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1. Estratégia, Geopolítica e Relações Internacionais 

Desde o início da invasão territorial executada na Ucrânia, a Federação Russa vem sofrendo com uma 

série de sanções econômicas e boicotes internacionais que objetivam asfixiar o sistema econômico 

capitaneado por Moscou, desgastando o apoio interno. Entretanto, ainda que tais medidas possam ameaçar 

a ordem financeira russa, as sanções impostas aos russos começaram a ganhar peso no ano de 2014 com a 

anexação da Crimeia. Ademais, além dos Estados-Membros da União Europeia terem optado por não 

realizarem encontros bilaterais regulares com a Rússia, eles também apoiaram a suspensão das 

negociações sobre a adesão da Rússia à Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos 

(OCDE) e à Agência Internacional da Energia (AIE). 

 As sanções contra a Federação Russa têm sido bastante intensificadas. Além de sanções contra 

negociações com o Banco Central da Rússia e a proibição de acesso ao SWIFT por parte de sete bancos, 

houve, ainda, a suspensão, no território da UE, das atividades de radiodifusão dos canais Sputnik e Rússia 

Today. 

Além dessas e outras sanções impostas pela União Europeia, os Estados Unidos e o Reino Unido têm 

capitaneado as ações mais incisivas. Nesses países, por exemplo, estão sendo impostos bloqueios de bens 

de cidadãos russos que possam ter conexões com o Kremlin. Além disso, empresas multinacionais têm 

sido estimuladas a abandonarem operações em território russo, como está ocorrendo com a IKEA, Nike e 

Apple. 

Todas estas sanções alimentam grande incerteza no mercado global. O preço do barril de petróleo, por 

exemplo, vem disparando ao redor do mundo, fato que conduz a um aumento de preços generalizado. 

Assim mesmo, as ameaças de Putin sobre o fornecimento de gás para a União Europeia também impactam 

os mercados do velho continente. A possibilidade de um novo mercado fornecedor desse produto pode 

significar um aumento consubstancial do custo de vida na União Europeia. 
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Nesse contexto, a China parece surgir como uma solução para a economia russa. O uso de sistemas 

alternativos ao “padrão dólar”, especialmente buscados pelos chineses, pode oferecer saídas para a 

economia do Kremlin. Entretanto, o tempo dirá o quão drásticas são as sanções impostas pelo Ocidente. 

 

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

a. Situação das frentes de combate 

Figura 1 - Situação das frentes de combate 

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

 

b. Principais ações relatadas relacionadas à F Cmb M21 

1) As tropas russas não lançaram grandes operações ofensivas terrestres nas últimas 36 horas, 

parecendo procurar consolidar os ganhos obtidos, proteger suas linhas de comunicação e concentrar meios 

para operações mais robustas no futuro. 

2) No eixo norte, as forças russas prosseguem na sua tentativa de cercar Kiev a partir das direções 

oeste, noroeste e leste. Nas direções oeste e noroeste, não foram realizadas ações significativas, indicando 

que, possivelmente, os russos permanecem em um esforço de recompletamento e concentração de meios, 

ao mesmo tempo em que mantêm os bombardeios sobre os subúrbios da capital ucraniana. Já a leste de 

Kiev, as tropas russas conseguiram pequenos progressos ao lançarem um ataque em direção à Zazymya e 

 
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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Vyshneky. Esse ataque, ao que tudo indica, obteve um sucesso parcial. Da mesma forma, ao redor da 

localidade de Chernihiv, os russos atacaram na direção Mykhailo-Kotsyubynske num provável esforço 

para cercar completamente a cidade. 

3) No eixo leste, as forças russas ao redor de Carcóvia não realizaram operações significativas, mas 

mantiveram os bombardeios sobre a localidade. Mais ao sul, as informações apontam que os russos 

capturaram partes da localidade de Izyum, mas não obtiveram sucesso na conquista de Rubizhne.  

4) No eixo sudeste, as tropas russas continuaram o cerco e os bombardeios contra a localidade de 

Mariupol, tendo conquistado a periferia oriental da cidade. Ao que parece, ainda ocorrem ações para 

controlar as localidades de Krasna Polyana e Olhynka, localizadas ao norte de Mariupol, uma vez que 

ambos os contendores alegam estar de posse dessas áreas. A usina nuclear de Zaporizhya, a maior da 

Europa, encontra-se sob domínio russo e seu  nível de radiação se mantém em condições normais. 

5) No eixo sul, tropas russas avançaram a partir de Kherson na direção nordeste, desdobrando meios de 

apoio de fogo e defesa antiaérea em Mylove, contudo sem desencadear operações de maior vulto. Forças 

russas ao sul da Zaporizhya realizaram avanços limitados, capturando as localidades de Stepove e 

Shcherbaky. 

c. Principais declarações relacionadas à F Cmb M2 

1) Autoridades ucranianas2 

a) As autoridades ucranianas mantêm as acusações de abusos e cometimento de crimes de guerra 

por parte das forças atacantes. Da mesma maneira, novamente apontaram a existência de problemas 

logísticos e de moral no seio das tropas russas, o que teria levado Moscou a autorizar a prática do saque 

nas áreas conquistadas. 

b) Ainda segundo as autoridades de Kiev, até o dia 12 de março de 2022 foram destruídos 13 

(treze) Battalion Tactical Groups (BTG) russos, ao mesmo tempo em que outros dezoito BTG perderam a 

capacidade de combater. 

c) Apesar das autoridades ucranianas terem negado a realização de qualquer ação militar contra 

Belarus, elas observaram, por parte desse país, um reforço das medidas de segurança na fronteira comum 

 
2 Fonte: https://www.kmu.gov.ua/en/timeline?type=posts 
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às duas nações. Assim, segundo Kiev, não é possível descartar a possibilidade de uma intervenção 

bielorrussa no conflito. 

2) Autoridades russas3 

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

Konashenkov, até o dia 11 de março, as forças russas eliminaram cento e vinte e seis drones, um mil cento 

e cinquenta e nove carros de combate e outros veículos militares blindados, cento e dezoito lançadores 

múltiplos de foguetes e quatrocentos e trinta e seis peças de artilharia e morteiros. Ainda de acordo o 

Ministério da Defesa russo, somente durante o último sábado, foram destruídos quatro centros de 

comando e de comunicações, dois sistemas de defesa antiaérea, três lançadores múltiplos de foguetes, seis 

depósitos de munição e combustível, além de cinquenta e quatro áreas de concentração de armas e 

equipamentos militares. Também segundo o General Igor Konashenkov, a aviação da Rússia e as forças de 

defesa antiaérea do país derrubaram, no dia 13 de  março, uma aeronave Su-24 e duas aeronaves 

ucranianas remotamente pilotadas. Números que se somam aos do dia anterior, quando foi reportada pelas 

mesmas autoridades a destruição de duas aeronaves, um helicóptero Mi-24 e um drone Bayraktar TB-2 do 

inimigo. Com isso, até 13 de março, segundo o Ministério da Defesa russo, foram destruídos um total de 

3.687 (três mil seiscentos e oitenta e sete) alvos militares da Ucrânia. 

b) O porta-voz informou também que as Forças Armadas da Federação da Rússia continuam 

avançando em uma larga frente e já assumiram o controle das localidades de Novoandreevka e Kirilovka, 

além de terem chegado ao limiar de Novomayorskoe-Pavlovka-Nikolskoe-Vladimirovka-Blagodatnoe. 

Com isso, o avanço durante o dia 12 de março totalizou doze  quilômetros, ao passo que, no dia seguinte, 

esse avanço foi de 14 (quatorze) quilômetros. 

c) Também foi informado pelo General Igor Konashenkov que tropas da República Popular de 

Lugansk bloquearam o assentamento de Borovoskoye, as partes leste e sul de Severodonetsk e se 

entrincheiraram ao norte da localidade de Popasnaya. 

d) Autoridades russas também acusaram a Ucrânia de fazer uso de mercenários estrangeiros em 

suas forças e alertaram que comboios vindos de outros países, transportando material militar para as forças 

ucranianas serão considerados alvos militares legítimos. 

 
3 Fonte: https://br.sputniknews.com/person_Igor_Konashenkov/ 

https://br.sputniknews.com/20220305/defesa-russa-sistemas-antiaereos-da-russia-destruiram-helicoptero-mi-8-e-drone-bayraktar-da-ucrania-21697848.html
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d. Conclusões Parciais 

1) Pode-se inferir que, provavelmente, as forças russas buscarão desbordar Carcóvia e avançar sobre 

Dnipro e Zaporizhya. 

2) É provável que as ações para a conquista de Kiev se intensifiquem nos próximos dias. 

3) A presença de combatentes estrangeiros, a possibilidade de ataques a comboios com material 

militar vindos de outros países, assim como uma possível intervenção de Belarus, aumentam as chances 

de uma escalada no conflito. 

4) Até o momento, a postura das forças russas aponta para uma priorização do cerco das maiores 

localidades em detrimento das tentativas de tomada rápida dessas áreas. Entre as possíveis motivações 

para essa tática, podem ser elencadas as dificuldades logísticas enfrentadas, o receio quanto ao provável 

número de baixas no âmbito das suas tropas, a tentativa de minimizar os danos colaterais causados à 

população e à infraestrutura local, além da preocupação no tocante às repercussões na dimensão 

informacional. 

 

3. Função de Combate Fogos 

a. 7 Mar 22 

- O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia denunciou o ataque de 8 (oito) mísseis de cruzeiro 

russos à cidade de Vinnytsia - importante nó rodoviário a sudoeste de Kiev. Fogos sobre essa localidade e 

sobre Zhytomyr representam esforço russo de prover apoio de fogo nos pontos importantes que demandam 

para o centro político ucraniano, assinalando a convergência de esforços russos para a conquista de 

acidentes capitais na periferia de Kiev para um posterior investimento. 

b. 8 Mar 22  

1) Foram intensificados os fogos de artilharia sobre Sumy, o que pode ser um indicador importante 

para futuro investimento sobre a localidade. 

2) Fontes ucranianas revelaram ter afundado uma embarcação de patrulha russa nas proximidades de 

Odessa com artilharia de foguetes. Tal assertiva, uma vez confirmada, materializa a importância de fogos 

de saturação em apoio à defesa do litoral. 

 

 



 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

PANORAMA DO CONFLITO DA UCRÂNIA - Nr 08 

 

 
Figura 2 - Suposto naufrágio de navio-patrulha russo por artilharia ucraniana 

 
Fonte: https://www.naval.com.br/blog/2022/03/07/navio-de-patrulha-russo-vasily-bykov-e-atingido-por-artilh 

aria-ucraniana/ 

 

c. 9 Mar 22 

Os avanços russos no sentido sudoeste ameaçam a localidade de Odessa. Segundo estudos 

ucranianos, existe uma possibilidade de operações anfíbias de larga escala nessa localidade, seguida de 

uma junção com forças oriundas de leste. Com efeito, o apoio de fogo de artilharia tem se massificado 

sobre a localidade de Mikokalyv - importante acidente capital que está apoiado sobre o Rio Bug - provável 

linha de defesa ucraniana. 

Figura 3 - Avanços russos na Ucrânia 

 
 Fonte: Defence Intelligence. 

 

https://www.naval.com.br/blog/2022/03/07/navio-de-patrulha-russo-vasily-bykov-e-atingido-por-artilh%20aria-ucraniana/
https://www.naval.com.br/blog/2022/03/07/navio-de-patrulha-russo-vasily-bykov-e-atingido-por-artilh%20aria-ucraniana/


 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

PANORAMA DO CONFLITO DA UCRÂNIA - Nr 08 

 

 

d. 10 Mar 22 

1) De acordo com o gráfico abaixo, fica patente a intensificação de fogos da artilharia de mísseis 

russos Iskander e Tochka desde Belarus. Existe uma tendência de aumento de consumo desse tipo de 

munição nos últimos três dias, o que indica uma propensão de esforço militar ofensivo doravante.  

2) Inobstante, cabe salientar que o emprego mais assertivo da artilharia de mísseis se coaduna com as 

pressões que a Rússia vem sofrendo para redução dos efeitos deletérios para os civis, assegurada pela 

precisão que é intrínseca ao material referido.  

Figura 4 - Atividades militares russas a partir da Bielorússia 

 
Fonte: https://motoklo.help/en-news/ 

 

e. 11 Mar 22 

As frentes russas apresentaram poucos avanços neste dia. Predominaram os fogos de inquietação 

sobre a cidade de Kharkiv e Mariupol com o propósito finalístico de desencadear efeito moral sobre os 

ucranianos. 

f. 12 Mar 22 

1) Segundo informes de Moscou, há tropas russas já localizadas a cerca de 25 km da capital 

ucraniana. Seguida dessa aproximação de meios, foi noticiada a intensificação de bombardeios sobre os 

subúrbios do noroeste de Kiev, emulando melhores condições para o investimento sobre esta localidade.  

2) Há indícios de que o exército russo instalou sistemas de artilharia no nordeste de Kherson, mais 

especificamente em Mylove. Estes movimentos aduzem um prognóstico de cerco final a Mykolaiv - 

importante acesso a Odessa. 
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g. 13 Mar 22 

Há registros de emprego de artilharia de foguetes e danos de artilharia de tubo à infraestrutura civil 

nas cidades ucranianas de Chernihiv, Sumy, Mykolaiv, Mariupol, Avdiivka, Volnovakha. Com o apoio da 

artilharia, realizaram operações de assalto e capturaram os arredores orientais da aldeia de Rubizhne, 

evidenciando o emprego de fogos em todas as frentes de combate. É observada muita descentralização da 

artilharia de foguetes desde o escalão Brigada. 

h. Conclusões Parciais 

1) É persistente o emprego de fogos sobre três localidades principais: Kharkiv, Kiev e Mariupol, 

aduzindo uma tendência de esforço russo para conduzir o ataque nos próximos dias. Neste diapasão, fica 

patente a caracterização das duas primeiras fases dos fogos ofensivos – antes da preparação e preparação 

propriamente dita – encetando a tomada do dispositivo de ataque precedendo o investimento.  

2) É esperado um grau de dificuldade maior para o ingresso nas localidades mencionadas, uma vez 

que os escombros poderão reduzir a mobilidade das forças atacantes no seu interior. Isso tende a facilitar a 

consecução de fogos defensivos ucranianos. 

3) O suposto emprego de artilharia de foguetes ucraniano contra belonave russa evidencia as 

características desse apoio de fogo na defesa do litoral, como: a mobilidade, a letalidade, o grande volume 

de fogo e a capacidade de bater o alvo desde o mais longe possível. 

  

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

a. O fenômeno conhecido como "rasputitsa", que ocorre no leste europeu todos os anos, fruto do 

derretimento da neve associado a um período de precipitações, transforma a superfície de diversas regiões 

em atoleiros, tornando a progressão bastante prejudicada. Tem sido observado que este fenômeno 

apresenta influência decisiva sobre a movimentação das tropas. 
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Figura 5 - Fenômeno RASPUTITSA 

  

  

Fonte: Twitter4. 

b. Com o aumento dos bombardeios e emprego cada vez mais significativo de fogos pelas forças russas 

nos últimos dias, tem aumentado significativamente o número de artefatos explosivos não detonados. Da 

mesma forma, têm ocorrido diversos relatos de emprego de elementos especializados na remoção e 

destruição de engenhos falhados e de munições não acionadas de sistemas de armas diversos. 

Figura 6 - Engenhos falhados e Munições não acionadas 

  

Fonte: Twitter5. 

 

 
4 https://twitter.com/BoycottUtah/status/1500668744468615169?s=20&t=plflfW94BqotcmLRvwm7Rg 
5 https://twitter.com/michaelh992/status/1501981221152305157?s=20&t=PLnsSKpNRO3OVaLaOYMcsA 

https://twitter.com/BoycottUtah/status/1500668744468615169?s=20&t=plflfW94BqotcmLRvwm7Rg
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c. Devido à lentidão do avanço russo nos últimos dias, a preparação das posições defensivas em cidades 

como Kiev e Odessa vai se intensificando. Tem sido observado o emprego de minas anticarro, abatis e 

ouriços, além de diversos trabalhos de organização do terreno em ambiente urbano.  

Figura 7 - Trabalhos de Organização do Terreno 

  

  

  

Fonte: Twitter6. 

 

 

 
6 https://twitter.com/olliecarroll/status/1502658582197805057?s=20&t=qXCjOjXMQuYKZZYVtsxd0A 



 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

PANORAMA DO CONFLITO DA UCRÂNIA - Nr 08 

 

 

d. Conclusões Parciais 

1) A influência do fenômeno conhecido como "rasputitsa" se converte em uma vantagem defensiva 

natural e contribui para dificultar o movimento das tropas atacantes. É fundamental que haja o apoio de 

Engenharia eficiente para garantir a mobilidade.  

2) O emprego massivo de fogos, minas e artefatos explosivos improvisados aumenta a necessidade 

de atuação de elementos especializados na destruição e remoção destes, seja para apoiar a mobilidade, 

abrindo passagens e neutralizando armadilhas, seja em atividades de proteção à tropa e à população civil. 

3) Os trabalhos de fortificação nas diversas cidades que ainda estão sob controle ucraniano 

favorecem as operações defensivas dentro das localidades, dificultando ainda mais o emprego de viaturas 

blindadas no seu interior, sem o apoio de Engenharia adequado. Os escombros resultantes do 

bombardeamento massivo de algumas áreas também tende a contribuir para diminuir a mobilidade dentro 

das localidades. 

 

5. Operações Especiais 

a. Ucrânia 

1) As Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia têm realizado capturas de 

lançadores de míssil antiaéreo autopropulsado russos e o complexo de canhões "Pantsir-C1". 

Figura 8 - Captura de material de emprego militar russo 

 
Fonte: https://twitter.com/generalstaffua/status/1501971115102584835?s=24 

  

https://twitter.com/generalstaffua/status/1501971115102584835?s=24
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2) Os comandos ucranianos possuem caçadores de operações especiais reconhecidos. Segundo Kiev, 

esses atiradores teriam eliminado, há poucos dias, o comandante da 7ª Divisão Aerotransportada russa, 

bem como um vice-comandante do 41º Exército de Armas Combinadas7.  

3) Uma unidade de forças especiais de combatentes estrangeiros, separada da Legião Internacional 

de Defesa da Ucrânia, foi criada pela diretoria de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. A 

unidade de forças especiais, ainda sem nome pelo ministério, já está operacional e em combate contra as 

forças russas, afirmou o GUR8. 

b. Rússia 

1) Os russos estão sendo encontrados em roupas civis. Alega-se que as forças especiais também 

podem estar vestindo uniformes militares ucranianos e usando veículos ucranianos capturados para 

mascarar as operações. 

2) Segundo o Royal United Services Institute, The Plot to Destroy Ukraine identificou que os 

serviços secretos russos “Serviço Federal de Segurança (FSB), Serviço de Inteligência Estrangeira (SVR), 

Inteligência Militar (GU e Forças Especiais (SSO)” já estão operando em toda a Ucrânia. Este país avaliou 

que existem duas companhias de forças secretas russas em Kiev e “agentes provocadores russos – 

disfarçados de manifestantes ou policiais – que iniciarão atos de violência”9.  

c. Conclusões Parciais 

1) As Forças de Operações Especiais ucranianas, apesar de serem muito menores que as russas, têm 

potencializado as suas ações no meio informacional, usando redes sociais para exaltar os seus resultados e 

atrair novos voluntários. 

2) Os russos têm usado as suas forças especiais para desencadear ações indiretas, principalmente 

realizando moldagem do ambiente operacional. 

 

 
7 Fonte: https://amp.rfi.fr/fr/europe/20220307-guerre-en-ukraine-l-art-de-la-guérilla 
8 Fonte: https://www.jpost.com/international/article-700638 
9 Fonte: https://lieber.westpoint.edu/special-forces-unprivileged-belligerency-war-shadows/ 

https://amp.rfi.fr/fr/europe/20220307-guerre-en-ukraine-l-art-de-la-guérilla
https://www.jpost.com/international/article-700638
https://lieber.westpoint.edu/special-forces-unprivileged-belligerency-war-shadows/

