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1. Estratégia, Geopolítica e Relações Internacionais 

A intensificação do conflito na Ucrânia causou a destruição de infraestruturas e vítimas civis, 

forçando as pessoas a fugir de suas casas em busca de segurança, proteção e assistência. Na primeira 

semana do conflito, mais de um milhão de refugiados da Ucrânia cruzaram as fronteiras para países 

vizinhos e muitos mais estão em movimento dentro e fora do país.  

À medida que a situação continua a se desenrolar, cerca de 4 milhões de pessoas podem fugir da 

Ucrânia nos próximos dias. Na semana do dia 16 de março, o conflito completou três semanas e os 

números crescem em proporções há muito não vistas dentro do continente europeu. 

À luz da emergência e das necessidades humanitárias primordiais dos refugiados da Ucrânia, está 

sendo realizada uma resposta regional interagências aos refugiados em apoio aos esforços dos países 

que os acolhem. O plano regional de resposta aos refugiados reúne a ONU, ONGs e outros parceiros 

relevantes e se concentra principalmente no apoio aos governos dos países anfitriões para garantir o 

acesso seguro ao território para refugiados e cidadãos de países terceiros que fogem da Ucrânia, de 

acordo com as convenções internacionais sobre o tema. 

Esse esforço humanitário também se concentra na prestação de serviços críticos de proteção e 

assistência, enquanto a dinâmica e as necessidades de deslocamento continuam a crescer 

exponencialmente. A questão dos refugiados e deslocados internos presente no conflito da Ucrânia é 

um assunto extremamente sensível e deve adquirir cada vez mais peso nos processos de tomada de 

decisão em todos os níveis de planejamento dos países envolvidos na guerra. 

Entende-se que, nos próximos dias, cada vez mais pessoas com menos recursos ou com condições 

de saúde mais débeis possam chegar aos países vizinhos. Além disso, é possível que haja uma 

instrumentalização dos movimentos migratórios pelas partes em conflito, seja por meio da criação de 

corredores humanitários, seja pelo agravamento da situação da população não combatente cada vez 

mais precária à medida que o conflito avança. 
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Nesse sentido, 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) 

 

Até a presente data, os principais destinos dos refugiados ucranianos são os seguintes: 

Tabela 1 - Fluxo total de refugiados da Ucrânia em países vizinhos 

País de destino Data População 

Polônia 15 Mar 2022 1,857,045 

Romênia 15 Mar 2022 467,703 

Moldávia 15 Mar 2022 344,454 

Hungria 15 Mar 2022 272,943 

Eslováquia 15 Mar 2022 220,977 

Rússia 15 Mar 2022 155,841 

Belarus 15 Mar 2022 1,816 

Fonte: (ACNUR, 2022)1.  

Segundo o ACNUR, 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 (15 MAR) 

 

 

 

 
1 Fonte: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
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Figura 1 - Situação das frentes de combate 

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

 

b. Principais ações relatadas relacionadas à F Cmb M22 

1) Não ocorreram avanços significativos por parte das tropas russas nas últimas 36 horas. Apesar 

da ocorrência de bombardeios nos últimos dias, fontes abertas relatam a possibilidade de realização de 

uma pausa operativa por parte das forças russas nesse período, a fim de reorganizar as forças militares 

para ações futuras. 

2) Na direção estratégica Sul-Norte, as tropas russas ainda encontram resistências na localidade 

de Kherson. Foi verificada a manutenção de bombardeios na localidade de Mariupol, que permanece 

cercada pelas forças russas. A localidade de Mykolaiv permanece sob o controle ucraniano. O controle 

russo sobre essa localidade possibilitaria o seu avanço em direção à estratégica cidade portuária de 

Odessa, a qual já se prepara para uma eventual ofensiva russa nos próximos dias. 

3) Na direção Leste-Oeste, as tropas russas permanecem encontrando resistência no seu avanço, 

fato que tem limitado a sua progressão desde a bacia de Donbass até a porção central da Ucrânia. 

Forças militares ucranianas têm realizado contra-ataques sobre as forças russas, particularmente na 

localidade de Sumy. Em 15 de março, observou-se a realização de uma contra ofensiva ucraniana na 

cidade de Kharkiv, a fim de restabelecer o controle sobre a região. 

 
2 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) Na direção Norte-Sul, as tropas russas mantêm a iniciativa, a fim de consolidar o cerco sobre a 

capital Kiev. Porém, as forças ucranianas vêm conseguindo repelir o seu avanço. Imagens divulgadas 

nos últimos dias mostram ataques ucranianos às colunas de blindados russos em direção à Kiev. Foram 

identificados outros ataques direcionados às rotas de suprimentos russos, fato que provavelmente se 

reflete no lento avanço do exército vermelho para o interior da Ucrânia. 

5) Foi observado ainda o aumento da concentração de forças militares da OTAN na fronteira 

oeste ucraniana. 

Figura 2 - Concentração de forças militares da OTAN 

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

 

c. Principais declarações relacionadas à F Cmb M2 

1) Autoridades ucranianas3 

- As autoridades ucranianas continuam a criticar a ofensiva russa em seu país, particularmente 

em relação à realização de fogos no interior das localidades, com destaque para Kiev e Mariupol.  

2) Autoridades russas 

- Não há informações relevantes no presente momento.  

 

 

 
3 https://www.kmu.gov.ua/en/news/operativna-informaciya-minoboroni-stanom-na-1800-05032022-shchodo-rosijskogo_vt 

orgnennya. 

https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates
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d. Combates em área edificada no conflito Rússia-Ucrânia4 

- Observou-se a intensificação de ações militares ucranianas na localidade de Sumy a fim de 

surpreender as forças militares russas na região. O mesmo ocorre na cidade portuária de Mariupol, que 

permanece cercada.     

e. Conclusões Parciais 

- Da análise dos dados obtidos por meio de fontes abertas, é possível depreender a diminuição do 

ritmo da ofensiva russa para o interior da Ucrânia. Esse fato tem possibilitado ações furtivas por parte 

das forças militares ucranianas sobre as tropas estacionadas russas. É possível depreender também que 

o esforço principal permanece voltado para a conquista da capital Kiev, além da tentativa de conquistar 

outras localidades com alto valor estratégico, como é o caso de Mariupol.        

 

3. Função de Combate Inteligência 

a. Emprego de agentes infiltrados russos dentro do Teatro de Operações na Ucrânia 

1) Historicamente, parte da população ucraniana possui raízes russas. Isso gera a possibilidade de 

haver emprego de elementos de inteligência previamente instalados, como sensores (fontes) humanas, 

utilizando técnicas operacionais (estórias de cobertura e infiltração) para, junto às tropas e à população 

da Ucrânia, obterem dados de forma atualizada na frente de combate e realizarem medidas ativas de 

inteligência, como técnicas de sabotagens contra seu oponente5. 

2) A imagem abaixo retrata o governo ucraniano tomando medidas de segurança orgânica, 

chamando a atenção para os cuidados com os elementos infiltrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Fonte: https://g1.globo.com/mundo/ao-vivo/guerra-ucrania-russia-putin-invasao.ghtml. 
5 Fonte: http://www.cdoutex.eb.mil.br/images/Informativos_em_geral/observatorio/Resumo%20Doutrinário%20Nr2. 



 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

PANORAMA DO CONFLITO DA UCRÂNIA - Nr 09 

 

 
Figura 3 - Mensagem do governo ucraniano alertando contra os elementos infiltrados 

 
Fonte: Twitter. 

 

3) Outra forma de infiltração de elementos de inteligência russos parece que vem sendo feita por 

forças especiais, que utilizam disfarces civis ou pela utilização de uniformes militares ucranianos 

juntamente aos seus meios de emprego militar apreendidos6. 

4) Corroborando o parágrafo acima, 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), Serviço de Inteligência Militar (GU) e Forças Especiais (SSO) - já 

estão operando em toda a Ucrânia. Este país avaliou que existem cerca de 2 (duas) companhias de 

forças secretas russas em Kiev, além de agentes provocadores russos disfarçados de manifestantes ou 

policiais, que ficarão em condições de iniciar atos de violência7. 

5) Ainda nesse sentido, cabe ressaltar que a Rússia possui Serviço de Inteligência de Estado com 

foco em ações externas em outros países: o Serviço de Inteligência Estrangeiro (SVR) foi criado em 

1991, sucedendo a KGB no fim da Guerra Fria8. 

6) Esse serviço é mais voltado para atividades de inteligência e espionagem fora da Rússia para 

assuntos civis, mas contribui indiretamente com a Inteligência Militar externa, que é de 

responsabilidade do chamado Diretório Principal de Inteligência9. 

 
6 Fonte: https://www.jpost.com/international/article-700638. 
7 Fonte: https://lieber.westpoint.edu/special-forces-unprivileged-belligerency-war-shadows/. 
8 Fonte: www.svr.gov.ru. 

https://www.jpost.com/international/article-700638
https://lieber.westpoint.edu/special-forces-unprivileged-belligerency-war-shadows/
http://svr.gov.ru/
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7) Essa agência também possui a capacidade de cooptar informantes e colaboradores, além de 

recrutar e treinar agentes dentro do país abordado10. 

8) Por fim, o Ministério da Defesa da Federação da Rússia, em seu relatório diário de 12 de 

março de 2022, anunciou a identificação de elementos da inteligência ucraniana usando disfarce de 

motorista de comboios de evacuação de refugiados, a fim de obter dados sobre a localização dos 

dispositivos de tropas russas naqueles corredores humanitários que seguem em direção ao território 

russo, conforme imagem abaixo11. 

Figura 4 - Corredores humanitários 

 
Fonte: https://www.mil.ru. 

 

b. Conclusões parciais: 

1) Em que pese haver um incremento das fontes tecnológicas na guerra contemporânea, observa-

se que as fontes humanas ainda vêm sendo utilizadas no Teatro de Operações notadamente pela Rússia, 

que historicamente possui cultura de inteligência bem desenvolvida. 

 
9 Fonte: Путин засекретил и сделал гостайной данные о всех "внештатниках" Службы внешней разведки (СВР) 

NEWSru. 
10 Fonte: The Security Organs of the Russian Federation: A Brief History 1991–2004 by Jonathan Littell, Psan Publishing 

House 2006. 
11 Fonte: https://www.mil.ru. 

https://www.newsru.com/russia/04sep2018/secret.html
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=NEWSru&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20080807054247/http:/www.psan.org/document551.html
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonathan_Littell&action=edit&redlink=1
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2) Verifica-se a importância de ações de contrainteligência frente a agentes infiltrados, mesmo 

durante um conflito armado. 

3) O emprego de fontes humanas aumenta a possibilidade de obtenção de dados e informações 

que alimentam ou realimentam os processos de integração de inteligência, possibilitando a atualização 

constante da consciência situacional. 

4) Ainda, é possível que tais agentes contribuam para: 

a) a realização do levantamento dos dados meteorológicos e dos dados sobre as considerações 

civis, subsidiando o planejamento das operações terrestres; 

b) a confecção de mapas temáticos específicos, de acordo com a necessidade do escalão 

superior; e 

c) a definição do ambiente operacional, com base em informações privilegiadas de fontes 

primárias e confiáveis. 

  

4. Operações de Informação 

a. Narrativa 

1) Russa 

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

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

c) Proteger a população majoritariamente russa na região de Donbass (Lugansk + Donetsk) 

(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 quem 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). 
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2) Ucraniana 

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). 

e) Destaque da desproporcionalidade de potência militar entre a Ucrânia e a Rússia, tentando 

colar a imagem desse conflito ao episódio bíblico de Davi (Ucrânia) x Golias (Rússia), envidando 

esforços para sensibilizar a Comunidade Internacional (CI) a se empatizar pela causa ucraniana ao 

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

f) A Ucrânia acusa a Rússia de realizar bombardeios contra alvos civis (narrativa mantida). 

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” financeiro, 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) Grande reverberação no ambiente informacional da crise de refugiados como o maior evento 

desse tipo desde a II GM (narrativa mantida). 

b. Guerra informacional 

1) A narrativa conduzida pelas mídias russas ainda sustentam a tese de uma operação militar 

especial em contraponto à narrativa ocidental de invasão. 
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Figura 5 - 21º dia de operação 

militar especial. 

Figura 6 - Deserção de soldados 

ucranianos. 

Figura 7 - “Guerra 

informacional”. 

   

Fonte: Http//sputinik/twitter. 

 

2) Recrudesce o apelo internacional por parte da Ucrânia, buscando sensibilizar o ocidente da 

injusta invasão russa ao seu País.  

Figura 8 - Discurso do 

presidente da Ucrânia ao 

Congresso norte-americano. 

Figura 9 - Sensibilização do Pub 

A “mídia internacional” de 

suposto crime de guerra. 

Figura 10 - Notícia sobre os 

jornalistas mortos no conflito. 

   

  Fonte: Desconhecida.                            Fonte: Desconhecida.                           Fonte: Desconhecida.                             
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Figura 11 - Disseminação de 

sucesso por parte das forças 

ucranianas 

Figura 12 -  “Quadro Familiar” 

sendo destacado, a fim de 

motivar a resistência ucraniana  

e sensibilizar o público e a mídia 

Figura 13 - Disseminação de 

produto incentivando as forças 

ucranianas a prosseguirem em 

suas atividades 

   

  Fonte: Desconhecida.                             Fonte: Desconhecida.                             Fonte: Desconhecida.                         

 

b. 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 russa em relação à ucraniana. 

4) O isolamento aplacado a 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) Tem-se a manutenção da acirrada guerra informacional com desinformação utilizada por 

ambos os contendores, dificultando a percepção da verdade pelos diversos públicos-alvo.  A Rússia se 

utilizou de ataque cinético (destruição de uma torre de transmissão de Kiev por meio de 
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bombardeamento) na tentativa de corromper o fluxo de informações e transmissão de dados (não 

cinético) ucraniano, bem como realizar ataque (bombardeamento) na infraestrutura da Unidade de 

Operações Psicológicas da Ucrânia. Essas ações demonstram claramente a importância dada pela 

Rússia à dimensão informacional do ambiente operacional. 

8) Ademais, não se nota, por parte da Rússia, uma sensibilização perante à 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 ora, não estar afetando Vladimir Putin. 

9) Por fim, as consequências do conflito no campo econômico e a incessante rodada de 

negociações em busca do cessar fogo têm se mostrado como notícias em todos os periódicos. 

 

5. ASSUNTOS CIVIS  

a. Corredores humanitários 

1) A Evacuação de Não Combatentes permanece em execução, apesar de haver notícias de 

comboios de carros particulares sendo barrados em sua fuga de zonas de conflito. Estima-se que cerca 

de 29.000 pessoas tenham obtido êxito em sair dessas áreas, sendo que cerca de 20.000 deslocados 

conseguiram sair de Mariupol, o que foi possível apenas agora12.  

Figura 14 - Rota do corredor humanitário 

 
Fonte:https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/russia-announces-ceasefire-heres 

-the-route-chosen-for-humanitarian-corridor-in-ukraine-articleshow.html 

 
12 Fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2022/03/15/quase-30-mil-civis-sao-evacuados-da-ucrania-nesta-t 

erca-feira.htm 

https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/russia-announces-ceasefire-heres%20-the-route-chosen-for-humanitarian-corridor-in-ukraine-articleshow.html
https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/russia-announces-ceasefire-heres%20-the-route-chosen-for-humanitarian-corridor-in-ukraine-articleshow.html
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2022/03/15/quase-30-mil-civis-sao-evacuados-da-ucrania-nesta-terca-feira.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2022/03/15/quase-30-mil-civis-sao-evacuados-da-ucrania-nesta-terca-feira.htm
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2) Cerca de 150.000 pessoas deixaram a Ucrânia pelos corredores humanitários estabelecidos, 

segundo as autoridades ucranianas13. 

Figura 15 - Corredores humanitários 

 
Fonte: https://www.bbc.com/pidgin/world-60669751. 

 

b. Ajuda humanitária 

1) A administração do governo Biden conclama a criação de um Espaço Aéreo Restrito na 

Ucrânia, supostamente vocacionada à ajuda humanitária, o que divide opiniões no congresso, uma vez 

que isso poderia agravar a crise para um conflito global14.  

2) Nesse contexto, ainda se verifica a obstrução ao movimento de comboios levando ajuda 

humanitária a Mariupol, segundo a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereschuk15. 

c. Conclusões parciais 

1) O estabelecimento de corredores humanitários e a tentativa de levar ajuda humanitária a 

Mariupol pela primeira vez desde o início do conflito representa uma importante concessão na 

estratégia russa. 

 
13 Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2022/03/14/interna_internacional,1352563/cerca-de-150-mil-eva 

cuados-atraves-de-corredores-humanitarios-na-ucrania.shtml 
14 Fonte: https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/16/russia-ukraine-war-news-zelensky-live-updates/. 
15 Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/em-acordo-com-a-russia-ucrania-abrira-corredores-humanitarios-emde 
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2) Dessa forma, verifica-se que as forças russas reforçam sua conduta humanitária no 

desenvolvimento de sua campanha militar, o que além de representar uma diferença na atitude de suas 

Forças Armadas, aponta para o cuidado adotado pelos russos com a dimensão informacional. 

 

 


