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1. Estratégia, Geopolítica e Relações Internacionais 

A questão dos refugiados e deslocados internos presente no conflito da Ucrânia é um assunto 

extremamente sensível e que deve adquirir cada vez mais peso nos processos de tomada de decisão em 

todos os níveis de planejamento dos países envolvidos na guerra, mesmo porque o uso de fluxos 

migratórios como ferramenta de coerção estatal não é nenhuma novidade, conforme afirma a cientista 

política Kelly Greenhill em seu livro “Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, Coercion and 

Foreign Policy”. 

“Há muito tempo que a utilização de pessoas deslocadas como instrumentos não militares de 

coerção no âmbito estatal é uma característica comum da política internacional. De fato, houve pelo 

menos 75 tentativas de efetuar esse tipo de coerção frequentemente assimétrico, desde o 

estabelecimento da Convenção de Refugiados de 1951. As Migrações Coercitivas Planejadas são 

os movimentos populacionais transfronteiriços reais ou ameaçados, que são deliberadamente 

criados ou manipulados como instrumentos de dissuasão ou compulsão, com o objetivo de impedir 

ou induzir mudanças de conduta política ou de extrair concessões políticas, militares e econômicas 

de um ou mais Estados-alvo” (GREENHILL, 2010). 
 

Como um exemplo recente de tal prática, a crise de refugiados ocorrida na Bielorrússia em 2020 foi 

vista por muitos países da União Europeia (EU) e da Comunidade Internacional como uma 

instrumentalização dos migrantes por parte do governo da Bielorrússia, incentivando pessoas do Oriente Médio, 

África e Índia a entrar nos países da UE. 

Figura 1 - Imigrantes na fronteira entre Bielorússia e Polônia 

 
Fonte: Polish Defence Ministry/REUTERS. 
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Além disso, a Europa já sofre com uma sobrecarga de imigrantes, fruto de um fluxo contínuo que de 

tempos em tempos é intensificado por eventos pontuais, como no caso da Guerra da Síria iniciada em 

2011, onde mais de 1 milhão de refugiados sírios entraram nos países da UE.  

Atualmente, segundo dados do “Migration Data Portal”, existem mais de 86 milhões de imigrantes 

vivendo no Velho Continente, contabilizando cerca de 11% de sua população, o que provoca uma enorme 

pressão nos serviços essenciais e no mercado de trabalho desses países. 

Mais especificamente em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, segundo dados do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), mais de 2,3 milhões de pessoas já deixaram 

a Ucrânia em direção a outros países da Europa. 

Tabela 1 - Número de refugiados 

 
Fonte: ACNUR, 2022. 

 

Segundo o mesmo Comissariado, essa é uma crise migratória com potencial para se tornar a maior da 

Europa ocorrida neste século, podendo chegar a mais de 6 milhões de refugiados. Vale observar 

atentamente esse cenário, que, mesmo não intencionalmente, deverá influenciar as decisões no decorrer do 

conflito. 

 

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

a. Situação das frentes de combate (101500 Mar 22) 

 

 

 

 

 

 



 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

PANORAMA DO CONFLITO DA UCRÂNIA - Nr 07 

 

 
 

Figura 2 - Situação das frentes de combate 

 
Fonte: https://www.aljazeera.com/news/2022/3/9/fighter-jets-to-ukraine-risks-escalation-us-says-liveblog  

 

b. Principais ações relatadas relacionadas à F Cmb M21 

1) As forças russas estão envolvidas em cinco eixos neste momento: 

a) Esforço principal - Eixo Norte - Conquista da Capital Kiev (composto por três esforços 

secundários); 

b) Esforço Secundário 1 - Eixo Nordeste - Conquista de Kharkiv; 

c) Esforço Secundário 2 - Eixo Leste - Conquista do Oblast de Lugansk; e 

d) Esforço Secundário 3 - Eixo Sudeste - Conquista Mariupol. 

2) No eixo norte, as operações russas pretendem cercar a cidade Kiev a partir do noroeste, oeste e 

leste. O equivalente a 1 (uma) brigada reforçada russa, supostamente, tentou avançar em direção à capital 

Kiev por meio de seu flanco oeste e fez pouco progresso. Operações menores continuaram lentamente a se 

consolidar e gradualmente a estender o cerco a sudoeste da capital. As operações russas nos arredores de 

Kiev permanecem em calmaria provavelmente porque os russos estão se concentrando para garantir as 

longas linhas de comunicação que levam para essas regiões, a partir de bases russas em torno de Sumy e 

Chernihiv em face das ações ucranianas nessas linhas. 

3) No eixo nordeste, em Kharkiv, a situação pouco mudou. Os ucranianos ainda estão disparando 

morteiros intermitentes e fogo de artilharia de áreas residenciais em direção ao anel viário de acesso à 

cidade. Os russos provavelmente desviaram um poder de combate considerável de Kharkiv para se 

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

https://www.aljazeera.com/news/2022/3/9/fighter-jets-to-ukraine-risks-escalation-us-says-liveblog
https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates


 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

PANORAMA DO CONFLITO DA UCRÂNIA - Nr 07 

 

 
 
concentrar na captura de Sumy. O Estado-Maior Ucraniano informou em 9 de março de 2022 que os 

russos estavam concentrando aeronaves para apoiar possíveis operações aéreas como parte de preparativos 

maiores para atacar Sumy. 

4) No eixo leste, em Donbass, as forças russas, por meio das tropas da República Popular de 

Lugansk, assumiram o controle dos assentamentos de Toshkovka e Grachevo. As Forças da República 

Popular de Donetsk avançaram quatro quilômetros e capturaram os assentamentos de Signalnoye, 

Taramchuk, Elena e Trudovoye.  

5) No eixo sudeste, em Mariupol, unidades da Milícia Popular de Donbass, Pró-Rússia, avançaram 

mais de 1 (um) quilômetro em 24 horas. As forças russas continuam a cercar e bombardear Mariupol, 

resultando na destruição amplamente relatada de uma maternidade na cidade. Mantém-se a preocupação 

com a Usina Nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, que se encontra sob domínio russo. Seu nível de 

radiação mantém-se em condições normais.  

6) No eixo sul, as forças russas em torno de Kherson aparecem concentradas na movimentação em 

direção a Mykolayiv e, finalmente, para o oeste em direção a Odessa (embora possam tentar deslocar-se 

para nordeste em direção a Zaporizhia em vez de Odessa). Os avanços russos foram limitados ao longo da 

estrada de Mykolayiv em direção a Novyi Buh, sendo de pequena escala e não tiveram muito sucesso. 

Figura 3 - Manobra Russa 

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

c. Principais declarações relacionadas à F Cmb M2 
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1) Autoridades ucranianas2  (em 101200 Mar 22) 

a) As Forças de Defesa da Ucrânia estão repelindo e retendo a ofensiva das forças armadas russas 

em todas as direções. 

b) No eixo norte, na direção de Polissya, os ocupantes continuam a manter os assentamentos de 

Poliske, Kukhari, Borodyanka, Andriyivka, Motyzhyn, Horenychi, Bucha e Demydiv. O inimigo está 

tentando restaurar a eficácia de combate das unidades que sofreram pesadas perdas, reagrupa-se e não 

abandona a ideia de bloquear Kiev pelo oeste e sudoeste. A preparação e penetração de grupos inimigos de 

sabotagem e reconhecimento em Kiev, sob o pretexto de moradores evacuados dos assentamentos 

ocupados, não está descartada. 

c) Ainda no eixo norte, as Forças de Defesa da Ucrânia repeliram uma tentativa do inimigo de 

conquistar as regiões Irpin, sudoeste de Kiev, perto do assentamento de Moshchun. O inimigo foi repelido 

e o assentamento foi liberado. 

d) No eixo sul, na direção de Mykolayiv, o inimigo está tentando se estabelecer nos assentamentos 

de Luparevo, Pravdyno, Blagodatne, Novohryhorivka, Kalynivka, Kiselivka, Pershotravneve, 

Oleksandrivka, Burgunka, Bereslav e Tavriysk.  

e) Ainda no eixo sul, na direção da Crimeia, o agrupamento inimigo foi reforçado por um grupo 

tático de batalhão da 336ª Brigada Separada de Fuzileiros Navais da Frota do Báltico das Forças Armadas 

Russas. 

f) Em todas as direções, o inimigo está parado pelas Forças de Defesa da Ucrânia, não tendo 

sucesso e tentando manter as fronteiras e posições ocupadas. 

g) O governo russo estabeleceu uma Campanha de Informação para culpar a Ucrânia por um 

ataque de falsa bandeira química ou radiológica conduzido pela Rússia ou fabricado na Rússia contra 

civis, como pretexto para uma nova escalada russa.  

2) Autoridades russas3 

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

Konashenkov, porta-voz durante a operação para desmilitarizar a Ucrânia, as Forças Armadas Russas 

 
2 Fonte: https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-generalnogo-shtabu-ukrayini-stanom-na-1200 -10032022  
3 Fonte: https://tass.com/politics/1418861  

https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-generalnogo-shtabu-ukrayini-stanom-na-1200
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-generalnogo-shtabu-ukrayini-stanom-na-1200-10032022
https://tass.com/politics/1418861
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destruíram quase 2,8 mil instalações de infraestrutura militar, incluindo cerca de 90% dos aeródromos e 

complexos de defesa aérea. Assim, as Forças Armadas ucranianas não têm mais condições de controlar o 

espaço aéreo.  

b) O Ministério da Defesa russo apontou que quase não restam pilotos militares de primeira e 

segunda classe na Ucrânia e que algumas das aeronaves militares foram transferidas para a Romênia e não 

se opõem às tropas russas. Segundo o porta-voz:  “Hoje, apenas tentativas isoladas de missões de aviação 

de combate da Força Aérea Ucraniana são registradas”. 

c) O porta-voz disse ainda que, durante a operação na Ucrânia, 137 sistemas de defesa aérea S-

300, "Buk M-1" e S-125 foram destruídos, o que representa cerca de 90% de todos os complexos em 

serviço nas Forças Armadas da Ucrânia.  “Atualmente, o sistema de defesa aérea é apenas de natureza 

focal e não é capaz de neutralizar significativamente a aviação russa”. Segundo ele, as informações às 

tropas ucranianas são atualmente fornecidas por aeronaves de reconhecimento da OTAN, que estão de 

plantão no espaço aéreo polonês.  

d) Ainda conforme o porta-voz do Ministério da Defesa russo, em 9 de março de 2022, o 

Ministério divulgou uma ordem secreta da Guarda Nacional ucraniana que previa uma ofensiva contra o 

Donbass em março de 2022. Ele enfatizou que “a ordem continha um plano detalhado para preparar um 

grupo de ataque para realizar uma ofensiva na área de Donbass. Tal documento prevê o emprego de um 

grupo tático de batalhão da Quarta Brigada Operacional da Guarda Nacional para garantir o fornecimento 

dos suprimentos necessários e o subordina à 80ª Brigada de Assalto Aéreo das Forças Armadas da 

Ucrânia. Gostaria de salientar que, desde 2016, essa brigada foi treinada por instrutores dos EUA e da 

Grã-Bretanha em Lviv, de acordo com os programas de treinamento da OTAN”, ressaltou o porta-voz do 

Ministério da Defesa russo. 

d. Conclusões parciais4 

1) É provável que a batalha por Kiev continue sendo um assunto prolongado a menos que os russos 

possam lançar um ataque mais concentrado e coerente do que até o momento foi desencadeado. 

 
4 Fonte: Rusian Offensive Campaign Assessment, 2022. THE INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR. Disponível em: htt 

ps://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-update.  

https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates
https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates
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Provavelmente, estão tentando consolidar suas linhas de comunicação para fazer frente aos contra-ataques 

ucranianos e interrupções, de modo a estabelecer condições para atacar a capital pelo leste. 

2) É improvável que a Rússia tente tomar Kharkiv por meio de uma ofensiva terrestre nos próximos 

dias, mas provavelmente continuará os esforços para cercá-la e/ou contorná-la. 

3) As forças pró-russas e russas em Donetsk e Luhansk estão impulsionando para obter o controle de 

toda a extensão territorial dos Oblast de Donetsk e Luhansk, mas ainda não o fizeram. 

4) As forças russas continuam a se preparar para operações contra a cidade de Zaporizhya, mas 

ainda não as iniciaram em escala. 

5) As forças russas que se encontram em Kherson parecem cercar Mykolayiv pelo leste, mas ainda 

não cruzaram o Rio Bug do Sul. É improvável que as operações russas contra Odessa comecem antes que 

a Rússia estabeleça uma linha segura de controle da Crimeia através do Rio Bug do Sul. 

 

3. Função de Combate de Inteligência  

a. Emprego da fonte tecnológica da cibernética de obtenção de dados e de ataque cibernético contra os 

sistemas de Comando, de Comunicações e de Controle. 

1) A Ucrânia pleiteia guerra cibernética contra a Rússia desde 26 de fevereiro sob a iniciativa de 

convocação de especialistas em tecnologia da informação dispostos a ajudarem os ucranianos em âmbito 

mundial no domínio cibernético da internet por parte do Ministro da Transformação Digital Mykhailo 

Fedorov5. Isso ocorreu por meio de redes sociais, onde se pediu aos colaboradores que atuassem 

realizando ataques de negação de serviço DdoS - tipo de ciberataque em que criminosos usam várias 

máquinas para enviar solicitações a um servidor para sobrecarregá-lo e impedir que ele seja usado por 

usuários verdadeiros - para derrubar sites de empresas, de bancos e de governos da Rússia, além de 

proteger as infraestruturas estratégicas da Ucrânia, conforme mensagem abaixo e outras na sequência, que 

mostram diversos ataques cibernéticos6. 

 

 

 
5 Fonte: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/02/28/guerra-cibernetica-como-as-empresas-de-tecnologia-se-posicionam 

-na-guerra-da-ucrania-e-quais-sancoes-sofreram.ghtml.  
6 Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/02/26/ucrania-convoca-exercito-de-ti-para-batalha-ciberneticaghtml.  

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/02/28/guerra-cibernetica-como-as-empresas-de-tecnologia-se-posicionam
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Figura 4 - Ministro ucraniano solicitando voluntários para executarem ataques cibernéticos contra a Rússia 

 
Fonte: Twitter. 

2) Vários ataques foram registrados até o presente momento. O site oficial do Kremlin, por exemplo, 

ficou fora do ar e antes mesmo da ordem para que as tropas russas invadissem a Ucrânia, o país já era alvo 

de ataques digitais.  

Figura 5 - Ataques cibernéticos realizados por hackers aos sistemas de comando e controle russos 

 
Fonte: Twitter. 

 
Figura 6 - Ataques cibernéticos realizados por hackers aos sistemas de comando e controle russos 

 
Fonte: Twitter. 
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Figura 7 - Ameaça de ataques cibernéticos por grupo Anonymos aos sistemas de comando e controle russos 

 
Fonte: Twitter. 

 
 Figura 8 - Ataques cibernéticos realizados por hackers aos sistemas de comando e controle russos 

 
 Fonte: Twitter.  

 

3) Mais de uma centena de voluntários já se prontificaram a participar dos esforços digitais, 

caracterizando uma mudança na evolução da guerra, em que indivíduos externos - sem serem Estados - 

participam do conflito de forma direta, de seu próprio lar ou escritório7. 

b. Conclusões parciais 

1) Mais uma vez, o espaço cibernético da Internet vem se mostrando muito utilizado nesta Guerra 

do Século XXI, ratificando a necessidade de domínio da capacidade de Guerra Cibernética para as guerras 

futuras e dos Estados em todos os níveis – político, estratégico, operacional e tático. 

 
7 Fonte: https://canaltech.com.br/seguranca/ucrania-lista-mais-de-30-alvos-para-guerra-cibernetica-contra-a-russia -210272/ 
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2) Verifica-se, ainda, a necessidade de desenvolver capacidades de segurança das informações e 

comunicações, da produção do conhecimento por meio do domínio da Internet, da exploração cibernética 

e da exploração e monitoramento eletrônico. 

3) A atual guerra já mostra uma evolução no contexto da Guerra Híbrida: grupos de indivíduos ou 

hackers com conhecimento de cibernética, participando do conflito ao realizarem ataques ou explorações 

cibernéticas junto aos países contendores de dentro de seus lares ou de seus escritórios, o que torna o 

ambiente de operações militares ainda mais complexo. 

 

4. Função de Combate Proteção (Artilharia Antiaérea)  

a. O Ministério de Defesa da Rússia afirmou que 90% dos aeródromos militares ucranianos já foram 

desativados e que praticamente não há pilotos ucranianos treinados de primeira e segunda classe, de modo 

que, atualmente, apenas tentativas isoladas de surtidas por aeronaves de combate das forças aéreas 

ucranianas são registradas. Além disso, afirmou que as forças aeroespaciais russas na terra e no ar 

destruíram 89 aviões de combate e 57 helicópteros e que parte das aeronaves ucranianas voaram para a 

Romênia e não participam das batalhas. A Rússia acrescentou que destruíram mais de 90% dos sistemas 

de mísseis antiaéreos de longo e médio alcance em serviço, o que demonstra que seus meios foram 

capazes de causar grandes danos à defesa antiaérea ucraniana8. 

b. Além disso, o Ministério da Defesa russo mencionou que, com quase todos os aeródromos militares 

desativados e com capacidade de voo bastante reduzida, a Ucrânia está recebendo dados de controle aéreo 

das aeronaves E-3 Sentry da OTAN. As aeronaves AWACS (Airborne Warning and Control System) da 

OTAN patrulham o espaço aéreo aliado na Europa Oriental desde o início do conflito, de modo a prevenir 

os países aliados quanto a possíveis ataques. Isso demonstra a importância de se contar a todo o momento 

com o alerta antecipado de incursões aéreas, o qual tem grande valor para a Defesa Antiaérea. 

  

 

 

 

 

 
8 Fonte: https://www.cavok.com.br/com-aerodromos-e-avioes-incapacitados-ucrania-estaria-recebendo-dados-de-inteligencia-d 

e-awacs-da-otan 

https://www.cavok.com.br/com-aerodromos-e-avioes-incapacitados-ucrania-estaria-recebendo-dados-de-inteligen%20cia-de-awacs-da-otan
https://www.cavok.com.br/com-aerodromos-e-avioes-incapacitados-ucrania-estaria-recebendo-dados-de-inteligen%20cia-de-awacs-da-otan
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Figura 9 - Aeronave AWACS da OTAN 

 
Fonte: https://www.cavok.com.br/com-aerodromos-e-avioes-incapacitados-ucrania-estaria-recebendo-dados-

de-inteligencia-de-awacs-da-otan 

 

c. O Pentágono disse que não intermediará a transferência de caças MIG-29 poloneses para a Ucrânia, 

pois considera que esse ato poderia provocar retaliações graves por parte da Rússia. Ao invés disso, 

acredita que a Ucrânia se beneficiará mais com a continuação do envio de sistemas de defesa antiaérea, os 

quais têm sido bastante eficazes contra as aeronaves russas, incluindo os Manpads (Man-Portable Air 

Defense Systems). Com isso, pode-se esperar a continuidade do emprego de Manpads no conflito, no qual 

tem demonstrado sua relevância9. 

d. Os Estados Unidos instalaram duas baterias de mísseis Patriot, aparentemente, no aeroporto de 

Rzeszow - Polônia, próximo à fronteira com a Ucrânia Segundo o Departamento de Defesa, os sistemas 

estão sendo utilizados de forma defensiva para se contrapor a uma potencial ameaça aos EUA e seus 

aliados.  

e. A Ucrânia continua a divulgar ataques aéreos feitos pelo drone Bayraktar, de origem turca. No caso, 

foi divulgada a destruição de um sistema de Artilharia Antiaérea. O referido drone tem sido capaz de 

penetrar na defesa de artilharia antiaérea russa e contribuir na luta pelo espaço aéreo. Assim, verifica-se a 

importância da defesa de artilharia antiaérea conseguir se contrapor a esse tipo de vetor. 

f. O Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas divulgou o abate de um Su-25 por parte da aviação 

ucraniana, evidenciando que o espaço aéreo continua contestado por ambas as partes. 

 
9 Fonte: https://www.thedrive.com/the-war-zone/44675/u-s-says-it-will-not-support-high-risk-transfer-of-polish-mi g-29s-to-uk 

raine 

https://www.cavok.com.br/com-aerodromos-e-avioes-incapacitados-ucrania-estaria-recebendo-dados-de-inteligencia-de-awacs-da-otan
https://www.cavok.com.br/com-aerodromos-e-avioes-incapacitados-ucrania-estaria-recebendo-dados-de-inteligencia-de-awacs-da-otan
https://www.thedrive.com/the-war-zone/44675/u-s-says-it-will-not-support-high-risk-transfer-of-polish-mi%20g-29s-to-uk%20raine
https://www.thedrive.com/the-war-zone/44675/u-s-says-it-will-not-support-high-risk-transfer-of-polish-mi%20g-29s-to-uk%20raine
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g. A Ucrânia divulgou a captura de um sistema antiaéreo Pantsir-C1 por parte das Forças Especiais 

ucranianas. Verifica-se a importância de se contar com tropas para a defesa aproximada dos sistemas 

antiaéreos. 

Figura 10 - Emprego do drone 

Bayraktar pela Ucrânia 
Figura 11 - Destruição de Su-25 

russo 
Figura 12 - Captura de sistema de 

artilharia antiaérea russo 

   

Fonte: Twitter10                        Fonte: Twitter11                      Fonte: Twitter12   

 

h. Conclusões parciais: 

1) Verifica-se que o espaço aéreo continua a ser contestado, apesar das severas baixas ucranianas 

quanto à sua defesa antiaérea. 

2) Constata-se ainda que, com a destruição da maioria dos seus meios de médio e longo alcance, a 

Ucrânia continua a se valer de mísseis portáteis de curto alcance mais difíceis de serem detectados e 

destruídos pelo inimigo, tendo se mostrado eficazes contra as aeronaves russas. 

 

5. Função de Combate Logística 

a. Ucrânia 

1) A Ucrânia continua sua busca para a realização das atividades básicas da logística de gerar poder 

de combate, desdobrar suas tropas e sustentá-las. 

 
10 Fonte: https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1501893857449070595 
11 Fonte: https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1501972409276145664?cxt=HHwWgIC91dn8idgpAAAA 
12 Fonte: https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1501971115102584835 

https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1501893857449070595
https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1501972409276145664?cxt=HHwWgIC91dn8idgpAAAA
https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1501971115102584835
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2) Nesse sentido, desde o início do conflito proibiu a saída do país dos homens com idade entre 18 e 

60 anos. Durante o período da lei Marcial que está em vigor e para a manutenção de seus efetivos, o 

Governo Ucraniano instituiu uma remuneração adicional de 30.000 Grívnias por mês, o equivalente a R$ 

4.944,00, além das 100.000 Grívnias (R$ 16.500,00) por mês já prometidas há alguns dias13. 

3) Além disso, está recrutando estrangeiros para lutarem a seu favor com a promessa de dar a 

cidadania ucraniana após o conflito, buscando ampliar seu efetivo para sustentar suas ações para fazer face 

ao poderio russo.  

4) Após a divulgação na semana passada de fotos de um comboio russo com mais de 60 km de 

extensão a noroeste de Kiev, o presidente ucraniano solicitou com mais veemência para que as promessas 

de apoio internacional se concretizassem com a maior brevidade possível, pois o tempo é fator primordial 

para a resistência ucraniana.  

5) Isso ocorre pois o desdobramento de meios engloba a movimentação de recursos até a área onde a 

força será empregada, bem como a Recepção, o Trânsito, o Movimento à frente e a Integração, 

demandando um tempo que a Ucrânia pode não ter. 

6) Assim, inúmeras informações sobre ajuda financeira e de envio de armamentos/munição foram 

veiculadas, contribuindo para que a Ucrânia conseguisse desdobrar meios e sustentar seu esforço de 

guerra até o presente momento, como podemos verificar a seguir, porém destacando o desafio de fazer 

chegar esses suprimentos às mãos ucranianas: 

a) A União Europeia e os EUA prometeram enviar milhares de armamentos para as Forças 

Armadas ucranianas. A logística para a entrega destes equipamentos é um desafio em meio à invasão 

russa. É preciso também correr contra o tempo. 

b) A União Europeia destinou 450 milhões de euros para a compra de armas para as Forças 

Armadas da Ucrânia, incluindo sistemas de defesa aérea, armas antitanque, munições e outros 

equipamentos militares. Outros 50 milhões de euros serão gastos no fornecimento de suprimentos, como 

combustível, equipamentos de proteção, capacetes e kits de primeiros socorros. 

 
13 Fonte: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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c) Esse movimento ocorre após uma mudança de paradigma na política de defesa da Alemanha, 

que decidiu fornecer armas a Ucrânia - incluindo 1 mil armas antitanque e 500 mísseis terra-ar Stinger - 

revendo, assim, sua proibição de fornecer armamento para países em guerra. 

d) Os EUA também reforçaram seus repasses e fornecerão mais 350 milhões de dólares em 

assistência militar, incluindo mísseis antitanque Javelin, mísseis antiaéreos Stinger, armas de pequeno 

calibre e munição. Isso eleva o total da ajuda militar dos EUA a Ucrânia para 1 bilhão de dólares no 

último ano e para mais de 2,5 bilhões de dólares desde 2014. 

e) Dependendo do tipo, os armamentos do Ocidente têm sido entregues por terra ou pelo ar, mas 

agora o espaço aéreo da Ucrânia é controlado por caças russos que poderiam interceptar os carregamentos 

por meio de ataques aéreos e de mísseis.14 

f) Há, por parte dos ucranianos e da comunidade internacional, o receio de que os armamentos 

enviados a Ucrânia caiam nas mãos dos russos. Por isso, no sítio do Estado-Maior das Forças Armadas 

ucranianas, há uma solicitação para que não sejam espalhadas mensagens sobre certos países que 

fornecem armas ao Estado ucraniano, deixando essa atividade, exclusivamente, para os funcionários 

estatais, pois entendem o desejo das pessoas de compartilhar as boas notícias, mas, às vezes, cria-se um 

fundo de informação que afeta negativamente o resultado.15 

g) Essa preocupação ucraniana está justificada por haver poucas portas de entrada para o 

armamento oriundo do exterior: suas fronteiras norte, oeste e ao sul pelo mar Negro são dominadas pelos 

russos. O acesso pela Romênia é dificultado pelo relevo e a Hungria recusou o trânsito de armas em seu 

território. 

h) Assim, esse cenário coloca em evidência a Polônia, que, em particular, tem uma longa história 

de recebimento de forças e equipamentos dos EUA, além de compartilhar uma fronteira de 535 

quilômetros com a Ucrânia. 

i) Apesar disso, o Departamento de Defesa norte-americano rejeitou oferta polonesa de doação de 

caças Mig-29 a Ucrânia em troca de receber futuramente caças F-16 dos EUA. Em virtude disso, pode-se 

 
14 Fonte: https://www.dw.com/pt-br/como-as-armas-doadas-pelo-ocidente-chegar%C3%A3o-%C3%A0-ucr%C3%A2nia/a-609 

75483 
15 Fonte: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua 

https://www.dw.com/pt-br/como-as-armas-doadas-pelo-ocidente-chegar%C3%A3o-%C3%A0-ucr%C3%A2nia/a-609%2075483
https://www.dw.com/pt-br/como-as-armas-doadas-pelo-ocidente-chegar%C3%A3o-%C3%A0-ucr%C3%A2nia/a-609%2075483
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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depreender que não haverá uma reposição imediata de aeronaves à Força Aérea ucraniana, o que afetará 

significativamente sua capacidade de defesa aeroespacial. 

j) Foi divulgada reportagem sobre o fornecimento de drones Bayraktar TB2 da Turquia a Ucrânia, 

destacando o sucesso do emprego dessa aeronave.  

b. Rússia 

1) Há poucas informações disponíveis sobre a Rússia e dificuldade de confirmação da veracidade 

das fontes. 

2) Segundo o sítio do Sputnik, a Rússia vê boas oportunidades para aumentar exportações de 

petróleo e derivados a Índia, diz vice-primeiro-ministro16. 

3) Essa informação é uma mostra de que a Rússia tem condições de manter suas exportações e, por 

conseguinte, sustentar seu esforço de guerra por mais tempo, mesmo com as diversas sanções econômicas 

impostas por muitos países. 

4) Há diversos vídeos e fotos de materiais russos destruídos, porém não há condições de precisar a 

quantidade de suas perdas e se estas dificultarão sua sustentação no conflito. 

Figura 13 - Exemplo de material russo destruído 

 
Fonte: https://www.facebook.com/watch/?v=316214227159014 

 

5) Uma das possibilidades da diminuição do avanço russo poderia ser a natural dificuldade que as 

forças atacantes têm de manter seu apoio logístico, porém existem diversas outras questões que podem 

 
16 Fonte: https://br.sputniknews.com/20220310/15-dia-da-operacao-especial-da-russia-na-ucrania-21762635.html 

https://br.sputniknews.com/20220310/15-dia-da-operacao-especial-da-russia-na-ucrania-21762635.html
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estar envolvidas nesse momento, como a busca por diminuir os efeitos colaterais e obter o apoio da 

população. 

c. Conclusões parciais: 

1) Conclui-se, parcialmente, que a manutenção do esforço logístico para os dois países é complexa, 

porém a Ucrânia vem angariando cada vez mais apoio externo à sua luta na busca de gerar, desdobrar e 

sustentar suas tropas em melhores condições. 

2) Apesar de todas as sanções internacionais, a Rússia busca mostrar que tem plenas condições de 

sustentar suas ações por um longo período, controlando as informações de notícias desfavoráveis do ponto 

de vista logístico. 

3) Além disso, há dúvidas se a diminuição do avanço da ofensiva russa se deu por razões logísticas 

ou estratégicas. Nesse sentido, somente o prosseguimento do conflito poderá confirmar essa situação. 

 


