
 
 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO 
 
 
 
 
 

Ten Cel Cav LUCIANO ARAUJO VIZZOTTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Rio de Janeiro  
2020 

 
 

O ESTUDO DE CASO DA GUERRA IRREGULAR NA Op 
IRAQI FREEDOM NO CONTEXTO DAS OPERAÇOES DE 

AMPLO ESPECTRO 

 



 
 

Ten Cel Cav LUCIANO ARAUJO VIZZOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ESTUDO DE CASO DA GUERRA IRREGULAR NA Op 
IRAQI FREEDOM NO CONTEXTO DAS OPERAÇOES DE 

AMPLO ESPECTRO 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército, como requisito parcial para obtenção 
do título de Especialista em Ciências Militares, 
com ênfase em Defesa. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Orientador: Ten Cel Inf Wildson Pereira Santos 

 
 
 
 
 

Rio de Janeiro  
2020 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V864e  Vizzotto, Luciano Araujo. 
 
 

O estudo de caso da guerra irregular na Op Iraqi Freedom no contexto das 
Operações de Amplo Espectro. / Luciano Araujo Vizzotto.2020. 
45 f. : il ; 30cm. 
 

Orientação: Wildson Pereira Santos. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares)-

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro,2020. 
Bibliografia: f. 43-45. 
 
1. GUERRA IRREGULAR. 2. IRAQUE. 3. AMPLO ESPECTRO. I. TÍTULO. 

 
CDD 355.4 



 
 

Ten Cel Cav LUCIANO ARAUJO VIZZOTTO 
 
 

O estudo de caso da guerra irregular na Op IRAQI FREEDOM no 
contexto das Operações de Amplo Espectro 

 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército, como requisito parcial para obtenção 
do título de Especialista em Ciências Militares, 
com ênfase em Defesa. 

 

Aprovado em _____ de _____ de 2020. 

 
COMISSÃO AVALIADORA 

 
_______________________________________________ 
WILDSON PEREIRA SANTOS – Ten Cel Inf – Presidente 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 
 
 

_________________________________________________ 
CARLOS NUNES PACHECO NETO – Ten Cel Int – Membro 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 
 
 

_____________________________________________________ 
ORLANDO MATTOS SPARTA DE SOUZA – Ten Cel Inf – Membro  

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 
 

Rio de Janeiro 2020 



 
 

AGRADECIMENTOS 

À Deus, pela saúde e pelas oportunidades de crescimento que a vida me 

proporcionou.  

Aos meus filhos Bianca e Bruno que sempre me motivam a ser melhor a cada dia, 

pelo amor e pela alegria que contagiam minha vida. Aos meus pais, pela educação e 

exemplo.  

Ao Exército Brasileiro, pelo aprendizado, pelas amizades e pela realização 

profissional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“NO EASY DAY”



 
 

RESUMO 
 
 
A Guerra do Iraque foi um evento traumático na vida de todas pessoas do mundo, 
enfatizando os danos materiais e psicológicos aos países que participaram de forma 
mais preponderante nos combates: Estados Unidos da América e Iraque. O cenário 
desta operação fez com que houvesse espaço para inovações e aplicação da doutrina 
militar vigente naquele país com o intuito de resolver os problemas incertos daquela 
conjuntura. A aproximação das Forças de Operações Especiais com as forças 
irregulares nativas foi utilizada de forma a atender as demandas crescentes de 
conhecimento da cultura, do terreno, das condições meteorológicas e adaptação ao 
ambiente vulnerável a que se submetiam as Forças da Coalizão no contexto da Guerra 
do Iraque. A Operação Iraqi Freedom, operação que foi desencadeada na Guerra do 
Iraque, foi responsável por ensinamentos em todas as áreas de atuação e no Amplo 
Espectro dos combates convencionais e não convencionais. Através desses 
ensinamentos a evolução dos modos de operação e como esses ensinamentos foram 
utilizados auxiliaram as Forças Aliadas dos EUA a serem mais enfáticas na 
apresentação de soluções, principalmente não convencionais, factíveis para auxiliar 
na utilização dos meios convencionais na consecução dos objetivos militares e 
estratégicos propostos pelos EUA. Assim, o presente estudo de caso visa mostrar a 
eficiência de uma forma de atuação das Forças Especiais em conjunto com forças 
Irregulares e auxiliar os tomadores de decisão do Exército Brasileiro a entender as 
capacidades que devem ser alcançadas por nossas forças. Além disso, contextualizar 
essas possibilidades de atuação em operações de amplo espectro. 
 
 
Palavras-chave: Guerra irregular, Iraque, Operação Iraqi Freedom, Amplo Espectro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
The Iraq War was a traumatic event in the people’s lives around the world, emphasizing 
on material and psychological damage to the countries who participated predominantly 
in combat: United States of America and Iraq. The scenario of this operation meant 
that there was place for innovations and application of the military doctrine in order to 
solve the uncertain problems of that situation. Irregular warfare was used in order to 
meet the growing demands for knowledge of culture, terrain, weather conditions and 
adaptation to the vulnerable environment to which the two opposing forces were 
subjected. Op Iraqi Freedom was responsible for teaching in all areas of activity and 
in full spectrum of conventional and unconventional fight. Through these teachings, the 
evolution of the manner of operation and how these teachings were used helped the 
US Allied Forces to be more emphatic in presenting solutions, mainly unconventional, 
feasible to assist in the use of conventional means to achieve the proposed military 
and strategic objectives by the USA. Thus, the present case study aims to show the 
efficiency of a Special Forces way of acting within Irregular forces and advice decision 
makers in the Brazilian Army to understand the capabilities that must be achieved by 
our forces. In addition, this study also intends contextualize these possibilities in full 
spectrum operations. 
 
Keywords: Irregular warfare; Iraqi; Op Iraqi Freedom, Full spectrum Op. 
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1 INTRODUÇÃO 

Entre 2003 e 2011, os Estados Unidos e seus aliados travaram uma guerra 

com o Iraque, que foi iniciada por motivações controversas no âmbito da 

comunidade internacional: o governo norte-americano alegava que o regime do 

presidente iraquiano Saddam Hussein desenvolvia armas químicas e de 

"destruição em massa" — fato que nunca foi comprovado. O conflito foi o mais 

longo com a participação norte-americana desde a guerra do Vietnã, com 

consequências até hoje para o Iraque. 

Desde o fim da invasão iraquiana ao Kuwait, em 1990, e da Guerra do Golfo, 

em 1991, o governo norte-americano enxergava a política de Hussein como uma 

ameaça para a região do Oriente Médio e esperava não intervir no Iraque 

governado por Hussein. 

Entretanto, em 11 de setembro de 2001, com os atentados às torres do World 

Trade Center em Nova York e a alegação de que Hussein estaria envolvido com o 

grupo terrorista Al Qaeda e que o Iraque tinha armas de destruição em massa, o 

ex-presidente americano George W. Bush determinou a invasão no dia 20 de março 

de 2003 na Operação IRAQI FREEDOM.(MARASCIULO; 2019) 

A Guerra do Iraque teve início em março de 2003 e se insere no contexto de 

guerra ao terror, deflagrada pelo governo norte-americano após os ataques do 11 

de setembro, sob a liderança do então presidente George W. Bush. O Iraque foi 

invadido pelos Estados Unidos, coordenadores de uma coalizão militar 

multinacional, contando com países como o Reino Unido, Austrália, Dinamarca e 

Polônia – tendo como justificativas a produção de armas de destruição em massa 

no território iraquiano e o envolvimento direto de seu líder Saddam Hussein com a 

Al Qaeda. (CORREA, 2019)  

Dentro do escopo de objetivos do governo Estadunidense, as operações 

deveriam ser conduzidas pelo poder militar e com o máximo de eficiência possível. 

Com isso, o exército americano realizou o seu estudo de situação e destacou os 

militares mais bem preparados para a missão de organizar, desenvolver, instruir e 

dirigir forças locais em operações de guerra irregular; 
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Segundo o Glossário de Termos das Forças Armadas (DEFESA, 2015), 

GUERRA IRREGULAR é o conflito armado executado por forças não regulares ou 

por forças regulares empregadas fora dos padrões normais convencionais, contra 

um governo estabelecido (movimento revolucionário) ou um poder de ocupação 

(movimento de resistência). Engloba a guerra de guerrilhas, a subversão, a 

sabotagem e o apoio à fuga e evasão. 

Diante do desafio dos conflitos armados modernos em relação as pressões 

sobre as nações de forma a exigir o máximo de adaptabilidade em relação as 

demandas dos fatores da decisão, as respostas a esses conflitos têm sido 

moldadas de acordo com o tempo, os fatores fisiográficos e a população. Neste 

sentido, os Estados Unidos da América experimentaram uma solução não 

convencional na Operação IRAQI FREEDOM, no contexto da Guerra do Iraque, 

envolvendo uma Força Tarefa Conjunta de Operações Especiais (FTCjOpEsp) para 

otimizar a consecução dos objetivos militares. 

Segundo o Glossário de Termos das Forças Armadas (DEFESA, 2015), 

FORÇA-TAREFA CONJUNTA é a Força conjunta1, organizada para a execução de 

uma missão específica, de objetivos e duração limitados, sendo desativada após o 

cumprimento da missão. No caso da Força Tarefa Conjunta de Operações 

Especiais (FTCjOpEsp), ela tem como principal objetivo, segundo o manual militar  

Comando de Operações Especiais (DEFESA, 2019) potencializar as capacidades 

das F Op Esp das Forças Singulares, sem alterar as suas especificidades e 

destinações precípuas. 

A utilização das FTCjOpEsp não foi feita de forma aleatória e sem conhecimento 

de suas reais capacidades. Sua utilização foi baseada no alcance irrestrito dos 

objetivos militares propostos pelo governo norte-americano. 

O presente trabalho buscou realizar o estudo das atividades do exército 

estadunidense no decorrer da Op IRAQI FREEDOM, principalmente no que tange 

as ações diretas conduzidas pelas FT Cj Op Esp e executadas pelas Forças 

Irregulares, no contexto das Op de Amplo Espectro que ocorreram no Iraque.  

Além disso, buscou-se realizar o estudo da importância da condução das ações 

diretas pelas Forças Irregulares na Guerra do Iraque (2003-2008). Em suma, a 

 
1 Força Conjunta: força composta por elementos ponderáveis de mais de uma força armada, sob comando único. 
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meta é prospectar os pontos fortes deste tipo de operação pelo exército dos Estado 

Unidos (EUA) na consecução de seus objetivos estratégicos. 

Diante disso, vale pontuar que a proposição que constitui o cerne do 

presente trabalho, não só contribui com a consecução dos objetivos previstos na 

Política Nacional de Defesa (PND) atinentes às Forças Armadas, como também 

apresenta uma opção de modernizar parte da doutrina militar brasileira adaptando-

a às demandas dos combates contemporâneos, que cada vez mais se 

desenvolvem em ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, o que enseja 

significativo implemento no emprego de forças modulares, flexíveis às 

modificações repentinas no curso dos conflitos e capazes de atuar no amplo 

espectro. 

Ainda nesse contexto, têm-se nas Forças de Operações Especiais um 

importante vetor diante do cenário dos conflitos modernos, uma vez que essas 

tropas são genuinamente preparadas, adestradas e equipadas para atuar nos 

conflitos que se revestem de características irregulares e via de regra encontram-

se habituadas ao emprego nesse cenário. 
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2 METODOLOGIA 
Com base nos conceitos teóricos apresentados no Manual de Elaboração de 

Projetos de Pesquisa da ECEME, a metodologia empregada na confecção deste 

trabalho científico  foi conforme o descrito a seguir. De acordo com a taxionomia 

de Vergara (2009), essa pesquisa foi qualitativa, explicativa, bibliográfica e 

documental. Qualitativa, pois privilegiou análises de documentos, relatos e 

entrevistas para acrescentar experiências e visões de militares e jornalistas como 

forma de aprofundar o estudo. Explicativa porque o autor buscou tornar o assunto 

o menos complexo possível. Bibliográfica porque sua fundamentação teórico-

metodológica foi baseada na investigação dos assuntos abordados e na criação do 

conhecimento disponíveis em livros, manuais, artigos e redes eletrônicas de 

acesso livre ao público em geral. Documental porque se utilizou de documentos de 

trabalhos, relatórios, ofícios e memorandos não disponíveis para consultas 

públicas. 

O universo da pesquisa foi limitado a Guerra Irregular no contexto da Operação 

IRAQI FREEDOM e aos documentos disponíveis que foram coerentes com o 

conflito. As amostras foram do tipo não probabilística, classificadas por 

acessibilidade, conforme a facilidade de acesso a essas fontes (VERGARA, 2009).  

A coleta de dados se deu inicialmente com uma pesquisa bibliográfica, 

relacionando as informações levantadas na busca documental. A prioridade dessa 

coleta se deu nas fontes abertas sobre o conflito da Guerra do Iraque. Por fim, 

coerente com a pesquisa qualitativa, a fim de suportar as conclusões do presente 

estudo, os dados coletados foram relacionados para que fossem identificadas as 

oportunidades de emprego das Operações Especiais no contexto de Guerra 

Irregular e no Amplo Espectro.  

A abordagem escolhida para o tratamento dos dados, privilegiou os 

procedimentos qualitativos de pesquisa. Isto em razão da natureza do problema 

dessa pesquisa e do perfil do pesquisador. Os dados foram tratados pela análise 

do conteúdo, que, segundo Vergara (2009), é “uma técnica para o tratamento de 

dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema”. 

Isto ocorreu durante toda a investigação, tanto na pesquisa bibliográfica quanto na 

documental.  

O método escolhido possui limitações, pois por se tratar de uma pesquisa 

bibliográfica limitou-se às consultas realizadas pelo autor, que buscou a maior 
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variação possível, buscando imparcialidade na seleção das fontes a serem 

utilizadas no trabalho, a fim de se evitar que a análise subjetiva fosse tendenciosa. 

Enfim, a metodologia utilizada buscou evidenciar de forma objetiva e clara, os seus 

tipos, universo e amostra, tratamento de dados e as limitações dos métodos 

elencados. Com isso, acredita-se que o método escolhido foi acertado e 

possibilitou alcançar com sucesso o objetivo final desta pesquisa. 

 

3 O CONTEXTO DA INVASÃO DO IRAQUE 
3.1 A CAMPANHA MILITAR 

Segundo Bruna Cabral (CORREA, 2019) os Estados Unidos entraram no 

Iraque em março de 2003 com a adesão de vários países, da OTAN, do Congresso 

norte-americano e da opinião pública. Do lado iraquiano, as forças militares 

estavam desgastadas pelas sanções, e Saddam desprovido de Força Aérea e sem 

acesso à moderna tecnologia bélica. A disparidade entre as forças combatentes 

era latente. De acordo com Rumsfeld, secretário e Defesa norte-americano: 
A invasão de 2003 estava destinada a transformar-se numa vitrine de 

que operações ofensivas convencionais poderiam ser realizadas por 

contingentes militares muito menores do que em anteriores conflitos 

comparáveis. Meio milhão de combatentes compunham as tropas da coalizão 

unida para expulsar Saddam do Kuwait em 1991. A invasão por terra em 

2003 foi feita por cerca de 150 mil soldados, incluindo os serviços de 

logística e retaguarda. Esse tipo de evolução é ainda mais importante do que 

o notório avanço das chamadas “armas inteligentes”, especialmente bombas 

capazes de corrigir seu rumo por diversos métodos (GPS, iluminação a laser 

do alvo, entre outros) (MAGNOLI e WAACK;2006, p.470). 

Segundo o livro História das Guerras (MAGNOLI e WAACK;2006, p.472), a 

invasão norte-americana, denominada Operação IRAQI FREEDOM, foi uma lição 

de guerra moderna e deixou claro que, naquele momento, não havia adversário à 

altura da megapotência no Sistema Internacional. As tropas se concentraram em 

conquistar Bagdá o mais rápido possível, atingindo o centro de gravidade do 

Iraque. Pela primeira vez foram empregados três níveis de aviação de combate, 

helicópteros e bombardeiros de longo alcance e segundo (MAGNOLI e WAACK, 

2006):   

“em outras palavras, os americanos aperfeiçoaram a 

integração entre os instrumentos de bombardeio estratégico, 

contra alvos importantes da infraestrutura do inimigo, ataques 
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táticos, destinados a destruir oponentes nos campos de batalha, e 

aviação atuando diretamente em conjunto com forças terrestres.”  
Ao contrário do que se pensou, o deserto e a temperatura não se 

apresentaram como obstáculos às tropas estadunidenses. 

Em História das Guerras, de Demétrio Magnoli, William Waack descreve: 
O primeiro objetivo próximo à capital iraquiana era o 

aeroporto internacional Saddam Hussein (como quase tudo se 

chamava no país), um enorme terreno a oeste da cidade. Uma 
coluna blindada que avançou na direção do aeroporto não 

encontrou resistência séria. O mesmo aconteceu com os primeiros 

grupos de reconhecimento armado mandados para dentro de 

Bagdá. Num dos episódios mais celebrados da invasão, uma 

coluna de tanques americanos chegou ao centro da cidade, viu 

que poderia permanecer onde estava, e ficou. Acabaram gerando 

uma das imagens mais importantes da guerra: a da participação 

popular, ao lado de soldados americanos, para derrubar uma das 
muitas estátuas de Saddam numa das praças mais importantes. 
(MAGNOLI e WAACK, 2006, p.474) 

 

3.2 AS FORÇAS EM PRESENÇA NA OP IRAQI FREEDOM 

Segundo Anthony Cordesman (CORDESMAN; 2003, tradução nossa), a 

Guerra do Iraque2 foi uma guerra assimétrica3 em vários sentidos do termo. O Iraque 

fez uso extensivo de forças irregulares e técnicas de guerra não convencionais, desde 

o uso de suas cidades como santuários de forças paramilitares armadas leves como 

o Fedayeen de Saddam até o uso de homens-bomba. Disfarçou algumas forças em 

trajes civis e pode ter tentado fazer com que outras pessoas parecessem estar 

vestindo uniformes dos EUA. A assimetria fundamental, no entanto, estava (1) nas 

capacidades radicalmente diferentes das forças iraquianas e das coalizão em 

tecnologia, treinamento e prontidão, e (2) na falta de capacidade de organizar 

 
2 Do original em inglês: “The Iraq War was an asymmetric war in several senses of the term. Iraq made extensive use of irregular forces and 
unconventional warfare techniques, ranging from the use of its cities as sanctuaries for light armed paramilitary forces like Saddam’s 
Fedayeen to the use of suicide bombers. It disguised some forces in civilian dress and may have attempted to make others look like they were 
wearing U.S. uniforms. The fundamental asymmetry, however, lay (1) in the radically different capabilities of the Iraqi forces and those of 
the Coalition in technology, training, and readiness, and (2) in Iraq’s lack of joint warfare capability against U.S. and British forces that had a 
degree of “jointness” that had never been approached in any previous war.”  
 
3 Guerra em que os oponentes apresentam diversas diferenças, tais como: nível de organização, objetivos, recursos 
financeiros, recursos militares, comportamento-obediência a regras. Em geral, são guerras irregulares (guerrilhas), 
insurrecionais ou entre potências e Estados pequenos. 
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operações conjuntas do Iraque contra as forças americanas e britânicas que tinham 

um grau de “articulação” que nunca foi abordado em qualquer guerra anterior. 

A célula de inteligência da coalizão possuía grande dificuldade de identificar as 

forças regulares iraquianas atuando no Teatro de Operações daquele país e por isso 

resolveu utilizar o máximo de pessoal para conseguir terminar o conflito de forma 

rápida e segura para suas tropas. 

Anthony Cordesman (CORDESMAN; 2003, tradução nossa) ainda segue 

dizendo que  o total de forças comprometidas pela Coalizão realmente superou as 

forças do Iraque, embora muitas dessas forças eram forças de apoio fora da zona de 

combate e não deveriam ser inseridos em combate direto contra o Iraque. Um banco 

de dados da Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) mostra que quase 30% de todo 

o pessoal militar dos EUA em serviço ativo, além de 40.397 reservistas, estavam 

comprometidos de alguma forma com a Operação IRAQI FREEDOM. O mesmo banco 

de dados mostra 42.987 funcionários ativos da Coalizão: 40.906 da Grã-Bretanha, 

2.050 da Austrália e 31 do Canada.4 

Na tabela 1 podemos observar o efetivo de militares dos EUA e da coalizão 

envolvidos na Op IRAQI FREEDOM. 

Total de tropas Americanas em Op  466.985 militares 
Força Aérea (FA)  54.955 
Reserva FA   2.084 
Guarda Nacional   7.207 
Corpo de Fuz Navais (em 20 Abr 03)  74.405 
Reserva Corpo de Fuz Navais  9.501 
Marinha (em 5 Abr 03)  61.296 
Reserva Marinha  2.056 
Exército (em 17 Abr 03)  233.342 
Reserva Exército  10.683 
Guarda Nacional  8.866 
Total de tropas da Coalizão em Op  42.987 militares 
Inglaterra  40.906 
Austrália  2.050 
Canadá   31 

Tabela 1 - Efetivo de militares dos EUA e da coalizão  

Fonte: Cordesman: Lessons of the Iraq War 

 
4 Do original em inglês: “The total forces committed by the Coalition actually outnumbered Iraq’s forces, although 
many of these forces were support forces outside the combat zone and were not be deployed in direct combat 
against Iraq. A United States Air Force (USAF) database shows that nearly 30 percent of all active duty U.S. 
military personnel, plus 40,397 reservists, were committed in some way to Operation Iraqi Freedom. The same 
database shows 42,987 active Coalition personnel: 40,906 from Britain, 2,050 from Australia, and 31 from 
Canada.” 
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Ainda sobre a distribuição de tropas de Op Esp, Cordesman (CORDESMAN; 

2003, tradução nossa) afirma que há relatos de que o General Tommy Franks, o 

comandante do Comando Central dos EUA (USCENTCOM) e o comandante geral das 

forças da coalizão, considerou as Forças Especiais tão eficazes durante os combates 

no Afeganistão, que ele empregou entre 9.000 e 10.000 militares em funções 

semelhantes no Iraque. Algumas estimativas colocam o total em 8% das forças 

efetivamente engajadas em combate. 5 

Tendo em vista esse relato e a análise da tabela 1, pode-se estimar em 

aproximadamente 18.500 militares de operações especiais na Op IRAQI FREEDOM. 

Além das tropas de operações especiais estadunidenses a coalizão contava com 

tropas de mesma especialização da Inglaterra e da Austrália. Esse grupo de Tropas 

de Operações Especiais estavam sendo empregados em quase todo o Iraque, antes 

mesmo do inicio formal do conflito no dia 20 de março. 

 

3.3 A ORGANIZAÇÃO PARA O COMBATE DAS FORÇAS DE OPERAÇÕES 

ESPECIAIS DOS EUA 

 

Antes mesmo da Guerra do Iraque, foram formadas quatro forças-tarefa de 

Forças de Operações Especiais para a atuação no Iraque. A primeira, a Força Tarefa 

Conjunta de Operações Especiais Norte (JSOTF-N Joint Special Operations Task 

Force – North) deveria, inicialmente, apoiar a 4ª Divisão de Infantaria que, pelos 

planos estadunidenses, deveria entrar no Teatro de Operações através da Turquia. 

Entretanto, quando a Turquia negou a passagem à 4ª Divisão de Infantaria, a JSOTF-

N ficou responsável por manter a frente no norte iraquiano com o apoio do 

PESHMERGA curdo (força irregular) e da 173ª Brigada Aerotransportada. Sua missão 

era a de trabalhar com as forças curdas no norte do Iraque, assegurar a cidade de 

KIRKUK, seus campos de petróleo e infraestrutura petrolífera, e tomar a cidade de 

MOSUL. Além disso, a JSOTF-N ainda realizou operações junto às forças curdas para 

tomar e destruir campos de treinamento do grupo terrorista ANSAR AL-ISLAM, 

próximo à fronteira com o Irã (TRIZOTTO apud PIRNIE et al., 2015, p. 106-123; 

FONTENOT; DEGEN; TOHN, 2004, p. 250-251).  

 
5 Do original em inglês: “There are reports that General Tommy Franks found Special Forces to be so effective 
during the fighting in Afghanistan that he deployed some 9,000-10,000 personnel in similar roles in Iraq.338 Some 
estimates put the total at 8 percent of the forces actually engaged in combat.” 
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A segunda das forças-tarefa era a Força Tarefa Conjunta de Operações 

Especiais – Oeste (JSOTF-W Joint Special Operations Task Force – W), que contava 

com o apoio de uma companhia blindada da 3ª Divisão de Infantaria (DI) . Sua área 

de responsabilidade se estendia por todo o deserto oeste iraquiano. Sua função 

principal era a de impedir que as forças convencionais iraquianas utilizassem a região 

para lançar mísseis em direção a Israel e Jordânia. Também tinha como função a 

tomada de aeródromos e controlar as linhas de comunicação. Também foram 

instrumentais na tomada de diversos objetivos estratégicos (TRIZOTTO apud PIRNIE 

et al., 2015, p. 123-124; FONTENOT; DEGEN; TOHN, 2004, p. 252-254).  

A terceira, chamada Grupo de Tarefa Naval – Central (TG - Cent) ficou 

responsável pela proteção de instalações ligadas à produção de petróleo e a tomada 

de objetivos próximos ao litoral.  

Por fim, a quarta força tarefa, Força Tarefa 20 (TF-20) era composta por forças 

que, em 2015, ainda estavam sob confidencialidade classificada. Duas de suas 

principais missões receberam especial atenção da mídia: o resgate da soldado 

Jessica Lynch e a proteção da Barragem de HADITHA (PIRNIE et al., 2015, p. 124). 

 

3.4 A ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS IRREGULARES NO IRAQUE 

 

Segundo Cordesman (CORDESMAN; 2003, tradução nossa), o regime falhou 

em atrair amplo apoio ao seu Exército Popular, e muitas das forças paramilitares em 

sua ordem de batalha nunca tiveram um papel significativo a luta. A principal exceção 

parece ter sido o Fedayeen Saddam, uma força de 15.000 a 25.000 homens. O 

Fedayeen foi fundado pelo filho de Saddam, Uday, em 1995 e começou como uma 

força de entre 10.000 e 15.000. No ano seguinte, Uday foi removido de seu comando, 

talvez por causa de um incidente em março de 1996, quando ele transferiu armas 

sofisticadas da Guarda Republicana ao Fedayeen sem o conhecimento de Saddam. 

Ao controle passou para QUSAY, consolidando ainda mais sua responsabilidade pelo 

aparato de segurança iraquiano6. 

 
6 Do original em Inglês: “As has been noted earlier, the regime failed to attract broad support for its Popular Army, 
and many of the paramilitary forces in its order of battle never played a significant role in the fighting. The major 
exception seems to have been the Fedayeen Saddam, a force of 15,000 to 25,000 men. The Fedayeen was founded 
by Saddam's son Uday in 1995 and started out as a force of some 10,000–15,000. The following year Uday was 
removed from their command, perhaps because of an incident in March 1996 when he transferred sophisticated 
weapons from the Republican Guard to the Fedayeen without Saddam's knowledge. Control passed to Qusay, 
further consolidating his responsibility for the Iraqi security apparatus. 
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Durante a Guerra do Iraque essas forças se destacaram pelo alto grau de 

resistência as ações da coalizão no sul do país, causando baixas e divulgando suas 

ações por todo o Iraque. Este movimento recebeu apoio do partido Baath de Saddam, 

por intermédio das agências de inteligência do país. 

Segundo Anthony Cordesman (CORDESMAN; 2003, tradução nossa), outro 

elemento que parece ter lutado por Saddam foi o Serviço de Segurança Especial 

(SSS), Organização Especial de Segurança (SSO) ou AMN AL KHASS. Fundada em 

meados dos anos 80, ele também era controlado pelo filho de Saddam, Qusay, e 

pretendia ser uma força ultra-leal. Passou de um quadro de cerca de 500 para uma 

força de 2.000 a 5.000 homens recrutados principalmente de tribos leais em torno de 

TIKRIT, HAWUIJA E SAMARRA, como as próprias tribo, o Abu Nasr. Estava sediada 

na Rua Palestina, em Bagdá. De acordo com a maioria dos relatórios, foi a principal 

força de segurança do regime e teve um papel importante controlar as ações da 

Guarda Republicana e da Guarda Republicana Especial. Isso é também informou ter 

sido responsável pela vigilância da Inteligência Geral do Iraque, Serviço Militar 

Inteligência, Segurança Militar e Segurança Geral.7 

Essas forças irregulares foram os principais focos de resistência iraquiana durante 

toda a guerra no país. Por intermédio delas foi criado um ambiente de tensão durante 

toda a Campanha militar Americana no Iraque e causou baixas significativas ao poder 

de combate do Exército Americano e da Coalizão.  

 
 
7 Do original em Inglês: “Another element that seems to have fought for Saddam was the Special Security Service 
(SSS), Special Security Organization (SSO) or Amn al Khass. Established in the mid-1980s, it too was controlled 
by Saddam's son Qusay and was intended to be an ultra-loyal force. It grew from a cadre of around 500 to a force 
of about 2,000–5,000 men recruited largely from loyal tribes around Tikrit, Hawuija, and Samarra, such as 
Saddam’s own tribe, the Abu Nasr. It was headquartered in Palestine Street in Baghdad. According to most reports, 
it was the key security force for the regime and played a major role in controlling the actions of the Republican 
Guard and Special Republican Guard. It is also reported to have been in charge of the surveillance of Iraqi General 
Intelligence, Military Intelligence, Military Security, and General Security.” 
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Figura 1 – Gráfico de militares americanos mortos no Iraque 

Fonte: Defense Manpower Data center 

Segundo os últimos dados do Departamento Defesa dos Estados Unidos, os 

americanos perderam 4.487 militares desde o início da operação no Iraque em 19 de 

março de 2003. Quase 32 mil tinham sido feridos em operações no país. A Grã-

Bretanha perdeu 179 militares. Entre estes, 136 morreram durante operações e outros 

países que fizeram parte da coalizão registraram 139 mortes. (BBC News, 2011) 

Ainda importa mencionar aqui o movimento que ficou conhecido como 

Despertar Sunita, em que chefes tribais sunitas, da província de AL-ANBAR, 

iniciaram um processo de cooperação com as tropas estadunidenses, em uma 

aliança contra os insurgentes neo-salafistas/wahabitas8, considerados radicais 

demais, mesmo para os padrões da região. O movimento tem suas raízes remotas 

nos Protetores do Deserto, que surgiram em 2005. Em 2005, lideres tribais em al 

QAIM E HADITHA se voluntariaram para trabalhar lado a lado com soldados das 

Forças Especiais e Fuzileiros Navais para derrotar os insurgentes neo-salafistas 

(DALE, 2008, p. 86). 

Não menos importante foi o papel da Guerrilha Curda, no Norte do Iraque, 

auxiliando as Forças de Operações especiais da Coalizão na manutenção da 

atenção das forças blindadas Iraquianas naquela frente. Segundo a BBC (BBC 

News, 2019) os partidos políticos curdos aceitaram cooperar com a invasão 

liderada pelos americanos em 2003 após sofrerem décadas de repressão brutal 

pelos governo Iraquianos no final dos anos 1970 e em especial com Saddam 

Hussein a partir de 1988. 
 

 
8 Ideais que se tornariam a base do grupo Estado Islâmico (EI). 
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4.  AS ORDENS EMANADAS PELO GOVERNO AMERICANO PARA A 
UTILIZAÇÃO DE GUERRA IRREGULAR NA OPERAÇÃO IRAQI FREEDOM 

 

Segundo Cordesman (CORDESMAN; 2003, tradução nossa) dois grupos de 

operações especiais das equipes da Agência Central de Inteligência Americana 

(CIA) e das forças especiais9 estavam presentes há muito tempo na zona curda no 

norte do Iraque, e a CIA parece ter feito um grande esforço para convencer ou 

subornar oficiais iraquianos a não lutar antes do início da guerra. Mais de 50 

equipes A das Forças Especiais dos EUA de 12 membros haviam entrado no 

deserto do Iraque, junto com as Forças Especiais Britânicas e Australianas. Eles 

se prepararam para ocupar postos de observação iraquianos nas fronteiras do 

Iraque com a Jordânia, Kuwait e Arábia Saudita. Preparativos que lhes permitiram 

retirar 50 desses postos na primeira noite da guerra e mais 50 no segundo. Outras 

equipes das Forças Especiais procuraram mísseis SCUD e o envio de armas 

químicas e biológicas. As Forças Especiais Britânicas e Australianas também 

estavam presentes, mas todos os detalhes de suas operações são classificados10. 

Dessa informação se depreende o sigilo das operações das Forças Tarefas 

Combinadas de Operações Especiais americanas no Teatro de Operações, bem 

como a antecedência da decisão tanto dos EUA quanto da Coalizão em utilizar 

equipes de Forças Especiais no contato inicial com as Forças Irregulares que 

pudessem auxiliar a multiplicar o poder de combate americano no conflito que se 

desenvolveu. Além disso, ficaram caracterizadas as áreas de atuação da Força Tarefa 

Conjunta de Operações Especiais – Oeste que procuraram conter os ataques de 

mísseis SCUD, por meio da destruição de seus lançadores e negando possíveis locais 

locais de disparo, garantindo os ataques aéreos realizados pela Coalizão em alvos de 

Alto Valor em solo Iraquiano. A Força Tarefa Conjunta de Operações Especiais – 

 
9 Do inglês: Two Special Operations Groups of CIA and Special Forces teams had long been present in the Kurdish 
Zone in Northern Iraq, and the CIA seems to have made an extensive effort to persuade or bribe Iraqi officers not 
to fight before the war started. More than 50 12-member US Special Forces A teams had entered the Iraqi desert, 
along with British and Australian Special Forces. 
10 Do inglês: They prepared to take out Iraqi observation posts along Iraq’s boarders with Jordan, Kuwait, and 
Saudi Arabia. Preparations that allowed them to take out 50 such posts on the first night of the war and 50 more 
upon the second. Other Special Forces teams looked for Scud missiles and the deployment of chemical and 
biological weapons. British and Australian Special Forces were also present, but all details of their operations are 
classified. 
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Norte deveria utilizar a força da Guerrilha Curda para manter as tropas Iraquianas com 

uma frente secundária e sob tensão. 

Segundo Anthony Cordesman (CORDESMAN; 2003, tradução nossa), o 

avanço inicial para o Iraque rapidamente tomou a Península de Al Faw, em grande 

parte como resultado de uma operação anfíbia conjunta de 40 Commando e 42 

Commando dos Marines Reais Britânicos, com o apoio da Marinha Real. As Forças 

Especiais dos EUA garantiram os terminais de exportação de petróleo do Iraque no 

Golfo, e uma combinação de forças navais e britânicas dos EUA garantiu grande parte 

dos campos de petróleo de Rumayla antes que o Iraque pudesse fazer mais do que 

sabotar alguns poços. A 15ª Unidade Expedicionária da Marinha dos EUA, sob o 

comando da Marinha Britânica de Comando 3, fuzileiros navais, captura Umm Qasr 

(cidade portuária do Iraque) em 48 horas11. 

Esta fase da invasão ao Iraque se revestiu de grande importância, pois a 

tomada desse porto, de instalações petrolíferas na Península de AL FAW e duas 

plataformas de petróleo (alvos de alto valor) garantiu  o desembarque das tropas da 

Coalizão no local, bem como o apoio logístico que foi prestado durante a Invasão do 

Iraque.   

Segundo Cordesman (CORDESMAN; 2003, tradução nossa), a Coalizão fez 

uso simultâneo de Forças Especiais, com a adição da 173ª Brigada Aerotransportada, 

para ocupar bases aéreas no oeste, proteger a zona de segurança curda e realizar 

pequenas operações em uma ampla gama de áreas no oeste e no norte do Iraque. 

Embora os detalhes permaneçam obscuros, o Iraque não exerceu pressão efetiva 

sobre os curdos, resistiu decisivamente no oeste e fez uso efetivo do que - no papel - 

era uma superioridade decisiva nos números de força em unidades que não estavam 

sob o ataque do V Exército ( V Corps) e do 1ª Força Expedicionária dos Fuzileiros 

Navais (1ª MEF)12. A imensa rapidez com que o V Exército  e a 1ª MEF penetraram 

 
11 Do inglês: The initial advance into Iraq quickly took the Al Faw Peninsula, largely as the result of a joint 
amphibious operation by 40 Commando and 42 Commando of the British Royal Marines, with the support of the 
Royal Navy. US Special Forces secured Iraq’s oil export terminals in the Gulf, and a combination of US Marine 
and British forces secured much of the Rumayla oil fields before Iraq could do more than sabotage a few wells. 
The 15th US Marine Expeditionary Unit, under the command of the British 3 Commando Brigade Royal Marines, 
capture Umm Qasr within 48 hours.  
 
12 Do inglês: The Coalition simultaneously made use of Special Forces, with the addition of the 173rd Airborne 
Brigade, to occupy air bases in the west, secure the Kurdish security zone, and conduct small operations in a wide 
range of areas in western and northern Iraq. While the details remain unclear, Iraq failed to put effective pressure 
on the Kurds, resist decisively in the west, and make effective use of what - on paper - was a decisive superiority 
in force numbers in units that were not under V Corps and 1ª MEF attack. 
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no centro de poder do regime em Bagdá, o choque constante dos contínuos ataques 

aéreos de precisão e as operações das Forças Especiais e da 173ª Brigada 

Paraquedista paralisaram amplamente e derrotaram a maior parte da resistência 

iraquiana na região oeste e norte com forças de combate eficazes13. 

Com isso, o governo Americano conseguiu multiplicar a ação de choque desses 

Grandes Comandos por meio de ações antecipadas de Forças de Op Esp à Oeste e 

à Norte do Iraque. 

Ainda Segundo Cordesman (CORDESMAN; 2003, tradução nossa)  no norte 

do Iraque, as Forças Especiais dos EUA e combatentes curdos atacaram e eliminaram 

várias posições mantidas por um movimento Curdo Islamita extremista, Ansar al-

Islam, perto de Halabjah. Foi estimado que 30 a 40 tropas inimigas foram mortas e 

duas foram capturadas. As forças de operações especiais da coalizão continuaram 

suas ações em todo o Iraque. Uma operação noturna em An-Nasiryah, envolvendo 

aeronaves de operações especiais, destruiu duas sedes paramilitares14. 

Dessa forma, as forças convencionais da Coalizão não encontraram resistência 

à altura da qualidade das tropas e não foram emboscados pelo movimento Curdo 

Islamita. As emboscadas eram as técnicas mais utilizadas por aquelas forças e 

comprometeriam o avanço de toda a Coalizão no Teatro de operações. 

 

5. A ESTRUTURA DAS FORÇAS TAREFAS CONJUNTAS DE OPERAÇÕES 
ESPECIAIS DURANTE O CONFLITO 

Esta foi a Ordem de Batalha das Forças Tarefas Conjuntas apoiadas por 

forças Irregulares que invadiram o Iraque entre 19 de Março e 1º de Maio de 2003: 

 

 

 

 

 
13 Do inglês: The sheer speed of the V Corps and 1st MEF penetration into the regime’s center of power in 
Baghdad, the permeating shock of continuing precision air strikes, and the operations of Special Forces and the 
173rd Airborne Brigade largely paralyzed and then defeated most Iraqi resistance in the west and north as effective 
fighting forces. 
14 Do inglês: Elsewhere in northern Iraq, U.S. Special Forces and Kurdish fighters attacked and cleared several 
positions held by a Kurdish Islamist extremist movement, Ansar al-Islam [,near Halabjah. It was estimated that 30 
to 40 enemy troops were killed and two were captured. Coalition special operations forces continued their actions 
throughout all of Iraq. An operation at night in An-Nasiryah involving special operations aircraft destroyed two 
paramilitary headquarters. 
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Força-Tarefa Conjunta de Operações Especiais – Norte (FT VIKING) 

FT VIKING 

Unidade de Op Esp Unidade Convencional Forças Irregulares 

10º Grupo de Forças 

Especiais 
173ª Brigada Paraquedista 

Guerrilha Curda 
 

1º Btl/508º RI Pqdt 

2º Btl/503º RI Pqdt 

2º Btl/63º R Bld/ 1ª Div Bld 

Bia D/319º R Art Cmp (105 R) 

2º Btl/15º R Art Cmp (105 R)/10ª Div Mth 

26º Unidade 

Expedicionária de 

Fuzileiros Navais 

1º Btl/8º RFN (1) 

Tabela 2 – Composição da FT VIKING  

Fonte: arquivos pessoais do autor. 

Legenda: 

(1) Tropa subordinada à 26º Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. 

 

Força-Tarefa Conjunta de Operações Especiais – Oeste (FT DAGGER) 

FT DAGGER 

Unidade de Op Esp Unidade Convencional Forças Irregulares 

5º Grupo de Forças 

Especiais 

1º Btl/124º R Inf (2) 
Guerrilha Curda e sunita 

2º Btl/14º R Inf/10ª Div Mth (2) 
Tabela 3 – Composição da FT DAGGER  

Fonte: arquivos pessoais do autor. 
Legenda: 

(2) Tropa subordinada ao 5º Grupo de Forças Especiais. 
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Grupo de Tarefa Naval – Central (FT TARAWA)  

FT TARAWA 

Unidade de Op Esp Unidade Convencional Forças Irregulares 

 

2º Regimento de Fuzileiros 

Navais (2º RFN) 

- 

1º e 3º Btl/2º RFN 

2º Btl/8º RFN 

1º Btl/10º RFN (155 AR) 

15º Unidade Expedicionária de 

Fuzileiros Navais 

2º Btl/1º RFN (3) 

Bia S/5º Btl/11º RFN (3) 

24º Unidade Expedicionária de 

Fuzileiros Navais 

2º Btl/2º RFN (4) 

Bia F/2º Btl/10º RFN (4) 
Tabela 4 – Composição da FT TARAWA  

Fonte: arquivos pessoais do autor. 

Legenda: 

(3) Tropa subordinada à 15º Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. 

(4) Tropa subordinada à 24º Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. 

 

Força-Tarefa Conjunta de Operações Especiais 20 (FT 20) 

FT 20 

Unidade de Op Esp Outras Unidades Forças Irregulares 

01 DOFESp 
Eqp Intlg (5) 

- 
K9 (5) 

Controlador Aéreo Tático/Op Esp Esqd C/2º Btl CC (5) 

02 Gp Delta  
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2º e 3º Btl /75º Rgt RANGER 

Cia B/ 1º Btl/ 75º Rgt RANGER 

Eqp SEAL  
Tabela 3 – Composição da FT 20  

Fonte: arquivos pessoais do autor. 

Legenda: 

(5) Tropa subordinada diretamente à FT 20. 

 

6. AS AÇÕES DIRETAS DAS FORÇAS IRREGULARES QUE FORAM 
CONDUZIDAS PELAS TROPAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. 

 

A Força Tarefa Conjunta de Operações Especiais Norte (JSOTF-N Joint 

Special Operations Task Force – North) deveria inicialmente apoiar a 4ª Divisão de 

Infantaria que, pelos planos estadunidenses, deveria entrar no Teatro de Operações 

através da Turquia. Entretanto, quando a Turquia negou a passagem à 4ª Divisão de 

Infantaria, a JSOTF-N ficou responsável por manter a frente no norte iraquiano com o 

apoio do Peshmerga curdo e da 173ª Brigada Aerotransportada. Sua missão era a de 

trabalhar com as forças curdas no norte do Iraque, assegurar a cidade de KIRKUK, 

seus campos de petróleo e infraestrutura petrolífera, e tomar a cidade de MOSUL. 

Além disso, a JSOTF-N ainda realizou operações junto às forças curdas para tomar e 

destruir campos de treinamento do grupo terrorista Ansar al-Islam, próximo à fronteira 

com o Irã (TRIZOTTO apud PIRNIE et al., 2015, p. 106-123; FONTENOT; DEGEN; 

TOHN, 2004, p. 250-251). 

Ainda importa mencionar aqui o movimento que ficou conhecido como 

Despertar Sunita, em que chefes tribais sunitas, da província de al-Anbar, iniciaram 

um processo de cooperação com as tropas estadunidenses, em uma aliança contra 

os insurgentes neo-salafistas/wahabitas, considerados radicais demais, mesmo para 

os padrões da região. O movimento tem suas raízes remotas nos Protetores do 

Deserto, que surgiram em 2005. Em 2005, líderes tribais em al Qaim e Haditha se 

voluntariaram para trabalhar lado a lado com soldados das Forças Especiais e 

Fuzileiros Navais para derrotar os insurgentes neo-salafistas (TRIZOTTO apud DALE, 

2008, p. 86). 
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Ainda segundo Laís (TRIZOTTO apud DALE, 2008), esta Força Tarefa 

Conjunta de Operações Especiais Norte foi nomeada como FT VIKING , o 10º Gp 

FEsp eram a maioria nessa FT e possuíam experiência de operar com os curdos na 

Op PROVIDE CONFORT15. A principal missão, após o acesso negado pela Turquia, 

foi procurar rotas de infiltração para evitar o espaço aéreo Turco. O 10º Gp FEsp 

destacou um Destacamento Operacional de Forças Especiais (DOFEsp) para 

organizar com os Curdos forças para manter as 13 divisões de Infantaria e blindadas 

localizadas ao norte de Bagdá ocupadas e evitar que as mesmas reforçassem a 

cidade. 

 

 

 
Figura 2 – Desdobramento das tropas Iraquianas   

Fonte: arquivos pessoais do autor 

 

 
15 Esta operação foi principalmente de natureza militar durante a 1ª Guerra do Golfo, e sua 
missão era impedir a agressão iraquiana contra os curdos. Em parte como resultado do 
compromisso do Ocidente para os curdos, tropas iraquianas foram retirados das regiões curdas 
em Outubro de 1991.  
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Figura 3 – A Op da FT VIKING   

Fonte: arquivos pessoais do autor 

 

No final de 2002, as equipes já iniciaram as infiltrações no Iraque junto com 

agentes da CIA. Inicialmente treinaram os Curdos e conquistaram a sua confiança. 

Operavam perto da Arbil no vale de Harir. O 10º Gp FEsp não possui a veículos 

militares e usaram veículos civis comprados na Turquia, a maioria Land Rover 

Defender e Toyota Tacomas sendo modificadas totalmente para os combates. Os 

ataques ao norte do Iraque foram cobertos por Caças F/A -  18 Hornet de quatro 

esquadrões da ativa, uma unidade da reserva e uma dos Fuzileiros Navais (USMC) e 

operaram a partir de porta-aviões no Mar Mediterrâneo. Havia mais o apoio de F-14 

Tomcat em dois esquadrões que constituíam a CTF-60. A s aeronaves faziam parte 

da 3ª Ala Aérea embarcada (CVW-3) do porta-aviões USS Harry S. Truman (atuaria 

durante o dia) e da 8ª Ala Aérea embarcada (CVW-8) do porta-aviões USS Theodore 

Roosvelt (atuaria durante a noite) (TRIZOTTO apud DALE, 2008).  

Depois da Op “SHOCK and AWE”, a missão da CFT-60 era apoiar as Forças 

de Operações Especiais e os Curdos para parar os Corpos de Exército Iraquianos no 

norte e evitar que fossem para o sul. As Equipes de F Esp detectariam alvos para as 

aeronaves táticas, pois os alvos eram de oportunidade. Houve uma confusão inicial 

devido ao excesso de aeronaves e os poucos controladores aerotáticos em terra com 

canais de rádio a procura de alvos. As FOpEsp usavam a furtividade e não confronto 

direto para realizar suas missões, já os Curdos utilizavam grandes formações para 

tomar as cidades (TRIZOTTO apud DALE, 2008).  



 
 

30 

 
Figura 4 – A Frente Norte entre Março e Abril de 2003  

Fonte: https://pt.qwe.wiki/wiki/Task_Force_Viking 

Segundo Robin (MOORE, Robin, 2004), a Operação Atraso do Norte ocorreu 

como parte da invasão do Iraque em 2003, envolvendo o lançamento de 

paraquedistas no norte do Iraque. Este foi o maior ataque aerotransportado desde a 

Segunda Guerra Mundial, onde a 173ª Brigada Aeroterrestre assumiu a missão de 

segurança do aeródromo de Bashur do 10º Grupo de F Esp e da Força de Guerrilha 

dos Curdos, os Peshmerga, recebendo a inserção aerotransportada dos meios 

blindados da 1ª Divisão de Infantaria em 7 de abril, seguida pela 26ª Unidade 

Expedicionária de Fuzileiros Navais. 

Em 26 de março de 2003, segundo Moore (MOORE, Robin, 2004),durante a 

Operação Iraqi Freedom, as aeronaves C-17 realizaram o lançamento da 173ª Brigada 

Aeroterrestre no Norte do Iraque e 996 paraquedistas saltaram na zona de lançamento 

de Bashur. A operação forçou o exército iraquiano a manter aproximadamente seis 

divisões na área para proteger seu flanco norte, proporcionando alívio estratégico para 

as Forças da Coalizão avançando em Bagdá do sul. O aeródromo de Bashur está 

localizado na região central do Iraque cerca de 356 quilômetros ao norte de BAGDÁ, 
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50 quilômetros ao nordeste de ERBIL. A base aérea é servida por uma única pista de 

6.700 metros de comprimento. Bashur não era nada mais do que aeroporto civil no 

meio de um vale verde e sem infraestrutura - nenhum sistema de água ou esgoto e 

sem eletricidade, prédios ou estradas pavimentadas. Dois dias depois, o primeiro 

soldado da 501ª Companhia de Logística da 173ª Brigada Aeroterrestre, apoiou a 

atividade de abastecimento no aeródromo de Bashur. A operação foi classificada 

como um salto de combate pelo Exército, embora a zona de aterragem tenha sido 

garantida por forças curdas e americanas. Durante as duas semanas seguintes ao 

salto em Bashur, todos os fornecimentos chegaram através do escalão de 

acompanhamento e apoio em aeronaves C-17 e C-130 de Ramstein Air Force Base 

através da base Constanta na Romênia. Durante uma média diária de 24 horas de 

operações, mais de 40 pallets chegaram. Cada pallet, em seguida, teve que ser 

descarregado a partir do avião, foi transportado, processado e finalmente enviado 

para o armazenamento ou entregue as tropas. Alguns dos C-17 transportaram 

enormes tanques Abrams M1-A, que pesavam entre 250.000 a 300.000 libras quando 

eles desembarcaram. Após duas semanas de uso por aviões de carga pesados, 

pedaços de pista de 7.000 metros de Bashur desintegraram, forçando o fechamento 

de 2.300 metros de pista. O aeródromo de Bashur é agora conhecido como Aeroporto 

Harir. Com isso, a Infiltração da FT VIKING foi bem sucedida em sua plenitude. 

A partir deste momento a FT VIKING juntamente com os insurgentes iniciou 

sua fase de operações em prol das tropas da Coalizão conforme as operações que 

serão especificadas abaixo: 

 

6.1 A OPERAÇÃO DEBECKA 

Em 6 de abril de 2003, Segundo Gresham (GRESHAM, 2010), a FT VIKING 

tinham a tarefa de capturar uma junção estrategicamente importante entre MOSUL e 

KIRKUK , próximo da aldeia de DEBECKA (DIBAGAH, em curdo) e impedir o reforço 

iraquiano no norte, bem como fornecer um trampolim para, eventualmente, conduzir 

a captura de campos de petróleo importantes em KIRKUK. A elevação que dominava 

a área, a serra de ZURQAH ZIRAW DAGH estava sendo ocupada por uma companhia 

de Infantaria Mecanizada. O ataque iniciou-se contra os objetivos pela ação de 

bombardeios de B52H da CTF-60. O DOFESP 044B atuando com 150 (cento e 

cinquenta) Curdos avançou na parte sul até o objetivo ROCK, uma Junção em “T” que 

leva até o cruzamento e a cidade de DEBRECKA. Os DOFESP 391 e 392 apoiaram 
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com os fogos de suas viaturas civis modificadas. Ao centro, dois grupos com 500 

(quinhentos) curdos avançaram até a serra e mais ao Norte, o DOFESP 043 atuando 

com 150 ( cento e cinquenta) Curdos  com o auxilio dos DOFEsp 394 e 395 como 

apoio de fogo contra o Objetivo STONE, onde ficava um posto de comando Iraquiano. 

A coluna central tomou o objetivo facilmente. O Obj STONE foi atacado com apoio de 

fogo aéreo, tendo sidos lançados 4 JDAM, mas somente um atingiu o alvo. Após novo 

assalto a posição e apoio de fogo aéreo o objetivo foi conquistado.  

 

 
Figura 5 – Localização da Batalha de DEBECKA  

Fonte: Google Maps 

 
Figura 6 – A área de operações da Batalha de DEBECKA  

Fonte: Army University Press, 2019  
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Ainda segundo Gresham (GRESHAM, 2010), no sul, os DOFEsp 044B, 391 e 

392 foram pelo leito de um rio até o objetivo ROCK, pois encontraram minas na 

estrada. Logo encontraram tropas iraquianas que se renderam aos primeiros disparos. 

O comandante Iraquiano falou que os blindados que os apoiavam haviam se retirado 

para sul. Depois dos combates os DOFEsp limparam a estrada para uma possível 

fuga e avançaram até DEBECKA, sendo o local dos combates chamado “Press Hill”.   

Sobre esse episódio Gresham (GRESHAM, 2010) ainda fala que o DOFEsp 

392 atacou equipes de morteiros de 60 mm até serem engajados por ZSU-57-216 a 

longa distância. O DOFEsp 391 atacou com misseis anticarro Javelin17 atingindo 

vários caminhões e pick-ups armadas indo em direção a DEBECKA. Os membros do 

DOFEsp viram vários blindados MT-LB18 se deslocarem até a intersecção com um 

gerador de fumaça para esconder o avanço Foram atacados com metralhadoras 12,7 

mm e lança-granadas de 40 mm das Viaturas  e depois com misseis Javelin. Quatro 

T-5519 apareceram atrás da fumaça e atacaram com seus canhões de 100 mm. Os 

DOFEsp retraíram em seus veículos para uma posição chamada Álamo, pediram 

apoio de fogo aéreo e aguardaram por 30 minutos. As tropas de FEsp e Curdos ainda 

atacaram os MT-LB com Javelins até ficarem sem munição, no momento em que 

chegaram os F-14 e cometeram fratricídio contra membros do DOFEsp e Curdos que 

estavam no Obj ROCK. O Resto do DOFEsp 392 retraiu do Álamo até Press Hill 

devido ao fogo de Artilharia estadunidense. Ao retraírem um T-55 foi atingido por um 

Javelin enquanto avançava. Outros F/A-18 Hornet chegaram com maior apoio de fogo 

aéreo forçaram as tropas iraquianas a fugir. Desta maneira as tropas de FEsp e os 

Curdos destruíram uma Cia Inf Mec apoiada por fogos aéreos e artilharia. No dia 

seguinte foram reforçados com tropas de uma Força Tarefa nível subunidade com 

carros de combate M1A1 Abrams e M2A1 Bradley que seriam o melhor meio para 

apoiar o avanço.  

 

 

 

 
16 Veículo blindado de Artilharia Antiaérea Autopropulsado desenvolvido pela União Soviética, armado com dois 
canhões de 57 mm. ZSU significa Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka, que significa “artilharia anti-aérea 
automotora montada”. 
17 O FGM-148 Javelin é um lançador de misseis anti-tanque portátil desenvolvido e produzido pelos Estados 
Unidos. 
18 Blindado de transporte de tropas desenvolvido pela União Soviética na década de 1960. 
19 Carro de combate em série que concebido pela União Soviética. 
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6.2 A TOMADA DE MOSUL E KIRKUK 

 
Figura 7 – A tomada de KIRKUK por F Esp e Curdos  

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2003/guerranoiraque/0226.shtml 
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Figura 8 – A tomada de MOSUL por F Esp e Curdos 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2003/guerranoiraque/0227.shtml 

 

Segundo a Folha de São Paulo (SÃO PAULO, Folha de, 2003), Guerrilheiros 

curdos e Forças Especiais dos EUA tomaram na manhã de 10 de Abril de 2003 a 

cidade de KIRKUK, no norte do Iraque, um dos centros da indústria petrolífera 

iraquiana. A invasão aconteceu quase sem resistência iraquiana e deflagrou 

comemorações nas ruas e saques a prédios públicos. O secretário da Defesa dos 

EUA, Donald Rumsfeld, disse naquela noite em Washington que pequenos grupos de 

soldados americanos e guerrilheiros curdos haviam entrado na cidade de MOSUL, a 

terceira maior do país. "Fui informado de que é um processo ordenado e que as forças 
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[americanas e curdas] estão entrando e sendo bem recebidas pela população", 

declarou. 

Ainda segundo a Folha de São Paulo (SÃO PAULO, Folha de, 2003), militares 

americanos esperavam a rendição do 5º Corpo do Exército iraquiano e do governador-

geral de MOSUL. A cidade foi intensamente bombardeada pelos EUA durante a 

guerra. 

KIRKUK foi a primeira grande cidade do norte do país a cair na guerra contra 

Saddam Hussein, e a captura deixou em alerta o governo turco, que teme a criação 

de um Estado curdo independente. Mais de cem veículos carregando guerrilheiros 

Peshmergas desfilaram pela cidade (que os curdos consideram sua capital histórica), 

com bandeiras das duas maiores facções que comandam a região autônoma do 

Curdistão: amarelo para o Partido Democrático do Curdistão e verde para a União 

Patriótica do Curdistão. Forças especiais dos EUA entraram na cidade junto com os 

curdos, após bombardeios com aviões B-52 que finalizaram a defesa iraquiana. Não 

havia informações sobre forças iraquianas ainda em KIRKUK, apesar de ter havido 

troca de tiros na periferia. (São Paulo, Folha de, 2003) 

O líder curdo Jalal Talabani, da União Patriótica do Curdistão, disse que os 

guerrilheiros curdos deixariam KIRKUK na noite posterior. "Nenhum Peshmerga irá 

permanecer. Mas nós estamos esperando os americanos controlarem a área", disse. 

Os moradores de KIRKUK, que tem cerca de 700 mil habitantes, deram efusivas boas 

vindas aos curdos. Os Peshmergas foram recebidos como "libertadores" e crianças 

corriam pelas ruas, parando carros e gritando: "Obrigado, Sr. Bush!" No centro da 

cidade, uma multidão de cerca de 300 pessoas derrubou uma estátua do ex-ditador 

Saddam Hussein, repetindo o gesto feito em Bagdá (São Paulo, Folha de, 2003). 

 

6.3 A OPERAÇÃO VIKING HAMMER  

Segundo Linda (ROBINSON, 2005) a Força-Tarefa Viking também precisou 

lidar com grupos terroristas como: Ansar Al Islam , Ansar Al Sunna e Kadek / PKK 

irregulares e também com o duelo de futuras aspirações políticas das várias facções 

curdas (União Patriótica do Curdistão e Partido Democrático do Curdistão do Iraque), 

Turcomenistão (Iraque Da Frente Turcomena), Yazidis e as tribos árabes sunitas. 

Segundo Linda (ROBINSON, 2005) a Operação Martelo Viking era uma 

operação de guerra não convencional durante a Op Iraqi Freedom, que ocorreu no 

norte do Iraque , vulgarmente conhecida como Curdistão iraquiano . O objetivo da 
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operação era eliminar os Ansar al-Islam terroristas devido ao fato deles ocuparem 

partes do Curdistão e fazerem oposição a invasão americana. Antes da invasão do 

Iraque pelos Estados Unidos em 2003, as equipes paramilitares da Divisão de 

Atividades Especiais (SAD) e do Exército 10º Grupo de Forças Especiais entraram no 

Iraque e obtiveram a colaboração da União Patriótica do Curdistão, os Peshmerga, 

para atacar Ansar al-Islam. Juntos, eles lançaram a Operação Martelo Viking em 

março de 2003 que desferiu um grande golpe contra o grupo terrorista que resultou 

na morte de um número substancial de terroristas e a descoberta de uma instalação 

com armas químicas em SARGAT .  

Segundo Leight (NEVILLE, 2015) o grupo terrorista Ansar al-Islam dominou 

uma série de posições no topo das montanhas que ofereceu aos seus homens uma 

visão dominante das áreas circundantes, mas também deixou-os vulneráveis a 

ataques aéreos. Ataques com mísseis Cruise contra campos da Ansar Al-Islam e 

posições circundantes foram lançados nas primeiras horas de 21 de Março, um total 

de 64 (sessenta e quatro) mísseis Tomahawk de cruzeiro foram disparados como uma 

barragem preparatória. Os americanos originalmente haviam planejado para lançar 

um ataque ao solo imediatamente após os ataques aéreos, mas a maioria das forças 

americanas não estavam no local. Uma vez mais tropas americanas chegaram, a data 

do ataque foi remarcada para 28 de março. O plano previa quatro posições de ataque 

para as forças curdas, com cada força acompanhada por Forças Especiais dos EUA 

e oficiais paramilitares da CIA. Na véspera da batalha, o Grupo Islâmico do Curdistão , 

que tinha se aliado com Ansar al-Islam , rendeu-se depois de ter sofrido 100 baixas 

nos ataques de 21 de março. O ataque terrestre consistia de vários esforços, com 

cada força composta de vários DOFEsp do 10º Grupo de FEsp e mais de 1.000 

combatentes curdos. 

Reiterado por Leight (NEVILLE, 2015), o ataque da manhã do dia 28 de março, 

a partir do sul, foi direcionado aos terroristas do grupo Ansar com fogo pesado. O 

apoio aéreo foi solicitado e os defensores rechassados. Os curdos e os F Esp 

americanos perseguiram e capturaram a cidade de GULP horas antes do previsto. A 

maioria dos terroristas Ansar retiraram-se para a cidade de SARGAT. Avançando em 

SARGAT, os curdos e os americanos foram presos por três horas por tiros de 

morteiros e metralhadoras. Impossibilitados de chamar apoio de fogo ou entrar em 

contato com forças amigas devido aos sinais de rádio bloqueados pelo vale profundo, 

os soldados das Forças Especiais usaram o rifle sniper Barrett M82 calibre .50 para 
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eliminar equipes de metralhadora, enquanto os curdos traziam armas de tiro indireto. 

A combinação de apoio de artilharia e preciso fogo de longo alcance do sniper 

direcionou as forças Ansar al-Islam para a cidade. Perseguindo os terroristas Ansar 

para as montanhas, as forças americanas e curdas foram novamente barradas por 

fogo de metralhadora e tiveram que chamar mais apoio aéreo antes que a escuridão 

colocasse fim a luta do dia. Durante a noite, quatro aeronaves AC-130 Lockheed 

mantiveram a pressão sobre os terroristas do Ansar al-Islam que estavam retraindo 

em direção à fronteira com o Irã. No dia seguinte, os norte-americanos e curdos 

perseguindo as forças da Ansar al-Islam mais alto nas montanhas, em direção à 

fronteira iraniana. Muitos terroristas tentaram fugir através da fronteira, para serem 

presos pelos iranianos. Muitos foram enviados de volta através da fronteira e mais 

tarde foram capturados pelas forças curdas. No entanto, fontes curdas alegam que 

muitos terroristas Ansar al-Islam foram de fato acolhidos pelo Irã. 

Segundo John (PIKE, 2016) a Operação Martelo Viking tinha eliminado a 

presença de terroristas do Ansar al-Islam no norte do Iraque e permitiu que unidades 

curdas se juntassem à luta contra as tropas iraquianas no norte do Iraque. O pessoal 

de inteligência estadunidense inspecionou o local das armas químicas suspeita de 

SARGAT e descobriu vestígios de Ricina20 em ruínas, bem como cloreto de 

potássio21 . Eles também descobriram roupas para manuseio de armas químicas, 

atropina e manuais de fabricação de armas químicas, dando credibilidade à ideia de 

que o local estava relacionado à fabricação de armas químicas e venenos. No US 

New and World Report artigo de 2004, "Um tiroteio nas montanhas", o autor afirma: 
"A operação Viking Hammer deveria ir para os anais da história 

das Forças Especiais - a batalha travada a pé, sob o fogo sustentado 
de um inimigo apresentado nas montanhas, e com o mínimo de 

artilharia e apoio aéreo." 

Sete soldados das Forças Especiais do exército dos EUA foram premiados com a 

Estrela de Prata por suas ações em SARGAT. Vários membros da equipe paramilitar 

 
20 Ricina é uma lectina (uma proteína de ligação a carboidratos) e uma toxina altamente potente produzida nas 
sementes da planta de óleo de mamona, Ricinus communis. Uma dose de pó de ricina purificada do tamanho de 
alguns grãos de sal de cozinha pode matar um ser humano adulto. 
21 O cloreto de potássio é um sal de haleto de metal composto de potássio e cloro. É inodoro e tem uma aparência 
de cristal vítreo branco ou incolor. O sólido se dissolve facilmente em água e suas soluções têm um sabor salino. 
Em alguns estados dos Estados Unidos, é usado para causar parada cardíaca, como a terceira droga do "coquetel 
de três drogas" para execuções por injeção letal. 
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do SAD receberam a condecoração Estrela de Inteligência da CIA pelo extraordinário 

heroísmo em combate. 

 

7. OS OBJETIVOS MILITARES ALCANÇADOS PELO GOVERNO AMERICANO E 
A EFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS FORÇAS IRREGULARES NO CONTEXTO 
DAS OPERAÇÕES DE AMPLO ESPECTRO. 
 

O objetivo principal de curto prazo para a Operação Iraqi Freedom era a 

mudança de regime, ou seja, a retirada de Saddam Hussein do poder e a eliminação 

do aparelho estatal que o suportava. No longo prazo, almejava-se um Iraque estável 

e em paz com os vizinhos na região, cuja integridade territorial fosse mantida, com um 

governo democrático que renunciasse ao desenvolvimento de armas de destruição 

em massa e que cessasse o apoio a organizações terroristas. Militarmente, os 

objetivos eram subsidiários das ideias acima: desestabilização e derrubada do regime 

baathista, dar suporte a um novo governo democrático, destruição da capacidade e 

infraestrutura de produção de armas de destruição em massa, destruição das redes 

terroristas no Iraque; proteger aliados e libertar prisioneiros políticos do regime de 

Saddam, e fornecer apoio aos esforços internacionais pela estabilidade de longo 

prazo no Iraque (TRIZOTTO apud DALE, 2008, p. 9-10). 
 

Segundo (FERNANDES, 2015) verifica-se que cinco objetivos estratégicos 

estadunidenses se destacaram: i) a contenção de líderes regionais e possíveis 

potências desafiadoras aos interesses norte-americanos. Saddam Hussein era líder 

instável e que ameaçava os interesses estadunidenses na região; ii) a expansão da 

presença militar estadunidense sobre a Eurásia e suas áreas adjacentes (como o 

Mediterrâneo). Ambos os objetivos em conjunto possibilitariam um cerco relativo à 

Síria; iii) o controle sobre os recursos naturais estratégicos, com destaque para 

petróleo e gás natural.  

Dentro deste escopo do alcance dos objetivos militares pelo Exército Norte-

Americano, percebe-se que a aproximação dos meios até a capital do Iraque foi de 

suma importância para a consecução do objetivo de destruição da capacidade e 

infraestrutura de produção de armas de destruição em massa; a  destruição, mesmo 

que temporária, das redes terroristas no Iraque e fornecer apoio aos esforços 

internacionais pela estabilidade de longo prazo no Iraque.  
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8. CONCLUSÃO 
As operações da FT VIKING durante a Op Iraqi Freedom foram caracterizadas 

por ações diretas de F Op Especiais em conjunto com tropas de pessoas nativas do 

Iraque da etnia Curda que estava sendo oprimida pelo governante do Iraque, Saddam 

Hussein. O Governo Norte-americano explorou as motivações da etnia curda 

Peshmerga, bem como o seu conhecimento do terreno e das agruras do clima para 

conduzir da melhor forma os combates ao Norte do Iraque. 

  A multiplicação do poder de combate realizada pelas F Op Esp em ambiente 

inóspito fez com que as tropas convencionais, por vezes melhor equipadas e com 

maior efetivo fossem sobrepujadas pelos pequenos grupos de F Esp e os Curdos, pois 

essa Forças irregulares aproveitaram a surpresa imediata aliada ao apoio aéreo e 

poder de fogo terrestre para alcançar superioridade momentânea nos combates. 

Por intermédio dessa superioridade as tropas de Op Esp e os Peshmerga 

conseguiram por vezes fixar as divisões Iraquianas em terreno favorável a manobra 

estratégica da Op Iraqi Freedom como um todo. Além disso, as tropas Iraquianas 

foram dissociadas de modo a não conseguirem se organizar para combater uma força 

que imaginavam fosse de maior efetivo do que realmente se apresentava no 

momento. Cabe ressaltar que algumas vitórias das forças Americanas sob as forças 

blindadas, mecanizadas e de milícias iraquianas foram cruciais para que o objetivo 

militar de conter as tropas Iraquianas, desestabilizar e derrubar o regime baathista no 

Iraque. 

Outra ação de sucesso da FT VIKING foi a atuação contra a célula terrorista do 

Ansar Al Islam. Por intermédio de ações orquestradas pelas F Op Esp em conjunto 

com os Curdos foi fechado o cerco sobre essa célula que preparava terroristas para 

friccionar as tropas Norte-americanas no Iraque e causar baixas capazes de diminuir 

o poder de combate da grande estrutura de guerra estadunidense. As sucessivas 

derrotas terroristas na dimensão informacional e humana fez com que as forças 

irregulares, conduzidas pelas F Esp alcançassem êxito no combate ao grupo terrorista 

Ansar Al islam de maneira pontual no momento do conflito, pois é sabido que na fase 

de estabilização da Op Iraqi Freedom esse grupo ganhou força ao juntar-se a Al 

Qaeda e tornou-se um problema para as tropas americanas. Dessa maneira, o 

desmantelamento dessa célula, mesmo que de forma temporal, auxiliou na diminuição 

dos pontos de atrito na tropa convencional estadunidense e no desmantelamento das 

redes terroristas no Iraque. 
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Ainda no contexto das ações da FT VIKING, cabe ressaltar que a infiltração em 

fases, que começaram meses antes da guerra, foram cruciais para o sucesso da 

Campanha militar como um todo, pois as F Op Esp juntaram-se aos Curdos e 

transformaram áreas negadas em espaço ocupados pelas forças militares, como foi o 

caso da Op Atraso do Norte que se tornou a maior operação aeroterrestre desde a 2ª 

Guerra Mundial. Desse espaço ocupado, as F Op Esp aproveitaram o poder das forças 

Curdas para apoiar resultados estratégicos. Além disso, a liberação e segurança da F 

Op Esp em cidades-chave e a subsequente ocupação destas cidades facilitaram a 

transição pós-conflito. O sucesso exigiu sinergia operacional das F Esp e integração 

do poder de combate das forças Curdas.  

Além disso, tanto em KIRKUK quanto em MOSUL, a transição da fase de 

operações de combate para a fase de operações de estabilidade ocorreu rapidamente 

e em KIRKUK ocorreu de forma ágil. Isso se deveu em grande parte às ligações entre 

as F Esp, as forças Peshmerga e a população curda nas cidades,  facilitando a 

assunção do controle das cidades pelas tropas convencionais. Como ilustração do 

poder da abordagem cultural, as equipes de F Esp e as forças Curdas rapidamente 

ativaram a população curda local que imediatamente voltou aos seus empregos, 

ajudando a estabelecer a governança local e estabelecendo serviços básicos como 

energia, água e remoção de lixo (Fort Leavenworth, Kansas : Army University Press, 

2019).  

A FT VIKING empregou habilmente tanto o poder de combate Curdo quanto a 

capacidade civil da população durante a condução de suas operações. Os efeitos 

sinérgicos abrangeram desde os níveis táticos até os estratégicos e destacam como 

a união das forças pode produzir resultados exponenciais quando suas respectivas 

habilidades operacionais estão efetivamente sincronizadas.  

As batalhas travadas pelas forças Irregulares foram altamente 

descentralizadas. A chave para a vitória foi o esforço agregado dos DOFEsp 

trabalhando com o Peshmerga. Os DOFEsp estavam operando diretamente intenção 

do comandante e nas diretrizes gerais do Exército Americano, onde até os líderes das 

equipes de F Esp executaram os planos, exploraram sucessos e mantiveram os 

curdos na vanguarda dos combates. Quando combinado com o poder aéreo e a 

tecnologia dos EUA, as ações descentralizadas permitiram que o modo característico 

dos Curdos alcançasse sucesso necessário para a consecução dos objetivos militares 

Norte-americanos na Op Iraqi Freedom. 
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