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A sétima edição do Informativo Radar de Impactos Futuros sobre Segurança Internacional e Defesa apresenta

O Informativo RADAR de Impactos Futuros sobre
Segurança Internacional e Defesa é um produto digital e mensal desenvolvido pelos pesquisadores da Linha de Pesquisa Cenários Prospectivos de Segurança e
Defesa do Laboratório de Simulações e Cenários (LSC),
da Escola de Guerra Naval (EGN). É um veículo de comunicação elaborado para estimular e disseminar o
conhecimento sobre sinais e tendências que poderão
moldar o contexto mundial e impactar o futuro da Defesa, não representando, entretanto, o posicionamento oficial da Marinha do Brasil (MB) ou da Escola de
Guerra Naval (EGN).

possíveis desdobramentos globais após a
eleição presidencial nos Estados Unidos,
tais como os efeitos das tecnologias disruptivas na guerra moderna, tendências
da evolução do terrorismo, potencialização da tensão sino-americana em Taiwan
e, inclusive, as externalidades para o
agronegócio brasileiro com o novo governo democrata.
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Organização dos Estados Americanos
(OEA) acerca da capacitação brasileira em
cibersegurança, a exposição do Sistema
de Informação sobre a Biodiversidade
Brasileira (SiBBr) para concentração de
dados e informações científicas sobre a
biodiversidade, e a constatação do pro-
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cesso de savanização da Amazônia a partir da sua degradação florestal.
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Também são destaques do Informativo o relatório da Comissão Europeia que
demonstra o risco global à produção de
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nar, e a pressão de autoridades estatais
para a implantação de backdoors visando
a quebra de criptografia em aplicativos.
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O agronegócio brasileiro e as
eleições dos Estados Unidos
Daniel Vidal Perez
Dr. (DQ/PUC-Rio)

A recente eleição nos EUA teve como vitorioso o candidato
democrata, que apontou que o agronegócio brasileiro pode
ser penalizado em decorrência dos recentes ocorridos
ambientais. Por outro lado, a Europa está cada vez mais
envolvida na aplicação do Green Deal, reforçando as cobranças
por maiores investimentos brasileiros na questão ambiental.
Recentemente, a reunião dos BRICS demonstrou uma séria
distensão com respeito à China, principal parceiro econômico
individual brasileiro. As incertezas políticas em jogo são uma
grande ameaça ao agronegócio brasileiro, responsável por
21% do nosso PIB e contribuindo para os resultados positivos
de nossa balança comercial.
Impactos em Segurança e Defesa:
As recentes declarações do futuro presidente dos EUA e das
lideranças europeias indicam a possibilidade de imposições
econômicas (coerções) ao agronegócio nacional, o que configura
desrespeito ao princípio de autodeterminação do Estado. Sendo
assim, uma questão de Defesa para o Brasil.
Fonte: ZAFALON, Mauro. Política de Biden pode colocar agro
brasileiro em situação desvantajosa. Folha de São Paulo, 9
nov. 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/
colunas/vaivem/2020/11/politica-de-biden-pode-colocaragro-brasileiro-em-situacaodesvantajosa.shtml?origin=folha#.
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Armas americanas para Taiwan
potencializa tensão entre EUA e China
Lucas Ferreira Braga
MSc. (PPGEM/EGN)

O provimento de armas por parte dos Estados Unidos para Taiwan deverá
aumentar a delicada relação entre Washington e Pequim. A despeito da reprovação
chinesa, a administração do presidente Donald Trump sinalizou ao Congresso que
planeja vender para Taiwan um pacote com sistemas de armas avançadas. Num
momento de crescente tensão entre a China e o território que considera sua
província rebelde, o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda
de 135 mísseis e outros equipamentos de ataque. O valor estimado é de US$ 1,8
bilhão. Os mísseis possuem alcance suficiente para atingir o território chinês.
Impactos em Segurança e Defesa:
O novo governo norte-americano precisará lidar com esse tema sensível para o
governo chinês. Ao considerar Taiwan uma província rebelde, a China se sentirá
diretamente ameaçada, escalando e materializando ainda mais o crescente clima
de tensão com os Estados Unidos.
Fonte: GOULD, Joe. US advances three arms sales packages to Taiwan. Defense
News, Oct, 2020. Disponível em: https://www.defensenews.com/congress/
2020/10/12/us-advances-three-arms-sales-packages-to-taiwan/.
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Tendências indicam a possível evolução
do terrorismo nos próximos anos
Mariana Anna Petine
MSc. (PPGSID/ESG)

O Escritório de Inteligência Nacional dos Estados Unidos levantou algumas tendências
sobre o futuro do terrorismo. A resolução ou continuação dos muitos conflitos intra e
interestatais em curso determinará a intensidade e a geografia da violência futura. As
interpretações religiosas de minorias extremistas provavelmente continuarão sendo
uma justificativa. Fatores psicológicos e situacionais impulsionarão grupos terroristas a
atrair recursos e manter a coesão. A tecnologia facilitará comunicações, recrutamento,
logística e letalidade terroristas, aumentando a probabilidade de um cenário terrorista
de alto impacto. Contudo, também proporcionará às autoridades identificar e
caracterizar essas ameaças. Embora a localização do terrorismo varie, a separação
entre os extremistas e os considerados “descrentes” parece piorar a curto prazo e é
improvável que diminua até 2035.
Impactos em Segurança e Defesa:
As regiões onde os governos não têm capacidade ou
interesse para manter a segurança ou fornecer
estabilidade política e econômica correspondem às áreas
que experimentam altos níveis de violência e onde o
terrorismo pode florescer. Analisar a situação do
terrorismo no longo prazo e prever essas tendências é
uma oportunidade de estacionar ou dirimir possíveis
danos, resguardando-se de futuros abalos.
Fonte: GLOBAL TRENDS. Terrorism.
Office of The Director of National
Intelligence. Disponível em: https://
www.dni.gov/index.php/key-globaltrends/terrorism.
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Sistema de dados e informações sobre
biodiversidade cumpre função estratégica
Jéssica Leite dos Santos
MSc. (PPGEM/EGN)

O Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr), desenvolvido
sob coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) do Brasil, concentra dados e informações científicas sobre a
biodiversidade oriundos de diversas fontes nacionais e internacionais, como
universidades e institutos de pesquisa. Trata-se de uma plataforma online com
objetivo específico de disseminar conhecimentos e subsidiar políticas públicas. Um
sistema que consegue captar, conectar e gerenciar essas contribuições,
homogeneizando formas de captura de dados, pode aprimorar a qualidade dos
dados produzidos e divulgados, sendo esses melhor explorados pela comunidade
científica e pelos tomadores de decisão.
Impactos em Segurança e Defesa:
Um sistema integrado de dados e informações permite acesso a conhecimentos e
atores relativos ao tema da biodiversidade. Este é um ativo para a escolha eficiente
de parcerias e ações, pois mapeiam dinâmicas que podem impactar a segurança
nas vertentes que dialogam com o tema. Por exemplo, destacam-se a degradação
ambiental, as mudanças climáticas e o uso sustentável do meio ambiente.
Fonte: RNP. SiBBr: biodiversidade
brasileira, produção científica e políticas
públicas mais assertivas. Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa. 26 ago. 2020.
Disponível em: https://www.rnp.br/
noticias/sibbr-biodiversidade-brasileiraproducao-cientifica-e-politicas-publicasmais-assertivas.
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Relatório Europeu alerta para ameaça
global à produção de alimentos
Vinícius Janick

Samira Scoton

MSc. (PPGEM/EGN)

MSc. (PPGSID/ESG)

Em relatório de 2020, a Comissão Europeia concluiu que mudanças climáticas
apresentam risco global à produção de alimentos no médio e longo prazo. Calculase que na Europa, até 2050, as produções de milho e de trigo sofrerão redução de
até 22% e 49%, respectivamente, em particular no sul do continente. As projeções
foram realizadas através de um modelo quantitativo batizado PESETA-IV, e
consideraram um cenário pessimista (8.5 no índice Representative Concentration
Pathways - RCP) Algumas adaptações sugeridas incluem mudanças das variedades
cultivadas, assim como o aumento e melhoria das técnicas de irrigação. O
Relatório afirma que resultados negativos semelhantes também são esperados
fora da União Europeia, como no Brasil.
Impactos em Segurança e Defesa:
Projeções relacionadas à produção de alimentos e mudanças climáticas são de grande
importância para o planejamento e para a garantia da segurança alimentar, visto ser esse
um fator que impacta na segurança nacional. Nesse sentido, as mudanças nas culturas
agrícolas produzidas na Europa deverão influenciar tanto no mercado quanto na geopolítica.
Indicadores: A evolução destas projeções é realizada a partir do acompanhamento
das variáveis utilizadas para simular os RCP, uma vez que este índice foi utilizado
para conjecturar as condições do meio ambiente até 2050.
Fonte: HRISTOV, Jordan et al. Analysis of Climate Change impacts on EU agriculture
by 2050. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020. Disponível
em: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119632/
pesetaiv_task_3_final_report_published.pdf.
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OEA analisa a capacidade brasileira
em cibersegurança
Marcelo Andrade de Barros
Pós-graduado (UCAM)

A Organização dos Estados Americanos (OEA) fez um detalhado relatório sobre a
capacitação brasileira em cibersegurança. O levantamento analisa quais foram os
resultados do plano estratégico estabelecido pelo governo brasileiro em 2010, o
chamado “Plano Brasil 2022”. Este reúne uma relação de ações de cibersegurança,
se encerrando em dois anos. Nesse período, o país passou por testes importantes
ao receber grandes eventos internacionais sujeitos a ataques cibernéticos, como
os Jogos Pan-Americanos, em 2007; a visita do Papa Francisco, em 2013; a Copa do
Mundo, em 2014; e os Jogos Olímpicos, em 2016.
Impactos em Segurança e Defesa:
A avaliação regular dos processos de acordo com normas e diretrizes
internacionais, juntamente com a verificação da segurança da infraestrutura,
apresenta um grande potencial para o fortalecimento da governança nacional.
Assim, estimula-se a utilização de metodologias de avaliação de políticas públicas
no ambiente cibernético no nível político.
Fonte: OEA. Revisão da Capacidade de Cibersegurança: República Federativa do Brasil.
Oxford, 2020. Disponível em: https://www.oas.org/pt/ssm/cicte/docs/PORTRevisao-da-Capacidade-de-Ciberseguranca.pdf.
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Explorando a nova Revolução
em Assuntos Militares
Thiago Jacobino Honório
MSc. (PPGEST/UFF)

Artigo da revista Foreign Affairs discute os efeitos das
tecnologias disruptivas e seu papel na guerra moderna. O
debate acerca do fenômeno iniciou-se nos anos 1980 e
segue até os dias de hoje. Especialistas afirmam que o
desenvolvimento de certas tecnologias, especialmente
advindas do campo informacional e da automação, como a
guerra cibernética ou o emprego de veículos autônomos,
seria capaz de tornar a guerra previsível, removendo um
elemento central do campo, que são as fricções. O autor do
artigo atualiza o debate inserindo conceitos como a
Internet das Coisas, o desenvolvimento de sensores
quânticos e como eles poderão afetar as operações
militares no futuro.
Impactos em Segurança e Defesa:
O papel de tecnologias disruptivas é cada vez mais
presente nas operações militares. Combinadas, elas terão
papel predominante nos teatros de guerra do futuro, ao
possibilitar elevado incremento de rapidez, precisão e
conhecimento.
Fonte: BROSE, Christian. The New Revolution in
Military Affairs: War's Sci-Fi Future. Foreign Affairs, v.
98, p. 122, 2019. Disponível em: https://
www.foreignaffairs.com/articles/2019-04-16/newrevolution-military-affairs.
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Savanização da Amazônia se aproxima
do ponto de inflexão
Bernardo Rodrigues

Thauan Santos

Dr. (UFRJ)

Dr. (PPGEM/EGN)

A instabilidade climática e a degradação florestal indicam um ponto de inflexão
irreversível na Amazônia. Em artigo publicado nos Annals of the Missouri Botanical
Garden, o professor de biologia da Florida Tech, Mark Bush, mapeou 370 mil anos de
história paleológica da região em quatro ciclos glaciais. Na pesquisa, buscou-se
demonstrar que os incêndios eram quase desconhecidos na Amazônia antes da
presença humana, principalmente se comparado aos níveis atuais. O autor conclui que
a cobertura florestal da região estaria chegando a um nível elevado de desmatamentos
e queimadas, a ponto de ser substituída por savanas ainda neste século.
Impactos em Segurança e Defesa:
O Ponto de Inflexão da Amazônia é um processo em que a floresta emite mais
carbono do que consegue absorver, não gerando as chuvas necessárias para sua
sobrevivência. Afora a perda da biodiversidade, o fim da cobertura vegetal
amazônica alteraria o ciclo da água, aprofundaria o aquecimento global e
intensificaria a insegurança alimentar mundial.
Fonte: BUSH, Mark B.. New and Repeating Tipping Points: the interplay of fire,
climate change, and deforestation in neotropical ecosystems. Annals Of The
Missouri Botanical Garden, [S.L.], v. 105, n. 3, p. 393-404, 23 set. 2020. Disponível
em: https://annals.mobot.org/index.php/annals/article/view/565.
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Agência Espacial Europeia e NASA
formalizam parceria para exploração lunar
Caroline Colbert
Doutoranda (PEPI/IE/UFRJ)

A NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA) assinaram um acordo de colaboração
entre suas agências espaciais para a construção da Artemis Gateway, que será
uma estação espacial na órbita da Lua. Em comunicado, a NASA afirma: “O acordo
assinado [...] marca o primeiro compromisso formal da NASA de lançar tripulantes
internacionais para a vizinhança lunar como parte da Missão Artemis da NASA.”
Segundo o acordo, a ESA contribuirá com módulos de habitação e
reabastecimento e o Gateway funcionará também como entreposto de
abastecimento e como base de apoio para missões em Marte. Existe um
planejamento interno de que o lançamento desta base aconteça até 2024.
Impactos em Segurança e Defesa:
Este projeto está dentro dos objetivos da NASA de tentar incluir o máximo de
países parceiros na exploração lunar. Entretanto nem todas as nações acreditam
que o Artemis Accords é inclusivo. China e Rússia já demonstraram suas
preocupações e críticas ao projeto, espacialmente por não terem sido convidadas.
Fonte: NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. NASA, European
Space Agency Formalize Artemis Gateway Partnership. Washington e Houston, 27 out
2020. Disponível em: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-european-spaceagency-formalize-artemis-gatewaypartnership.
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Estados aumentam pressão para
quebra de criptografia em aplicativos
Walmor Cristino Leite Junior
Mestrando (PPGEM/EGN)

Em outubro de 2020, um grupo de países assinou um acordo solicitando a
implantação de backdoors nos sistemas de criptografia de ponta a ponta. O
objetivo seria permitir que autoridades estatais investiguem conversas em
aplicativos de mensagens. Os participantes desse grupo são a Índia, Japão, Estados
Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Esse grupo alega que as
grandes companhias de tecnologia devem viabilizar a atuação de autoridades,
para aplicação da lei através de mecanismos para visualização de conteúdo.
Segundo pesquisadores, essa proposta é problemática, pois daria grandes poderes
para as autoridades desses países.
Impactos em Segurança e Defesa:
A instalação de backdoors pode possibilitar a invasão da privacidade individual por
Estados, sem respeitaro devido processo legal. Além disso, esse mesmo
mecanismo pode ser explorado por hackers, para obter acesso indevido com
objetivos questionáveis.
Fonte: UNITED KINGDOM Statement: End-to-end encryption and public safety. Gov
Uk, 11 Out. 2020. Disponível em: https://www.gov.uk/government/publications/
international-statement-end-to-end-encryption-and-public-safety.

11

INFORMATIVO DE IMPACTOS FUTUROS
SOBRE SEGURANÇA INTERNACIONAL E DEFESA

ASSINE JÁ
www.projetoradar.com.br

