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c. Principais declarações relacionadas à F  unção de Combate Movimento e Manobra  

1) Autoridades ucranianas

- Em sua  página  na  plataforma  Facebook,  a  vice-ministra  da  Defesa  da  Ucrânia,

Hanna Malyar, afirmou que entre 24 e 26 de fevereiro, as forças ucranianas infligiram, dentre outras,

as seguintes perdas às Forças Armadas russas: 

(1) aeronaves - 27;

(2) helicópteros - 26;

(3) carros de combate - 146;

(4) veículos de combate blindados - 706;

(5) peças de artilharia- 49;

(6) sistema Buk - 1;

(7) veículos não blindados - 30;

(8) cisternas - 60;

(9) UAV OTR - 2;

(10) navios / barcos - 2; e

(11) Aproximadamente 4300 baixas de pessoal.

Fonte: https://armyinform-com-ua.translate.goog/2022/02/27/za-try-doby-vijny-nashi-vijskovi-znyshhyly-4300-okupantiv-

ganna-malyar/?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=op,wapp

2) Autoridades russas

-Autoridades  do  Escritório  Central  do  Ministério  da  Defesa  russo  contradizem  as

informações divulgadas pelo lado ucraniano. Segundo o Coronel Vladimir Trukhan:

(1) as ações russas nos primeiros dias de operação foram destinadas a suprimir as

defesas antiaéreas ucranianas, assim como seus centros de Comando e Controle;

(2) as Forças Armadas russas somente atuaram contra alvos/forças que ofereçam

resistência evitando, assim, baixas e danos colaterais desnecessários;

(3) refutou o número de baixas apresentadas nas versões ucranianas, assim como a

alegada falta de munição e combustível das tropas russas;

(4) negou que existam recrutas compondo as forças russas; e

(5) desestimulou  a  população  e  as  forças  ucranianas  a  realizarem  ações  de

sabotagem, como a destruição de pontes.

Fonte: Agência de notícias Sputnik.
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d. Aspectos de Engenharia

1) Unidades de Engenharia russas estão se movendo do território da Bielorrússia em direção

a Chernobyl para construir travessias através dos rios Teteriv e Irpin e fornecer suporte material e

técnico às unidades dos ocupantes.

2) Na imagem abaixo, o retângulo indica onde a travessia está sendo feita; o Rio Irpin está

ressaltado em azul. No "X"” local onde uma coluna mecanizada russa foi destruída no dia 27FEV.

3) Pontes sobre o Rio Irpin nos arredores de Demydiv supostamente foram destruídas no dia

27FEv por tropas ucranianas para retardar o avanço russo, conforme imagens abaixo:

4) Tropas russas preparam ainda uma travessia empregando equipagens de pontes na área do

assentamento Komaryn através do rio Desna e na área de Orane através do rio Teteriv.

Fonte:  https://www.kmu.gov.ua/en/news/operativna-informaciya-stanom-na-1000-27-lyutogo-2022-roku-shchodo-
rosijskogo-vtorgnennya

https://twitter.com/Osinttechnical/status/1498107034457317376?s=20&t=NWAAVozGU-oO2v7PqbyBPg
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5) Em Kiev, civis ucranianos estão construindo obstáculos anticarro empregando trilhos de 

trem, para contribuir com a defesa da cidade. 

Fonte: https://twitter.com/notus_media/status/1497595743221211143?s=20&t=2cvRGPUQFBB1emNcrxHfBQ)

e. Principais conclusões relacionadas à F  unção de Combate Movimento e Manobra  

1) O avanço russo tem sido realizado pelas principais rodovias, evitando-se o movimento

através campo e, ao que parece, evitando-se, dentro do possível, maiores danos colaterais.

2) A resistência ucraniana tem se dado principalmente por meio de emboscadas realizadas

contra comboios russos, por meio da destruição de pontes e nas ações em áreas edificadas.

3) Fica evidente a importância do emprego de blindados, das armas anticarro e do combate

em localidade.

2. FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS

a.  Bombardeio por meio de mísseis  de cruzeiro e mísseis  balísticos  sobre a capital  KIEV,

denotando a importância desse tipo de artefato para apoiar o isolamento e mesmo o investimento

sobre as  localidades, particularmente  pela  precisão  intrínseca,  com  Circle  Error  Probable (CEP)
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inferior a 10 m.

b.  Complementarmente,  tem  sido  observado,  ademais  dos  efeitos  cinéticos,  o  efeito

psicológico dos  ataques  de  mísseis  à  infraestrutura  civil;  tudo  com  o  objetivo  de  restringir  o

movimento de resistência nacional ucraniano.

c. Ainda, ficou evidente que a composição de Ap F nos escalões SU e U, como nos BTG, atesta

a tendência de descentralização para combates em áreas edificadas, demandando apoio de fogo com

unidades de emprego até a seção de artilharia.

Composição dos BTG russos.

Fonte: S2 Underground Ukrainian War Update, 2022.

d. Relatos apontam a existência de TOS-1 Buratino thermobaric rocket system, na localidade

de BELGOROD, próximo da fronteira norte da Ucrânia com a Rússia. O referido sistema dispõe de

capacidade termobárica, cujos efeitos são representados por onda de choque, térmica e de vácuo. 
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Disparo de TOS-1

Fonte:https://www.dailymail.co.uk/news/article-10555219/Putin-sends-thermobaric-rocket-Ukraine-war-

intensifies.html

Efeito termobárico.

Fonte:https://www.cmjornal.pt/mais-cm/especiais/guerra-na-ucrania/detalhe/russia-envia-para-a-ucrania-o-mais-

letal-dos-lanca-foguetes-saiba-o-que-e-e-como-funciona-o-sol-abrasador

e. Vídeos russos contendo imagens de disparos do sistema ISKANDER 9k720 (payloads de até

700 kg a distâncias de até 500 km) estão sendo propagados com o desiderato de contribuir com a

campanha  informacional  russa. Tais  sistemas  podem se  posicionar  fora  da  zona  de  fogos  dos

materiais  de  artilharia  ucraniana,  inviabilizando  fogos  de  contra  bateria  do defensor. Ainda,  é

sabido que o sistema pode transportar cargas nucleares e termobáricas.
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f. Algumas evidências de emprego de fogos no Teatro de Operações:

1)  Frente Norte e Nordeste (KIEV e Chernihiv): 

- Emprego do MLRS para bombardear Chernihiv com sistemas GRAD 122 mm; 

- Utilização de mísseis  sobre Dep Petróleo, a Sul de KIEV.

2) FRENTE SUL (Odesa – Kherson –   Zaporizzhya):   

- Emprego de Sistemas MLRS GRAD 122 mm nas proximidades de Zaporizzhya.

g. Conclusões parciais da Função   de Combate Fogos  

1)  Fica  tacitamente  depreendida  a  relevância  da  artilharia  de  longo  alcance,  dotada  de

mísseis e foguetes, particularmente para a fase inicial  da campanha, quando se modela o ambiente

operacional  para  a  ofensiva  terrestre.  A  conjugação  dos  fogos  cinéticos  com    cibernética   e  

modelagem informacional otimiza os efeitos pretendidos  .  

2)  Os  combates  predominantemente  urbanos tem  implicado  alto  teor  de

descentralização  dos  meios  de    apoio  de  fogo   de  tubo  ,  explicitado  pela  composição  típica  dos

(Batalhões Grupo Tático) BTG, facultando a realização de fogos de apoio desde o escalão subunidade.

3. FUNÇÃO DE COMBATE PROTEÇÃO

a. Aspectos de Defesa Antiaérea

-  A Rússia continua empregando grande quantidade de mísseis de cruzeiro 3M14 Kalibr,

Kh101 e mísseis balísticos 9K720 Iskander-M, com destaque para a capital KIEV,  evidenciando a

necessidade da Defesa Antiaérea conseguir se contrapor a esses vetores;

- Segundo o Ministério da Defesa Ucraniano (fig. 1), no dia 27 Fev foram derrubadas duas

aeronaves e três helicópteros, demonstrando que a Defesa Antiaérea ucraniana ainda está ativa. Além

disso, um drone ucraniano Bayraktar TB2, de origem turca, realizou ataque a um comboio russo, numa

demonstração de que a Ucrânia ainda consegue fazer uso do espaço aéreo. Assim,  verifica-se que a

Rússia ainda não obteve a superioridade aérea pela Rússia, o que contribui para um avanço mais

lento do invasor;

- O ataque do drone ucraniano Bayraktar TB2 ao comboio russo, o qual transportava, entre

outros meios, um armamento antiaéreo Buk (fig. 2),  evidencia a atual importância e eficácia dos

drones como armas de ataque e a necessidade de conseguir se contrapor a esse tipo de vetor,

além da  importância de se realizar a  defesa antiaérea em movimento e  possuir superioridade

aérea para prover de forma mais livre o apoio logístico em todo o Teatro de Operações;

- Devido à ocorrência de ataques russos a áreas urbanas, em todas as frentes, constata-se a
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importância do emprego da antiaérea nesse tipo de ambiente;

- Os Países Baixos decidiram enviar 200 mísseis Stinger para a Ucrânia, tão rápido quanto

possível. O país soma-se, assim, aos Estados Unidos da América e à Alemanha (a qual prometeu 500

mísseis Stinger). Em que pese o desafio de fazer esses meios chegarem aos combatentes ucranianos,

esse apoio iria aumentar a capacidade de defesa antiaérea da Ucrânia.

Assim,  como  conclusão,  verifica-se  que  a  ameaça  aérea  atual  é  constituída  por  uma

diversidade de vetores, com diferentes capacidades e características,  o que cria maiores desafios e

exige constante atualização por parte da defesa antiaérea.

Verifica-se, ainda, que a obtenção da superioridade aérea é de grande importância para a

liberdade de manobra e apoio logístico.

Meios aéreos russos destruídos na última jornada.

fonte: https://www.mil.gov.ua/news/2022/02/27/sumarni-orientovni-vtrati-voroga-za-tri-poperedni-dobi-(24-26-

lyutogo)-zagarbniczkoi-vijni-rosijskoi-federaczii-v-ukraini/

https://www.mil.gov.ua/news/2022/02/28/sumarni-orientovni-vtrati-voroga-za-chotiri-dobi-zagarbniczkoi-vijni-rosijskoi-
federaczii-v-ukraini/
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Armamento antiaéreo Buk destruído por drone ucraniano.

fonte: https://twitter.com/COUPSURE/status/1498000664789663745  ?  

t=vsw6P3qHBrftEkYewQcHkQ&s=08

Países Baixos enviam de 200 mísseis Stinger à Ucrânia

fonte: https://nltimes.nl/2022/02/26/netherlands-sending-200-stinger-missiles-ukraine-military-aid-en-route

b. Aspectos de Engenharia:

1)  Em  diversas  cidades  têm  sido  reportados  emprego  de  tropas  especializadas  em

neutralização de artefatos explosivos. 
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Fonte: https://g1.globo.com/mundo/video/missil-nao-detonado-atinge-area-residencial-de-cidade-da-ucrania-
10338496.ghtml

https://edition.cnn.com/2022/02/16/europe/ukraine-russia-news-wednesday/index.htm

2) Têm ocorrido relatos de uso de munições cluster e minas do tipo PFM-1 por forças russas

na região de Kharkiv. Tais dispositivos podem ser empregados por meio de veículos lançadores de

minas por dispersão, munições de artilharia ou bombas de aviação. Caso seja confirmado, pode se

configurar  como descumprimento das Convenções de Genebra,  com implicações  para a população

civil e necessidade de atuação de especialistas para limpeza de áreas minadas.
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Fonte:  https://twitter.com/Osinttechnical/status/1498187619615838211?s=20&t=kZtvQRVpEJub92H9XOaKNw

https://en.interfax.com.ua/news/general/802816.html

https://twitter.com/hwag_ucmc/status/1497608345741668359?s=20&t=2cvRGPUQFBB1emNcrxHfBQ)

https://pt.topwar.ru/187890-pravka-potuhshaja-nadezhda-minnyj-zagraditel-i-52.html

4. FUNÇÃO DE COMBATE LOGÍSTICA

a. Segundo o Manual Logística Militar Terrestre (EB70-MC-10.238), as atividades básicas da 

Logística são gerar, desdobrar, sustentar e reverter os meios necessários à F Ter.

b. A geração de meios envolve a determinação de necessidades, a obtenção e o recebimento de

recursos  (humanos e  materiais)  e  serviços,  dentro dos  prazos  determinados,  a fim de completar  o

adestramento e os níveis de dotação. 

c. 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.
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1) Rússia

a) A Rússia, por ter a iniciativa das ações, teve mais tempo (meses ou anos) para gerar e

desdobrar suas tropas em diversas partes de sua fronteira com a Ucrânia, conseguindo executar de

forma mais  coordenada as  atividades  básicas  da logística.  Além disso,  sua aliança  com a Belarus

(Bielorrússia) possibilitou maior acesso às infraestruturas logísticas, proporcionando a ampliação das

frentes para a entrada em território ucraniano. Nesse sentido, depreende-se que, no momento, a Rússia

busca, principalmente, sob a ótica logística, sustentar suas ações ofensivas.  

b) Por outro lado, já  há informes de que alguns blindados russos encontram-se sem

combustível, pois foram abandonados em estradas, porém há fotos de comboios do Exército Russo

movimentando-se em direção a Kiev, indicando uma região das futuras ações russas. 

Comboio do Exército russo deslocando-se em direção à Kiev.

Fonte: Reuters 
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c)  Para dificultar a sustentação do esforço de guerra russo no médio e longo prazo e

desmotivar  sua  continuidade  da  guerra,  os  Estados  Unidos  e  a  União  Europeia  acordaram retirar

bancos russos do Swift  (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) que é um

sistema de comunicação que permite o  pagamento e a transferência de recursos entre empresas de

diferentes países, padronizando as informações financeiras). Fonte: TIME. 

d) O banimento da Rússia poderá até impedir transações financeiras, dificultando muito

suas  transações  comerciais  com  os  países,  isolando-a  do  restante  do  mundo  e  prejudicando  sua

sustentação no conflito.

2) Ucrânia

a)  A  Ucrânia,  por  ter  a  surpresa  a  seu  desfavor,  foi  obrigada  a  fazer  de  forma

simultânea a geração, desdobramento e sustentação. Nesse sentido, diversas ações têm sido executadas

destacando-se até o presente momento às ações de geração como:

(1) A proibição de homens ucranianos de 18 a 60 anos de deixarem o país (Fonte: 

CNN Brasil);

(2) Distribuição de armas a civis e o incentivo à resistência com coquetéis molotov. 

(Fonte: BBC)  
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Voluntários ucranianos receberam armas das autoridades para enfrentar os russos nas ruas

Fonte: Jornal Le Monde 

                    (3) Envio de armas de aliados da Ucrânia. (A ajuda militar sem precedentes enviada 

por EUA e Europa à Ucrânia, Fonte: BBC Brasil)

                  (4) Abertura de uma conta especial para angariar fundos para apoiar às Forças Armadas

da Ucrânia . Fonte: Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia
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5. FUNÇÃO DE COMBATE COMANDO E CONTROLE, GUERRA ELETRÔNICA E 

GUERRA CIBERNÉTICA

Nr Fato Dedução Conclusão

1
(G Ciber)

O ministro de Transformação
Digital  da  UCRÂNIA,
Mykhailo  Fedorov,  solicitou
voluntários  para  compor  o
que chamou de  "exército  de
TI",  para  que  sejam
realizadas  Aç  contra  os
russos no espaço cibernético.

As forças ucranianas carecem
de talentos /  especialistas  na
área cibernética.

Nec Ap de especialistas
externos  (fora das FA)
no  campo  de  atuação
Ciber.

2
(C²)

Elon  Musk,  empresário
internacional  CEO  da  Tesla
Motors  e  dono  da  empresa
SpaceX, ativou Sv de internet
satelital  Starlink  para
operação  na  região  da
UCRÂNIA.

Os  SC²  ucranianos  estão
sofrendo  ataques  russos  -
tanto  no  espaço
eletromagnético  quanto  no
espaço cibernético -, de modo
que  o  ciclo  de  Comando  e
Controle  está  prejudicado.
Assim, houve necessidade de
auxílio  na  manutenção  da
consciência situacional.

As  Aç Ciber  e  de  GE
russas  iniciais  foram
eficazes,  obtendo
sucesso  na  degradação
dos  sistemas  de  C²
ucranianos.  A ativação
da constelação satelital
Starlink  pode  auxiliar
na  recuperação  da
velocidade  do ciclo  de
C² da UCRÂNIA.

3
(GE)

Radares  ucranianos,  apesar
de  relativamente  modernos,
foram  neutralizados  com
facilidade  pelos  russos,
particularmente  em
KHARKIV.

Os  equipamentos  ucranianos
são,  majoritariamente,  de
fornecedores russos. É muito
provável  que  informações
sensíveis sobre os radares já
estavam de posse das forças
da RÚSSIA.

Há  uma  grande
vulnerabilidade  no que
tange  ao  uso  de
equipamentos  de  C²  /
GE / G Ciber por parte
da  UCRÂNIA,  já  que
parte  desse  material  é
fabricado e manutenido
por empresas russas.

15



Mídia

Nr 1

Nr 2

6. FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA

a. Em 24 de fevereiro de 2022:

1) Emprego da Inteligência Estratégica no início do combate por parte dos russos

a) Verificou-se que, desde o início, os russos possuíam conhecimento suficiente sobre as estruturas

estratégicas da Ucrânia.

b)  Esse estudo estratégico  facilitou  o levantamento  de  alvos  altamente  compensadores  a  serem

atacados  no  início  da  invasão,  alvos  com suas  potencialidades,  como a  tomada  de  aeroportos,  já

pensando em um apoio logístico por meio aéreo em larga escala ou com suas vulnerabilidades que

foram exploradas (MENDES, 2022).
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 c) Além da tomada ou destruição de estruturas estratégicas, que são instalações, serviços, bens e

sistemas  que,  se  forem  interrompidos  ou  destruídos,  provocarão  sério  impacto  social,  ambiental,

econômico, político, internacional ou à segurança do Estado e da sociedade (BRASIL, 2015, p. 111).

d) O estudo estratégico permite detectar não apenas as potencialidades da área, mas também suas

vulnerabilidades, ou seja, suas deficiências ou pontos fracos passíveis de serem explorados por um

oponente. Em toda estrutura, existem elementos fundamentais que, sendo eliminados, enfraquecidos,

agravados ou desarticulados, provocam o seu desmoronamento (BRASIL, 2020, p. 6-13).

e) Tal estratégia foi utilizada pelos russos ao bombardearem alvos estratégicos desde os primeiros

momentos, desorganizando as defesas ucranianas, pouco adestradas e compostas, em sua grande parte,

de jovens soldados não testados em combate (MENDES, 2022).

e) Assim, em termos de doutrina de inteligência, verifica-se a importância do estudo estratégico

para conhecimento do que se deve atacar antes da entrada de tropas a pé, para enfraquecer o oponente.

 

Locais atacados no início da Guerra.

Fonte: Poder 360º. [S. l.], 24 fev. 2022. Disponível em: https://www.poder360.com.br/internacional/russia-ataca-a-

ucrania/

 
Referências: 

MENDES, Paulo. INVASÃO RUSSA NA UCRÂNIA – UM NOVO MODELO DE GUERRA?, [S. l.], p. 1-5, 25 fev. 
2022. Digital em extensão pdf.

 
BRASIL. Ministério da Defesa. Glossário das Forças Armadas. MD35-G-01. 5. ed. Brasília, DF: Estado-Maior Conjunto
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das Forças Armadas, 2015.

 
BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro.  Manual de Fundamentos de Estratégia. EB20-MF-03.106. 5. ed.
Brasília, DF: Estado-Maior do Exército Brasileiro, 2020.

 
BRASIL,  Resumo  Doutrinário  nº  01  -  25  FEV.  [S.  l.],  27  fev.  2022.  Disponível  em:

http://www.cdoutex.eb.mil.br/images/Informativos_em_geral/observatorio/resumo%20doutrinarionrv02.pdf

    b. Em 25 de fevereiro de 2022:

1) Emprego da internet para monitoramento de movimento de tropas.

- Por meio da página Twitter da Internet - página voltada para opiniões e informações gerais - as

tropas russas podem ter acesso à informação de que as tropas ucranianas estariam sendo reforçadas por

munições  advindas  da  Polônia.  As  redes  atualmente  tanto  podem  ser  utilizadas  para  buscar

informação, como também para desinformar, não sendo totalmente confiáveis, mas sendo mais uma

fonte de dados de inteligência.

Internet servindo de alerta aos movimentos no Teatro de Operações.
Fonte: Twitter.

 

    2) Emprego de militares russos infiltrados nas forças ucranianas.

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

haver emprego de elementos de inteligência, notadamente de sensores (fontes) humanas, utilizando-se

de técnicas operacionais (estórias de cobertura de militares  ucranianos e infiltração) para, junto às

tropas da Ucrânia, em Kiev, obterem dados de forma atualizada na frente de combate e realizarem
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medidas  ativas  de  inteligência  com  técnicas  de  sabotagens.  São  os  chamados  grupos  de

reconhecimento e de sabotagem (BRASIL, 2022, p.1).

  b) Dessa forma, é possível obter dados e informações que alimentem ou realimentam os processos

de  integração  de  inteligência,  podendo  levantar  dados  sobre  o  dispositivo  de  tropas  oponentes

estacionadas, desdobradas ou em deslocamento; levantar dados sobre o terreno, a fim de atualizar as

cartas e/ou substituí-las; realizar o levantamento dos dados meteorológicos, a fim de difundi-los para

os diversos escalões; realizar o levantamento e a análise de dados sobre as considerações civis para

subsidiar  o  planejamento  das  operações  terrestres;  confeccionar  mapas  temáticos  específicos,  de

acordo com a necessidade do escalão superior; e fornecer informações que possibilitem a definição do

ambiente operacional.

Mensagem do Governo Ucraniana alertando contra os elementos infiltrados.

Fonte: Twitter.

Referências: 

BRASIL,  Resumo  Doutrinário  nº  02  -  26  FEV.  [S.  l.],  27  fev.  2022.Disponível

em:http://www.cdoutex.eb.mil.br/images/Informativos_em_geral/observatorio/Resumo%20Doutrinário

%20Nr2_26%20FEV.pdf

 

c. Em 26 de fevereiro de 2022:

  1)  Emprego  de  aeronaves  remotamente  pilotadas  (ARP),  também  chamadas  de  “drones”

americanas de levantamento de dados.
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a) Ao que parece, aeronaves remotamente pilotadas (ARP) vêm sendo utilizadas pelos EUA, com o

intuito de levantamento de dados, a uma altitude de cerca de 55 mil pés sobre o Mar Negro, em voos

que chegam a mais de 30 horas de duração, aparecem de forma repetida no software de rastreamento

de voos chamado de FlightRadar24, visto na imagem abaixo como “FORTE”. 

Imagem de voos identificados de drones.

Fonte: FERREIRA, 2022.

 

b) Essa ARP chama-se de  drone de reconhecimento  Northrop Grumman RQ-4D Global Hawk,

sistema de inteligência que pode coletar imagens de alta resolução quase em tempo real de grandes

áreas, em todos os tipos de clima, de dia ou de noite.

c)  O custo de tal  drone gira  em torno de US $ 222 milhões  e  pesa cerca  de 10 toneladas  na

decolagem, precisando de um motor-impulsionador.

d) A referida tecnologia parece ter feito levantamentos antes da invasão russa sobre o território

ucraniano e próximo às fronteiras; agora, durante a invasão russa, vem sendo utilizado na região do

Mar Negro, mantendo a vigilância do Sul do território da Ucrânia, permitindo levantar movimentos

detalhados no terreno, conforme observado no software no dia 26 de fevereiro de 2022.
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Drone de reconhecimento Northrop Grumman RQ-4D Global Hawk.

Fonte: FERREIRA, 2022.

 

Voo do Drone de reconhecimento Northrop Grumman RQ-4D Global Hawk.
Fonte: FERREIRA, 2022.

e) Os russos vêm utilizando tal notícia para fazer acusações aos americanos.

f) A OTAN parece contar com 5 (cinco) desses  drones desde 2019, e existe a possibilidade de

estarem decolando da Base de Sigonella, na Itália.

Referências:

Fonte utilizada: FERREIRA, Carlos. Qual é a aeronave americana que tem voado na Ucrânia e tem deixado os russos

furiosos. Aeroin, 27 fev. 2022. Disponível em: https://aeroin.net/qual-e-a-aeronave-americana-que-tem-voado-na-ucrania-

e-deixado-os-russos-furiosos/. Acesso em: 27 fev. 2022.
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d. Em 27 de fevereiro de 2022:

a. Emprego de satélites no levantamento de dados das tropas russas.

1) O uso das fontes de inteligência de imagens vem sendo promovido por satélites, o que facilita o

acompanhamento do movimento das tropas russas. Não se sabe ao certo se está havendo apoio dos

países da OTAN nessa busca de informações.

2) No relatório de 27 de fevereiro de 2022, do Centro de Doutrina do Exército (BRASIL, 2022), foi

identificado  que  satélites  teriam  identificado  30  (trinta)  aeronaves  IL-76,  na  Base  Aérea  da  106

Divisão  Aeroterrestre,  de  Ryazan;  e  20  (vinte)  aeronaves  IL-76,  na  Base  Aérea  da  76ª  Divisão

Aeroterrestre  de  Pskov,  indicando  preparativos  de  possível  Assalto  Aeroterrestre  de  grande

envergadura. Observa-se que o grosso das tropas aeroterrestres ainda não foi empregado na referida

Campanha.

Referências:

BRASIL, Resumo Doutrinário nº 03 - 27 FEV. [S. l.], 27 fev. 2022.Disponível 

em:http://www.cdoutex.eb.mil.br/images/Informativos_em_geral/observatorio/Resumo%20Doutrinário%20Nr

%203_27%20FEV.pdf. Acesso em: 28 fev. 2022.

 

d. Conclusões parciais

1) O uso da Inteligência Estratégica (conhecimento estratégico) - dentro de todas as expressões do

poder, notadamente da caracterização do teatro de operações estabelecido, da Ucrânia - por parte da

Rússia,  facilitou  as  ações  operacionais  ofensivas  em  profundidade  em  ataques  às  Estruturas

Estratégicas militares da Ucrânia.

2) O uso de fontes que envolvem desenvolvimento de tecnologia – drones, satélites e exploração

cibernética – vem sendo utilizada largamente nesta Guerra do Século XXI, em detrimento das fontes

de inteligência humanas, apontando para onde está caminhando a Função de Combate de Inteligência

no futuro, mais voltada para os sensores tecnológicos.

3) A Internet vem se mostrando como um meio em que se pode buscar a técnica de desinformação e 
de dissimulação por parte das tropas, não podendo ser fonte fidedigna dos fatos.
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7. OPERAÇÕES ESPECIAIS

a. Emprego de Forças Irregulares

1) Rússia

Verifica-se fontes que indicam o emprego de mercenários no conflito.  Esse recurso

também foi utilizado pelos EUA na Guerra do Iraque (2003) e tem a principal finalidade de atingir os

mesmos objetivos militares, porém com atores que não são submetidos ao DICA. Essa modalidade é

particularmente  adequada  nas  chamadas  Black  Ops,  ou  Operações  Clandestinas,  geralmente  são

revestidas de certa importância. Isso garante Liberdade de Ação, uma vez que aparentemente dispensa

a  responsabilidade  jurídica.  Contudo,  naturalmente  é  passível  de  investigação  e  punição,  caso

comprovado.

Fonte:https://whatsnew2day.com/kremlin-sends-more-than-400-mercenaries-to-kiev-to-

assassinate-president-zelensky/ 

De igual forma, porém com viés no emprego da Guerra Irregular, foi observado que a 

Chechênia também está apoiando a Rússia com cerca de 12.000 homens.

Fonte:https://www.poder360.com.br/europa-em-guerra/lider-da-chechenia-anuncia-envio-de-

tropas-para-a-ucrania/ 

Além disso, mais uma força irregular reforça a guerra na Ucrânia. Segundo o Daily

Mail, um grupo de “caçadores” das forças especiais chechenas recebeu ordens para encontrar, prender

ou até mesmo matar oficiais ucranianos procurados. Cada soldado teria recebido um alvo especial,

com fotos e descrições de oficiais ucranianos. A lista seria composta por funcionários e agentes de

segurança suspeitos de 'crimes' pelo Comitê de Investigação da Rússia.

Fonte:https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2022-02-26/aliado-putin-ditador-chechenia-

tropas-ucrania.html 

2) Ucrânia

a)  O  Presidente  Zelensky  anunciou  a  formação  de  uma  nova  unidade:  a  Legião

Internacional. Essa unidade tem características de um movimento paramilitar, assemelha-se ao que é

descrito  na  DMT  EB70-MC10-212  Op  Esp  como  Grupos  de  autodefesa,  vocacionados  a  ações

militares de resistência, a fim de desgastar e inquietar o inimigo sem, no entanto, conquistar objetivos

militares de vulto.

Fonte: https://twitter.com/defenceu/status/1498260544733724674?s=24 

b) Além disso, há grande difusão de mensagens orientando ataques às forças russas, o

que indica a presença de especialistas em Guerra Irregular dirigindo, de certa forma, essas ações. Em

que pese não ser dado confirmado que exista essa vertente atuando, pode-se inferir que essa tarefa é
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característica,  conforme  a  DMT,  de  Forças  Irregulares,  mais  precisamente  da  Força  Subterrânea,

segundo o EB70-MC10-212 .

Fonte: https://twitter.com/generalstaffua/status/1498225748234182658?s=24 

8. ASSUNTOS CIVIS E PROTEÇÃO DE CIVIS

        a.  No quarto dia de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o número de deslocados internos e

refugiados aumenta  sem parar.  Milhares  de pessoas  foram forçadas  a deixar  as suas casas  com a

escalada  do  conflito.  Desde  o início  da  invasão pela  Rússia  na  última  quinta,  ao menos  368.000

pessoas  fugiram do  país  e  cruzaram  a  fronteira  rumo  a  Polônia,  Hungria,  Romênia  e  Moldávia,

segundo cálculo do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR). Até o momento não foi

estabelecido um corredor humanitário para o deslocamento seguro dos refugiados e deslocados que se

encontram no Teatro de Operações. 
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             b. A Evacuação de cerca de 500 brasileiros da Ucrânia está sendo planejada pelo MRE em

coordenação com o MD, contudo está dependendo da reabertura do espaço aéreo, o que poderá ocorrer

com o desenrolar  das negociações  que ocorrem em BELARUS. A evacuação de nacionais  de um

ambiente  de guerra  projeta  a  força da expressão  política  e  militar   de um país,  o  que representa

projeção do Poder Nacional no cenário internacional.

Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/itamaraty-prepara-plano-de-evacuacao-de-

brasileiros-na-ucrania/ 

              c. A Força Aérea Brasileira (FAB), sob orientações do Ministério da Defesa e coordenação do

Ministério das Relações Exteriores (MRE), colocou de prontidão duas aeronaves KC-390 Millennium

para possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia". A previsão inicial é que as aeronaves

cheguem na Polônia na terça-feira dia 01 de Mar. 

              d. Até o momento foram retirados cerca de 50 brasileiros da Ucrânia, os quais foram levados

para a Polônia e aguardam a chegada das aeronaves da FAB para a evacuação. Essa é uma operação de

evacuação de não combatentes, prevista pela doutrina conjunta do Ministério da Defesa, que contribui

para salvaguardar as vidas de brasileiros em regiões de conflitos.

9. OPERAÇÕES DE INFORMAÇÕES

a. NARRATIVA

1) Rússia

a)  Op Mil Esp russa na Ucrânia (NÃO é INVASÃO).

b)  Defender os interesses russos na Ucrânia.

c)   Proteger a população majoritariamente russa na Rg de Donbass (Luhansk + 

Donestk).

d)  Refutar a expansão da OTAN junto às fronteiras russas.

e)   A OTAN já Rlz 5 ondas de expansão da OTAN desde de 1991 (colapso da URSS).

f)  É a OTAN que está ameaçando à Rússia (devido a sua expansão para o leste) e não 

o contrário.

g)  Combater o pretenso nazifascismo ucraniano que aplaca a população de etnia russa, 

sobretudo no leste da Ucrânia.
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h) Ameaça nuclear por parte da Rússia.

2) Ucrânia

a)  A resistência ucraniana surpreendeu os russos.

b)  Princípio de autodeterminação dos povos.

c)   Heroísmo do povo ucraniano.

d)  Elevação a Herói do Pte Zelensky (ucraniano).

3)  Ocidente

a)  A resistência ucraniana surpreendeu os russos.

b)  Princípio de autodeterminação dos povos.

c)   Intimidação da Rússia por meio da “Sanção Nuclear” (desligamento da Rússia do 

sistema financeiro internacional (SWIFT) (Assemelha-se a “Fogos no interior da Pos” financeiro, pois 

prejudicará ambos os lados). 

b. Guerra Informacional
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c. Conclusão parcial

Nota-se  uma  disputa  pelo  controle  da  narrativa,  a  fim  de  se  moldar  a  percepção  dos

diversos públicos alvos acerca dos desígnios e causas/ consequências do conflito. Por um lado tem-se o

lado ucraniano coadunado com a União Européia e grande parte dos países ocidentais, pautando que a

Ucrânia está sofrendo uma injusta agressão e violação de seu território/ soberania nacional. Por sua

vez, a Rússia advoga que está agindo em caráter de legítima defesa ao refutar a crescente expansão da

OTAN em direção às fronteiras russas, bem como está protegendo os russos que vivem na Ucrânia de

um governo genocida e nazista que tem aplacado o terror nos russos que lá vivem.

10.  AVIAÇÃO

a. Força Aérea Ucraniana emprega uma Aeronaves Remotamente Pilotada (ARP) de origem

Turca,  Bayraktar  TB2,  para  atacar  uma  coluna  de  viaturas  russas  que  transportavam  diversos

armamentos do sistema de defesa antiaérea. Dessa maneira a força aérea Ucraniana consegue atacar
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alvos russos reduzindo o número de baixas de suas tropas.

b. Durante um bombardeio ao aeroporto de Hostomel, as Forças Russas destruíram o maior

avião do mundo, das FA Ucranianas, o AN-225 Mryia - The Dream. Esse cargueiro media 84 m de

comprimento, tinha seis turbinas, e podia transportar até 250 toneladas no compartimento de cargas.

Além disso, podia transportar itens na parte externa e superior da fuselagem. Ele é o único exemplar

deste porte em atividade no mundo.
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