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Atualizado até as 22:00 h de 6 de março de 2022 

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

a. Situação das frentes de combate (060900 Mar 22) 

Figura 1 - Situação das frentes de combate na Ucrânia 

 
Fonte: https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates. 
 

b. Principais ações relatadas relacionadas à F Cmb M21 

1) As forças russas na Ucrânia podem ter entrado em uma breve pausa operacional, 

possivelmente iniciada em 05 de março, enquanto se preparam para retomar as operações contra Kiev, 

Carcóvia, Mykoçayiv e Odessa. As tropas russas não lançaram grandes operações ofensivas terrestres 

contra essas localidades nas últimas 36 horas, mesmo com o rompimento do cessar-fogo. 

2) No eixo norte, as forças russas tentam abrir uma nova direção de ataque, que permitiria 

avançar no cerco a Kiev. Esse esforço, provavelmente, será acelerado entre as próximas 24 a 48 horas, 

já que a ofensiva contra a capital parece ser o objetivo principal de Moscou. A cidade de Irpin, nos 

arredores de Kiev, foi alvo de intensos bombardeios aéreos na jornada de ontem.  

3) No eixo leste, as forças russas a leste de Carcóvia e ao norte de Luhansk estão em 

reorganização. As tropas russas devem insistir na ofensiva terrestre para conquistar Carcóvia. Nesse 

sentido, os bombardeios aéreos e fogos de artilharia sobre a localidade devem ser intensificados nos 

próximos dias. 

 
1  Fonte: https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates. 
 

https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates
https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates
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4) No eixo sudeste, as tropas russas continuaram o cerco e os bombardeios contra a localidade de 

Mariupol, já que o cessar-fogo estabelecido para o dia de 05 Mar não foi respeitado. A usina nuclear de 

Zaporizhia, a maior da Europa, encontra-se sob domínio russo, e seu nível de radiação mantém-se em 

condições normais. 

5) No eixo sul, tropas russas já ocupam efetivamente a localidade de Kherson, o que pode 

permitir que parte de suas tropas retomem a progressão em direção a Mykolayiv e Odessa. Tropas de 

Fuzileiros Navais russos, baseados na Crimeia, continuam a preparação para operações anfíbias, que 

provavelmente ocorrerão em Odessa.  

c. Principais declarações relacionadas à F Cmb M2 

1) Autoridades ucranianas2 

a) As Forças Conjuntas ucranianas estão realizando uma operação de defesa na parte leste do 

distrito operacional de Donetsk. O principal esforço defensivo está focado em defender a cidade de 

Mariupol e infligir danos às forças russas, enquanto mantêm outros esforços defensivos em 

Slobozhansky e na porção leste de Tavriya. 

b) Uma operação para defender a cidade de Chernihiv está em andamento na região de 

Siversky. Na direção de Volyn, medidas estão sendo tomadas para preparar a zona de defesa em um 

determinado perímetro da fronteira da Ucrânia. 

c) Além disso, unidades das Forças Armadas da Ucrânia neutralizaram o comandante do 247º 

Regimento de Guardas de Assalto do Distrito Militar do Sul, das Forças Armadas russas, o coronel 

Konstantin Zizevsky. 

d) As seguintes baixas em material foram reportadas nas últimas 36 horas: dois aviões dos 

ocupantes russos foram abatidos, sendo três pilotos feitos prisioneiros; cinco helicópteros e um drone 

inimigo foram abatidos. 

2) Autoridades russas3 

a) Segundo o representante oficial do Ministério da Defesa russo, Major-General Igor 

Konashenkov, "a Rússia decidiu retomar sua ofensiva porque Kiev mostrou pouco interesse em 

influenciar os nacionalistas e parece que não quer prolongar o regime de cessar-fogo".  

 
2  Fonte: https://www.kmu.gov.ua/en/news/operativa-informaciya-minoboroni-stanom-na-1800-05032022-shhhodo-rosijsko 

go_vtorgnennya 
3  Fonte: https://br.sputniknews.com/20220305/10-dia-da-operacao-especial-da-russia-na-ucrania-21692825.html 

https://www.kmu.gov.ua/en/news/operativa-informaciya-minoboroni-stanom-na-1800-05032022-shhhodo-rosijsko
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b) O porta-voz informou que os batalhões nacionalistas ucranianos aproveitaram o cessar-fogo 

decretado pela Rússia para "reagrupar suas forças e reforçar suas posições". 

c) Segundo o Ministério da Defesa da Federação Russa, o exército russo já eliminou 2.119 

instalações da infraestrutura militar da Ucrânia durante a operação especial. 

d) Segundo declaração do presidente da Rússia, Vladimir Putin, o exército russo está 

alcançando os seus objetivos propostos para a operação especial do país na Ucrânia, que avança de 

acordo com o planejamento do Estado-Maior das Forças Armadas russas. 

d. Combates em área edificada no conflito Rússia-Ucrânia4 

1) Os combates em áreas edificadas no conflito em tela têm sido caracterizados por cercos 

estabelecidos no perímetro dos principais centros urbanos da Ucrânia, combinados com intensos fogos 

de artilharia e bombardeios aéreos. Tal modus operandi foi observado por ocasião da tomada de 

Kherson e da ofensiva contra Carcóvia e Mariupol.  

2) As lideranças locais de Mariupol, cidade portuária estratégica em território ucraniano, alegam 

que a localidade está submetida a um bloqueio total, sem acesso à água, luz e transportes. A segunda 

tentativa de estabelecimento de um corredor humanitário, em 06 Mar, fracassou novamente, 

impossibilitando a evacuação de não combatentes.  

3) O porto de Mariupol dá acesso ao Mar de Azov, próximo à Crimeia, região anexada pela 

Rússia em 2014. A conquista da localidade assegura aos russos o acesso ao leste ucraniano, pelo eixo 

sul, permitindo um cerco às tropas ucranianas posicionadas na região. 

e. Conclusões Parciais 

1) Observa-se no conflito a relevância do planejamento de possíveis pausas operacionais, tendo 

em vista a necessidade de reorganização e ressuprimento das tropas russas que avançam no território 

ucraniano. 

2) O combate em áreas edificadas torna ainda mais difícil uma Operação de Evacuação de Não 

Combatentes, como tem sido observado em Mariupol, onde ambos os lados se acusam de rompimento 

do cessar-fogo estabelecido. Tal aspecto dificulta, ou até mesmo impossibilita, a retirada de civis da 

zona de conflito, com impacto direto nas considerações civis. 

 

 

 
4 Fonte: https://g1.globo.com/mundo/ao-vivo/guerra-ucrania-russia-putin-invasao.ghtml. 
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2. Função de Combate Fogos 

a. 02 de Março 

1) Bombardeios no subúrbio ocidental de Kiev (Vyshneve) e na cidade de Zhyomyr (Figura 2) - 

importante nó rodoviário a cerca de 150 km da capital - assinalam os preparativos para o isolamento ao 

oeste da capital, com a conquista de regiões que dominam as vias de acesso ao centro político 

ucraniano.  

Figura 2 - Bombardeio à ZHYTOMYR 

 
Fonte: G1. 
 

2) Os bombardeios, especificamente em Kharkiv (Figura 3), acentuaram-se durante a madrugada 

de 02 de março, incluindo fogo de saturação de aérea. Estima-se que haja mais de 21 (vinte e um) 

residentes mortos. Fontes do governo ucraniano alegam que áreas residenciais, a Sumy State 

University, bem como instalações da polícia local foram severamente atingidas. A intensificação do 

emprego da artilharia pode representar o prelúdio para a fase do ataque por terra à localidade 

supramencionada. 

Figura 3 - Bombardeio à Kharkiv 

 
Fonte: G1. 
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3) Consoante com as fontes oficiais ucranianas, o Ministério da Defesa da Federação Russa 

anunciou sua intenção de bombardear o "Serviço de Segurança da Ucrânia" no centro da capital 

ucraniana - Kiev. O governo local mencionou a presença do monumento arquitetônico da Hagia 

Sophia com mosaicos e afrescos do século XI, listados como patrimônio da humanidade. Nessa mesma 

linha de raciocínio, sob a acepção do planejamento de fogos, é importante invocar as medidas de 

coordenação de apoio de fogo restritivas para a proteção de construções de tamanha importância.  

4) Ocorreu uma intensificação de fogos com MLRS russo em Kiev. As forças russas realizaram 

barragens de lançadores múltiplos de fogos em Chernihiv e concentram tropas para um possível 

investimento.  

b. 03 de Março: 

Os fogos mantiveram-se com volume significativo sobre as localidades de Kharkiv (Figura 4) e 

de Mariupol, precedendo qualquer investimento com tropa. Do exposto, pode-se inferir que as cidades 

em questão, combinadas com a capital Kiev, materializam os esforços russos para os dias 

subsequentes. 

Figura 4 - Bombardeio à Kharkiv 

 
Fonte: G1. 

 

c. 04 de Março 

1) Observou-se a manutenção dos fogos direcionados para as localidades de Kiev, Mariupol e 

Kharkiv, conforme abaixo: 

a) apoio de fogo na localidade de Borodianka - NW do centro político ucraniano - outro 

importante nó de acesso à capital, cujo objetivo é contribuir para a conquista de acidentes capitais que 

assegurem o isolamento de Kiev; e 
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b) emprego massivo de fogos de interdição, como barragens de artilharia de tubo e de foguetes 

sobre Kharkiv e Mariupol. 

Figura 5 - Bombardeio à Borodianka 

 
Fonte: AFP. 

 

d. 05 de Março 

1) A Ucrânia diz que corredores de evacuação estão sendo preparados para abertura em Mariupol 

e Volnovakha - ambas a sudeste do país – o que revela uma tendência de priorização de atenção às 

considerações civis em localidades onde há uma prevalência de população russófona. Contudo, o 

prefeito de Mariupol acusa os russos de não interromperem o emprego de artilharia sobre a localidade, 

encetando efeitos deletérios para a comunidade local. 

2) A situação permanece inalterada, isto é, com o emprego massivo de artilharia sobre Kharkiv. É 

esperada uma dificuldade adicional para o investimento nessa localidade, uma vez que os escombros 

provocados pelo bombardeio, seguramente, obstaculizarão o progresso das tropas atacantes. 

e. 06 de Março 

Na jornada de 06 de março, uma nova tentativa para instituir os corredores humanitários foi feita, 

particularmente nas localidades de Mariupol e Volnovakha (Figura 7), o que reacende a importância 

das medidas de coordenação de apoio de fogo, especialmente as restritivas, com o objetivo de 

assegurar as considerações civis no teatro de operações. 
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Figura 6 - Corredores Humanitários 

 
Fonte: G1. 

 

f. Conclusões Parciais: 

1) O emprego de fogos tem sido concentrado em três localidades: Kharkiv, Kiev e Mariupol. 

Essas ações cinéticas revelam, possivelmente, o esforço russo para os próximos momentos do 

combate. É sabido que a geração de escombros nessas cidades poderá, possivelmente, retardar as 

tropas atacantes durante o investimento. 

2) Um aspecto que tem se destacado é a reduzida campanha aérea na guerra. Isto, entretanto, 

otimiza a consecução de fogos de artilharia, uma vez que requer menor coordenação do espaço aéreo, 

particularmente para a artilharia de foguetes. 

 

3. Função de Combate Movimento, Manobra e Proteção (Engenharia) 

a. O Ministério da Defesa da Rússia publicou um vídeo em que tropas russas realizam uma travessia 

de curso d'água sem oposição (Figura 8), provavelmente em Teteriv, ao oeste de Kiev.  É provável que 

se trate de forças do eixo norte e parte de comboio logístico em aproximação para o cerco da capital. 
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Figura 7 - Transposição de Curso d’água 

  

  

Fonte: Twitter5. 

 

b. Foram reportados trabalhos em diversas partes da Ucrânia de equipes de neutralização e 

destruição de artefatos explosivos (EOD Teams), fatos ilustrados na figura 9. O massivo emprego de 

artilharia, minas e bombas de aviação por forças russas, inclusive em cidades, tem como consequência 

o aumento do risco que tais artefatos representam, não só para as forças militares, como também para a 

população civil, representando também possível violação a normas de direito dos conflitos armados. 

Figura 8 - Equipe de neutralização e destruição de artefatos explosivos 

   

   

Fonte: Twitter. 

 

 
5 Fonte: https://twitter.com/dprkjones/status/1499296112716484615?s=24. 

https://twitter.com/dprkjones/status/1499296112716484615?s=24
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c. Há relatos de que o emprego de minas anticarro têm contribuído para diminuir a velocidade do 

avanço russo. Em Mariupol, foram realizados lançamentos de minas e obstáculos em diversas praias. 

Na fronteira com a Crimeia, há informações de que, desde 2014, foram lançados campos de minas. 

Figura 9 - Emprego de minas 

  

  

Fonte: Twitter; Youtube6. 

 

d. Uma ponte que conecta Odessa, região separatista pró-Rússia da Transnístria, na Moldávia, foi 

destruída. A finalidade é dificultar que cerca de 2000 soldados russos estacionados naquela região se 

juntem às forças russas em um provável ataque à cidade de Odessa. Na mesma região, os ucranianos 

seguem preparando as defesas para contrapor um ataque das forças russas.  

Figura 10 - Preparação defensiva em Odessa 

  

  

Fonte: Twitter. 

 
6 Fonte: https://twitter.com/oryxspioenkop/status/1499914837715046405?s=24.  

https://twitter.com/oryxspioenkop/status/1499914837715046405?s=24
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e. Há relatos, ainda, de que a ponte principal de Mykolaiv está preparada para ser destruída. Caso 

isto ocorra, poderá atrasar de forma significativa o avanço russo para Odessa. Supostamente, a ponte 

mais próxima na região sobre o Rio Bug (Figura 12) está na localidade de Voznesensk, cerca de 100 km 

ao norte. 

Figura 11 - Ponte sobre o rio BUG 

 
Fonte: Twitter7. 
 

f. Nas proximidades de Kiev, forças ucranianas supostamente abriram comportas das represas do rio 

Dniepre ao norte da capital (Figura 13). A finalidade é aumentar o valor defensivo do terreno, 

reduzindo a mobilidade das tropas russas que avançam para cercar a cidade. 

Figura 12 - Abertura de comportas das represas do rio DNIEPRE 

 

Fonte: Twitter8. 

 

g. Conclusões Parciais 

1) Os esforços ucranianos para impedir o avanço das forças russas em direção aos seus principais 

objetivos têm tido contribuição relevante de tarefas de contramobilidade, as quais têm se mostrado 

efetivas, como a destruição de pontes e trabalhos de organização do terreno.  

 
7 Fonte: https://twitter.com/Osinttechnical/status/1499831083835219976. 
8 Fonte: https://twitter.com/militarylandnet/status/1499786877448200192?s=24 
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2) Há, ainda, uma crescente importância de medidas de proteção às tropas e à população civil, em 

especial devido ao emprego massivo de fogos por parte das forças russas. 

 

4. Assuntos Civis  

a. Na quinta-feira (03 de março de 2022), após o segundo encontro de negociações entre Rússia e 

Ucrânia terminar sem acordo, os países concordaram com os corredores humanitários, o que permitirá 

que a evacuação de não combatentes ocorra de forma mais segura, uma vez que se trata de um acordo 

entre os países contendores, facilitando a chegada de apoio aos refugiados9. 

b. O corredor humanitário (Figura 14) teve por finalidade principal evacuar as cidades de Mariupol 

e Volnovakha, no leste da Ucrânia, para que civis residentes naquela região pudessem sair da área de 

conflito. Em sua maior parte, dirigem-se às proximidades de Lviv, fronteira com a Polônia. Essa 

medida delimita um espaço físico a partir da área de conflito para um Local de Destino Seguro (LDS) 

e é acompanhada de um acordo de cessar fogo temporário para mitigar o risco aos refugiados. 

Figura 13 - Rota do corredor humanitário na Ucrânia 

 
Fonte: Revista Fórum10. 

 

c. Conclusão Parcial 

Em 7 dias de conflito, aproximadamente de 1 milhão de pessoas fugiram da Ucrânia, uma média 

de cerca de cento e trinta mil pessoas por dia. Isso representa, além de uma grande crise humanitária, 

uma consequência direta para os países vizinhos, em especial a Polônia, destino de metade dessas 

 
9 Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/russia-e-ucrania-concordam-com-corredor-humanita rio-e-3a-rodada a-

de-negociacoes/ 
10 Fonte: https://revistaforum.com.br/global/2022/3/5/russia-decreta-cessar-fogo-para-cumprir-acordo-de-corredores-human 

itarios-111049.html 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/russia-e-ucrania-concordam-com-corredor-humanita%20rio-e-3a-rodada%20a-de-negociacoes/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/russia-e-ucrania-concordam-com-corredor-humanita%20rio-e-3a-rodada%20a-de-negociacoes/
https://revistaforum.com.br/global/2022/3/5/russia-decreta-cessar-fogo-para-cumprir-acordo-de-corredores-human%20itarios-111049.html
https://revistaforum.com.br/global/2022/3/5/russia-decreta-cessar-fogo-para-cumprir-acordo-de-corredores-human%20itarios-111049.html
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pessoas, que será impactada indiretamente pelo conflito nos seus setores econômico, político e 

psicossocial11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Fonte: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/03/03/representantes-da-ucrania-e-da-russia-concordam-em-cria 

r-corredores-humanitarios-para-saida-de-civis.ghtml 

 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/03/03/representantes-da-ucrania-e-da-russia-concordam-em-cria%20r-corredores-humanitarios-para-saida-de-civis.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/03/03/representantes-da-ucrania-e-da-russia-concordam-em-cria%20r-corredores-humanitarios-para-saida-de-civis.ghtml

