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1. Estratégia, Geopolítica e Relações Internacionais 

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tem feito gestões junto à OTAN e ao G7 para 

intensificarem as restrições e sanções impostas à Rússia. Em reunião realizada em junho com o G7, o 

presidente norteamericano Joe Biden reservou um espaço em sua agenda para tratar sobre o tema 

Rússia e Ucrânia. Neste tema, foi discutido a viabilidade e a necessidade em aumentar as restrições e 

sanções impostas à Rússia1. 

O secretário-geral da ONU, Antônio Gutierres, disse que a guerra na Ucrânia agravou a crise global 

de alimentos. A mudança climática, associada a pandemia do covid-19 e agora a guerra russo-ucraniana, 

são fenômenos que estão acentuando o problema de alimentos no planeta. De acordo com as Nações 

Unidas, o bloqueio da Rússia às exportações de grãos da Ucrânia afetou diretamente trinta e sete países, 

deixando milhões de pessoas à beira da fome2. O chefe de política externa da União Europeia, Josep 

Borrell, converge com o posicionamento da ONU e diz que o bloqueio da Rússia de milhões de 

toneladas de grãos ucranianos é um verdadeiro crime de guerra, pois milhões de toneladas de trigo 

permanecem bloqueados na Ucrânia, enquanto há milhões de pessoas no mundo passando fome3. 

Em entrevista dada à revista jesuíta La Civiltà Cattolica em junho de 2022, o Papa disse que a 

postura da OTAN nos últimos anos gerou a centelha que faltava para que Vladimir Putin invadisse a 

Ucrânia. Acrescentou dizendo que não está apoiando Vladimir Putin4. 

No tocante à inserção da Ucrânia junto à OTAN, a Rússia afirmou que a decisão dos líderes da 

União Europeia de aceitar a Ucrânia e a Moldávia como candidatas à adesão teria consequências 

negativas. Embora tenham sido dados os primeiros passos para inserir a Ucrânia na União Europeia, 

alguns países, como a França, indicaram que isso pode levar anos5. O primeiro-ministro português 

abordou a temática sob outra perspectiva e disse que a integração da Ucrânia na União Europeia pode 

 
1 Disponível em: https://www.michaelbociurkiw.com/news/Ukraine-war-June25. Acesso em: 18 de junho de 2022. 
2 Disponível em: https://www.michaelbociurkiw.com/news/Ukraine-war-June25. Acesso em: 18 de junho de 2022. 
3 Disponível em: https://www.michaelbociurkiw.com/news/Ukraine-war-crimes-June20. Acesso em: 18 de junho de 2022. 
4 Disponível em: https://www.michaelbociurkiw.com/news/Ukraine-war-June25. Acesso em: 18 de junho de 2022. 
5 Disponível em: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-22-22/index.html. Acesso em: 18 de 

junho de 2022. 
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levar à sua destruição, não ao seu fortalecimento, tornando-se uma armadilha para a própria Ucrânia se 

não forem tomadas decisões consistentes6. 

Segundo a agência da ONU para os refugiados (ACNUR), a guerra na Ucrânia tem causado uma das 

maiores crises de deslocamento forçado no globo, uma vez que milhões de refugiados se deslocaram 

para os países vizinhos, da mesma forma que registra-se a ocorrência de milhões de deslocados internos. 

Segundo as Nações Unidas, 7,3 milhões pessoas saíram da Ucrânia pela fronteira terrestre e 2,3 

milhões de pessoas entraram na Ucrânia pela fronteira terrestre em 20227. 

Em nota oficial, o chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional da Rússia, coronel Mikhail Mi-

zintsev, informou que a Rússia já entregou mais de 34.000 toneladas de cargas humanitárias à Ucrânia 

desde o dia 2 de março de 20228. 

 

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

a. Situação das frentes de combate (de 01 de junho à 30 de junho) 

Figura 1 - Faixas de terreno ucraniana conquistadas pelas Forças Armadas russas  

 

Fonte: https://www.pucara.org/post/guerra-en-ucrania-d%C3%ADas-124-a-126 

 
6 Disponível em: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-22-22/index.html. Acesso em: 24 de 

junho de 2022. 
7 Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/2022/06/10/acnur-atualiza-dados-sobre-pessoas-refugiadas-na-ucrania-pa 

ra-refletir-movimentos-recentes/. Acesso em: 24 de junho de 2022. 
8 https://sputniknewsbrasil.com.br/20220620/117-dia-da-operacao-especial-da-russia-na-ucrania-23177435.html. Acesso em: 

24 de junho de 2022. 
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Figura 2 - Situação das frentes de combate em 30 de junho 

 
Fonte: https://www.pucara.org/post/guerra-en-ucrania-d%C3%ADas-124-a-126 

 

b. Principais ações relatadas relacionadas à F Cmb M2 

1) A única região onde foram observados avanços russos significativos é no Donbass. Nas demais 

frentes de combate, não foi verificado avanços significativos das tropas russas em território ucraniano. 

Acredita-se que tal realidade foi provocada pela falta de munição de artilharia do lado russo9. 

2) Na região de Izium, os ucranianos reconquistaram a cidade de Velyka Komyshuvakha, 

repelindo os russos em Dmytrivka e em Dovhenke. Nessa mesma área, foram observados movimentos 

de helicópteros, postura que indica provavelmente a ocorrência de operações aeromóveis10. 

3) Na região de Lyman, as tropas russas infiltraram, por meio do rio Siversky Donets, e realizaram um 

ataque em Raihorodok11. Em outra frente, as tropas russas conquistaram a cidade de Severodonetsk. Nesse 

local, as tropas russas afirma ter isolado as tropas ucraniana, cerca de 2500 soldados ucranianos, na 

área Azot Works. Cumpre mencionar que Severodonetsk ainda possui mais de 12.000 civis em seus limi-

tes12. 

 
9 Disponível em: https://www.pucara.org/post/guerra-en-ucrania-d%C3%ADas-103-y-104. Acesso em: 24 de junho de 2022. 
10  Disponível em: https://www.pucara.org/post/guerra-en-ucrania-d%C3%ADas-103-y-104. Acesso em: 24 de junho de 

2022. 
11 Disponível em: https://www.pucara.org/post/guerra-en-ucrania-d%C3%ADas-112-y-113. Acesso em: 24 de junho de 2022. 
12 Disponível em: https://www.pucara.org/post/guerra-en-ucrania-d%C3%ADas-112-y-113. Acesso em: 24 de junho de 2022. 
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4) Na região de Popasna, as tropas russas foram repelidas em Vrubivka e Komyshuvakha. Na 

região de Bakhmut, o avanço das tropas russas foi interrompido. Nessa mesma região, foi observada a 

presença de mercenários do grupo Wagner13. 

5) Na cidade de Kharkiv, as tropas russas estão realizando masivas operações ofensivas. Na re-

gião de Bohorodichne, os russos foram repelidos pelas tropas ucranianas14. 

6) Na frente sul, na região de Svitlodarsk, as tropas russas romperam a linha de defesa ucraniana 

e atacaram as cidades de Ilovaisk e Vidrodzhennya, vindo a conquistar a  cidade de Vershyna15. 

7) Em 28 de junho, os ucranianos usaram os foguetes Himars para atingir uma base russa em Pe-

revalsk, em Lugansk, para atacar novamente a ilha de Zmyini e Belgorod e uma base aérea fora de 

Kursk, na Rússia16. A contrapartida russa aos ataques russos se deu por meio de um ataque de duas on-

das contra Mykolaiv e Ochakov usando mísseis Kh-2217. 

8) Na cidade de Kherson, os ucranianos implementam forte resistência diante dos ataques russos. 

Em 26 de junho, os ucranianos destruíram um comboio russo quando se deslocava pela rodovia Mar-

yansk-Berisav. No dia 27 de junho, os ucranianos atingiram a região de Zmyni utilizando foguetes Hi-

mars. Na mesma área, o 60º Mech, empurrou os russos de volta para a região de Zolota Balka18. 

c. Conclusões parciais 

1) Conclui-se parcialmente que durante o mês de junho a guerra russo-ucraniana caracterizou-se 

como sendo um conflito no qual prevalece o atrito, com ofensivas e contra-ataques de ambos os lados. 

Isto causou inúmeras perdas em ambos os lados sem resultados decisivos. 

2) Conclui-se que junho foi caracterizado pela consolidação da ofensiva das tropas russas na área 

do Donbass e Donetsk. Mas, pelos reforços e pela capacidade defensiva ucraniana, as frentes de batalha 

se mantiveram estáveis, sem nenhuma ação decisiva para ninguém.  

 
13 Disponível em: https://www.pucara.org/post/guerra-en-ucrania-d%C3%ADa-123. Acesso em: 24 de junho de 2022. 
14 Disponível em: https://www.pucara.org/post/guerra-en-ucrania-d%C3%ADa-123. Acesso em: 24 de junho de 2022. 
15 Disponível em: https://www.pucara.org/post/guerra-en-ucrania-d%C3%ADa-123. Acesso em: 24 de junho de 2022. 
16  Disponível em: https://www.pucara.org/post/guerra-en-ucrania-d%C3%ADas-124-a-126. Acesso em: 24 de junho de 

2022. 
17  Disponível em: https://www.pucara.org/post/guerra-en-ucrania-d%C3%ADas-124-a-126. Acesso em: 24 de junho de 

2022. 
18  Disponível em: https://www.pucara.org/post/guerra-en-ucrania-d%C3%ADas-124-a-126. Acesso em: 24 de junho de 

2022. 
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3. Função de Combate Comando e Controle 

a. Comando e Controle 

1) No período que antecedeu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o presidente em exercício na 

Ucrânia, Volodymyr Zelenski supervisionou a defesa que estava sendo executada pela Ucrânia contra os 

invasores russos e, por meio de uma comunicação estratégica bem elaborada, foi capaz de mobilizar a 

comunidade internacional para obter apoio da mesma. 

2) Diante da imprensa em geral, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenski tem permanecido 

calmo e sereno durante o transcurso do conflito, atitude que tem encorajado sua população no combate 

contra os russos. Além disso, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenski tem realizado ações e tem 

adotado um comportamento público durante esta guerra que tem aumentado sua liderança junto aos 

ucranianos, senão vejamos: o fato dele ter permanecido em Kiev ao lado de seu povo, quando os norte-

americanos recomendaram que ele ficasse em um local seguro nos Estados Unidos da América, reper-

cutiu muito bem diante da população ucraniana. Além disso, o fato de visitar as linhas de frente, visitar 

os soldados ucranianos no hospital e andar pelas ruas, contribuem ainda mais para a liderança de Volo-

dymyr Zelenski junto ao seu povo19. 

b. Conclusões parciais 

- Em termos de coordenação e controle, nota-se que o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenski, 

tem realizado ações que o auxiliam no exercício da liderança do país no contexto dessa guerra. 

 

4. Função de Combate Proteção 

a. No dia 02 de junho, a Plataforma Multimídia Exterior da Ucrânia anunciou que a Polônia deverá 

cerca de 60 obuses autopropulsados Krab 155mm (o equivalente a 10 baterias de artilharia) para a 

Ucrânia. Acrescentou dizendo que tais armamentos somam uma quantia estimada no valor de US$ 700 

milhões.  

b. Cumpre mencionar que a Polônia já havia fornecido à própria Ucrânia, cerca de 18 obuses 

autopropulsados Krab 155mm (o equivalente a três baterias de artilharia) e de que também já havia 

treinado cerca de 100 militares oriundos da arma de artilharia do Exército da Ucrânia para trabalhar 

 
19Disponível em: https://www.thefivecoatconsultinggroup.com/the-coronavirus-crisis/leading-in-crisis. Acesso em: 29 de 

maio de 2022. 
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com eles.  

Figura 3 - Obuses autopropulsados Krab  

 
Fonte: https://www.ukrinform.es/rubric-ato/3497985-polonia-vendera-60-obuses-autopropulsados-krab-a-

ucrania.html 

 

c. A Plataforma Multimídia Exterior da Ucrânia também informou que os obuses autopropulsados 

M109A3, fornecidos como parte da assistência técnica-internacional da Noruega, já estão na linha de 

frente na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, atingindo alvos com alta precisão e eliminando inimigos. 

d. Segundo a Marinha da Ucrânia, a situação na parte noroeste do Mar Negro continua difícil porque, 

em que pese a Marinha ucraniana ter privado a frota naval russa do controle total sobre a parte noroeste 

do Mar Negro, as tropas russas modificaram seus modus operandi e tem adotado técnicas, táticas e 

procedimentos distintas, caracterizada pelo o uso de sistemas de mísseis costeiros e de mísseis de 

cruzeiro lançados do ar, fato que está permitindo aos russos recuperar parte do controle do noroeste do 

Mar Negro inicialmente perdido para a Marinha ucraniana20. 

e. Conforme anunciado pelo Ministério da Defesa da Rússia, as tropas russas obtiveram sucesso e 

destruíram inúmeras baterias de artilharia e estruturas defensivas das Forças Armadas da Ucrânia, além 

de terem neutralizado vários postos de comando e meios de apoio de fogo ucranianos21. 

f. A Plataforma Multimídia Exterior da Ucrânia afirmou que as tropas russas estão realizando 

ataques com mísseis na parte sul do país, fato que deixa a região em estado de tensão permanente22. 

 
20  Disponível em: https://www.ukrinform.es/rubric-ato/3500969-armada-de-ucrania-grupo-de-buques-de-guerra-rusos-retro 

cede-100-km-de-la-costa-ucraniana.html. Acesso em: 25 de junho de 2022. 
21 Disponível em: https://es.mil.ru/es/news_page/country/more.htm?id=12424749@egNews. Acesso em: 25 de junho de 

2022. 
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g. Lançadores múltiplos de foguetes M142 Himars, fornecidos pelos Estados Unidos como parte da 

assistência de segurança à Ucrânia, já estão operando na linha de frente, segundo o Comandante das 

Forças Armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhny. 

h. Conforme informado pelo Ministério da Defesa da Rússia, as tripulações dos helicópteros de re-

conhecimento e ataque da aviação das Forças Armadas russas Ka-52 Alligator, continuam realizando 

inúmeras ações de combate no Teatro de Operações. Os principais alvos são veículos blindados e os 

focos de resistência ucraniana. 

Figura 4 - Lançadores Himars já estão trabalhando no sistema de defesa da Ucrânia 

Fonte: https://www.ukrinform.es/rubric-ato/3514892-zaluzhny-los-lanzadores-himars-ya-trabajan-para-la 

-defensa-de-ucrania.html 

 

j. Conforme anunciado pelo governo da Noruega, o governo norueguês decidiu enviar para a 

Ucrânia, com a ajuda do Reino Unido, três lançadores de foguetes múltiplos M270 MLRS e cinco mil 

projéteis de 155 mm23. 

k. Conclusões parciais 

1) A Ucrânia continua adquirindo sistemas de fogo, seja por meio de compra, seja através de 

doações feitas pela comunidade internacional, porém, o poder de combate ucraniano depende do apoio 

 
22 Disponível em:  https://www.ukrinform.es/rubric-ato/3513725-rusia-ha-concentrado-cinco-buques-con-40-misiles-en-elm 

ar-negro.html. Acesso em: 25 de junho de 2022. 
23 Disponível em: https://www.ukrinform.es/rubric-ato/3518114-noruega-enviara-tres-lanzacohetes-multiples-m270-a-ucrani 

a.html. Acesso em: 25 de junho de 2022. 
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internacional, fato que tem se mostrado bastante representativo para os ucranianos continuarem 

defendendo o território. 

2) Os ataques russos continuam ocorrendo no território ucraniano. Durante o mês de junho, nota-

se que as tropas russas estão usando em grande medida sistemas de mísseis e foguetes lançados por 

suas forças navais, aéreas e marítimas. 

 

5. Função de Combate Logística 

a. O Ministério da Defesa da Alemanha anunciou o envio de armamento de artilharia à Ucrânia em 

apoio ao país contra a operação militar especial russa. O anúncio faz parte de um movimento conjunto 

ao lado de Reino Unido e Estados Unidos. 

b. Em comunicado, o governo alemão especificou que enviará três lançadores múltiplos de foguetes 

de modelo M270 MLRS à Ucrânia24. 

c. Em entrevista dada ao The Guardian, o vice-chefe da inteligência militar ucraniana, Vadim Skibi-

tsky, informou que apesar da Ucrânia estar recebendo materias de emprego militar de vários países oci-

dentais, as Forças Armadas ucranianas tem ficado com poucas munições de artilharia.  

d. Em entrevista dada ao The Guardian, o vice-chefe da inteligência militar ucraniana, Vadim Skibi-

tsky informou que a Ucrânia gasta atualmente entre 5.000 e 6.000 tiros de artilharia por dia25. Acrescen-

tou dizendo que considera essa guerra como sendo uma guerra típicamente de artilharia e por causa 

disso, a Ucrânia atualmente está em desvantagem e perdendo esse embate. 

e. A Ucrânia não divulgou nenhuma estatística oficial sobre soldados ucranianos mortos durante a 

guerra. Contudo, no início de junho, um assessor presidencial ucraniano disse à BBC que cerca de 100 

a 200 soldados ucranianos estavam morrendo diariamente na região de Donbass.  

f. Com relação aos militares russos mortos em combate, a Ucrânia tem adotado outra postura e tem 

divulgado com frequência o número de militares russos que vieram a óbito nesse combate. Dessa forma, 

o governo ucraniano alega que cerca de 35 mil russos morreram até o presente momento26. 

 
24 Disponível em: https://sputniknewsbrasil.com.br/search/?query=OPERACAO+ESPECIAL. Acesso em: 25 de junho de 

2022. 
25 Disponível em: https://sputniknewsbrasil.com.br/20220610/inteligencia-da-ucrania-afirma-que-pais-quase-esgotou-muni 

cao-de-artilharia-relata-the-guardian-23020924.html. Acesso em: 24 de junho de 2022. 
26 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62034340. Acesso em: 24 de junho de 2022. 

https://www.bmvg.de/en/news/ukraine-defense-contact-group-joint-statement-5448880
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Figura 5 - Número de mortes na Guerra russo-ucraniana 

 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62034340. 

 

Figura 6 - Número de mortes de militares russos 

 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62034340 

 

 


