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PANORAMA DO CONFLITO DA UCRÂNIA - Nr 03 

 
 

 

Atualizado até as 22:00 h de 1º de março de 2022 

 

1. Função de Combate Movimento e Manobra (F Cmb M2) 

a. Situação das frentes de combate 

Figura 1 - Situação das frentes de combate na Ucrânia 

 
Fonte: https://www.scribblemaps.com/maps/view/The-War-in-Ukraine/091194?fbclid =IwAR0cqEhb 

46MS2GNfrKxhIH2QF1P_wa7B0b1MR_tqL43Qy5e6k4JcZYI-t6A. 
 

 

b. Principais ações relatadas relacionadas à F Cmb M21 

1) No eixo leste, os combates estão ocorrendo na direção de Kharkiv, onde forças ucranianas 

enfrentam dificuldade para barrar o avanço russo. Fontes russas afirmam que vinte e nove assentamentos 

foram libertados do controle ucraniano na região de Donestk. 

 
1 https://www.kmu.gov.ua/en/news/operativna-obstanovka-na-diplomatichnomu-fronti-stanom-na-1900-1 -berezny 
 https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/03/1/732 
 https://ua.interfax.com.ua/news/general/804815.html715/ 

 https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/02/27/7326530/ 

 https://www.reuters.com/world/europe/russian-forces-have-entered-kherson-says-ukrainian-official-2022-03-01/ 
 https://edition.cnn.com/2022/02/28/europe/kharkiv-street-fight-russia-ukraine-intl-cmd/index.html 

 https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3417465-russian-invasion-update-column-of-kadyrovs-vehicles-destroyed-near-bo 

rodianka.html 

    https://www.focus.jor.br/veja-o-momento-em-que-um-tanque-russo-dispara-contra-um-predio-residencial-em-borodianka 

https://www.kmu.gov.ua/en/news/operativna-obstanovka-na-diplomatichnomu-fronti-stanom-na-1900-1%20-berezny
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/03/1/732
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2) No eixo norte, as forças russas foram supostamente detidas por forças ucranianas na região de 

Chernihiv. Contudo, possíveis avanços russos ao longo da linha Nizhyn-Pryluky ameaçam a ligação 

terrestre entre Chernihiv e Kiev. Foram reportados avanços russos a oeste de Kiev sobre Borodianka e 

Makariv, locais onde foram travados combates envolvendo tropas kadyrovitas. 

3) No eixo sudeste, ocorreram pesados combates pelo controle de Mariupol e Kherson. Segundo 

fontes russas, os acessos ao Mar de Azov foram bloqueados às forças ucranianas. De acordo com 

autoridades ucranianas, as forças russas se aproximam de Enerhodar. 

Figura 2 - Principais ações de combate na Ucrânia 

 
Fonte: SCIBBLEMAPS, 2022. 

 

c. Principais declarações relacionadas à F Cmb M2 

1) Autoridades ucranianas2 

a) As forças ucranianas assumiram o controle total de Mariupol e Shchastia. Pelo menos 6 (seis) 

aviões, 2 (dois) helicópteros e dezenas de veículos blindados russos foram destruídos nessas ações. 

b) Novos carregamentos de armas anticarro Javelin e Nlaw chegaram à Ucrânia. 

c) A Ucrânia decidiu organizar uma legião estrangeira composta por voluntários de outros países. 

 
2
 https://www.dailymail.co.uk/news/article-10564099/Ukraine-inflicts-losses-Russia-Kyiv-says-5-700-Putins-invading-troo 

ps-killed.htm 
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d) No período de 24 de fevereiro a 1º de março de 2022, as autoridades ucranianas reportaram 

que infligiram as seguintes perdas junto às Forças Armadas russas: 

(1) 29 aeronaves; 

(2) 29 helicópteros; 

(3) 198 carros de combate; 

(4) 846 veículos de combate blindados; 

(5) 74 peças de artilharia; 

(6) 291 veículos não blindados; 

(7) 60 cisternas; e 

   (8) 5710 baixas de pessoal. 

2) Autoridades russas3 

a) No período de 24 de fevereiro a 1º de março de 2022, as Forças Armadas russas alegaram ter 

infligido as seguintes perdas junto às Forças Armadas ucranianas: 

(1) 31 aeronaves  (em solo); 

(2) 395 carros de combate e outros veículos de combate blindados; 

(3) 179 peças de artilharia e morteiros; e 

(4) 59 lançadores múltiplos de foguetes. 

b) O porta-voz oficial do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, proferiu as seguintes 

declarações: 

(1) Os Destacamentos da República Popular de Donestk (DPR) chegaram à fronteira da região 

de Donetsk e se juntaram às forças da Federação Russa, que assumiu o controle de áreas ao longo da 

costa. 

(2) A saída das unidades ucranianas para o Mar de Azov foi bloqueada. 

(3) As Forças Armadas russas lançaram um ataque com armas aéreas e marítimas de longo 

alcance, atingindo dois aeródromos e três postos de defesa aérea na Ucrânia. 

(4) Os ataques excluíram a infraestrutura e dos edifícios residenciais. 

 
3
 Fonte: Agência de notícias Sputnik. 
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d. Combates em área edificada no conflito Rússia-Ucrânia 

1) Os combates em áreas edificadas foram intensificados em Kharkiv, a segunda maior cidade da 

Ucrânia. Houve o emprego de mísseis de precisão no perímetro urbano, em resposta à resistência 

ucraniana, que dificultou o avanço das tropas russas no interior da localidade. Um dos alvos foi a praça 

central de Kharkiv e a sede do governo local, conforme apresentado a seguir: 

Figura 3 - Praça Central de Kharkiv 

 
Fonte: https://veja.abril.com.br/mundo/como-ficou-a-cidade-ucraniana-de-kharkiv-apos-ataques-russos/ 

 

2) No caso da localidade de Kharkiv, houve o emprego de mísseis balísticos, deixando 06 (seis) 

mortos e 20 (vinte) feridos. 

e. Conclusões Parciais 

1) As ações russas se concentraram na busca pelo controle das principais localidades ucranianas, 

com destaque para Kiev, Kharkiv, Kherson e Mariupol. 

2) O dispositivo das forças russas sugere que os russos podem estar realizando uma tentativa de 

estabelecer um cerco em Kiev, por meio de um duplo envolvimento. 

3) As informações e as imagens do conflito confirmaram a importância das técnicas, táticas e 

procedimentos específicos para o combate em áreas edificadas, com destaque para o uso de carros de 

combate e veículos blindados acompanhados por fuzileiros. 

4) As considerações civis têm grande impacto nas operações em áreas edificadas, pois influenciam 

o grau da liberdade de ação da tropa, razão pela qual também interfere na seleção de objetivos no interior 

da localidade. 

 

https://www.cnnbrasil.com.br/tudo-sobre/guerra-na-ucrania/
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2. Função de Combate Fogos 

a. Há informações de que um míssil tipo Iskander tenha atingido sensores do sistema de controle e 

alerta ucraniano, localizados em Brovary, na orla nordeste de Kiev. Tal ação pode ser um prenúncio da 

conquista de áreas de apoio na periferia de Kiev. Este ataque materializou a busca por neutralização de 

sistemas de defesa antiaérea, provavelmente de baixa altura, que são mais bem empregados no interior 

de localidades, por conta das especificidades técnicas do armamento. Entende-se que o propósito 

esperado de tal ação foi o de conceder liberdade de ação ao apoio de fogo aéreo russo sobre o perímetro 

de defesa ucraniano. 

b. Segundo o sítio oficial do governo ucraniano, as perdas de apoio de fogo do Exército russo são, até 

o presente momento, 77 sistemas de artilharia e 24 MLRS, o que é incapaz para desequilibrar o poder 

relativo de combate pró-Ucrânia. 

c. Um míssil atingiu um prédio do governo em Kharkiv. Visualiza-se que tal ação teve como finalidade 

desestabilizar a região, na medida em que afetou o funcionamento de serviços essenciais prestados aos 

locais. Entende-se que o efeito pretendido foi o de compor as campanhas de inquietação sobre os centros 

nevrálgicos da economia ucraniana, com destaque para Kharkiv e Kiev, preparando condições mais 

adequadas para a fase posterior de investimento nessas localidades. 

d. Os bombardeios, especificamente em Kharkiv, acentuaram-se à noite, ações que podem representar 

uma preparação de fogos que antecede um ataque decisivo na cidade. 

e. Adicionalmente, diversas torres de TV ucranianas foram bombardeadas na orla sul da capital, 

interrompendo as transmissões, de acordo com o assessor do Ministério do Interior. Fica mais uma vez 

evidenciada a conjugação de fogos cinéticos com as capacidades relacionadas à informação (CRI), ao 

buscar como efeito precípuo o de afetar a dimensão informacional do defensor e, por conseguinte, o seu 

ciclo OODA (Observar - Orientar - Decidir e Agir). 
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Figura 4 - Bombardeio ao prédio de Governo Regional de Kharkiv 

 
 Fonte: G1. 

 

Figura 5 - Bombardeio sobre Torres de TV 

  
 Fonte: G1. 

 

f. Relatos apontam que uma base militar ucraniana, localizada na região ocidental de Sumy, foi 

severamente atacada por fogos de artilharia, caracterizando a aproximação russa de Kiev pelo leste. Em 

paralelo, serviço de inteligência apontou que um comboio russo se aproximou pelo noroeste do rio 

Dnieper, indicando ações para o isolamento e a conquista de pontos na orla da capital para viabilizar o 

investimento sobre o centro político do defensor. O mapa abaixo ilustra os bombardeios sobre a Ucrânia 

(à direita), no qual fica patente o emassamento de fogos, particularmente na periferia de Kiev. 
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Figura 6 - Aproximação de comboio russo (esquerda) e realização de bombardeios (direita) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: G1 e AFP. 

 

g. Conclusões Parciais 

Pode-se depreender, a partir dos efeitos auferidos nos últimos dois dias, a mudança da natureza dos 

alvos selecionados pela Rússia. Se no princípio da campanha, os alvos prioritários eram postos de 

comando e controle, bases aéreas, sensores da artilharia antiaérea e depósitos de munição, no atual 

momento os alvos estão sendo direcionados para minar a vontade de lutar do defensor, mais precisamente 

no interior de localidades ucranianas densamente povoadas (Kharkiv e Kiev), que possam contribuir para 

a modelagem da dimensão informacional. 

 

3. Função de Combate Proteção 

a. Aspectos de Defesa Antiaérea 

1) Em seus ataques, a Rússia contina atingindo estruturas civis em áreas urbanas, com destaque 

para o edifício de administração regional de Kharkiv e uma torre de TV em Kiev. Em ambos os casos, 

provavelmente foram empregados mísseis. No caso do edifício, há indícios da utilização de um míssil de 

cruzeiro Kalibr. Pelo exposto, verifica-se a importância de empregar os meios de Artilharia Antiaérea 

(AAAe) em meio urbano, na defesa de estruturas sensíveis. 
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Figura 7 - Ataque a edifício em Kharkiv 

 
Fonte: https://twitter.com/AuroraIntel/status/1498610436148768772 

 

2) O Comandante em Chefe das Forças Armadas ucranianas, Tenente-General Valery Zaluzhny, 

divulgou que a Força Aérea continua defendendo o país. Segundo ele, pilotos de caça interceptaram e 

derrubaram 2 (dois) aviões russos. Ele mencionou, ainda, a atuação de mísseis antiaéreos S-300 

ucranianos. De acordo com o general, perto de Kiev, o sistema de mísseis antiaéreo Buk M-1 derrubou 1 

(um) míssil de cruzeiro e 1 (um) helicóptero russo. Aeronaves de ataque ucranianas Su-25 trabalharam 

em pares e realizaram vários ataques de mísseis e bombas a colunas de veículos blindados e militares 

russos nas regiões de Kyiv e Zhytomyr. Além disso, o militar disse que um Su-24 da Força Aérea realizou 

pelo menos quatro ataques com bombas a colunas mecanizadas, a comboios com combustível e 

lubrificantes na região de Chernihiv e perto de Berdyansk. Mencionou também mais um ataque feito pelo 

drone Bayraktar TB2, desta vez destruindo um blindado russo e dois sistemas de mísseis antiaéreos Buk. 

Assim, a tomar por referência a atuação desses meios aéreos e antiaéreos ucranianos, conclui-se que a 

Rússia ainda não possui a superioridade aérea em todo o Teatro de Operações (TO). 

Figura 8 - Ataque realizado pelo drone ucraniano Bayraktar TB2 

 

https://twitter.com/AuroraIntel/status/1498610436148768772
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 Fonte: https://www.facebook.com/watch/?v=1397063520710546 

3) Há indícios de que a Ucrânia atacou a base aérea russa de Taganrog, que abriga aeronaves de 

transporte Il-76. Embora não seja confirmado, foi verificada fumaça na base aérea e, aparentemente, em 

um dos aviões. A Ucrânia possui mísseis balísticos que poderiam ser empregados em tal ataque, como o 

Tochka-U. Caso seja comprovado, o ataque demonstra que a Ucrânia ainda tem capacidade de utilizar o 

espaço aéreo de forma ofensiva. 

4) Conclusões Parciais 

 a) Como conclusão, verifica-se a importância da artilharia antiaérea de baixa altura, tanto para 

ataques a aeronaves de baixa performance, como os helicópteros, quanto para a composição da defesa 

antiaérea contra aeronaves de alta performance, como caças. 

b) Além disso, constata-se a importância da obtenção da superioridade aérea para o andamento 

das operações. 

b. Aspectos de Engenharia 

1) Imagens divulgadas pela internet mostraram que as Forças Armadas ucranianas seguem 

destruindo pontes, de modo a evitar o uso delas para o esforço de guerra russo. Na cidade de Vasilievka, 

no oblast de Zaporozhye, uma ponte ferroviária foi destruída, conforme apresentado na figura 9. 

Figura 9 - Ponte ferroviária destruída em Vasilievka 

 
Fonte: https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/149 8759701831553024?s=20&t= q8qvI W5X _8VciVqG 

WDUHyw 

 

2) No norte do país, imagens de satélite mostraram uma ponte situada perto de Shestovystsya 

também destruída. A mesma se encontra localizada no oblast de Chernihiv, ao norte de Kiev, cerca de 40 

km da fronteira com a Bielorússia, conforme apresentado a seguir: 
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Figura 10 - Ponte destruída em Kiev 

 
Fonte: https://twitter.com/trbrtc/status/1498658999838949378?s=20&t=q8qvIW5X_8VciV qGWDUHyw 

 

3) Alguma colunas de tropas de engenharia russas, portando meios de travessia de curso d`água e 

equipamentos diversos, foram neutralizadas pelas forças ucranianas, conforme apresentado a seguir: 

Figura 11 - Equipamentos de engenharia russos destruídos 

   

Fonte: Twitter 

 

4) Conclusão Parcial 

Pode-se inferir que a destruição de diversas pontes e os ataques bem-sucedidos realizados junto 

aos meios de travessia e aos materiais de engenharia russos, têm contribuído para retardar o avanço russo 

em solo ucraniano. 

 

4. Função de Combate Comando e Controle 

a. Comando e Controle (C2), Guerra Eletrônica (GE) e Guerra Cibernética (G Ciber) 
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Tabela 1 - Fato, dedução e conclusão. 

NR FATO DEDUÇÃO CONCLUSÃO 

1 

(C²) 

Principal torre de 

transmissão de televisão 

de Kiev foi atingida por 

mísseis russos. 

A Rússia possui alvos 

tipificados como 

infraestruturas críticas 

da Ucrânia (redes de 

energia, torres de 

transmissão etc.). 

Por parte da Ucrânia, há necessidade de 

proteção das infraestruturas críticas. A 

degradação de estruturas de transmissão, 

afetando o Sistema Nacional de Transmissão 

ucraniano, revela a meta russa em impactar o 

ciclo de Comando e Controle inimigo. 

2 

(C²) 

O Youtube bloqueou os 

canais russos RT e Sputnik 

de sua plataforma na 

Europa. 

As informações russas, 

particularmente de 

propaganda, estão 

sofrendo restrições em 

algumas plataformas. 

A Ucrânia possui apoio de boa parcela de 

empresas privadas, particularmente as 

ocidentais, o que auxilia na contenção das 

informações russas. 

3 

(GE) 

O parlamento ucraniano 

determinou para 

radioamadores não 

utilizarem seus Eqp para 

transmissão. 

Os postos rádio, por 

não possuírem medidas 

de proteção eletrônica, 

podem tornar-se alvos 

para os russos. 

A atuação da GE russa continua eficaz, de 

modo que se faz necessário aperfeiçoar as 

medidas de proteção eletrônica por parte da 

Ucrânia. 

4 

(GE) 

Forças ucranianas estão 

utilizando, como 

alternativa em algumas 

situações, Eqp analógicos 

com transmissões por 

meio físico. 

A capacidade de Guerra 

Eletrônica russa tem 

atingido os Sistemas de 

Comando e Controle 

ucranianos, exigindo 

meios alternativos. 

Sistemas e meios de transmissão alternativos, 

como os analógicos e por meios físicos, são 

passíveis de maior utilização por parte da 

Ucrânia, oferecendo maior proteção 

eletrônica. 

 

Figura 12 - Destaques na mídia 

  

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/youtube-anuncia-bloqueio-de-imprensa-estatal-ru 

ssa-na-europa.shtml 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/youtube-anuncia-bloqueio-de-imprensa-estatal-russa-na-europa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/youtube-anuncia-bloqueio-de-imprensa-estatal-russa-na-europa.shtml
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b. Conclusões Parciais 

1) Conclui-se parcialmente que a Rússia está intensificando seus ataques não cinéticos às 

infraestruturas críticas ucranianas. Tais ataques têm como finalidade causar a perda de consciência 

situacional do comando da Ucrânia, bem como pretendem degradar os sistemas de Comando e Controle 

- particularmente os integrados ao Sistema Nacional de Telecomunicações local. Além disso, grandes 

empresas privadas tecnológicas seguem apoiando os ucranianos. Um desses apoios é a restrição dos 

canais russos na Europa dentro da plataforma Youtube, o que limita a propagação de informações russas. 

2) Conclui-se parcialmente, também, que a Ucrânia está estabelecendo medidas de proteção 

eletrônicas alternativas para se proteger da Guerra Eletrônica russa. Como exemplo disso, tem a 

utilização de equipamentos analógicos ou de transmissão por meios físicos, procedimento que dificulta 

a Rússia realizar as medidas de ataques eletrônicos ou de apoio à Guerra Eletrônica. 

 

5. Assuntos Civis 

a. Segundo Shabia Mantoo, porta-voz da ACNUR, o número de refugiados oriundos desse conflito já 

chegou a 660.000 pessoas. Todavia, os refugiados continuam esperando por horas para conseguir cruzar 

as fronteiras, podendo o deslocamento durar mais de dois dias. 

b. De acordo com a representante da agência, fatores como as baixas temperaturas e problemas de 

transporte agravam a situação. A ACNUR indica que a Polônia, a Romênia, a Hungria, a Eslováquia e a 

Moldávia são os principais destinos desse fluxo de refugiados. A Organização Mundial para a Migração 

(OIM) divulgou que existem cerca de 470 mil estrangeiros no território ucraniano. 

Figura 13 - Ucranianos caminham por longas distâncias para fugir da guerra 

 
https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/breves/numero-de-refugiados-da-ucrania-chega-a-660-mil-nesta 

-terca-feira/ 
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c. Conclusões Parciais 

Até o presente momento, observa-se o agravamento da crise humanitária na Ucrânia e o 

consequente esforço dos países limítrofes e da própria União Europeia em apoiar o acolhimento dessas 

pessoas, por meio da abertura de suas fronteiras e do apoio direto aos afetados pelo conflito. Ante o 

exposto, pode-se inferir que a crise humanitária está aumentando cada vez mais e que os efeitos colaterais 

poderão gerar impacto relevante na Europa, em especial nos campos psicossocial e econômico. 

 

6. Operações de Informação 

a. Narrativa 

1) Rússia 

a) Operações Militares Especiais russas na Ucrânia (narrativa mantida). 

b) Defender os interesses russos na Ucrânia (narrativa mantida). 

c) Proteger a população russa em Donbass (narrativa mantida). 

d) Refutar a expansão da OTAN junto às fronteiras russas (narrativa mantida). 

e) A OTAN já realizou 5 (cinco) ondas de expansão, desde 1991 - colapso da ex-URSS (narrativa 

mantida). 

f) É a OTAN que está ameaçando a Rússia (devido a sua expansão para o leste) e não o contrário 

(narrativa mantida). 

g) Combater o pretenso nazifascismo ucraniano que aplaca a população de etnia russa, sobretudo 

no leste da Ucrânia (narrativa mantida). 

h) Ameaça nuclear por parte da Rússia (narrativa mantida). 

i) A Rússia acusa o chamado “ocidente” de desencadear uma campanha de informação contra a 

Rússia (nova narrativa). 

2) Ucrânia 

a) A resistência ucraniana surpreendeu os russos (narrativa mantida). 

b) Princípio de autodeterminação dos povos (narrativa mantida). 

c) Heroísmo do povo ucraniano (narrativa mantida). 

d) Elevação a Herói do presidente Zelensky (ucraniano) (narrativa mantida). 
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e) Destaque à desproporcionalidade de potência militar entre a Ucrânia e a Rússia, na tentativa 

de associar a imagem desse conflito ao episódio bíblico de Davi (Ucrânia) x Golias (Rússia), para envidar 

esforços com o intuito de sensibilizar a Comunidade Internacional (CI) a ter empatia pela causa ucraniana, 

ao passo que condena e isola a Rússia (narrativa mantida). 

f) Solicitação de adesão da Ucrânia à União Europeia (narrativa mantida). 

g) A Ucrânia acusa a Rússia de realizar bombardeios (narrativa mantida). 

h) A Ucrânia acusa a Rússia de realizar ataques terroristas e crimes de guerra (nova narrativa). 

3) Ocidente 

a) A resistência ucraniana surpreendeu os russos (narrativa mantida). 

b) Princípio de autodeterminação dos povos (narrativa mantida). 

c) Intimidação da Rússia por meio da “Sanção Nuclear” - desligamento da Rússia do sistema 

financeiro internacional (SWIFT) - (Assemelha-se a “Fogos no interior da posição”, pois prejudicará 

ambos os lados) (narrativa mantida). 

d) Reverberação no ambiente informacional da realização de sessão extraordinária da 

Assembleia Geral da ONU (narrativa mantida). 

e) A adesão às novas sanções por mais países ocidentais, a fim de isolar a Rússia por meio de 

ações indiretas (narrativa mantida). 

f) Recrudescimento da narrativa de apelo e clamor do ocidente em favor da Ucrânia e contra a 

Rússia (nova narrativa). 

g) Acusação massiva pelas mídias ocidentais da ocorrência de crimes de guerra realizados pela 

Rússia (nova narrativa). 

c. Conclusões Parciais 

1) Mantém-se uma disputa pelo controle da narrativa, a fim de se moldar a percepção dos diversos 

públicos-alvo acerca dos desígnios e causas/consequências do conflito. 

2) A Rússia continua com a sua narrativa de legítima defesa em face da expansão da OTAN em 

direção às suas fronteiras. 

3) O Ocidente e a Ucrânia exploram a desproporcionalidade da Rússia em relação à Ucrânia. 
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4) O isolamento imposto à Rússia é recrudescido pelos países ocidentais, por meio de sanções nas 

expressões econômica, psicossocial, política, militar e científico-tecnológica. 

5) Existe, por parte da narrativa ocidental, um clamor em prol da causa ucraniana, demonizando a 

figura de Vladimir Putin. 

6) O Ocidente recrudesceu a disseminação de produtos no ambiente informacional, pautando a 

“acusação de atrocidades” da campanha militar russa, sobretudo no que diz respeito ao bombardeamento 

de alvos civis. 

7) Por fim, não se nota, por parte da Rússia, uma sensibilização perante a opinião pública 

internacional que, majoritariamente, condena a invasão russa. A chamada “perda de liberdade de ação” 

motivada, muitas vezes, pela falta de legitimidade, parece, por hora, não afetar Vladimir Putin em sua 

campanha militar. 

 

7. Aviação 

a. O misterioso caso da falta de emprego da Força Aérea Russa no conflito contra a Ucrânia 

1) Até o presente momento, uma das perguntas que ainda não puderam ser respondidas é a seguinte: 

Por que a Rússia lançou uma campanha militar a um custo enorme e depois se recusou a usar a grande 

maioria de suas aeronaves de combate de asa fixa? 

2) A invasão russa na Ucrânia começou nas primeiras horas de 24 de fevereiro de 2022. Uma salva 

de mísseis balísticos e de cruzeiro destruíram os principais radares terrestres de alerta antecipados da 

Ucrânia. Tais ataques tiveram a finalidade de cegar a Força Aérea Ucraniana (UkrAF) e, em alguns casos, 

também pretendiam dificultar os movimentos das aeronaves, criando crateras nas pistas das principais 

bases aéreas. Além desses alvos, os ataques também atingiram várias baterias de mísseis terra-ar (SAM) 

S-300P de longo alcance ucranianos, que tinham mobilidade limitada, devido à falta de peças 

sobressalentes a longo prazo. 

3) Esses ataques iniciais seguiram o  mesmo padrão adotado pelos norte-americanos em suas 

intervenções no pós-Guerra Fria. O próximo passo deveria ter sido a montagem de operações de ataque 

em larga escala por parte das Forças Aeroespaciais Russas (VKS) para destruir o UkrAF. Com seu 

sistema de alerta antecipado inoperante e algumas pistas com crateras, o UkrAF ficou vulnerável a 
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ataques de aeronaves, como o Su-34 com munições guiadas, ou mesmo caças Su-30 multifunção, com 

munições predominantemente não guiadas. Entretanto, isso não aconteceu. 

4) Em vez disso, os cerca de 300 aviões de combate modernos que a Forças Aeroespaciais Russas 

haviam posicionado dentro do alcance das principais zonas de ação de combate na Ucrânia, 

provavelmente devem ter permanecido no solo durante os primeiros quatro dias de combate, postura que 

permitiu que a UkrAF continuasse voando e obtivesse sucesso na interceptação de helicópteros de ataque 

russos. A falta de caças russos de asa fixa e a falta de surtidas de aeronaves de ataque também permitiram 

que os operadores de SAM e as tropas ucranianas com MANPADS, engajassem diversos helicópteros 

russos. Esses elementos contribuíram para a significativa falta de sucesso e para as pesadas perdas 

sofridas pela Rússia durante a operação de assalto aeromóvel no aeroporto de Hostomel. 

b. Conclusões Parciais 

1) Possíveis razões que poderiam explicar a falta de emprego da Força Aérea Russa para garantir a 

superioridade aérea: 

a) Quantidade limitada de munições guiadas de precisão (PGMs) disponíveis para a maioria das 

unidades de caça da VKS. Durante as operações de combate na Síria, apenas a frota Su-34 fez uso regular 

de PGMs. Cumpre mencionar que essas aeronaves de ataque especializadas recorreram regularmente às 

bombas não guiadas e a ataques com foguetes, aspectos que indicam a falta de adestramento para o uso 

dessa munição e um possível esgotamento do estoque dela, após a campanha da Síria; 

b) A VKS não está confiante em sua capacidade de desconflitar, com segurança, as surtidas de 

aeronaves em larga escala com a atividade das baterias de mísseis terra-ar russas, operadas pelas Forças 

Terrestres. A atuação em zonas de engajamento conjuntas, nas quais aeronaves de combate e sistemas 

SAM podem engajar forças inimigas, simultaneamente, em um ambiente complexo e sem o risco de 

fratricídio, é extremamente difícil e requer estreita coordenação e sincronização entre as forças; e 

c) O número relativamente baixo de horas de voo que os pilotos da VKS realizam a cada ano. 

Embora seja difícil encontrar números precisos em cada Organização Militar, declarações oficiais russas 

sugerem uma média de 100 a 120 horas por ano. Além desse número baixo de horas de voo, há falta de 

acesso a simuladores modernos para treinamento. Portanto, apesar da Rússia ter realizado um 

impressionante programa para modernizar uma frota de cerca de 350 novas aeronaves de combate na 
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última década, os pilotos da VKS parecem estar apresentando dificuldades para empregar, de forma 

efetiva, as capacidades operativas de suas aeronaves. Se for esse o caso, o comando da VKS pode hesitar 

em se comprometer com operações de combate em larga escala, as quais mostrariam uma lacuna entre 

as percepções externas e a realidade de suas capacidades. 

2) Por fim, a falta de emprego da Força Aérea Russa para garantir a superioridade aérea permitiu 

que a UkrAF continuasse voando, cumprindo missões de ataque ao solo e de contraposição aérea 

defensivas (DCA). Estas parecem ter tido sucesso na interceptação de alguns helicópteros de ataque 

russos e aeronaves de transporte. 


