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O País 
 

A Ucrânia, cuja capital é Kiev, é um país da Europa Oriental 
que faz fronteira com Rússia, Bielorrússia, Polônia, Eslová- 
quia, Hungria, Romênia e Moldávia. Sua população é de apro- 
ximadamente 45 milhões de pessoas, falantes do idioma ofi- 
cial: o ucraniano. O país é considerado o “celeiro da Europa” 
devido à fertilidade de suas terras e sua economia está basea- 
da em agricultura, recursos minerais e indústrias. Mesmo pos- 
suindo uma população de maioria feminina, a Ucrânia possui 
o segundo maior exército da Europa, ficando atrás apenas da 
Rússia. É importante ressaltar também que a população ucra- 
niana está diminuindo e uma das causas podem ser efeitos 
colaterais do terrível acidente na central elétrica da Usina 
Nuclear de Chernobyl. 

 
Armas de Destruição em Massa 

 
A Ucrânia desistiu de seu arsenal nuclear da era soviética em 
1994,  conforme  os  termos  do  Memorando  de  Budapeste, 
assinado em conjunto com Grã-Bretanha, Estados Unidos e 
Rússia. O tratado deu garantias à soberania e integridade da 
Ucrânia em  troca do  compromisso, uma  vez  cumprido, de 
desistir das armas nucleares do país. Foram essas garantias 
que permitiram a adesão do país ao Tratado de Não Prolifera- 
ção Nuclear (TNP) firmado por 189 países. Porém essa credi- 
bilidade foi  abalada devido  à  invasão russa na  Ucrânia, se 
apoderando da região da Criméia. 

 
Política Internacional 

 
A Ucrânia é um país não alinhado, mas desempenha um pa- 
pel ativo no programa Parceria pela Paz, Organização do Tra- 
tado do Atlântico Norte (OTAN), e tem objetivo estratégico 
em ser membro da União Europeia (UE). Por outro lado, o 
país tem resistido a uma maior aproximação com a Comuni- 
dade dos Estados Independentes (CEI), organização formada 
por países que integravam a União Soviética. Com isso, com- 
batentes do regime ucraniano se mostram favoráveis à coali- 
zão liderada pelos Estados Unidos contra membros do Estado 

 

 
 

Islâmico (EI), porém seu interesse é combater as Forças 
armadas da  Rússia,  na  Síria.  A  Ucrânia  também fornece 
armas, fundos e novos recrutas para o EI, além de ter con- 
tratos de venda de mísseis antiaéreos ao Qatar para serem 
repassados para o grupo terrorista insurgente. 


