uma revisão e terminou por ser substituído pelo das Operações Terrestres 

Unificadas, em parte devido ao fato de que o mesmo levou as forças estadunidenses 

a ficarem "fora de equilíbrio" (NASCIMENTO, 2013). 

 É interessante notar que o Exército Brasileiro também adotou o Conceito 

Operativo de Operações no Amplo Espectro a partir da publicação das Bases para a 

Transformação da Doutrina Militar Terrestre em 2013, ou seja, 12 anos após o 

Exército dos EUA e apenas um ano depois de sua revisão, como acima mencionado. 

Tal conceito foi posteriormente ratificado no EB20-MF-10.102 Doutrina Militar 

Terrestre que afirma que o mesmo:  

interpreta a atuação dos elementos da F Ter para obter e manter resultados 
decisivos nas operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, 
Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, 
simultânea ou sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando crises e 
solucionando conflitos armados, em situações de Guerra e de Não Guerra. 
(BRASIL, 2014a, p. 4-4). 
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Já em 2017, a publicação do manual EB70-MC-10.223 Operações atualiza 

essa definição ao afirmar que: 

O conceito operativo do Exército é definido pela forma de atuação da Força 
Terrestre no amplo espectro dos conflitos, tendo como premissa maior a 
combinação, simultânea ou sucessiva, de operações ofensivas, defensivas 
e de cooperação e coordenação com agências, ocorrendo em situação de 
guerra e de não guerra. A situação determinará a preponderância de uma 
operação sobre outras. O conceito é abrangente e busca orientar as 
operações terrestres de curto e médio prazo. Caracteriza-se ainda pela 
flexibilidade, isto é, pode ser aplicado a qualquer situação no território 
nacional e/ou no exterior. (BRASIL, 2017b, p. 2-16) 

 
Assim sendo, fica clara a influência exercida pelo Conceito Operativo Norte-

americano das Full Spectrum Operations sobre a sua correspondente brasileira das 

Operações no Amplo Espectro. O estudo da segunda batalha de Fallujah, portanto, é 

interessante caso de estudo para o Exército Brasileiro que, indubitavelmente, pode 

colher ensinamentos de uma ação desenvolvida sob uma concepção que, sob 

muitos aspectos, se assemelha àquela adotada pela nossa Força Terrestre. 

 

2.2 AS OPERAÇÕES EM AMBIENTE URBANO 

 O National Intelligence Council dos EUA identificou como uma das 

megatendências para 2030 a aceleração da urbanização no mundo, de forma que 

previu que nesse ano cerca de 60% da população do globo estaria residindo em 

cidades (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2012). 

 Coerente com essa perspectiva, o Exército Norte-americano também fez 

questão de enfatizar a importância desse tema ao elaborar sua visão para os 

próximos decênios. Em seu manual sobre apoio de inteligência no combate urbano 

afirma que "entender os desafios tecnológicos, geográficos, políticos e militares do 

ambiente urbano irá exigir líderes inovadores e adaptáveis e equipes coesas que 

sejam bem sucedidos em ambientes complexo e incertos" (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, 2015, p. v). 

 Essa percepção também é esposada por outros autores, como Bowers (2015) 

que afirma que os militares têm razões para se preocupar com as operações em 

ambiente urbano uma vez que, confirmadas as tendências de urbanização do 

mundo, fatalmente os conflitos do futuro serão impactados por essa realidade já que 
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os mesmos terão lugar onde as pessoas habitam. 

 Contudo, os riscos assumidos ao se executar ações em áreas urbanas são 

consideráveis uma vez que o número de baixas, assim como o consumo de 

suprimentos, é significativamente maior do que em outros ambientes operacionais. 

Soma-se a isso, a degradação da capacidade de coordenação e controle dos 

comandantes e a grande probabilidade de efeitos colaterais (GLENN, 1996).  

 Apesar disso, a ocorrência de ações militares em áreas humanizadas em 

conflitos futuros parece ser uma realidade inescapável, pelo menos no horizonte 

previsível. Segundo Gott (2006), entre as razões que justificariam e por vezes 

imporiam a necessidade de atuar nesse tipo de ambiente está o fato das cidades 

serem não apenas centros políticos, mas também econômicos e culturais, que 

deverão ser controladas pelos exércitos e nos quais as tropas deverão conduzir 

operações de estabilização e apoio a órgãos governamentais. 

 Os fatos até aqui expostos podem levar a crer, erroneamente, que tal 

fenômeno é recente. Na verdade, esse é um desafio bastante antigo como bem 

destaca Spiller (2001) ao listar uma séria de batalhas que desde a antiguidade, e 

possivelmente tendo início em Tróia, tiveram como palco as cidades. A presença de 

combates urbanos ao longo da história também é ressaltada por autores como 

DiMarco (2003) que afirma que o controle de centros urbanos foi uma das principais 

missões dos exércitos europeus já durante a Idade Média e dos chineses ainda 

muito antes disso, no segundo século depois de Cristo. 

 Fruto do exposto até aqui, o Exército dos EUA já há algumas décadas vem 

dedicando especial atenção às operações dessa natureza. Prova disso é o fato do 

mesmo ter produzido, ao longo dos anos, uma série de manuais que formam um 

arcabouço doutrinário considerável, começando ainda na década de 1970 com o FM 

90-10 Military Operations in Urbanized Terrain (MOUT). Sucederam-no importantes e 

completos trabalhos, tais como o FM 90-10-1 An Infantry's Man Guide to Combat in 

Built-Up Areas, de 1993, os quais foram base para os mais recentes e específicos 

FM 3-6 Urban Operations, TC 2-91.4 Intelligence Support to Urban Operations e TC 

90-5 Training for Reconnaissance Troop and Below to Urban Operations. 

 De forma semelhante, o Corpo de Fuzileiros Navais Norte-americano, força 

que comandou os esforços em Fallujah, também tem colocado o combate em 
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ambiente urbano como uma de suas áreas prioritárias. Como reflexo disso, pode ser 

observada uma produção doutrinária compatível com essa preocupação, sendo que 

por ocasião dessa batalha, os mesmos já dispunham de um material bastante 

completo, incluindo o MCWP 3-35.3 Military Operations in Urbanized Terrain 

(MOUT). 

 O Exército Brasileiro também parece estar ciente da tendência de maior 

envolvimento de forças militares em conflitos em ambiente urbano no futuro. Em sua 

publicação Bases para Transformação da Doutrina Militar Terrestre o EB reconhece 

o fato de que o número de operações militares em áreas humanizadas deve 

aumentar e que tal fenômeno traz consigo novos desafios que exigirão emprego de 

letalidade seletiva e maior importância às Considerações Civis no processo de 

planejamento (BRASIL, 2013). As mesmas conclusões constam do manual EB20-

MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre produzido no ano de 2014. 

 Um pouco mais específico é o manual EB70-MC-10.223 Operações, 

publicado em 2017. Este documento doutrinário dedica um item às operações em 

combate urbano, aqui chamadas de Operações em Áreas Edificadas, as quais são 

enquadradas dentro das Operações Complementares. Segundo esse manual, 

4.18.1 Operação em área edificada é aquela realizada com o propósito de 
obter e manter o controle de parte ou de toda uma área edificada, ou para 
negá-la ao inimigo. 
4.18.2 Neste contexto, áreas edificadas são aquelas em que estão inseridos 
elementos distintos que se inter-relacionam de forma intensa, tais como: 
população, infraestruturas, terreno, meios de comunicação de massa. 
4.18.3 Áreas edificadas caracterizam-se como acidentes capitais, 
normalmente, em função do controle de vias de transporte e passagem 
sobre rios obstáculos, de domínio de vias fluviais navegáveis, da existência 
de um porto ou aeroporto, da existência de parque industrial e tecnológico, 
dentre outros. (BRASIL, 2017b, p. 4-12, grifo nosso). 

  

 Outros manuais abordam o tema de forma um pouco mais pormenorizada 

com destaque para o C 7-20 Batalhões de Infantaria, no qual existem seções que 

tratam do "Ataque à Localidade" e de "Defesa de Localidade" (BRASIL, 2003). Da 

mesma maneira, os manuais C 2-20 Regimento de Cavalaria Mecanizado e C 17-20 

Forças-Tarefas Blindadas dedicam algumas páginas ao que nomeiam "Operações 

em Áreas Edificadas" (BRASIL, 2002a e BRASIL, 2002b). 

 De fato, aqui já aparece um dos primeiros problemas da doutrina brasileira, já 

apontado no Estudo de Estado-Maior Nr 004 realizado pelo Departamento de 
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Educação e Cultura do Exército em 2010, qual seja, a falta de padronização na 

nomenclatura desse tipo de operação (BRASIL, 2010). Pode-se constatar que 

nessas publicações doutrinárias são empregados termos distintos como "área 

edificada", "localidade" e "área humanizada", fato esse que indubitavelmente dificulta 

o uso de uma linguagem comum. Em razão disso e seguindo sugestão do Estudo de 

Estado-Maior supracitado, este trabalho irá adotar a expressão "operações em 

ambiente urbano" como sinônimo para todos os demais termos que se referem a 

esse tipo de ação militar. 

 Outro ponto que merece destaque sobre a doutrina brasileira e que já foi 

ressaltado por outros autores, como Inneco (2008), é o da superficialidade com que 

o assunto é tratado em nossos manuais ou mesmo a ausência de material mais 

específico sobre o tema. De fato, os manuais brasileiros citados anteriormente 

dedicam apenas algumas páginas para o assunto, sendo que atualmente o Exército 

Brasileiro possui apenas duas publicações especialmente direcionadas a esse tema, 

o EB70-CI-11.408 Caderno de Instrução O Pelotão de Fuzileiros no Combate em 

Área Edificada, publicado em 2017, e o C 31-50 Combate em Zonas Fortificadas e 

Edificadas, ainda de 1976. 

 Desta forma, o presente estudo irá analisar a segunda batalha de Fallujah, 

uma típica operação em ambiente urbano, valendo-se, em parte, da perspectiva 

oferecida pelo embasamento doutrinário tanto do Exército e do Corpo de Fuzileiros 

Navais Norte-americanos, tropas envolvidas nessa ação, quanto do Exército 

Brasileiro, eventual beneficiário dos conhecimentos advindos desta pesquisa. 

  

2.3 AS FUNÇÕES DE COMBATE NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 Fruto de um acompanhamento contínuo do desenvolvimento doutrinário em 

outros países, o Exército Brasileiro decidiu substituir, a partir da publicação do já 

citado manual EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre, em 2014, o conceito de 

Sistemas Operacionais por outro mais amplo, o de Funções de Combate. 

 Segundo essa nova visão, ilustrada pela figura 02, as Funções de Combate 

comporiam, juntamente com a Liderança e as Informações, os Elementos do Poder 

de Combate. Esses elementos representam a essência das capacidades que a 

Força Terrestre emprega em situações de Guerra ou Não-Guerra (BRASIL, 2014a). 
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Figura 02 - Elementos do Poder de Combate Terrestre 

Fonte: BRASIL, 2014a. 

 

 O manual EB70-MC-10.341 Lista de Tarefas Funcionais desenvolveu ainda 

mais esse conceito, apresentando-o "como uma forma de abordagem para a 

solução dos problemas militares que consideram as funcionalidades de todas as 

tarefas sob responsabilidade das Unidades da Força Terrestre em operações" 

(BRASIL, 2016e). O mesmo documento apresenta uma definição para as Funções 

de Combate: 

Uma função de combate é um conjunto relativamente 
homogêneo de atividades e tarefas afins, que atendem a 
uma finalidade comum, além dos sistemas empregados 
na sua execução (pessoas, organizações, informações e 
processos), que orientam o preparo e o emprego dos 
meios no cumprimento de suas missões. (BRASIL, 
2016e, p. 1-2). 

  

 Assim sendo, cabe agora detalhar as finalidades de cada uma das seis 

Funções de Combate previstas na doutrina militar terrestre brasileira. Para tanto, nos 

valemos da tabela 02 a seguir. 
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Tabela 02 - Finalidades das Funções de Combate 

Função de Combate Finalidades 

Comando e Controle 

Planejar, dirigir, coordenar e controlar o 
emprego das forças e os meios em operações 
militares. Constitui o elo que une os escalões 
superior e subordinado. 

Movimento e Manobra 
Deslocar forças, de modo a posicioná-las em 
situação de vantagem em relação às ameaças. 

Inteligência 

Assegurar compreensão sobre o ambiente 
operacional, as ameaças (atuais e potenciais), 
os oponentes, o terreno e as considerações 
civis. 

Fogos 

Permitir o emprego coletivo e coordenado de 
fogos cinéticos e não cinéticos, orgânicos da 
Força ou conjuntos, integrados pelos 
processos de planejamento e coordenação de 
fogos. 

Proteção 

Garantir a preservação da força, permitindo 
que os comandantes disponham do máximo 
poder de combate para emprego. As tarefas 
permitem identificar, prevenir e mitigar 
ameaças às forças e aos meios vitais para as 
operações, de modo 
a preservar o poder de combate e a liberdade 
de ação. Permitem, também, 
preservar populações e infraestruturas críticas. 

Logística 

Prover apoio e serviços, de modo a 
assegurar a liberdade de ação e proporcionar 
amplitude de alcance e de duração às 
operações. Engloba as Áreas Funcionais de 
apoio de material, apoio ao pessoal e apoio de 
saúde. 

Fonte: adaptado de BRASIL, 2016e. 
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3  METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem o objetivo de definir o tipo de pesquisa a ser realizada, bem 

como os meios empregados para a coleta de dados, além do instrumento utilizado 

para o tratamento dos dados adquiridos. Tal metodologia será realizada utilizando-se 

a taxonomia definida por Vergara (2009). 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Um aspecto relevante a ser destacado é o da delimitação espacial do objeto de 

estudo. Sendo uma operação altamente complexa que na verdade fazia parte de 

uma campanha de duração e envergadura muito maior, a segunda batalha de 

Fallujah teve o envolvimento de uma série de Grandes Comandos, Grandes 

Unidades e Unidades que, mesmo em diferentes províncias, apoiaram o esforço 

principal desencadeado sobre aquela localidade. 

Apesar da importância dessas ações secundárias, esta pesquisa ficará restrita 

às ações que se desenvolveram na própria cidade de Fallujah e no seu perímetro 

externo imediato, ou seja, nos acontecimentos em que tomaram parte as tropas 

encarregadas do investimento e do cerco da localidade. 

Da mesma maneira, este estudo será dedicado apenas às ações diretamente 

relacionadas aos combates urbanos ocorridos no contexto da Operação AL FAJR. 

As demais ações desenvolvidas e que porventura tenham tido papel apenas 

marginal no desenrolar da operação, em que pese sua importância para o resultado 

final do embate, não serão alvo deste trabalho. 

Outra delimitação a ser considerada diz respeito ao escalão a ser estudado. Em 

razão da determinação da Estratégia Nacional de Defesa (END) de que a Brigada 

constitui o módulo de combate da Força Terrestre, este estudo terá como foco 

principal as ações desencadeadas pelas tropas desse escalão ou inferiores. 

  

3.2 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

Quanto à classificação desta pesquisa, a mesma poderá ser definida como 

qualitativa, explicativa e bibliográfica. De acordo com a taxonomia adotada por 

Vergara (2009), os critérios para a classificação do tipo de pesquisa serão a 
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finalidade da pesquisa e os meios utilizados para a realização. 

O caráter qualitativo da pesquisa é justificado pela relativa subjetividade que 

inevitavelmente envolve a interpretação dos dados obtidos em trabalhos dessa 

natureza. Tal fato pode ser explicado em razão de fatores como a visão ocidental 

empregada para análise, os tipos de fontes de consulta obtidos, além das próprias 

características do objeto de estudo. 

A pesquisa será explicativa uma vez que terá como mote identificar os 

eventuais ensinamentos colhidos durante a segunda batalha de Fallujah quanto ao 

emprego das diversas funções de combate nas operações em ambiente urbano, 

assim como suas possíveis aplicações no Exército Brasileiro (EB). Desta forma e 

dentro desse escopo, será buscado o esclarecimento do que ocorreu, como ocorreu, 

porque ocorreu e se sua adaptação ao EB é pertinente. 

Finalmente, a pesquisa será bibliográfica, haja vista o intuito de se realizar uma 

ampla, mas ao mesmo tempo criteriosa, leitura de fontes de consulta que permitam, 

ao final, chegarmos a soluções consideradas adequadas aos questionamentos 

apresentados. Para tanto, serão consultados livros, manuais, artigos científicos, 

trabalhos acadêmicos, periódicos, ou seja, material acessível ao público em geral. 

A pesquisa bibliográfica será realizada por meio de consultas a bibliotecas, com 

especial ênfase no acervo disponível na Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército. Paralelamente, serão conduzidas pesquisas através da rede mundial de 

computadores em busca de material complementar. Serão analisados documentos 

obtidos nos idiomas inglês, espanhol e português, restringindo desta forma o 

universo amostral dos dados a serem obtidos. 

Após a coleta de dados, será realizado um trabalho de interpretação e análise 

dos mesmos. Na sequência, será procedida a análise e interpretação dos resultados, 

o que será traduzido na confrontação dos ensinamentos colhidos com a 

possibilidade de sua aplicação pelo EB, atingindo-se, assim, o objetivo de responder 

aos questionamentos do problema apresentado. 

 

3.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Esta subseção tem por finalidade apresentar, de forma sucinta, as limitações do 

método e seus reflexos para o resultado da pesquisa. 
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O primeiro aspecto a ser levado em consideração é a origem das fontes, a 

quase totalidade delas sendo norte-americana. O fato da maior parte do material de 

pesquisa disponível sobre a segunda batalha de Fallujah ser obra de autores 

estadunidenses, certamente limita a visão sobre os acontecimentos a uma ótica 

ocidental, particularmente, a da sociedade daquele país. 

Outro ponto que merece ressalva é a necessidade de coleta de grande parte 

dos dados em fontes secundárias, as quais, por vezes, trazem consigo 

considerações que comprometem uma análise mais isenta dos acontecimentos.  

Mesmo com as limitações acima expostas, parte-se da premissa que a 

metodologia escolhida é coerente e suficientemente capaz de atingir o objetivo 

proposto para esta pesquisa. 
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4 ANTECEDENTES E DESENROLAR DA BATALHA 

 

O propósito deste capítulo é realizar uma breve caracterização da área de 

operações, apresentar como ocorreu a preparação das forças para a batalha, assim 

como descrever os principais acontecimentos que caracterizaram as ações em 

Fallujah durante a Operação AL FAJR. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE OPERAÇÕES 

 Fallujah é uma cidade localizada na porção central do território iraquiano, 

mais precisamente na província de Anbar, distando cerca de 50 quilômetros da 

capital Bagdá, como pode ser visto na Figura 03. 

 
Figura 03 - Localização da cidade de Fallujah 

Fonte: http://rfsan.info/storage/app/uploads/public/594/e55/f96/594e55f9608 
0b884913780.pdf, acessado em 10/05/2018. 
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 As origens da cidade remontam aos tempos do império babilônico, quando ali 

surgiu um entreposto comercial junto aos caminhos que cruzavam o deserto. 

Fallujah permaneceu relativamente insignificante até meados do século XX, quando 

vivenciou um surto de crescimento econômico que foi resultado da introdução de 

indústrias na região e do florescimento do comércio local. Tal fenômeno fez com que 

a cidade chegasse, em 2003, contando com cerca de 250.000 habitantes (GOTT, 

2006). 

 Por ocasião da Operação AL FAJR, Fallujah contava com aproximadamente 

50.000 mil construções, incluindo residências, prédios públicos e comerciais, além 

de instalações fabris, distribuídas em cerca de 12 quilômetros quadrados, a maior 

parte a leste do rio Eufrates (WRIGHT, 2016). 

 Ainda segundo Wright (2016), a paisagem dominante da cidade era formada 

por casas feitas de concreto, com dois pisos, a maioria delas com muros ocultando o 

quintal. No que diz respeito às vias de locomoção, predominavam as ruas estreitas e 

vielas que separavam as habitações, apesar de existirem algumas avenidas mais 

amplas, com destaque para a Rodovia 10 (Highway 10), que cortava a cidade no 

sentido leste-oeste, dividindo-a em duas porções relativamente simétricas. 

 

Figura 04 - Aspecto da cidade de Fallujah durante a Operação AL FAJR. 

Fonte: http://www.navy.mil/management/photodb/photos/041114-M-8205V-
005.jpg, acessado em 10/05/2018. 
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 Dentre os principais acidentes planimétricos da cidade, além da Rodovia 10, 

estava o próprio rio Eufrates, juntamente com as duas pontes que ligavam a parte 

mais importante da cidade, a leste do rio, com uma porção mais a oeste conhecida 

como  "Península", onde estava localizado o hospital de Fallujah, como pode ser 

visto na figura 05. Essas pontes eram conhecidas como Ponte Sul (ou Ponte Nova) 

e Ponte Norte (ou Ponte Velha). Destacavam-se ainda a estação de trem e a ferrovia 

que balizavam o limite norte da cidade. Da mesma forma, a Rodovia 01, conhecida 

pelos norte-americanos como Main Supply Route (MSR) MOBILE, marcava o limite 

leste de Fallujah e consistia em um importante nó rodoviário. O bairro de Jolan, o 

Centro de Governo e o distrito industrial, este último localizado na porção sudeste da 

cidade, como mostra a figura 06, eram igualmente aspectos relevantes do terreno 

em Fallujah. 

 

 

Figura 05 - Visão aproximada da "Península". 

Fonte: Knarr, Castro e Fuller (2009), adaptado pelo autor. 
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Figura 06 - Acidentes Capitais de Fallujah em Nov 2004. 

Fonte: Matthews (2006), adaptado pelo autor. 

 

 

4.2 ORGANIZAÇÃO PARA O COMBATE 

 A missão de reconquistar Fallujah, em novembro de 2004, recaiu sobre a 1ª 

Divisão de Fuzileiros Navais dos EUA (1st Marine Division - MAR DIV), cujo 

comandante era o Major General Richard F. Natonski. O General Natonski havia 

assumido o comando da divisão em agosto de 2004, ou seja, cerca de dois meses 

antes do início da Operação AL FAJR. Contudo, o mesmo já era um veterano da 

Guerra do Iraque, tendo comandado a 2ª Brigada Expedicionária de Fuzileiros 

Navais (2nd Marine Expeditionary Brigade) durante a invasão do país em 2003, 

oportunidade na qual essa Grande Unidade tomou parte na batalha pela cidade de 

An Nasiriyah (LOWRY, 2010). 

 Logo que foram iniciados os planejamentos para a operação, inicialmente 

chamada de PHANTON FURY, o General Natonski e seu Estado-Maior concluíram 
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que somente os meios da 1st Marine Division não seriam suficientes para fazer 

frente às demandas de ação tão complexa. Com isso, foram requisitados meios 

adicionais, que incluíam, entre outros reforços, uma subunidade de pequenas 

embarcações (Small Craft Company), equipes de forças especiais (SEAL teams) e 

seis batalhões do novo Exército Iraquiano (LOWRY, 2010). 

 Contudo, a maior deficiência da 1st MAR DIV era a ausência de blindados 

pesados, uma vez que, como meios orgânicos, a divisão contava apenas com um 

Batalhão Leve de Reconhecimento (3rd Light Armored Reconnaissance Battalion) 

mobiliado com blindados sobre rodas do modelo Stryker, como os da figura 07.  

 

 

Figura 07 - Blindados Leves sobre Rodas modelo Stryker. 

Fonte: http://archive.defense.gov/transformation/images/photos/2006-
06/Hi-Res/060526-M-0036Y-009.jpg, acessado em 10/05/2018. 

 

 Tal fato, como descrito por Lowry (2010), levou o comandante da 1st MAR 

DIV a requisitar ao comandante do Corpo Multi-Nacional - Iraque (Multi-National 

Corps - Iraq, MNC-I), Tenente General Thomas F. Metz, o apoio do exército norte-

americano por meio do recebimento do reforço² de unidades blindadas. Como 

resultado, a divisão passou a contar entre seus meios com o 2nd Brigade Combat 

Team / 1st Cavalry Division, Brigada Black Jack, responsável por auxiliar no 

isolamento de Fallujah, e, entre os meios utilizados no esforço principal, com 2nd 
_________________ 

² REFORÇO – Situação de uma unidade ou elemento que passa temporariamente à 

subordinação de uma organização militar de constituição fixa, a fim de prestar-lhe 

determinado apoio. (BRASIL, 2007b). 
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Battalion / 7th Regiment e o 2nd Battalion / 2nd Regiment. Somente a chegada 

dessas duas últimas unidades, ou seja, sem considerar os meios da Brigada Black 

Jack, representou um incremento de poder de combate considerável à 1st MAR DIV, 

contabilizando um total de 28 Carros de Combate (CC) M1A2 SEP Abrams e 46 

Viaturas de Combate de Infantaria (VCI) M2A3 Bradley. 

 Além das forças já descritas, ainda estavam sob controle operacional³ ou em 

apoio à 1st MAR DIV as forças localizadas na área de interesse da divisão, 

incluindo, por exemplo, as grandes unidades e unidades situadas em Ramadi. 

Todavia, em razão do papel apenas marginal desempenhado nos acontecimentos 

sobre os quais se debruça este trabalho, essas forças não serão alvo de maior 

atenção e tampouco serão consideradas para fins de coleta de dados.  

 

Figura 08 - Composição dos Meios para a Operação AL FAJR, com os meios 
empregados no isolamento e investimento em destaque. 
 

Fonte: Natonsky, apud Wright e Reese (2008), adaptado pelo autor. 

 

 

Forças de Investimento 

Forças de Isolamento 

_________________ 

³ CONTROLE OPERACIONAL (OU OPERATIVO) – Poder atribuído a um comandante para empregar 

e controlar forças, em missões ou tarefas específicas e limitadas, de modo a capacitá-lo ao 
cumprimento de sua missão. Exclui a autoridade para empregar, separadamente, os componentes 
destas forças e atribui autoridade para controlar outras forças que, embora não lhe sejam 
subordinadas, operem ou transitem em sua área de responsabilidade. (BRASIL, 2007b). 
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4.3 PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO 

 O planejamento para a Operação AL FAJR, nesse momento ainda chamada 

de Operação PHANTON FURY, teve início logo após o fracasso da Operação 

VIGILANT RESOLVE (KNARR et al., 2009). Segundo Gott (2006), o Estado Final 

Desejado4 (EFD) para essa operação era a confiança e o prestígio do cambaleante 

governo iraquiano aumentados, a realização de eleições gerais em janeiro de 2005 

garantida e, finalmente, a força do movimento insurgente no país severamente 

reduzida. 

 Particularmente importante, durante os meses que separaram as ações de 

abril de 2004 e aquelas que tiveram lugar em novembro do mesmo ano, foram os 

levantamentos de inteligência. Nesse mister, foram empregados diversos 

instrumentos e ferramentas de busca e coleta de informações, incluindo Sistemas 

Aéreos Remotamente Pilotados (SARP), equipes de inteligência humana e forças 

especiais, satélites, entre outras (GOTT, 2006). 

 O contingente de insurgentes presente em Fallujah, segundo Wright e Reese 

(2008), foi estimado em cerca de 4.500 homens e era composto por um misto de 

extremistas islâmicos, ex-integrantes do regime de Saddan Hussein, criminosos e 

clãs tribais em busca de poder. Na avaliação dos militares norte-americanos, os 

insurgentes estavam esperando uma nova investida sobre Fallujah, apenas não 

sabiam quando ela ocorreria. Em razão disso, essas forças anticoalizão vinham se 

preparando ao longo dos meses, instalando obstáculos e posições defensivas por 

toda a cidade (KNARR et al., 2009). De acordo com Wright (2016), por ocasião do 

investimento, havia em Fallujah cerca de 300 locais armadilhados com artefatos 

explosivos improvisados (AEI).   

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
4
 ESTADO FINAL DESEJADO (EFD) – É uma situação, política ou militar, favorável que deve ser 

alcançada quando a operação estiver finalizada. O EFD militar refere-se a uma situação que deve ser 
atingida ao final de uma operação. O EFD militar, normalmente, é alcançado antes mesmo dos EFD 
político e estratégico. Ao ser alcançado o EFD militar, diminuirá, de forma notável, a magnitude de 

seus esforços e o grau de violência empregado. (BRASIL, 2011). 
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Figura 09 - Calco do Inimigo, Fallujah, Outubro 2004.  

Fonte: Knarr et al. (2009). 

 

 Como fica evidente, os Estados-Maiores da coalizão se mantiveram ativos 

nesse interregno entre as operações. Contudo, o verdadeiro impulso no 

planejamento para a Operação AL FAJR se deu com a chegada do Gen Natonsky 

em agosto de 2004 (LOWRY, 2010). Foi vislumbrado que a operação deveria conter 

diferentes fases que, ao serem todas efetivamente cumpridas, conduziriam ao EFD 

acima descrito. As fontes consultadas divergem um pouco a respeito deste tópico, 

pois alguns autores como Wright (2016) reconhecem apenas quatro fases ao passo 

que outros, como Knarr et al. (2009), identificam cinco etapas durante a operação. 

Na verdade, a diferença entre as visões reside no último estágio das ações quando 

uma corrente identifica apenas a Transição (4ª fase), enquanto a outra acrescenta a 

Transferência de Controle (5ª fase). Em virtude da necessidade de objetividade e 

pelo fato desse último momento das operações não serem o objeto principal desse 

estudo, optou-se por adotar a divisão proposta por Wright (2016) em quatro fases, 

que são as seguintes: 
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 1ª Fase: Preparação e Modelagem do Campo de Batalha 

 2ª Fase: Modelagem Avançada do Campo de Batalha  

 3ª Fase: Operações Ofensivas Decisivas 

 4ª Fase: Transição 

 

 A primeira fase, Preparação e Modelagem do Campo de Batalha, foi iniciada 

em setembro de 2004 e prosseguiu ao longo de todo o mês seguinte. Tinha como 

objetivo criar as condições políticas e militares adequadas para o início das ações de 

combate propriamente ditas. Assim sendo, além da concentração de meios, foram 

concebidas várias tarefas que incluíam fintas, incursões, reconhecimentos em força, 

eliminação de alvos prioritários, entre outras. O intuito dessa fase era ocultar as 

reais intenções das forças da coalizão, levar o inimigo a revelar seu dispositivo, 

retirar o apoio da população à insurgência e manter a liderança inimiga em 

permanente estado de tensão (WRIGHT; REESE, 2008). 

 A Modelagem Avançada do Campo de Batalha, segunda fase da operação, 

consistia no fechamento do cerco ao redor de toda a cidade e o posicionamento das 

peças de manobra visando o investimento. As ações de dissimulação tiveram 

prosseguimento ao longo de toda a fase, cumprindo também o papel de 

desequilibrar a estrutura de comando e controle dos insurgentes. (WRIGHT; REESE, 

2008). Outro ponto decisivo5 desta etapa era a captura do Hospital de Fallujah que 

estava localizado na "Península". Essa tarefa ficou ao encargo do 36º Batalhão de 

Comandos do Exército Iraquiano, apoiado pelo 3º Batalhão Leve de 

Reconhecimento norte-americano. Segundo Wright (2016), esse era um objetivo 

relevante haja vista que o comando da coalizão queria evitar o erro cometido na 

Operação VIGILANT RESOLVE, quando o hospital foi utilizado como arma de 

propaganda pelos insurgentes. 

 

 

 

 

_________________ 
5
 PONTO DECISIVO (PD) – Um Ponto Decisivo (PD) é um local, evento-chave específico, sistema 

crítico ou função que permite aos comandantes obter uma vantagem relevante sobre o inimigo e 
influenciar decisivamente o resultado de um ataque. (BRASIL, 2011). 
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Figura 10 - Esquema de Manobra, 2ª Fase da Op AL FAJR. 

Fonte: Natonsky, apud Wright e Reese (2008), adaptado pelo autor. 

 

 A terceira e decisiva fase era a das Operações Ofensivas Decisivas, a qual foi 

dividida em duas subfases: IIIA - Assalto e IIIB - Vasculhamento e Ataque. A 

manobra consistia no investimento realizado em duas direções paralelas de ataque, 

de norte para sul, com o RCT-1 no ataque principal mais a oeste, e o RCT-7 no 

ataque secundário mais a leste. Diferentemente da operação de abril, agora as 

forças da coalizão planejaram utilizar as forças blindadas para realizar uma rápida 

penetração pela localidade e à retaguarda viriam as tropas encarregadas da 

eliminação das forças inimigas ultrapassadas (WRIGHT; REESE, 2008). 

 

 

 

 



31 

 

 

Figura 11 - Esquema de Manobra, 3ª Fase/IIIA da Op AL FAJR. 

Fonte: Natonsky, apud Wright e Reese (2008), adaptado pelo autor. 

 

 A última fase da operação correspondia à Transição, ou seja, à mudança de 

uma atitude claramente ofensiva para outra com ênfase nas ações de estabilização 

e reconstrução. Nesta fase, o ponto decisivo era o reestabelecimento dos serviços 

públicos e, para tanto, seriam tomada uma séria de ações como o estabelecimento 

de um governo militar provisório na cidade, assim como de um Centro de Operações 

Civis-Militares. Como mencionado anteriormente, essa fase também contemplava a 

transferência do controle de Fallujah para as forças iraquianas (KNARR et al., 2009).  

 

4.4 EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO 

 Nesta seção será descrito o desenrolar da operação, oportunidade na qual o 

planejamento anteriormente exposto foi colocado em prática. Tendo em vista a 
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necessidade de concisão e objetividade, não é intuito deste trabalho realizar uma 

narrativa pormenorizada das ações e acontecimentos que tiveram lugar durante a 

Operação AL FAJR. Ao invés disso, buscou-se apenas um relato geral da operação 

e no próximo capítulo que tratará sobre as lições aprendidas, desde que 

absolutamente necessário para o perfeito entendimento dos fatos, serão 

apresentados os detalhes de determinada ação. 

 Assim sendo e conforme o planejamento realizado pelo Estado-Maior da 1st 

MAR DIV, a primeira grande ação que normalmente é utilizada como marco inicial da 

segunda batalha de Fallujah foi a captura do hospital da cidade localizado na 

"Península". Essa missão foi desencadeada pelo 36º Batalhão de Comandos do 

Exército Iraquiano, apoiado pelo 3º Batalhão Leve de Reconhecimento norte-

americano, e teve início às 19:00 horas do dia 07 de novembro de 2004. Por volta 

das 22:00 horas, com os acessos à "Península" controlados pelo 3º Batalhão Leve 

de Reconhecimento (incluindo as pontes Norte e Sul), o 36º Batalhão de Comandos 

entrou no hospital, que foi considerado capturado por volta de meia-noite do mesmo 

dia. Na manhã seguinte, durante o vasculhamento do hospital, foram encontrados 

diversos insurgentes e cachês de armamento no local (KNARR et al., 2009). 

 Exatamente vinte quatro horas depois do início da tomada do hospital de 

Fallujah, ou seja, às 19:00 horas do dia 08 de novembro de 2004, teve início a fase 

III-A da Operação AL FAJR. Após uma barragem de artilharia 155 mm, o ataque 

vindo do norte teve início na porção leste da cidade com a Companhia A/2/2 

liderando o movimento e dando suporte para que os engenheiros do RCT-7 

lançassem seus MICLIC (Mine Clearing Line Charge). O uso desses equipamentos 

tinha por objetivo a abertura brechas na passagem de nível junto à ferrovia que 

passava ao norte da cidade e dos muros que a circundavam naquele local. Com a 

detonação dos MICLIC, foram acionados também seis dispositivos explosivos 

improvisados que haviam sido instalados ali pelos insurgentes (WRIGHT; REESE, 

2008). 

 Na sequência, ainda segundo esses autores, a A/2/2 cedeu passagem aos 

carros de combate M1 Abrams do esquadrão A/2/63 que, dotados de "arados", 

dispositivos especiais para limpeza de campos de minas, passaram a liderar o 

movimento da Força-Tarefa. Durante as horas seguintes, as tropas do RCT-7 
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travaram intenso combate com os insurgentes em direção ao seu objetivo que era a 

Rodovia 10, no centro de Fallujah. 

 Contudo, na porção oeste da cidade, onde estava prevista a ação principal, o 

ataque do RCT-1 encontrou dificuldades. O problema ocorreu na abertura das 

brechas, o que fez com que somente às 02:00 horas do dia 09 de novembro de 

2004 as primeiras forças do RCT-1 conseguissem entrar em Fallujah. Com os carros 

de combate do esquadrão A/2/7 à frente, a Força-Tarefa empregou em larga escala 

o apoio aéreo aproximado, o qual se mostrou bastante eficiente. Valendo-se do 

binômio Carros de Combate-Fuzileiros, seguiu em direção ao seu primeiro objetivo 

que era o Parque Jolan, o qual foi efetivamente conquistado por volta do amanhecer 

do dia 09 de novembro (WRIGHT; REESE, 2008).  

 Com isso, a conquista da área central de Fallujah se efetivou em menos de 48 

horas e os planos tiveram que ser reajustados. Foi decidido que tanto o RCT-1 

quanto o RCT-7 deveriam continuar seu avanço em direção ao sul ao invés de infletir 

para oeste. Com isso, o comando da 1st MARDIV esperava manter os insurgentes 

sob pressão e empurrar os remanescentes contra o cordão de cerco montado pela 

Brigada Black Jack (BALLARD, 2006).  

 Já no segundo dia, iniciou-se um grande esforço de limpeza sistemática das 

casas, trabalho esse que se manteria de forma vigorosa pelos próximos cinco dias. 

Dessa maneira, enquanto as forças blindadas prosseguiam em seu avanço em 

direção ao sul, as resistências inimigas ultrapassadas eram eliminadas pelas tropas 

de fuzileiros que vinham a retaguarda (WRIGHT; REESE, 2008). 

 Todavia, foi a partir da conquista de todos os objetivos no interior da cidade, 

concretizada em 13 de novembro de 2004, que teve início efetivamente a fase III-B. 

A partir do dia 16 de novembro, o comando da operação considerou que a maior 

parte da resistência havia sido vencida e que poderia ter início a última fase da 

operação, ou seja, a fase de Transição. Neste momento, as forças da coalizão 

encetaram os trabalhos para o reestabelecimento de serviços básicos, reconstrução 

de estruturas críticas e preparação para o reassentamento da população, o qual 

ocorreu a partir do dia 23 de dezembro de 2004 (KNARR et al., 2009). 

 Segundo Wright e Reese (2008), entre 07 de novembro e 31 de dezembro de 

2004, 86 militares norte-americanos foram mortos e mais de 600 feridos, a maioria 
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(72) fuzileiros navais que foram os responsáveis pelo combate desembarcado. Nas 

forças do Exército Iraquiano que apoiaram a operação, foram 06 mortos e 55 feridos. 

Do lado dos insurgentes, foram estimadas cerca de 2.000 mortes além de 1.200 

prisioneiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

5 PRINCIPAIS LIÇÕES APRENDIDAS DURANTE A SEGUNDA BATALHA DE 

FALLUJAH 

 

Neste capítulo serão abordadas as principais lições aprendidas durante a 

Operação AL FAJR. A fim de organizar o trabalho, esses ensinamentos serão 

divididos dentro das funções de combate previstas pela doutrina militar terrestre 

brasileira. 

 

5.1 FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO E CONTROLE 

 A Operação AL FAJR trouxe ensinamentos valiosos para o emprego da 

Função Combate Comando e Controle em operações em ambiente urbano. Na 

verdade, o que ocorreu foi a verificação da validade de muitas iniciativas e conceitos 

anteriormente adotados. 

  O primeiro desses ensinamentos é o que diz respeito a grande importância da 

liderança em todos os níveis. Se tal necessidade não é exclusiva das operações 

militares em ambiente urbano, aqui ela se reveste de especial relevância em razão 

da predominância do combate aproximado, fato que aumenta a percepção de risco e 

dá um caráter mais pessoal aos embates. Assim, a presença dos comandantes de 

todos os níveis junto à linha de frente, também se expondo a riscos e liderando pelo 

exemplo, avulta de importância. Pelas narrativas de autores como Lowry (2010) e 

Camp (2014a), isso parece ter sido observado em Fallujah por comandantes como o 

General Natonsky, Coronel Schupp e Tenente Coronel Malay. 

 Apesar da importância dos exemplos oferecidos pelos comandantes dos 

escalões mais elevados, segundo Anderson (2004), a grande ênfase acabou sendo 

nas lideranças de pequenas frações, em particular nos Grupo de Combate (GC). 

Isso parece ser o resultado do caráter altamente descentralizado das operações 

militares em ambiente urbano. Como consequência natural desse fato, Catagnus 

Junior et al. (2005) destacam a importância do estabelecimento de uma cadeia de 

comando bem definida que permita que a eventual baixa dos comandantes de GC 

não implique na perda significativa do poder de combate da fração. 

 Outro ponto que merece realce se refere ao bom uso que foi feito de algumas 

das tecnologias desenvolvidas desde a última década do século anterior, fruto de 
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projetos como MOUT ACTD e URBAN WARRIOR. Dentre essas inovações, se 

destacam os rádios nível GC que se mostraram de extrema valia durante a 

Operação AL FAJR, permitindo aos fuzileiros navais norte-americanos, em particular, 

conduzir um combate fluido e flexível em um campo de batalha não linear 

(ANDERSON, 2004). 

 No mesmo sentido, esse autor menciona o êxito no emprego de SARP 

pequenos e portáteis, como o Dragon Warrior e Silver Fox, que deram aos 

comandantes táticos uma habilidade sem precedentes de observar além das 

edificações onde estavam as tropas em contato, ampliando muito a sua consciência 

situacional. 

 No que tange ao campo informacional, a Operação AL FAJR também ratificou 

a necessidade de esforços bem coordenados. A ampla campanha de informação que 

antecedeu o investimento levou com que grande parte da população civil deixasse a 

cidade antes do início dos combates. Tal fato facilitou muito o trabalho das tropas 

encarregadas de eliminar os insurgentes em Fallujah, ao mesmo tempo em que 

minimizou os riscos de danos à imagem das forças da coalizão (WEST, 2005). 

 No entanto, mesmo durante o ataque à Fallujah, as operações psicológicas 

tiveram seu papel. Lowry (2010) destaca as ações de fortalecimento do moral da 

tropa como, por exemplo, por ocasião do aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais 

dos EUA, enquanto que West (2005) cita o uso de alto-falantes que incitavam os 

insurgentes à rendição durante as noites. 

 Finalmente, cabem considerações sobre a cooperação civil-militar. Ao longo 

de toda a operação, o comando da 1st MAR DIV destinou especial atenção a essa 

área. Exemplo disso é o estabelecimento de um ponto de triagem na orla da cidade, 

junto a um complexo de apartamentos, que consistiu um dos primeiros objetivos a 

serem conquistados. Nesse local foi estabelecida uma estrutura que, usando 

expedientes como a busca por vestígios de pólvora, identificava possíveis 

insurgentes. Os civis não envolvidos nos combates eram rapidamente autorizados a 

deixar a cidade e ainda recebiam uma pequena ajuda financeira (CAMP, 2014b). 
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5.2 FUNÇÃO DE COMBATE MOVIMENTO E MANOBRA 

 Indiscutivelmente a Função de Combate Movimento e Manobra é mais 

pródiga em ensinamentos a serem retirados da segunda batalha de Fallujah. A 

intensidade dos combates, a natureza do inimigo e do terreno, assim como o uso de 

novos equipamentos, levaram as forças da coalizão a utilizarem táticas, técnicas e 

procedimentos que podem ser úteis ao Exército Brasileiro. 

 O primeiro e talvez mais marcante aspecto a ser explorado é com relação à 

importância do uso de blindados no combate urbano. Grande parte dos autores 

consultados é categórico ao afirmar que os blindados, e os Carros de Combate (CC) 

em particular, tiveram papel central no êxito obtido. Um desses autores é Monk 

(2008, p. 28): 

Em Fallujah, o verdadeiro aríete foram os veículos de 
combate Abrams e Bradley do 2º Batalhão/7º Regimento 
de Cavalaria. Essas temíveis plataformas de combate 
penetraram através das defesas do inimigo e irromperam 
em suas áreas de retaguarda, abrindo caminho para os 
fuzileiros navais avançarem. Os CC detonaram AEI, 
cortavam acionadores de armadilhas, esmagando 
qualquer coisa e eliminando qualquer um que resistisse. 
 

 Esse ponto de vista é compartilhado por outros autores como O'Donnell 

(2006) que afirma serem os CC "a mais útil arma de apoio à infantaria no combate 

urbano" para em seguida se lamentar do pequeno número deles disponível em 

Fallujah em novembro de 2004. Da mesma forma, Camp (2014a) assevera serem os 

CC particularmente eficientes ao derrubar muros e por abaixo pontos fortes inimigos. 

 Neste ponto, West (2005), além de corroborar o papel central desempenhado 

pelos CC, vai além e descreve a maneira como os mesmos foram empregados em 

Fallujah. Segundo esse autor, os CC normalmente se deslocavam alguns metros a 

frente dos fuzileiros que, por sua vez, protegiam os flancos e a retaguarda dos 

blindados de eventuais investidas inimigas. Essa coordenação entre CC e os 

fuzileiros se mostrou essencial neste tipo de combate, exigindo alto grau de 

adestramento conjunto, além do uso de equipamentos interoperáveis (rádios, GCB, 

telefones nos CC, etc.) (MONK, 2008). 

 Ainda analisando este aspecto, outro ensinamento relevante que aflora é o 

que se refere ao escalão em que a combinação de armas deve ser realizada. 

Segundo Anderson (2004), uma das lições de Fallujah é a de que a formação de 
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forças-tarefas deve ocorrer no menor escalão possível, ou seja, nível pelotão ou 

mesmo GC. Essas forças-tarefas deveriam ser compostas por, no mínimo, um GC, 

uma seção de carros, isto é, dois CC, além do apoio de engenheiros. A justificativa 

para o emprego de no mínimo dois CC é encontrada no artigo de Skaggs (2005), 

fruto de sua experiência na Operação VIGILANT RESOLVE. De acordo com esse 

autor, a razão para tal dosagem reside na necessidade de apoio mútuo entre os CC, 

de forma que caso um blindado seja danificado, o outro CC da seção proveja a 

proteção necessária à sua evacuação, o que os fuzileiros, por si só, nem sempre 

são capazes de proporcionar. 

 Quanto ao apoio especializado de engenheiros, cabe destacar a solução 

adotada pelo Corpo de Fuzileiro Navais dos EUA. Essa força norte-americana adota 

na organização de suas subunidades uma seção de assalto, composta por turmas 

dotadas de armas anticarro (AC), mais especificamente shoulder-launched 

multipurpouse assault weapon (SMAW), com militares especializados no uso de 

explosivos e abertura de brechas. Os militares dessas turmas eram distribuídos 

entre os pelotões da companhia, normalmente na proporção de um ou dois por GC, 

e prestaram valioso apoio na abertura de aparelhos (eram os responsáveis pelo uso 

de explosivos nas portas ou paredes das edificações) e na eliminação de ameaças, 

reforçando o poder de fogo das frações (CALVIN, 2005). Em ambos os casos, 

atuação dos CC e das seções de assalto, observamos a importância do apoio ser 

exercido no menor nível possível, como defendido por Ackerman (2006). 

 Ainda no que concerne à organização para o combate, merece atenção a 

composição de forças-tarefas destinadas aos trabalhos de vasculhamento detalhado 

que se seguiam ao avanço das tropas em primeiro escalão. Camp (2014b) descreve 

como o 3º Batalhão/5º Regimento de Fuzileiros Navais formou essas equipes que 

tinham como missão realizar a busca por insurgentes remanescentes, cachês de 

armamentos, fábricas de AEI, etc. Segundo esse autor, essas forças ad hoc eram 

organizadas em GC compostos por militares das subunidades de comando e apoio 

acrescidos de elementos especializados na destruição de explosivos. 

 No tocante à mobilidade, dois principais ensinamentos emergem do estudo da 

Operação AL FAJR. O primeiro deles é com relação à importância dos meios de 

engenharia em apoio às unidades de primeiro escalão. Em sua obra New Dawn, 



39 

 

Lowry (2010) relata o uso do equipamento MICLIC no início do investimento para 

abrir passagem para as tropas blindadas encarregadas de avançar sobre o inimigo. 

O mesmo autor ainda descreve o efeito que esse equipamento teve ao acionar uma 

série de AEI que, de outra forma, poderiam ter infligido pesadas perdas aos 

atacantes. Por outro lado, Lowry não deixa de pontuar as dificuldades enfrentadas 

por parte das tropas do RCT-1 que, frente à incapacidade dos seus engenheiros em 

abrir uma brecha junto a um obstáculo natural (passagem de nível de uma ferrovia), 

teve seu ataque atrasado em algumas horas. 

 O segundo ensinamento a ser colhido da experiência norte-americana em 

Fallujah no que concerne a mobilidade é sobre a possibilidade do uso do apoio 

aéreo aproximado na abertura de brecha. Tal artifício se mostrou eficiente na 

abertura de brecha na mesma passagem de nível descrita acima e que retardou o 

avanço de parte da RCT-1. Nesta ocasião, 04 (quatro) F/A-18D Hornets lançaram 08 

(oito) bombas GBU-31 JDAMS sobre a berma por onde passava a ferrovia, como 

pode ser visto na figura 12 (CAMP, 2014b). Todavia, cabe ressalvar que tal fato 

somente foi possível em razão dos atacantes possuírem supremacia aérea absoluta, 

pela inexpressiva ameaça antiaérea apresentada pelos insurgentes e pelo alto grau 

de precisão alcançado pelo apoio aéreo aproximado, o qual será mais explorado na 

Função de Combate Fogos.  

 

Figura 12 - Abertura de brecha realizada por meio do apoio aéreo 
aproximado.  

Fonte: Camp (2014b). 
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 No decorrer do investimento propriamente dito, as tropas da coalizão 

adotaram algumas táticas de forma a conseguir eliminar as resistências insurgentes 

com um mínimo de baixas. A situação ideal buscada era localizar os pontos fortes 

inimigos, cercá-los e, então, solicitar apoio de fogo (CC, SMAW, artilharia, morteiros 

ou aéreo) para destruir a edificação que servia de abrigo e assim neutralizar a 

resistência (LOWRY, 2010). Quando isso não era possível, ou seja, quando o inimigo 

se mantinha oculto numa tentativa de atrair os atacantes para dentro das edificações 

para então emboscá-los, outras ações tinham de ser adotadas. Catagnus Junior et 

al. (2005) descrevem uma série dessas ações, tais como as técnicas de entrada, 

diferentes tipos de abordagem e a extração de feridos. 

 Independentemente da técnica ou tática adotada, alguns princípios sempre se 

fizeram aplicáveis. O primeiro deles é a premente necessidade de se estabelecer 

uma segurança 360º. Outro ponto relevante é a importância das medidas contra 

caçadores (ANDERSON, 2004).  

 Por fim, merece menção alguns dados obtidos a partir da Operação AL FAJR 

que permitem dimensionar algumas das características de um moderno combate em 

localidade. O primeiro aspecto diz respeito ao ritmo de combate que, segundo West 

(2005), se caracterizou pela alta intensidade durante os três primeiros dias quando 

as ações foram praticamente ininterruptas tanto de dia quanto à noite. Após esse 

período inicial, de acordo com o mesmo autor, os combates se concentraram nas 

horas de luz, com a noite destinada ao descanso dos militares exaustos pelo 

trabalho de vasculhamento de dezenas de edificações. Do lado insurgente, a 

superioridade norte-americana no que diz respeito aos equipamentos de visão 

noturna, tornou as atividades nos períodos de baixa visibilidade extremamente 

arriscadas. Assim, as ações anticoalizão à noite se restringiam a ataques de 

morteiro, os quais também eram interrompidos por volta da meia-noite, 

aparentemente também em razão da necessidade de repouso por parte dos 

insurgentes. Desta maneira, as ações noturnas depois dos três primeiros dias de 

combate se limitaram a deslocamentos de tropa e atividades de ações psicológicas 

(WEST, 2005). 

 O último aspecto que merece destaque se refere ao percentual de baixas 

dentro de edificações que representaram, ainda segundo West (2005), em torno de 
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30% do total. Esse número supera bastante o de outros combates urbanos, como 

Hue, em grande parte devido às características dos oponentes. Em Fallujah os 

insurgentes, adotando muitas vezes uma tática suicida, optavam por permanecer 

ocultos dentro de determinada edificação, mesmo que na eminência de serem 

cercados. Seu objetivo era conduzir emboscadas que resultassem no maior número 

de baixas de militares da coalizão, ainda que ao custo de sua própria vida. 

 

5.3 FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA 

 No que tange à Função de Combate Inteligência, a lição que emerge de forma 

mais significativa, a partir da experiência da Operação AL FAJR, é a da dificuldade 

em se obter informações precisas sobre o inimigo. Como citado por Knarr et al. 

(2009), havia uma enorme dificuldade em obter dados a partir de fontes da 

Inteligência Humana (HUMINT). Com isso, cresceram de importância as informações 

obtidas a partir de fontes de Inteligência de Imagens e, principalmente, das ações de 

Reconhecimento em Força.  

 Essas ações consistiam em uma série de fintas que combinavam ações 

cinéticas e não cinéticas que forçavam o inimigo a reagir e revelar suas posições. 

Segundo o próprio Gen Natonsky, foram essas ações que permitiram ao comando 

da 1st MARDIV construir um quadro razoavelmente preciso do dispositivo inimigo 

em Fallujah. Elas revelaram, por exemplo, que os insurgentes estavam com suas 

defesas orientadas majoritariamente para leste (KNARR et al., 2009). 

 Outro ponto que se destaca dentro do estudo da segunda batalha de Fallujah 

diz respeito à importância do compartilhamento de informações de inteligência entre 

as diversas unidades e organizações envolvidas na operação. No caso em tela, a 

situação era agravada em razão de se tratar de uma operação conjunta-combinada. 

Segundo as fontes ouvidas por Knarr et al. (2009) houve um ótimo nível de 

integração entre membros do Exército Norte-americano e do Corpo de Fuzileiros 

Navais, e mesmo entre esses e os representantes do Exército Iraquiano.  

 Contudo, Matthews (2006) apresenta uma visão um pouco diferente. Segundo 

esse autor, relatórios das Forças-Tarefa (FT) 2-7 e 2-2 revelaram que problemas 

relacionados a diferenças de Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) e mesmo de 

sistemas de inteligência tornaram o compartilhamento de informações, por vezes, 
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lento e ineficiente. Neste mesmo viés, é ilustrativo o exemplo da FT 2-2 que 

experimentou dificuldades de coordenação do espaço eletromagnético, fato que 

levou à queda de dois de seus SARP, ocasionando a perda de importantes meios de 

coleta de dados (MATTHEWS, 2006). 

 Interessante destacar também a necessidade de um processo detalhado e 

específico de integração dos aspectos do terreno, condições meteorológicas, inimigo 

e considerações civis para as operações militares em ambiente urbano. Aspectos 

não levantados para outros tipos de operação se mostram relevantes aqui, como, 

por exemplo, as características do sistema de esgoto, o levantamento da 

configuração padrão das construções, incluindo material e espessura das paredes, e 

até mesmo o número usual de trancas utilizado nas portas. Tais considerações 

obrigam a adaptações nas TTP e, portanto, é interessante que sejam conhecidos de 

antemão pelas tropas empregadas (CATAGUNUS JUNIOR et al., 2005).  

 

5.4 FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS 

 A Função de Combate Fogos foi essencial durante a segunda Batalha de 

Fallujah. Na verdade, as forças norte-americanas enfrentaram um dilema, qual seja, 

como fazer frente a um inimigo obstinado e disposto a morrer na posição, sem impor 

um nível exagerado de destruição à cidade, como ocorrido em Grozny, por exemplo, 

e que certamente minaria parte do apoio às forças da coalizão. A resposta se deu 

através do uso de tecnologia e técnicas, táticas e procedimentos ricos em 

ensinamentos. 

 O primeiro desses ensinamentos é com relação ao papel desempenhado pelo 

apoio de fogo aéreo. De acordo com Allison (2008), o apoio aéreo aproximado foi o 

amplamente empregado pelas tropas em contato, em claro contraste com o que 

ocorrera em abril do mesmo ano durante a Operação VIGILANT RESOLVE.  

 Tal fato só foi possível devido ao grau de confiabilidade alcançado pelas 

Forças Aéreas em apoio. Essa confiabilidade foi atestada por diversos autores além 

do próprio Allison como, por exemplo, Camp (2014b), Lowry (2010) e West (2005), 

chegando este último a afirmar que em alguns casos os bombardeios foram 

realizados a apenas 200 metros das posições em que se encontravam os 

Controladores Aéreos Avançados (CAA). 
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 Esse desempenho foi alcançado por meio da adoção de alguns 

procedimentos como, por exemplo, a utilização de um sistema de solicitação de 

pedido de apoio de fogo aéreo que fazia uso de fotografias aéreas divididas em 180 

setores. Essa espécie de tela-código ficava de posse tanto das tropas em terra 

quanto dos pilotos, permitindindo um entendimento mútuo muito mais rápido e 

eficente quando da solicitação dos apoios de fogo (WEST, 2005). 

 Cabe ressaltar, contundo, que a eficiência desse método só foi conseguida 

devido ao adestramento das tropas de superfície no que tange à solicitação de apoio 

de fogo aéreo, segundo Allison (2008), uma vantagem dos fuzileiros navais em 

relação aos seus companheiros do Exército. Dessa forma, os comadantes das 

tropas no terreno, particularmente dos batalhões de fuzileiros navais, sentiam-se 

bastante a vontade de explorar ao máximo as potencialidades do apoio de fogo 

aéreo. Tal fato era facilitado ainda mais em razão de que os E3/S3 do Ar de cada 

unidade em terra (air officers) podiam solicitar o apoio aéreo a qualquer momento e 

de que havia um sistema de comando e controle unificado entre as tropas em solo e 

as forças de apoio aéreo (ALLISON, 2008). 

 Outro ponto crucial para o bom funcionamento do método, foi a utilização de 

uma medida de controle do espaço aéreo que foi chamada de Keyhole (CAMP, 

2014b). Essa medida, oficialmente chamada de High-Density Airspace Control Zone 

(HiDACZ), era um cilindro imaginário no espaço aéreo que se estendia por um raio 

de 15 milhas ao redor de Fallujah até uma altura de 25.000 pés. Dentro deste 

grande cilindro a unidade de comando era garantida para o EM da I MEF (First 

Marine Expeditionary Force). Com isso, a I MEF estabeleceu um cilindro interno, 

com raio de 5 milhas, o keyhole, onde efetivamente eram realizadas as missões de 

apoio aéreo aproximado. Entre o cilindro interno e o externo, foram divididas faixas 

de operação onde atuavam cada uma da plataformas em apoio à operação 

(aeronaves de asa fixa e rotativa, SARP, etc). Dessa maneira, a coordenação do 

espaço aéreo ficou simplificada, bastando sincronizar a atuação da aeronave que 

entraria no keyhole com a execução dos fogos de artilha e morteiro (ALLISON, 

2008). 

 Um aspecto que parece consenso entre os autores que tratam sobre o apoio 

de fogo durante a Operação AL FAJR é a importância da aeronava AC-130H/U 
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(figura 13). Lowry (2010) descreve de maneira bastante enfática o poder de 

destruição dessa plataforma de armas, particularmente dos seus canhões 40mm e 

105mm. Tanto West (2005) quanto Allison (2008) concordam sobre a eficiência do 

AC-130H/U particularmente durante a noite quando fazia uso dos seus sensores e 

aparelhos ópticos. Segundo esses autores, a presença quase onipresente dessa 

aeronave nas noites de Fallujah e seu poder de fogo devastador aterrorizavam os 

insurgentes que logo perceberam o risco de se expor nos períodos de pouca 

visibilidade. Tal fato influenciou diretamente o ritmo de combate, como já abordado 

na Função de Combate Movimento e Manobra. 

 

 

Figura 13 - Aeronave AC-130H/U. 

Fonte: Military Analysis Network, AC-130H and U Gunship [web site on-
line]; available from http://www.fas.org/manand/dod-101/sys/ac/c-130.htm; 
Internet; accessed 16 August 2006 (apud. Nardo, 2006). 

 

 Ponto relevante a se destacar é o que se refere ao emprego de aeronaves de 

asa rotativa. Apesar de extremamente letais, sua vulnerabilidade aos fogos terrestres 

levou os comandantes a evitar seu emprego frequente no apoio aéreo aproximado, 

preferindo utilizá-los nas evacuações aeromédicas e na escolta de comboios 

(ALLISON, 2008). Essa cautela parece ter sido correta, pois a derrubada de dois 

helicópteros modelo Cobra no dia 11 de novembro de 2004, em dois diferentes 

pontos de Fallujah, evidenciou a vulnerabilidade desse tipo de aeronave no combate 

urbano (CAMP, DICK, 2009). 
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 Da mesma forma, é interessante ressaltar as conclusões apresentadas por 

Catagnus Junior et al.  (2005) sobre as possibilidades e limitações de cada sistema 

de apoio de fogo. Os autores atestam a eficácia das bombas e mísseis lançados 

pelas aeronaves de asa fixa, mas apontam como desvantagens o tempo dispendido 

entre a solicitação do apoio e a destruição do alvo e o maior risco de fratricídio. 

Quanto as aeronaves de asa rotativa destacam a rapidez na resposta frente à 

solicitação do apoio, mas também indicam que esse apoio nem sempre foi eficaz, 

sendo incapaz de destruir algumas das edificações usadas pelos insurgentes.  

 No que tange à artilharia e morteiros, para Catagnus Junior et al. (2005), eles 

se mostraram úteis ao obrigar os insurgentes a se manterem abrigados no interior 

das edificações, negando-lhes liberdade de movimento pelas ruas. Finalmente, os 

autores enfatizam o papel dos CC e dos Combined Antiarmor Team (CAAT). Eles 

são apontados como as melhores armas de apoio aos fuzileiros, pois chegavam 

rapidamente aos locais onde era estabelecido o contato com o inimigo, possuiam 

adequado poder de fogo (canhão 120mm, metralhadora .50 e lançadores de 

granada) e eram capazes abrir brechas em edificações, de engajar caçadores e 

outras ameaças. Em resumo, na visão desses autores, "a infantaria nunca deveria 

realizar um ataque em área edificada sem CC ou CAAT" (CATAGNUS JUNIOR et al., 

2005). 

 

5.5 FUNÇÃO DE COMBATE PROTEÇÃO 

 Em Fallujah, a Função de Combate Proteção acabou tendo uma relevância 

relativamente menor do que as demais em razão do caráter assimétrico da batalha. 

Ainda assim é possível colher alguns ensinamentos da Operação AL FAJR. 

 O primeiro diz respeito à eficiência do sistema de proteção dos CC M1 

Abrams. Segundo autores como West (2005), os insurgentes não dispunham de 

nenhum armamento capaz de deter os Abrams que investiram na cidade, o que lhes 

assegurou um papel de destaque no sucesso da operação. Essa visão é 

corroborada por O'Donnell (2006) e complementada por Monk (2008) que afirma que 

isso levou os insurgentes a tentarem desenvolver AEI que conseguissem parar 

esses blindados. 

 No tocante à proteção individual, merece destaque o emprego de coletes 
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balísticos aperfeiçoados que foram considerados responsáveis por terem salvado 

incontáveis vidas (ANDERSON, 2004). Contudo, esse mesmo autor destaca a 

vulnerabilidade à ação de caçadores durante o combate em Fallujah, em que pese o 

desenvolvimento de tecnologias que buscam ajudar na detecção desse tipo de 

ameaça. 

 

5.6 FUNÇÃO DE COMBATE LOGÍSTICA 

 Dentro da Função de Combate Logística, a Operação AL FAJR evidenciou a 

necessidade de um planejamento que atendesse as especificidades da missão que 

se apresentava. As forças da coalizão foram apoiadas pelo 1st Force Service 

Support Group (1st FSSG), que coordenou o trabalho do Combat Service Support 

Battalion-1 (CSSB-1) e do 31st Marine Expeditionary Unity Service Support Group 

(31st MSSG). Essas duas unidades logísticas ficaram encarregadas de prestar o 

apoio logístico ao RCT-1 e RCT-7, respectivamente. Cabe ressaltar que o Combat 

Service Support Battalion-7 (CSSB-7), unidade originalmente responsável pelo apoio 

ao RCT-7, permaneceu com seu grosso próximo à cidade de Al Asad sendo, 

portanto, substituída pelo 31st MSSG na missão de apoio durante a Op AL FAJR 

(KRAMLICH; MORK, 2005). Essas estruturas foram mobiliadas com uma série de 

recursos que caracterizam muito bem o conceito de modularidade exigido pelo 

combate moderno. 

 Outro aspecto interessante ressaltado pelos mesmos autores diz respeito aos 

processos de suprimento utilizados. A solução logística encontrada para superar os 

desafios impostos pela Operação AL FAJR foi o intenso uso do processo de pré-

posicionamento. Segundo Kramlich e Mork (2005), as forças norte-americanas 

estocaram ao longo de uma série de locais grandes quantidades de suprimento, as 

chamadas "iron mountains", que garantiram um fluxo logístico ininterrupto. 

 Nesse ponto surge outra lição resultante da segunda batalha de Fallujah, a 

necessidade de gerenciar a enorme demanda logística gerada por uma ação em 

área edificada. Ainda de acordo com Kramlich e Mork (2005), um grande esforço foi 

envidado para assegurar que todas as unidades empregadas na operação, tanto 

norte-americanas quanto iraquianas, estivessem com seus estoques plenos e com 

seus máximos índices de disponibilidade. Soma-se a isso, a preocupação em evitar 



47 

 

a necessidade de qualquer pausa operacional que pudesse prejudicar o sucesso da 

operação. Tudo isso fez com que os depósitos de suprimento pré-posicionados 

armazenassem quantidades de provisão suficientes para até 15 dias. Em termos 

absolutos, isso representou cerca de 750.000 unidades de ração operacional, 

175.000 garrafas de água e aproximadamente 230.000 galões de combustível JP8. 

 Outra importante lição advinda das ações em Fallujah, ao longo de novembro 

de 2004, se refere ao apoio de saúde. O procedimento que se mostrou mais efetivo 

foi o de cerrar o mais a frente possível os meios de apoio de saúde existentes. Na 

prática, isso significou que estavam à disposição das tropas em combate equipes de 

pronto-atendimento (atendimento pré-hospitalar), pelotões de choque e 

traumatologia, além de companhias cirúrgicas. No que tange à evacuação 

aeromédica, dois helicópteros UH-60 (Blackhawk) adaptados a esse tipo de missão 

e com equipes especializadas também apoiaram especificamente a operação. Como 

saldo, ao longo de toda a segunda batalha de Fallujah, 425 militares foram 

evacuados para instalações de saúde Nível II em um tempo médio de 52 minutos, 

portanto, dentro da chamada "hora de ouro" (KRAMLICH; MORK, 2005). 

Corroboram a importância de um apoio de saúde o mais a frente possível os relatos 

apresentados por Lowry (2010), segundo os quais vários militares sobreviveram a 

situações dramáticas devido à pronta intervenção das equipes de saúde e à rápida 

evacuação para instalações de saúde bem aparelhadas. 

 Por fim, um aspecto bastante interessante ao se analisar a Operação AL 

FAJR é o relacionado aos assuntos mortuários. Visando dar o suporte adequado às 

ações em Fallujah, meios destinados ao tratamento de mortos existentes em outras 

partes do território iraquiano foram realocados para Camp Fallujah, a base militar 

mais próxima da cidade. Assim que as condições de segurança permitiram, uma 

Companhia de Assuntos Mortuários foi deslocada para dentro de Fallujah, onde foi 

responsável pela coleta de mais de 300 mortos insurgentes. Vale ressaltar que essa 

fração destinou especial atenção à identificação dos despojos assim como ao 

tratamento dos mesmos segundo a tradição islâmica (KRAMLICH; MORK, 2005).
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6 CONCLUSÕES 

 

 A segunda batalha de Fallujah foi um momento crucial durante a Guerra do 

Iraque. Em um período em que a estratégia norte-americana para aquela nação do 

Oriente Médio já era posta em cheque, as forças estadunidenses foram chamadas a 

realizar uma grande operação militar, chamada de Operação AL FAJR, 

demonstrando seu nível de comprometimento com a reconstrução daquele país. 

 O pequeno lapso temporal que nos separa do fim do conflito ainda impede 

uma avaliação conclusiva sobre a real importância da batalha para o resultado final 

da guerra. Contudo, é razoável supor que um eventual insucesso ou mesmo um 

êxito apenas parcial das forças da coalizão teriam comprometido todo o esforço 

empreendido na construção de um novo Iraque. 

 O fato é que a segunda batalha de Fallujah, uma das maiores e mais 

significativas operações militares em ambiente urbano desde a Segunda Guerra 

Mundial, é farta de ensinamentos. As lições aprendidas pelos norte-americanos a 

partir da Operação AL FAJR são importante fonte de subsídios para a evolução da 

doutrina militar no que se refere às ações militares em áreas humanizadas. Assim 

sendo, o Exército Brasileiro, ciente da importância desse tema na atualidade, pode 

se beneficiar de algumas dessas experiências. 

 No que concerne à Função de Combate Comando e Controle, é possível 

concluir que a Força Terrestre está alinhada com os ensinamentos colhidos em 

Fallujah ao enfatizar o caráter descentralizado das ações e a importância da 

liderança em todos os níveis. Neste aspecto, o manual C 31-50 Combate em Zonas 

Fortificadas e localidades afirma que o combate em localidades "(...) exige iniciativa 

e agressividade por parte dos comandantes de pequeno escalão e requer 

descentralização do controle" (BRASIL, 1976, p. 9-15). 

 Da mesma forma, o Exército Brasileiro, apesar de não ter os procedimentos 

claramente explicitados nos seus manuais que tratam do assunto, parece também já 

ter reconhecido a relevância da cooperação civil-militar e das operações psicológicas 

nas operações militares em ambiente urbano. A prova disso são as experiências 

exitosas no Haiti (HAMANN; TEIXEIRA, 2017) e nas diversas operações de Garantia 

da Lei e da Ordem (BRASIL, 2016a). 
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 Neste mesmo tipo de operação pode ser observado como a utilização de 

modernos equipamentos amplia a consciência situacional dos comandantes. A 

utilização de aeronaves remotamente tripuladas já é uma realidade presente nas 

ações do EB em localidades do país, como foi o caso na Copa do Mundo de 2014 

(BRASIL, 2016a). Ainda neste contexto, a Força vem se empenhando na 

modernização dos seus equipamentos de comando e controle. Comprova tal 

afirmação a inclusão de equipamentos de comunicações e guerra eletrônica no 

Plano de Obtenção de Capacidades Materiais ao Plano Estratégico do Exército 

2016-2019 e os esforços para aprimorar a família de Comando e Controle (C²) em 

Combate (BRASIL, 2017c). Cabe ressaltar, contudo, que tais ferramentas, apesar de 

já usadas na prática, ainda não foram assimiladas de maneira formal na doutrina das 

operações militares em ambiente urbano da Força Terrestre brasileira. 

 Na Função Movimento e Manobra as conclusões deste trabalho apontam que, 

no que tange ao uso de blindados neste tipo de operação, o EB já prevê essa 

possibilidade nos manuais atinentes ao assunto, com destaque para o C 17-20 

Forças-Tarefas Blindadas, chegando mesmo a promover seu uso em atividades 

recentes, como no Haiti (PEIXOTO, 2009). Todavia, as forças brasileiras ainda 

carecem de material adequado, já que nenhum dos blindados usados pelo EB 

dispõe de telefone intercomunicador ("telefone do infante") e os equipamentos de 

comunicações usados pelos fuzileiros, via de regra, não interagem com o sistema 

empregado nos carros. 

  Outro possível ponto de aperfeiçoamento da doutrina militar terrestre 

brasileira diz respeito aos escalões de emprego das diversas armas e apoios. 

Atualmente, a combinação de armas é prevista para ocorrer no nível subunidade, o 

que implica, por exemplo, que a fração mínima para o emprego da tropa CC é o 

pelotão. Seria interessante para a Força aproveitar a experiência de Fallujah e 

raciocinar com a integração de elementos fuzileiros, CC, engenharia, entre outros, 

desde o nível GC. 

 Ao se abordar as TTP, a Operação AL FAJR é campo fértil para a extração de 

ensinamentos. Apesar da qualidade do Caderno de Instrução EB70-CI-11.408 O 

Pelotão de Fuzileiros no Combate em Áreas Edificadas, não é prevista no mesmo a 

possibilidade de simplesmente cercar determinado edifício onde foi encontrada 
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resistência e, baseado no poder de fogo dos meios à disposição (CC, aviação, etc.), 

destruir a construção e eliminar a resistência. Essa foi a tática preferida das forças 

da coalizão em Fallujah e que, conforme relatos, evitou um número ainda maior de 

baixas.  

 Na parte relativa ao apoio à mobilidade, concluímos ser importante um maior 

detalhamento da nossa doutrina sobre o emprego dos meios de engenharia em 

ambiente urbano, uma vez que o C 5-1 Emprego da Engenharia é bastante limitado 

neste assunto. Igualmente, o uso de meios não convencionais nesse mister, como o 

apoio aéreo aproximado, é ferramenta viável como demonstraram os norte-

americanos em Fallujah e poderia ser considerado em nossos planejamentos. 

 Ao se analisar a questão do ritmo de combate, o estudo da Operação AL 

FAJR evidencia que os estágios iniciais do combate se caracterizam pela alta 

intensidade, quando as forças empenhadas são exigidas ao máximo. Assim sendo, a 

administração da fadiga passa a ser um aspecto fundamental não apenas no que se 

refere ao desempenho da tropa, mas dos comandantes também. Este ponto parece 

merecer ainda pouca importância nos manuais brasileiros sendo, portanto, uma 

oportunidade de melhoria da doutrina. 

 Também merece destaque a problemática do elevado percentual de baixas no 

interior das edificações. Tal ponto, apesar de depender em grande parte das 

características do inimigo enfrentado, carece de maior atenção por parte da doutrina 

brasileira. O Caderno de Instrução EB70-CI-11.408 O Pelotão de Fuzileiros no 

Combate em Áreas Edificadas não faz nenhuma consideração específica sobre 

procedimentos a serem adotados no caso de baixas em situações como a 

apresentada (BRASIL, 2017a). Sem dúvida, contar com TTP especialmente 

pensadas para esse tipo de contingência é uma grande vantagem para as tropas 

engajadas em um combate aproximado dentro de um ambiente confinado. 

 Nas conclusões sobre as lições aprendidas que correspondem à Função de 

Combate Inteligência, o aspecto que mais chama atenção é o relacionado à 

necessidade de integração dos diversos sistemas, órgãos e instrumentos envolvidos 

no ciclo de inteligência dentro de um contexto de operação conjunta de amplo 

espectro. Apesar da existência de uma interação no setor desde os tempos de paz 

por meio do Sistema de Inteligência de Defesa (SINDE), é de se esperar que os 
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problemas enfrentados pelos norte-americanos nesta área também aflijam as Forças 

Armadas brasileiras em situações semelhantes, uma vez que, no nível tático, a 

atuação conjunta das mesmas ainda é incipiente. Portanto, uma busca por maior 

integração, o estabelecimento de uma doutrina comum neste tema e o incremento 

do adestramento conjunto parecem ser medidas interessantes para minimizar 

dificuldades como as vistas na Operação AL FAJR. 

 Outro ponto de aperfeiçoamento que se torna evidente ao se estudar a 

segunda batalha de Fallujah é o que diz respeito à importância de um processo de 

integração das informações sobre o terreno, o inimigo, as condições meteorológicas 

e as considerações civis especialmente adaptado à realidade do ambiente urbano e 

fortemente apoiado em ferramentas de georeferenciamento. Atualmente, a doutrina 

militar terrestre brasileira destina pouca atenção a este aspecto, como fica evidente 

nas poucas referências sobre o tema no manual EB70-MC-10.370 Planejamento e 

Emprego da Inteligência Militar. Assim, seria pertinente que estudos mais 

aprofundados sobre o assunto fossem realizados se valendo da experiência colhida 

em Fallujah e em outras ações, além de obras de referência como as de Medby e 

Glenn (2002). 

 Ao se analisar os ensinamentos relativos à Função de Combate Fogos, as 

conclusões indicam a necessidade de maior atenção ao papel desempenhado pelo 

apoio aéreo aproximado. Tal aspecto ainda se mostra bastante incipiente na doutrina 

militar brasileira, tanto no seu viés prático quanto teórico. Na vertente prática, é 

notória a falta de adestramento das tropas de maneira geral no que se refere ao 

emprego dessa valiosa ferramenta. As frequentes restrições orçamentárias tornam 

as oportunidades de treinamento conjunto extremamente raras, o que parece indicar 

que as Forças Armadas brasileiras dificilmente teriam um desempenho sequer 

semelhante ao obtido pelas forças da coalizão em Fallujah. Quanto à doutrina 

propriamente dita, ainda parece haver espaço para melhorias haja vista que os 

procedimentos de planejamento de apoio de fogo aéreo, assim como as medidas de 

coordenação entre o apoio de fogo terrestre e aéreo atualmente existentes, não 

valorizam o aspecto flexibilidade, essencial neste tipo de operação (BRASIL, 2017c). 

 No que se refere à utilização de aeronaves de asa rotativa, a IP 1-1 Emprego 

da Aviação do Exército já reconhece as limitações dessas plataformas no combate 
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urbano. Segundo esse manual, o papel da aviação neste tipo de operação deverá 

ser concentrado na fase de isolamento, sendo que durante o investimento deverá se 

restringir a "(...) ações isoladas e de pequeno vulto, porque, nesta fase, as 

aeronaves tornam-se mais vulneráveis às ações do inimigo." (BRASIL, 2000, p. 7-

14). Assim sendo, as observações oriundas da experiência de Fallujah corroboram o 

previsto na doutrina brasileira. 

 Ainda no campo do apoio aéreo, mereceu destaque por parte da maioria dos 

autores consultados o desempenho altamente eficaz da aeronave AC-130H/U. No 

caso das Forças Armadas brasileiras não existe, até o presente momento, nenhuma 

aeronave que disponha das capacidades do AC-130H/U, contudo, é possível 

concluir que o desenvolvimento do novo cargueiro KC-390 pela Embraer abre novas 

possibilidades nessa área (“Embraer”, [S.d.]). 

 No que tange ao apoio de fogo terrestre, tanto direto quanto indireto, os 

manuais utilizados pela Força Terrestre brasileira já destinam atenção ao assunto. 

Particularmente úteis são o C 17-20 Forças-Tarefas Blindadas e o C 6-1 Emprego da 

Artilharia de Campanha, respectivamente no atinente ao emprego dos CC e ao apoio 

de fogo indireto. Todavia, ambos os documentos são lacônicos no que se refere às 

demandas por munições que cumpram com eficácia e eficiência os requisitos para 

este tipo de operação, em especial nos aspectos letalidade e precisão. Assim sendo, 

este se apresenta como um ponto passível de aperfeiçoamento e maiores estudos. 

 Quanto à Função de Combate Proteção, as ilações indicam diferenças 

significativas no material de proteção individual empregado pelas forças da coalizão 

em Fallujah e aquele à disposição das tropas brasileiras, notadamente o colete 

balístico. O material norte-americano dispunha de um acessório de proteção à 

região pélvica que a maioria do equipamento utilizado pelas tropas do EB ainda não 

possui. O uso desse acessório parece ser importante ao reduzir a exposição de 

áreas sensíveis do militar que são, por exemplo, alvo de caçadores (GONÇALVES, 

2017). 

 De maneira semelhante, concluímos que, apesar da eficiência até o momento 

demonstrada contra as ameaças internas, existe espaço para aperfeiçoamentos no 

campo da proteção blindada dos CC brasileiros. Como afirma Annes (2017), "o 

Leopard 1A5 possui uma blindagem de Face Endurecida de 2ª geração, mais 
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pesada e menos eficiente em relação às blindagens compostas mais modernas". 

Segundo o mesmo autor, em termos práticos, isso significa que um blindado de 

última geração, como o M1A2 Abrams norte-americano usado em Fallujah, tem uma 

blindagem cerca de 10 vezes mais espessa que o nosso melhor CC (ANNES, 2012). 

Consequentemente, estudos para o incremento da blindagem das viaturas 

operacionais brasileiras devem ser uma das prioridades da Força Terrestre na 

Função de Combate Proteção. 

 Passando à análise das lições aprendidas na Função de Combate Logística, a 

conclusão que se chega é que o Exército Brasileiro já incorporou conceitos que 

foram importantes para o sucesso na Operação AL FAJR, particularmente a ideia de 

modularidade (BRASIL, 2014a). De forma análoga, o uso do processo de suprimento 

por pré-posicionamento já está contemplado em nossa doutrina, porém sem uma 

menção específica ao seu emprego em operações militares em ambiente urbano 

(BRASIL, 2014b). 

 O mesmo ocorre no tocante ao apoio de saúde e aos assuntos mortuários. 

Algumas das boas práticas executadas em Fallujah, como cerrar o apoio o mais a 

frente possível ou o uso de aeronaves na evacuação de feridos, já estão 

contemplados em documentos como a NCD 01/2016 O Apoio de Saúde nas 

Operações da Força Terrestre Componente e a NCD 02/2016 Assuntos Mortuários 

em Campanha. Todavia, essas medidas são previstas para a realização de 

operações em geral, sem nenhuma referência especial ao ambiente urbano, com 

exceção de trechos que afirmam, por exemplo, que haverá "dificuldade de 

deslocamento das equipes de socorro em ambiente urbano destruído" (BRASIL, 

2016b). Desta forma, seria oportuno um maior aprofundamento desses temas de 

forma a permitir maior detalhamento das TTP a serem empregadas.  

 Conclui-se, também, que a experiência norte-americana poderia ser utilizada 

como base para futuros estudos na atualização dos cálculos de estimativa logística. 

Os dados apresentados no capítulo anterior, no que se refere ao consumo de 

diversas classes de suprimento, poderiam servir como referência para o 

estabelecimento de dados médios de planejamento para as operações dessa 

natureza. Cabe ressaltar, contudo, que ao se estudar casos históricos de operações 

militares em ambiente urbano, observa-se uma grande variação dos fatores da 
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decisão de um para outro. Esses fatores serão fundamentais na definição do esforço 

a ser despendido na conquista ou defesa de uma localidade e, consequentemente, 

do apoio logístico a ser ofertado. 

 Apesar de não constituir o objeto formal da pesquisa, verificou-se que a 

participação de tropas iraquianas na operação trouxe vantagens significativas à 

coalizão, particularmente no que se refere à economia de meios e ao aumento da 

legitimidade das ações. Desta forma, sugere-se que sejam realizados estudos mais 

aprofundados a respeito da incorporação de tropas e forças nativas às operações 

dessa natureza, abordando, por exemplo, fatores como o uso de assessores 

militares ou oficiais de ligação e aspectos jurídicos a serem observados. 

Sugere-se, ainda, que sejam conduzidos estudos específicos sobre o papel 

das Operações de Informação nas ações em ambiente urbano. Em Fallujah, tais 

operações foram fundamentais antes, durante e após os combates. Antes da 

operação, por meio de uma grande campanha de informação que permitiu que a 

cidade fosse quase que totalmente evacuada. Durante os embates, pela construção 

de uma narrativa favorável à Coalizão, o que incluiu o uso de jornalistas junto às 

unidades de combate (embedded journalists). E, finalmente, depois da batalha, pelo 

uso da imagem de Fallujah como um sucesso sobre as forças insurgentes e como 

oportunidade de renascimento do Iraque. 

Ainda à guisa de sugestão, seria pertinente a realização de estudos que 

comparassem as lições oriundas da segunda batalha de Fallujah com os principais 

ensinamentos colhidos pelo Exército Brasileiro durante a Intervenção Federal na 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Apesar de situados em posições 

distintas dentro do espectro dos conflitos, a comparação entre esses eventos pode 

indicar eventuais pontos de convergência ou divergência entre as técnicas, táticas e 

procedimentos adotados pelas forças armadas brasileiras e norte-americanas no 

que se refere às operações em áreas humanizadas. 

Por derradeiro, ressalta-se que a segunda batalha de Fallujah, com todas as 

suas especificidades, demonstra a complexidade do ambiente operacional 

contemporâneo. Nesta oportunidade, ficaram nítidos alguns dos pontos que 

caracterizam bem esse ambiente, com destaque para a importância da dimensão 

humana, o caráter difuso das ameaças, o uso das novas tecnologias, a relevância 
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das informações e, é claro, a necessidade de contar com forças aptas ao combate 

em áreas humanizadas. 

Neste contexto, a conclusão final do presente trabalho indica que o Exército 

Brasileiro aparenta estar cônscio da relevância das operações militares em ambiente 

urbano, uma vez que aborda o tema em diversos de seus manuais, como o C 7-20 

Batalhões de Infantaria e o C 17-20 Forças Tarefas Blindadas. Contudo, o problema 

reside no grau de profundidade e detalhamento com que os assuntos são 

abordados, como comprova o fato de que seu principal manual sobre o tema, o C 

31-50 Combate em Zonas Fortificadas e Edificadas, datar de 1976. Soma-se a isso 

o fato de que o surgimento de novos equipamentos, técnicas, táticas e 

procedimentos ainda não foram completamente assimilados pela doutrina brasileira, 

o que fatalmente nos impede de estar na vanguarda neste campo da Arte da Guerra. 

 Assim, cabe ao Exército Brasileiro perseverar no desenvolvimento de uma 

doutrina que o habilite a enfrentar os desafios que se apresentam na atualidade. Os 

avanços até o momento alcançados foram importantes conquistas, mas ainda 

insuficientes para nos colocar no mesmo nível dos exércitos de países mais 

desenvolvidos. Acreditamos ser necessário maior investimento de recursos, tempo e, 

principalmente, capital intelectual para superarmos esse hiato. Neste mister, a 

história militar é rica fonte de ensinamentos, como foi em Fallujah, permitindo que 

sigamos o conselho do chanceler Bismark e não tenhamos que aprender com 

nossos próprios erros. 
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