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- As conversações entre Rússia e Ucrânia estão previstas para serem retomadas, no dia de hoje, na cidade de
HOMEL (BELARUS), com a realização da segunda rodada de negociações.

- Pelo lado russo, a consolidação do cerco de diversas cidades russas (KIEV, KHARKHIV, SUMY, MAURIPOL,
KHERSON) constitui o principal trunfo para buscar impor os termos mais favoráveis nas conversações de hoje,
e que envolvem a adoção de um status de neutralidade para a Ucrânia, a autonomia de Donbass e a
aceitação da soberania russa sobre a Crimeia. Por outro lado, o impacto das sanções econômicas, o
isolamento internacional e o crescente aumento das pressões internas contra a guerra (da população em geral
e dos grandes empresários) devem estabelecer uma grande pressão sobre o Presidente Putin.

- Pelo lado ucraniano, o forte apoio internacional demonstrado na reunião da Assembleia Geral das Nações
Unidas, no parlamento europeu, pela liderança da União Europeia, no posicionamento dos países da OTAN e
no discurso da união do presidente Biden constituem importantes suportes para uma posição mais dura do
governo ucraniano nas negociações em HOMEL. A delegação ucraniana deve manter a exigência de retirada
das tropas russas de todo seu território, inclusive do Donbass e da Crimeia.
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- Uma solução para a crise, no dia de hoje, ainda seria pouco provável, tendo em vista os interesses bastante
divergentes.

- A China vem se oferecendo para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia, movimento que deve ser
acompanhado com atenção.

- A segurança das usinas nucleares ucranianas vem trazendo preocupação. Há risco de acidentes, má operação ou
danos decorrentes por fogos. Além de CHERNOBYL (Norte) e ZAPORIZHZHIA (Sul), atualmente em poder das tropas
russas, há outros três sítios de usinas nucleares, que são responsáveis pelo fornecimento de mais da metade da
energia elétrica ucraniana.

- Organizações internacionais e vários países anunciaram ajuda humanitária adicional e se preparam para que
milhões de refugiados ucranianos entrem na União Europeia.

- Há informações de que o governo polonês estaria preparando o envio de caças M-29 para a Ucrânia. Inicialmente,
seriam enviados 20 aviões de combate e outros 50 dependeriam de negociações adicionais com a OTAN e União
Europeia. Há relatos de que pilotos ucranianos teriam ido à Polônia para receber os caças doados. Ainda
desconhece a reação dessa medida por parte do governo russo.
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- Em que pese a ocorrência de combates localizados, continua verificando uma pausa nas operações ofensivas
terrestres russa na maior parte do teatro de operações, aguardando a finalização do dispositivo das unidades de
combate de primeiro escalão e do desdobramento logístico. O investimento massivo contra as principais
localidades deve depender de uma decisão no nível político, que pode ocorrer a qualquer momento a partir de
hoje.

- Durante um evento, no dia de ontem, o Ministro da Defesa de BELARUS, VIKTOR CHERNIN, afirmou que unidades
paraquedistas e de assalto aeroterrestre estariam desdobradas para defender a fronteira do país com a Ucrânia.

- Não há o investimento de tropas terrestres russas sobre as localidades densamente povoadas. Entretanto, é
provável que as campanhas de inquietação da população civil em grandes centros se intensifiquem, com emprego
de ataques aéreos, barragens de lançador múltiplos de foguetes e mísseis de cruzeiro sobre instalações em áreas
urbanas. O objetivo seria acelerar o êxodo da população das grandes cidades, abrindo caminho para o
investimento terrestre sobre os maiores centros urbanos ainda cercados (KIEV, KHARKHIV, SUMY, MAURIPOL,
KHERSON), assim aumentando a pressão sobre os líderes ucranianos nas negociações em curso.

- No sul, o Mar de AZOV se consolida como uma área controlada pelas forças russas, situação que será explorada
na negociação sobre a soberania da península da CRIMEIA.
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1. Narrativa dominante russa
a. A narrativa russa tem sido propugnada de forma explícita pelas autoridades governamentais de primeiro

escalão, notadamente, o Presidente Vladimir Putin e o Ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov. Seus
pontos-chaves são:

- conter a expansão da OTAN, mantendo a aliança militar ocidental longe de suas fronteiras (Rússia como
vítima da persistente agressão ocidental); e

- proteger os contingentes populacionais de russos étnicos.
b. Narrativa política tenta justificar o conflito como “guerra justa” – jus ad bellum.
c. Retórica da “nesnazificação” e da “desmilitarização” definem os objetivos do teatro de operações.

2. Narrativa dominante ucraniana
a. Ucrânia vítima da agressão russa/crise humanitária decorrente do conflito.
b. Resistência democrática ante o regime autocrático de Moscou.
c. Ataque russo está malogrando.
d. Necessidade de apoio político, militar, econômico e humanitário proveniente do Ocidente, a fim de reforçar

o objetivo de alinhamento “natural” com o Ocidente.

NARRATIVAS EM CURSO
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- Direção Operacional BELARUS-KIEV (eixo NORTE): o avanço russo (35º, 36º e 41º Exércitos) continua em
pausa operacional nas proximidades de KIEV. Os grandes comboios logísticos atingiram o objetivo, as
instalações da Fábrica Antonov, localizadas na R de HOSTOMEL, onde se encontram desdobrando uma Base
Logística Avançada (ver Situação Logística). Forças russas realizaram barragens de lançadores múltiplos de
fogos em CHERNIHIV e concentram tropas para um possível investimento. Com isso, controlará mais uma
importante porção a leste de KIEV, podendo realizar a junção com tropas que estão se deslocando a partir de
SUMY (Eixo LESTE).

- Direção Operacional KARKHIV-SUMY-KIEV (eixo LESTE): o 1º Exército de CC (2ª Div Inf Bld e 4ª Div CC)
continua seu avanço e teria atingido a localidade de BOBROVYTSTYA. Postos de Controle ucranianos localizados
nos eixos de progressão teriam sido destruídos. Unidades ucranianas estariam atuando na R para emboscar e
destruir elementos russos. As tropas russas nesse eixo estão bem próximas de iniciar o dispositivo de cerco à
cidade de KIEV pelo Leste. Diversos unidades russas foram identificadas, desdobrando-se em toda a zona de
ação, controlando entroncamentos rodoferroviários e outros pontos críticos.

CAPACIDADE OPERATIVA MANOBRA
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- Direção Operacional DONBASS (eixo SUDESTE): as forças separatistas continuam cerrando meios para cerco
às tropas ucranianas desdobradas na linha de contato.

- Direção Operacional CRIMEIA-KHERSON (eixo SUL): forças russas permanecem estacionadas, sem avançar
para Norte de VASILIVKA. Comboios militares russos estão sendo emboscados e pontes vem sendo destruídas
por elementos ucranianos não identificados, atrasando o desdobramento das tropas russas na R. A imprensa
russa afirma que a localidade de KHERSON foi completamente controlada, ainda sem confirmação de outras
fontes.

CAPACIDADE OPERATIVA MANOBRA
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- As forças russas têm aumentado o emprego de artilharia, de foguetes e de outras
armas menos precisas, que podem causar danos colaterais em áreas civis.

- Indícios de possível mudança para ações ofensivas tradicionais apoiadas pela
artilharia, por parte da Rússia.

- Emprego da artilharia contra infraestrutura civil, prédios governamentais e
instalações militares na região dos grandes centros, como em Kharkiv e em Kiev.

- Reportado o emprego de drone a oeste de Mariupol, a fim de identificar alvos
russos para as unidades de artilharia das forças ucranianas.

CAPACIDADE OPERATIVA APOIO DE FOGO
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- Prossegue o bombardeio de áreas urbanas pelas tropas russas nas últimas 48 horas, sobretudo
infraestruturas estratégicas. Uma torre de transmissão de televisão, em Kiev, foi atingida. Ademais, chama
a atenção o fogo sobre áreas residenciais – evidenciando a necessidade de defesa de antiaéria em
profundidade, onde todas as faixas de emprego (baixa, média e grande altura) precisam estar sobre
proteção da artilharia antiaérea, assim como acontece em Israel.

- Força Aérea russa luta para conseguir a superioridade aérea, o que pode explicar a demora no avanço do
invasor.

- Base aérea russa foi reportada com fumaça, possibilidade de ataque ucraniano com mísseis balísticos,
demonstrando a necessidade de defesa antiaérea e antimísseis balísticos – média e grande altura/médio e
longo alcance.

- Ucrânia divulga lista de ataques com mísseis em cidades. Sobressai o uso de mísseis balísticos e de
cruzeiro, evidenciando a necessidade de defesa antiaérea contra esses meios.

- O Sistema de Defesa Costeiro antinávio Neptune somente seria recebido pela Ucrânia no mês de abril do
corrente ano, o que explica a não utilização desse meio contra os russos na defesa do litoral.

CAPACIDADE OPERATIVA DEFESA ANTIAÉREA 

CONFLITO NA UCRÂNIA
RESUMO DOUTRINÁRIO Nr 07 – 2 MAR 22



- Duas “agências” estão no teatro de operações: Glavnoje Razvedyvatel'noje Upravlenije (GRU) e Serviço Federal de
Segurança da Federação Russa.
- GRU, serviço militar de inteligência russo, é a agência com maior presença e subordinada ao Estado-Maior Geral das
Forças Armadas da Federação Russa – responsável pelos briefings diários ao Ministério da Defesa e ao Presidente.
- FSB (contrainteligência interna) em apoio ao rebeldes do Donbass: treinamento e operações conjuntas, desde 2014.
- HUMINT: tropas Spetsnaz trabalhando sob coordenação do GU (idt elementos de pelo menos três das oito Brigadas
Spetsnaz + 25º Regimento Independente (Crimeia) + 431º Grupo de Reconhecimento Spetsnaz Naval Independente.
- Frente N (Kiev): 96ª Bda Op Esp (pelo menos cinco Btl Spetsnaz).
- Frente L (Kharkiv): 100ª Bda Spetsnaz (base em Mazdak) + 45ª Bda Spetsnaz (Aeroterrestre).
- Frente S (Kerson): 127ª Bda Spetsnaz + 25º Rgt Indep (Stavropol).
- Unidades Especiais: 26165 (Fancy Bear), 74455 (Sandworm) e 54777 (EW e Opsico).
- Possível reforço de, pelo menos, 400 mercenários do Grupo Wagner na Região de Kiev sob coordenação do serviço
militar de inteligência russo.
- Indícios da presença de remanescentes dos batalhões especiais Zapad e Vostok (chechenos), atuando na região de
Donbass, coordenados pelo FSB.

CAPACIDADE OPERATIVA INTELIGÊNCIA
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- Grande vantagem: estrutura de coleta e de busca operacionais há mais de 10 anos. Ampla rede de
informantes em todas as cidades. Facilidade de infiltração e comunicação.
- Reconhecimento avançado em cooperação com agentes infiltrados nas cidades.
- Ações de sabotagem.
- Eliminação de alvos importantes.
- Apoio OPsico, sobretudo eliminação de alvos, reconhecimento e targeting.

CAPACIDADE OPERATIVA INTELIGÊNCIA

Atividades Intlg Cmb russa recentes e atuais

Apreensão de equipamento empregado para sabotagem em
Rozdilna, próximo de Odessa. Observar fuzil ShAK12, 12,7 mm.
Esse armamento foi concebido como padrão do FSB
(contrainteligência) para operações de sabotagem.
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- A Intlg ucraniana foi alvo prioritário no início dos combates, instalações destruídas: atuação fragmentada,
principalmente, em operações de sabotagem.
- Utilização de drones de vigilância com relativa liberdade.
- Disponibilidade de imagens de satélite de alta resolução fornecidas por empresas e por governos aliados:
facilidade de transmissão de grandes volumes de dados.
- Coleta e disseminação de informações por civis (redes informais).
- Comunicação por satélite disponível para decisores importantes.
- Sistema informal de propaganda estruturada por ex-integrantes do Ministério da Transformação Digital:
superioridade informacional com emprego de redes informais e apoio externo (fator de desequilíbrio/surpresa
estratégica).

CAPACIDADE OPERATIVA INTELIGÊNCIA

Atividades Intlg Cmb da Ucrânia recentes e atuais
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- Uma das grandes novidades dessa guerra: inteligência e operações
psicológicas conduzidas por civis. A disponibilidade de ferramentas de alta
tecnologia trouxe a possibilidade de grupos civis conduzirem ações com efeito
militar. O custo desses equipamentos e o treinamento de centenas de militares
tornaria a atividade extremamente cara se ficasse a cargo do Ministério da
Defesa.

- Um fator importante a ser levado em consideração é o apoio externo –
material e operacional – no campo das operações de informação. As ações
não-cinéticas estão impactando a narrativa russa, sobretudo porque há civis,
muitos fora da Europa, apoiando a disseminação da narrativa ucraniana.

Starlink: equipamento para
conexão satelital doado por Elon
Musk para manutenção das redes
ucranianas.

Alex Bornyakov, empreendedor em
marketing digital, considerado o líder do
“exército digital”, que conduz operações
de propaganda contra a Rússia.

CAPACIDADE OPERATIVA INTELIGÊNCIA
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- Os grandes comboios logísticos que se deslocavam pela direção operacional BELARUS-KIEV (eixo NORTE),
atingiram o objetivo, as instalações da Fábrica da Antonov, localizadas na R de HOSTOMEL, onde se
encontram desdobrando uma Base Logística Avançada. Trabalhos de reparo dos danos (houve intensos
combates para conquistar a localidade) e adaptação das instalações precisam ser realizados.

- O desdobramento de uma Base Logística Avançada em instalações dotadas de excelentes condições para
funcionamento indicam que as tropas russas passam a contar com um nível de permanência no combate
muito mais consolidado. Além de uma extensa pista de pouso, dotada de grande pátio para aeronaves, a
localidade possui hangares, depósitos para todo o tipo de material, inclusive combustível, e outras
instalações que podem ser mobilizadas para hospitais e locais para desdobramento de postos de comando.
Na localidade de BUCHA, a 4 km de distância, existe um grande terminal ferroviário, com linhas que dão
acesso à BELARUS.

CAPACIDADE OPERATIVA LOGÍSTICA
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- Pela primeira vez, o Ministro da Defesa russo fala sobre a situação das cidades sob seu controle:

“Todas as localidades que ficaram sob o controle das Forças Armadas da Federação Russa continuam a viver

como de costume. As instalações de apoio da população estão funcionando, o transporte está funcionando. A

maioria das administrações das cidades, *de acordo com o comando das tropas russas*, realiza a *aplicação

conjunta da lei e da ordem* e a manutenção da vida pacífica. Enfatizo que apenas oficiais e militares das Forças

Armadas Russas participam da operação especial. A Rússia não iniciou hostilidades. A Rússia está acabando com

eles. As ações militares do regime em Kiev e a destruição sistemática dos habitantes de Donbass duraram 8 anos.

Durante esta guerra, mais de 14 mil pessoas morreram, centenas de crianças. Isso precisava acabar. Era

necessário por fim às intermináveis ameaças do regime de Kiev contra a Rússia. E a Rússia fará isso.”

CAPACIDADE OPERATIVA ASSUNTOS CIVIS
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- O Museu do Holocausto se pronunciou nessa terça-feira sobre as explosões que ocorreram em Kiev e atingiram o Babyn Yar,

memorial referente ao holocausto nazista.

- O presidente dos Estados Unidos utilizou as suas redes sociais nessa terça-feira, 1º de março, para anunciar que entrou em

contato com o presidente da Ucrânia para assegurar assistência de segurança e de ajuda humanitária. “Vamos responsabilizar

a Rússia e nossas sanções já estão tendo um impacto devastador”, afirmou o mandatário norte-americano. O governo de Israel

enviou três aviões transportando 100 toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia, incluindo 17 toneladas de equipamentos

médicos e medicamentos, sistemas de purificação e de abastecimento de água, milhares de barracas, cobertores, sacos de

dormir e de casacos.

- O número de pessoas que deixaram a Ucrânia e foram para países da fronteira ultrapassou a marca de 836 mil. Os dados

levam em conta apenas quem deixou o país após o início da ofensiva russa em 24 de fevereiro de 2022.

- Pelo menos oito pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após um ataque aéreo sobre uma área residencial na cidade

de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia. O local foi alvo de uma ofensiva das tropas da Rússia nessa terça-feira, 1º de março.

“Oito pessoas morreram, seis ficaram feridas e 35 pessoas foram socorridas”, informou o Serviço de Situações de Emergência

no Facebook. Mais cedo, dez pessoas morreram durante o ataque a um prédio do governo da cidade.

CAPACIDADE OPERATIVA ASSUNTOS CIVIS
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- O Tribunal Europeu de Direitos Humanos ordena que a Rússia encerre os bombardeios direcionados a civis em cidades

ucranianas. Segundo a mídia local, a avaliação é que as ações militares russas criam uma ameaça “real e constante” de graves

violações dos direitos humanos da população. Ademais, o Kremlin alertou que fará novos ataques a instalações militares em

Kiev e pediu que a população deixe a capital.

- O embaixador brasileiro na Ucrânia confirmou que foi de Kiev para Lviv, a oeste do país. Segundo o Itamaraty, as atividades

brasileiras serão transferidas para Lviv e para Chisinau, capital da Moldávia. Dois postos de atendimento serão abertos nessas

localidades.

- A embaixada do Brasil na Ucrânia anunciou mais dois horários adicionais de trens que farão a evacuação de brasileiros de

territórios onde há confrontos (Kharkiv e Kiev).

- As duas aeronaves KC-390 continuam em prontidão, aguardando o melhor momento para trazerem os brasileiros para o

Brasil.

CAPACIDADE OPERATIVA ASSUNTOS CIVIS
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1. Rússia mantém a pressão sobre Kiev para a conquista do objetivo
político, visto que houve tempo para ressuprimento por mais
48h.

2. A manobra de isolamento do Donbass prossegue para garantir a
conquista desse território, a qual é garantida pelo fluxo logístico
proveniente do Sul (envolvimento) e do Leste.

3. A proposta de nova rodada de negociações garante tempo para
ambos contendores conquistarem seus objetivos estratégicos,
enquanto a OTAN e a UE realizam esforços assíncronos.

4. O teatro de operações passará a configuração similar ao
Afeganistão com conflitos de baixa intensidade, caso as tropas
regulares ucranianas capitulem.

HIPÓTESE DE PROSSEGUIMENTO DO CONFLITO
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- Os russos conquistem Kiev nos próximos 5-10 dias,
rompendo a resistência ucraniana, mas para isso as tropas
russas terão que usar meios militares cada vez mais
violentos – há sinais de que a artilharia russa já está
empregando bombas de fragmentação.

- Caso ocorra esse cenário, o ponto mais crítico será o
destino do presidente Zelenski, uma vez que o objetivo
final russo é ocupar a capital e depor o governo ucraniano.
A grande incerteza nesse caso é a reação que será tomada
pelos países da OTAN na fase seguinte, principalmente, se
o presidente não sobreviver.

CENÁRIO MAIS PROVÁVEL
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• ACOMPANHE ESTE E OUTROS PRODUTOS DOUTRINÁRIOS SOBRE O
CONFLITO NA UCRÂNIA NO OBSERVATÓRIO DE DOUTRINA NO
PORTAL DO CENTRO DE DOUTRINA DO EXÉRCITO PELO SEGUINTE
LINK:

http://www.cdoutex.eb.mil.br/index.php/observatorio-de-doutrina
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