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Sobre o projeto
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INFORMATIVO RADAR

O Informativo RADAR de Impactos Futuros sobre Segurança
Internacional e Defesa é um produto digital e mensal resultante do Projeto
de Pesquisa Prospecta. Foi 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).
A disseminação de tendências e sementes de futuro de forma estruturada
por meio do Informativo RADAR contribui para a construção de visões
prospectivas e auxilia os oficiais das Forças Armadas brasileiras no
desenvolvimento de estratégias de longo prazo para tomadas de decisão
quanto ao futuro das instituições militares e suas interfaces com o meio
civil. Por sua abrangência e relevância temática, é direcionado também ao
público de estudantes, professores, pesquisadores e demais interessados nos
temas abordados pelo projeto.
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INFORMATIVO RADAR

O Projeto conta com a participação e apoio da Fundação de Estudos do
Mar (FEMAR). instituída em 31 de maio de 1966 pelo Clube Naval. Desde
então, a FEMAR proporciona, financia ou canaliza recursos, através de
convênios, contratos ou iniciativas próprias para a realização de pesquisas,
edição de publicações, desenvolvimento de projetos, planos, programas,
cursos, estudos e assistência técnica relacionados com a difusão de
conhecimentos afins, todos inerentes ao meio marítimo.
O Informativo RADAR foi elaborado para ser acessível em diversos
formatos digitais (e-mail, Facebook, LinkedIn e Whatsapp), possibilitando a
divulgação do informativo de forma ágil, prática e sustentável.
Mensalmente, o assinante do Informativo RADAR recebe uma seleção TOP
10 com as principais tendências e sementes de futuro com impacto em
Segurança e Defesa selecionadas pelo Conselho Científico.
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Desenvolvimento do
RADAR
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EQUIPE

Sob a coordenação do Prof. Dr. Thauan Santos, o Informativo RADAR é
produzido pela equipe de pesquisadores do Laboratório de Simulações e
Cenários da Escola de Guerra Naval (LSC/EGN) formada por professores,
doutores, mestres e estudantes de graduação e pós-graduação (mestrado e
doutorado).
O Projeto RADAR possui aproximadamente 100 pesquisadores, cuja descrição
completa do Objeto de Estudo, Pesquisadores Sênior, Líderes e Vice-Líderes de
Subgrupos, e Pesquisadores se encontra disponível no Anexo 1.

Coordenação

Conselho
Científico

Conselho
Editorial

Editoria de
Mídia e
Redes Sociais

Gestão de TI e
Infraestrutura
de Rede

Pesquisadores
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TEMAS
Benchmarking de Práticas
Prospectivas

Benchmarking de Relatórios
Prospectivos

Arranjos Metodológicos
Prospectivos

Biodefesa e
Segurança Alimentar

Tendências
de Impacto
MarítimoNaval

Escassez de
Recursos

Segurança
Espacial

Guerra do
Futuro

Ameaças
Eletromagnéticas

TIC
Inteligência Artificial
TIC
Cyber Segurança

TIC
Internet das Coisas

A equipe compõe a Linha de Pesquisa Cenários Prospectivos para Segurança e
Defesa, que é subdividida em treze subgrupos correspondentes aos temas de
estudo: Arranjos Metodológicos Prospectivos, Benchmarking de Práticas
Prospectivas, Benchmarking de Relatórios Prospectivos, Biodefesa e Segurança
Alimentar, Energia Nuclear e Futuro (a partir do Informativo RADAR #6),
Escassez de Recursos, Guerra do Futuro, Segurança Espacial, Ameaças
Eletromagnéticas, TIC – Cyber Segurança, TIC – Inteligência Artificial, TIC –
Internet das Coisas, e Tendências de Impacto Marítimo-Naval. Eles são
responsáveis pela produção de conteúdo, tanto para as redes sociais do RADAR
quanto para o próprio Informativo mensal.
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EDIÇÕES DO INFORMATIVO

De junho a novembro de 2020, o Projeto RADAR lançou seis Informativos com as
dez matérias selecionadas pelos Conselhos Editorial e Científico. O objetivo
principal é fornecer subsídios para construção de uma visão prospectiva auxiliar
no desenvolvimento dos planejamentos de longo prazo e decisões estratégicas.
Todas as seis edições se encontram disponíveis no Anexo 2.

Outubro

Novembro

Agosto

Setembro

Junho

Julho
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FLUXO DE PRODUÇÃO DO RADAR

O Informativo RADAR possui um fluxo contínuo de envios. Em um primeiro
momento, as matérias referentes às temáticas dos subgrupos são produzidas pelos
redatores (que incluem todos os membros do Projeto). Na segunda etapa, o
Conselho Editorial realiza a pré-aprovação (ou não) do conteúdo; caso haja o
aceite, é encaminhado para o Conselho Científico, e, caso a avaliação seja
negativa, retorna para o pesquisador, que possui a oportunidade de adequá-lo as
normas estabelecidas. Na terceira etapa, o Conselho Científico efetiva a
aprovação final do conteúdo, tanto para o Informativo RADAR quanto para as
demais mídias sociais. Caso contrário, as matérias são enviadas novamente ao
Conselho Editorial com feedbacks para os pesquisadores. Na última etapa antes
da publicação, a Editoria de Mídias realiza a produção, envio e publicação das
peças digitais, encerrando o ciclo com o consumo do produto final pelo públicoalvo.
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VISUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO SEMANAL
A organização é um dos pontos fundamentais do crescente êxito do Informativo
RADAR. A produção semanal dos pesquisadores dos diferentes subgrupos
temáticos gera um potencial para suprir diferentes demandas em diferentes
mídias digitais. Ceteris Paribus, os redatores possuem aproximadamente três dias
para geração de conteúdo relacionado à segurança internacional e defesa.
Subsequentemente, o Conselho Editorial e o Conselho Científico realizam a préaprovação e a aprovação, respectivamente, em até dois dias úteis cada um. Na
fase final, a Editoria de Mídias conta com três dias para a produção, envio e
publicação das matérias nas mídias sociais do Projeto. Caso o conteúdo seja
selecionado pelo Conselho Científico para o Informativo RADAR, ele fica
armazenado no sistema até a elaboração final das dez matérias selecionadas,
publicadas no início de cada mês.
Abaixo, verifica-se um exemplo da estrutura organizacional da produção semanal
do Projeto, com o início da atividade e, após dez dias úteis, a composição do
produto final. Vale lembrar que, uma vez que o fluxo de matérias é contínuo, o
trabalho dos Conselhos Editorial e Científico e da Editoria de Mídias é
permanente e ininterrupto, a depender da data que o conteúdo é enviado.

(Exemplo)
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NUVEM DE PALAVRAS
As Nuvens de Palavras apresentam a capacidade de resumir de maneira intuitiva
grandes quantidades de informação. Elas fornecem uma visão geral que
considera a quantidade de vezes que cada termo foi utilizado.
Na figura abaixo, pode ser observado a nuvem de palavras do acumulado dos
Informativos RADAR de 1 a 6. Neles, os termos mais utilizados foram “Defesa”,
“EUA”, “China” , “Sistema” e “Segurança”.

Acompanhados dos outros termos que os orbitam, as nuvens fornecem indícios
dos assuntos mais relevantes no tempo em que o informativo foi elaborado.

12

REDES SEMÂNTICAS

As redes semânticas são mais elaboradas, e, além de considerar a frequência dos
termos, calcula a distância entre as palavras, de modo a criar redes que indicam
como elas se relacionam entre si, organizando a informação em clusters de termos
que ocorrem próximos com maior frequência.

Esta ferramenta fornece indícios, cujo resultado final nunca deve ser interpretado
como algo conclusivo, servindo apenas para resumir ideias e nortear pesquisas
mais profundas em assuntos que, de alguma maneira, estão interligados (ou
separados). Na figura abaixo, visualizam-se as redes semânticas dos seis
Informativos em conjunto.
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REPRESENTATIVIDADE

O Projeto preza pelo engajamento, representatividade e equivalência de todos os
subgrupos em seus respectivos Informativos. Desta forma, é ratificada a
participação ativa e constante de todos os membros do projeto,
independentemente de qual posição ocupam ou a qual subgrupo pertencem.
Ademais, todas as matérias enviadas seguem uma padronização linguística e
formatação das matérias a fim de dar uniformidade, coesão e identidade de
conteúdo e estilo, a partir do “Manual de Redação para Elaboração e Formatação
das Matérias” , disponível no Anexo 3.

MATÉRIAS DOS SUBGRUPOS POR INFORMATIVO
TIC - IoT
TIC - IA
TIC - Cyberseg
TIMAN
Seg. Espacial - Militarização
Ameaças Eletromagnéticas
Guerra do Futuro
Energia Nuclear
Cenários de Escassez
Biodefesa e Segurança Alimentar
Benchmarking de Relatórios Prospectivos
Benchmarking de Práticas Prospectivas

Arranjos Metodológicos
0
Total

Radar 6

Radar 5

Radar 4

1

2

3

Radar 3

4

5

Radar 2

6

7

8

Radar 1
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RADAR NAS REDES
O Projeto RADAR vem ganhando ampla visibilidade desde sua criação,
principalmente a partir do engajamento ativo proporcionando pelas mídias
sociais. Dentre elas, podem-se citar o Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, email e website. Essas ferramentas são fundamentais para divulgação das
pesquisas, possibilitando um alcance nacional e internacional.
/informativoradar

/@informat_radar

/informativoradar

contato@projetoradar.com.br

/informativoradar

www.projetoradar.com.br
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TRADUÇÕES

O Informativo RADAR conta com um grupos de pesquisadores responsáveis pela
sua tradução para o inglês e o espanhol. Dessa forma, amplia-se o escopo dos
leitores, não se restringindo somente ao âmbito nacional.
Este consiste em um dos pontos de destaque do Informativo RADAR, uma vez
que, além do seu público-alvo atingir militares e civis em território brasileiro,
serve também como uma plataforma de interconexão com outros países do
mundo, intensificando o debate e possíveis acordos no âmbito acadêmico e militar.
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RADAR EM NÚMEROS
Nos seis meses do Projeto RADAR, os números apresentados são altamente
expressivos e relevantes:

• 1.061 inscritos na Newsletter;
• 352 curtidas no Facebook;
• 565 seguidores no Instagram;
• 807 seguidores no LinkedIn;
• Média de 150 acessos/dia em seu
website atualizado semanalmente.

A partir de dados de acesso, o público
alvo do Projeto RADAR consiste na
faixa etária de 25 a 45 anos, sendo 58%
de homens e 42% de mulheres.

Dentre

os

dados

demográficos

dos

visitantes, as suas principais funções são
pesquisa

(34,38%),

meios

de

comunicação (21,88%), administração
(18,75%),

engenharia

(6,25%),

empreendedorismo (6,25%), gestão de
produtos (6,25%), área jurídica (3,13%)
e vendas (3,13%);
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VISIBILIDADE NACIONAL
O Projeto RADAR vem ampliando sua acessibilidade no território nacional e
proporcionando informações importantes para seu público-alvo. Como veículo de

comunicação, vem estimulando e disseminando o conhecimento sobre tendências que
poderão impactar o futuro da Defesa no Brasil.

A repercussão nacional é visualizada pela distribuição geográfica dos leitores,
alcançando estados como Rio de Janeiro (52,4%), São Paulo (20,5%), Distrito Federal
(8,7%), Minas Gerais (5,2%), Rio Grande do Sul (4,1%), Paraná (2,7%) Santa Catarina
(1,9%), Espírito Santo (1,7%), Bahia (1,6%) e Pernambuco (1,2%).
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VISIBILIDADE INTERNACIONAL
O Projeto RADAR vem apresentando uma expressividade significativa no mundo.
Esta visibilidade é fundamental para a Marinha do Brasil, divulgando seus projetos
e pesquisas para os países do sistema internacional.

Até o Informativo #6, o alcance da distribuição geográfica mundial, excetuando o
Brasil, consistia em 66,6% na América do Norte, 18% na Europa, 9,1% na América
do Sul, 3% na Ásia, 2,4% na África, 0,7% na América Central e Caribe, e 0,2% na
Oceania. Na Tabela abaixo, visualiza-se o Top 10 de países em acessos:
#1 Brasil

#6 França

#2 Estados Unidos

#7 Peru

#3 Portugal

#8 Canadá

#4 Argentina

#9 Espanha

#5 Reino Unido

#10 China

19

Cenários futuros do
Projeto RADAR
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CAMINHO DE EXPANSÃO

A partir dos dados exibidos no presente Relatório, pode-se notar que o Projeto

RADAR apresenta ampla capacidade de expansão, sobretudo nos campos
relacionados ao alcance representado em cinco mídias sociais diferentes, além do
correio eletrônico e do seu próprio site.

Em todas essas plataformas, observa-se a possibilidade de aumento de
engajamento de novos interessados, além da permanência dos inscritos atuais.

Uma vez que o número de acessos apresenta uma ascensão significativa, o cenário
futuro do Projeto representa grandes oportunidades de divulgação das tarefas e
atividades realizadas pelos membros e instituições envolvidas.

Um dos pontos fortes para o crescimento do projeto é a pluralidade de seu
público, composto por profissionais das mais variadas áreas do conhecimento. Tal

fato propicia sua popularização para novos setores, possibilitando a aproximação
de pesquisadores aos temas relevantes de Defesa e Segurança Internacional.
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METAS FUTURAS

É importante destacar que o projeto obteve resultados positivos em sua

implementação, exposição e acesso. Ao cumprir suas metas iniciais, oferece ampla
capacidade de crescimento para 2021, pautando-se em três pontos:

1. Estabelecer um corpo de pesquisadores permanente e dedicado ao Projeto.

2. Dobrar o número de inscritos na Newsletter e nas redes sociais no período de
seis meses.
3. Alcançar 100% dos Estados brasileiros, assim como ampliar o escopo global

de divulgação em, pelo menos, 25%.
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PLATAFORMA DE DIVULGAÇÃO

A partir do trabalho em equipe, do engajamento e da visibilidade que o Projeto
RADAR proporciona como plataforma de divulgação das pesquisas realizadas no
LSC/EGN e no PPGEM/EGN, ratifica-se que sua missão e valores são
amplamente convergentes com a Escola de Guerra Naval (EGN). Assim, enseja a
popularização dos estudos de Defesa, a aproximação da sociedade civil das
atividades de interesse nacional e desenvolvimento científico, proporcionando um
produto de alta qualidade para os impactos futuros sobre segurança internacional
e defesa.
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Anexo 1
Edições do Informativo
RADAR
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INFORMATIVO DE IMPACTOS FUTUROS
SOBRE SEGURANÇA INTERNACIONAL E DEFESA

N° 1 | JUNHO DE 2020 | www.projetoradar.com.br

NASA anuncia acordo de cooperação
Internacional para exploração lunar

Escassez de recursos pode levar
à eclosão de conflitos violentos

Impressora 3D oferece nova
dinâmica à logística militar

Pandemia pode ser chance para criação
de economias mais sustentáveis

Para general dos EUA, ameaças russas aos
sistemas espaciais americanos são reais

Aquecimento global pode afetar a
segurança e a defesa dos países

Guerras eletrônica e cibernética têm
possibilidade de emprego conjunto

Inteligência Artificial irá monitorar
Indivíduos nas redes online

Cenários mostram que EUA podem
perder eventual guerra contra a China

Covid-19 força porta-aviões dos
EUA a retornar para a base
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e Colbert

e Colbert

EDITORIAL
E x p e d i e n t e

Você está recebendo a edição especial de lançamento do Informativo

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

RADAR de Impactos Futuros sobre
Segurança Internacional e Defesa,
um produto elaborado com qualidade
e objetividade sobre os fatos portadores de futuro relacionados à Segurança e à Defesa. Nosso objetivo é dar
subsídios para construção de uma vi-

Escola de Guerra Naval (EGN).

são prospectiva auxiliar no desenvol-

COORDENAÇÃO
Prof. Dr. Thauan Santos (PPGEM/EGN)

vimento dos planejamentos de longo

CONSELHO CIENTÍFICO
CAlte (RM1) Marcio Magno F. F. Silva (SSP/EGN)
Prof. Dr. CMG (RM1) Claudio R. Corrêa (PPGEM/EGN)
Dr. Cel Paulo Robeto Batista (FAB)
Prof. Dr. Thauan Santos (PPGEM/EGN)
Profª. Drª. Ana Paula M. Rodriguez (COPPEAD)
Profª. Drª. Nathalie Serrão (ESG)

prazo e decisões estratégicas.
Você receberá, mensalmente, o
exemplar em seu e-mail com uma seleção TOP 10 das principais tendências e

CONSELHO EDITORIAL
Doutoranda Caroline R. T. Colbert (PEPI/IE/UFRJ)
Doutorando César Castello Branco Martins (PPGEST/UFF)
MSc Nathalia Vasconcellos (LSC/EGN)

sinais de futuro selecionados pelo
Conselho Científico do Informativo RADAR. Com formato interativo, o acesso

EDITORIA DE MÍDIA E REDES SOCIAIS
Doutoranda Giselli Nichols (PPGEM/EGN)

é feito prontamente por meio de seu
smartphone, tablet ou computador, de

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
INFRAESTRUTURA DE REDE
Marcelo Andrade de Barros (LSC/EGN)

forma ágil, prática e sustentável. Além
do informativo mensal, semanalmente

Acompanhe-nos em nossas Redes Sociais

são publicadas no site e redes sociais
/informativoradar
/informativoradar
/informativoradar
contato@projetoradar.com.br
www.projetoradar.com.br

do Informativo RADAR diversas matérias relevantes de seu interesse.
Boa leitura!

Laboratório de Simulações e Cenários
LINHA DE PESQUISA CENÁRIOS PROSPECTIVOS
DE SEGURANÇA E DEFESA
Av. Pasteur, 480 – Urca – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
– CEP.: 22290-240

Prof. Dr. Thauan Santos
Coordenador
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NASA anuncia acordo de cooperação
internacional para exploração lunar
Caroline Colbert
Doutoranda (PEPI/IE/UFRJ)

Como integrante do Projeto Artemis, a NASA,
agência espacial norte-americana, firmou
acordos de cooperação internacional,
anunciados em maio de 2020, com outras
agências espaciais para garantir que a
exploração lunar seja aberta à toda humanidade
e também a possibilidade de enviar a primeira
missão tripulada até Marte. Para formalizar
esses acordos a NASA recentemente esboçou o
Artemis Accords para exploração e
desenvolvimento lunar cooperativo, com tópicos
em mineração de recursos naturais (artigos II, VI,
e XI do Tratado do Espaço), transparência,
cooperação científica, registro de objetos
espaciais e a garantia da proteção do patrimônio
lunar humanitário.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Os impactos são os mais diversos como possíveis conflitos gerados por países que
ficaram de fora do acordo como a Rússia, desacordos acerca da exploração de
recursos de melhores lotes lunares e provavelmente uma competição interestatal
poderia gerar violações do Tratado do Espaço de 1967.
Fonte: ROULETTE, Joey. Star Trek, not Star Wars: NASA releases basic principles for
moon exploration pact. Reuters, Washington, 15 maio de 2020. Disponível em: https://
www.reuters.com/article/us-space-exploration-artemis/star-trek-not-star-wars-nasareleases-basic-principles-for-moon-exploration-pact-idUSKBN22R2Z9.
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Escassez de recursos pode levar à
eclosão de conflitos violentos
Alice Castelani de Oliveira
Mestranda (PPGSID/ESG)

Thauan Santos
Dr. (PPGEM/EGN)

O relatório elaborado pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), de 2009,
indicou que a exploração de recursos naturais pode
contribuir para eclosão de conflitos violentos. O
documento mostra que, no caso de recursos
renováveis, os conflitos resultam da escassez e dos
problemas de governança e de distribuição. Thomas
Dixon-Homer, 15 anos antes, já apontava que diversas
partes do mundo em desenvolvimento lidavam com o
aumento do número de conflitos violentos induzidos
ou agravados pela escassez de recursos renováveis,
relacionados à falta de água, redução de florestas e,
sobretudo, de terras férteis.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Aumento de problemas relacionados a
migrações forçadas e fragmentação interna dos
Estados por conta da escassez de recursos. Tal
condição dificulta o estabelecimento de
acordos internacionais sobre segurança,
comércio e proteção ambiental , afetando
a segurança internacional.
Fonte: HOMER- DIXON, Thomas. Environmental Scarcities and
Violent Conflict: Evidence from Cases. The MIT Press: International
Security, v. 19, nº 1, Cambridge, 1994. Disponível em: https://
link.springer.com/chapter/10.1057/9780230518391_8.

4

28

Impressora 3D oferece nova
dinâmica à logística militar
Felipe Marques
Graduando (UFF)

Thiago Jacobino Honório
MSc (UFF)

O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados
Unidos fizeram o primeiro uso de impressoras
3D durante os combates contra o Estado
Islâmico no Oriente Médio, segundo o tenentecoronel da Marinha, Howard Marotto, líder do
serviço de fabricação aditiva e
desenvolvimento e implementação de
impressão 3D. Segundo o militar, essas
impressoras 3D possuem a função de fazer a
reposição e reparo de peças avariadas de
equipamentos em geral, assim como munição,
que de outra forma seria muito dispendioso e
demorado obter por questões logísticas.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
A rápida evolução das impressoras 3D proporciona um
grande avanço no que se refere à logística militar,
facilitando a reposição de peças, além de representar uma
grande mudança nos atuais parâmetros para a BID (Base
Industrial de Defesa).
Fonte: SECK, H. H. The Marines are sending 3D printers to combat zones to fix their
gear faster. Businessinsider, 6 de jul. de 2017. Disponível em: https://
www.businessinsider.com/marines-sending3d-printers-to-combat-zones-to-fix-theirgear-faster-2017-7.
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Pandemia pode ser chance para criação
de economias mais sustentáveis
Samira Scoton
Bacharel (CCJE/UFRJ)

Daniel Vidal Pérez
Dr. (DQ/PUC-RJ)

Embora não haja relação direta entre a
atual pandemia do COVID-19 e as
mudanças climáticas, é natural se esperar
que alguém aproveitasse a situação para
estabelecer um paralelo de combate
entre as duas ameaças globais. A voz
mais contundente veio do atual
Secretário-Geral da ONU, António
Guterres, ao afirmar que a pandemia
criou uma oportunidade de construção
de economias mais sustentáveis. Esse
tipo de diálogo encontra sintonia no
Pacto Ecológico Europeu, nova proposta
que prevê tornar mais sustentáveis os
sistemas alimentares europeus, além de
dissociar o crescimento econômico da
exploração dos recursos naturais a favor
da biodiversidade.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
A agricultura é um dos setores mais protegidos pelos países industrializados, estando
a Segurança Alimentar contida no escopo da Segurança Nacional da maioria deles. As
tendências aqui registradas, portanto, deverão impactar fortemente o agronegócio
nacional – que tem significativa participação nas cinco expressões do Poder Nacional
– no futuro pós-COVID-19.
Fonte: GUTERRES, A. A Time to Save the Sick and Rescue the Planet. New York Times,
28 apr. 2020. Disponível em: https://www.nytimes.com/2020/04/28/opinion/
coronavirus-climate-antonio-guterres.html.
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Para general dos EUA, ameaças russas aos
sistemas espaciais americanos são reais
Raquel Missagia
Doutoranda (PPGEST/ INEST/ UFF)

De acordo com o general John Raymond,
comandante e chefe de operações da Força
Espacial dos Estados Unidos, a Rússia vem
desenvolvendo uma série de projetos no
setor de armas antissatelitais (ASAT),
havendo testado no passado 15 de abril
(2020) mísseis deste tipo. Para o general, o
teste russo é um exemplo de que as
ameaças aos sistemas espaciais de
americanos e aliados, são reais, sérias e
crescentes. A condução de projetos
distintos, dentro deste mesmo setor, pode
indicar que há complementariedade entre
si e o objetivo é atingir uma grande
variedade de satélites.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
O impacto do desenvolvimento destes projetos russos sobre o sistema
internacional é o fortalecimento de uma tendência. Tem como objetivo
atender as necessidades de uma nova etapa do setor espacial, uma vez que
Estados Unidos, China é Índia possuem capacidades antissatélites. Seja para
atacar ou dissuadir, as armas ASAT chegaram para ficar e veremos uma
ampliação deste setor nas próximas décadas.
Fonte: DAY, Dwayne. To attack or deter? The role of anti-satellite weapons. In: The Space
Review, 20/04/2020. Disponível em: https:// www.thespacereview.com/article/3927/1.
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Aquecimento global pode afetar a
segurança e a defesa dos países
César Castello Branco Martins
Doutorando (INEST/UFF)

Thauan Santos
Dr. (PPGEM/EGN)

A elevação da temperatura média global
provocará diversos impactos sobre a defesa e
a segurança dos países. Combinada à
tendência crescente da população mundial,
poderá ocasionar desafios relacionados ao
suprimento de alimentos, acesso à água
potável, saneamento básico e energia. Esse
aumento da temperatura tem o potencial de
gerar novos padrões de precipitação,
derretimento contínuo do gelo do Ártico e de
geleiras terrestres, alteração dos níveis dos
mares, desastres naturais e perdas de
diversidade biológica. Um efeito da
quarentena imposta pelos países para
enfrentar o novo coronavírus é a redução da
poluição global, reduzindo pressões sobre o
aquecimento global.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Por consequência, a defesa e a segurança dos países serão afetadas, cada vez
mais, por disputas por recursos naturais escassos, pressões migratórias sobre as
fronteiras e por impactos sobre as infraestruturas. O que exigirá como resposta
um maior compromisso das nações com o desenvolvimento sustentável e com a
cooperação internacional.
Fonte: SUÉCIA. Gabinete do Primeiro Ministro. Future Challenges for Sweden: Final
Report of the Commission on the Future of Sweden. Estocolmo. 2013. Disponível em:
https://www.regeringen.se/contentassets/389793d478de411fbc83d8f512cb5013/
future-challenges-for-sweden--final-report-of-the-commission-on-the-future-of-sweden.
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Guerras eletrônica e cibernética têm
possibilidade de emprego conjunto
Walmor Cristino Leite Junior
MSc. (EGN)

Alan Oliveira de Sá
Dr. (UFRJ)

A operação Orchard foi uma ação militar conduzida
pelo Estado de Israel em 2007 contra alvos
estratégicos sírios. Um conjunto de aeronaves
israelenses realizaram um bombardeio em território
sírio sem que fossem detectadas pelos radares
aéreos inimigos. Supostamente, houve a utilização
conjunta de uma medida de ataque eletrônico (MAE)
com uma vulnerabilidade cibernética (malware ou
hardware trojan) previamente instalada nos sistemas
sírios. A MAE teria sido empregada para transmitir
um sinal eletromagnético que, após a recepção pelo
sistema radar e subsequente digitalização, foi capaz
de ativar a vulnerabilidade implantada. Uma vez
acionada, a componente cibernética do ataque teria
sido responsável por alterar as imagens de radar
apresentadas para os operadores.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Percebe-se que há a possibilidade de emprego
conjunto destas diferentes modalidades da guerra.
É necessário que a doutrina militar se adapte a esse
novo contexto onde há uma forte integração entre
as dimensões eletrônica e cibernética.
Fonte: SÁ, Alan. O.; MACHADO, Raphael. C. S.;
ALMEIDA, Nival. N. O Encontro da Guerra Cibernética com as Guerras Eletrônica e
Cinética no Âmbito do Poder Marítimo. Revista da Escola de Guerra Naval, Rio de
Janeiro, v. 25, n. 1, p. 89-128. Janeiro/abril. 2019. Disponível em: https://
revista.egn.mar.mil.br/index.php/revistadaegn/article/view/797.
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Inteligência Artificial irá monitorar
indivíduos nas redes online
Giselli Nichols
Doutoranda (PPGEM/EGN)

Gabriella Nichols
MSc (PPGEM/EGN)

Um grupo de especialistas da agência britânica de
segurança de comunicações GCHQ (Government
Communications Headquarters) publicou um relatório
sobre as perspectivas do uso da Inteligência Artificial
(IA) pelos serviços de inteligência e mecanismos de
segurança nas redes online. O estudo destaca,
como um dos grandes desafios, estabelecer qual é o
nível de monitoramento adequado dos indivíduos
diante do interesse nacional, e quando casos de
comportamento suspeitos com base nos dados
coletados devem se tornar investigações ativas. Os
pesquisadores ressaltam, entretanto, que a
tecnologia será auxiliar e não deve substituir a
função de agentes e outros funcionários humanos.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Um dos aspectos em que serviços de inteligência podem
ser beneficiados pela implementação dessa tecnologia é a
capacidade da IA auxiliar nas análises do comportamento
de indivíduos. Em contrapartida, essa capacidade pode dar
origem a discussões adicionais acerca da privacidade e dos
direitos humanos nas redes online.
Fonte: PALMER, Danny. Artificial intelligence will be used to power cyberattacks, warn
security experts. London: ZDNET, 2020. Disponível em: https://www.zdnet.com/article/
artificial-intelligence-will-be-used-to-power-cyber-attacks-warn-security-experts/.
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Cenários mostram que EUA podem perder
eventual guerra contra a China
Italo Poty
MSc (PEPI/IE-UFRJ)

De acordo com simulações e cenários
elaborados pela Rand Corporation, uma think
tank norte-americana, é possível que os
Estados Unidos percam uma futura guerra
contra a China na Ásia. Para além da
possibilidade de os chineses ultrapassarem os
norte-americanos no continente asiático em
forças terrestres, navais, aéreas, espaciais e
cibernéticas no prazo de cinco anos, a grande
vantagem da China é geográfica. Os cenários
de guerra se passam no teatro asiático,
partindo de hipóteses como a tentativa da
China de conquistar militarmente Taiwan ou as
Ilhas Senkaku (objeto de disputa entre Japão e
China). Assim, os EUA poderiam não ser
capazes de defender seus aliados da Ásia.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Os cenários elaborados podem indicar a
tendência ao acirramento da tensão entre China e Estados Unidos, em termos de
projeção geopolítica na Ásia, indo além da competição econômica e tecnológica que já
vem provocando turbulência na relação sino-americana.
Indicadores: Quantidade de exercícios militares americanos no Mar do Sul da China;
modernização tecnológico-militar das Forças Amadas chinesas; grande estratégia assertiva
adotada pelo governo chinês desde 2013 (fenfa youwei – striving for achievements).
Fonte: GILSINAN, Kathy. How the U.S. Could Lose a War With China. The Atlantic, 25 jul. 2019.
Disponível em: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/07/china-us-war/594793/.
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COVID-19 força porta-aviões dos EUA
a retornar para a base
André Gabriel Sochaczewski
MSc (EMGEPRON)

Similarmente ao que ocorreu com a Divisão
Naval da Marinha do Brasil (MB) na Primeira
Guerra Mundial (1914-1918), quando o seu
grande algoz foi a Gripe Espanhola, uma
contaminação por COVID-19 no Porta-Aviões
nuclear USS Theodore Roosevelt, elemento
chave na estratégia naval norte-americana,
comprometeu sua prontidão no Oceano
Pacífico. O número de infectados e possível
perda de eficiência da tripulação nas suas
atividades no mar levaram o Comandante a
decidir pela sua atracação na base mais
próxima, impactando fortemente aquela
Marinha, inclusive na sua alta administração.
Outras Marinhas também tiveram casos
semelhantes, inclusive a MB.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Possíveis impactos nos procedimentos do pessoal das organizações em terra
e navios, com prováveis modificações nos seus projetos. Medidas devem ser
planejadas para a prevenção de epidemias eventuais ou deliberadas, que
revelaram-se como vulnerabilidades críticas em diversas marinhas, capazes de
comprometer a prontidão para combate.
Fonte: GIBBONS-NEFF, Thomas et al. ‘There Will Be Losses’: How a Captain’s Plea
Exposed a Rift in the Military. New York Times. 05 mai. 2020. Disponível em: https://
www.nytimes.com/2020/04/12/us/politics/coronavirus-roosevelt-carrier-crozier.html.
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EDITORIAL
E x p e d i e n t e

A segunda edição do Informativo Radar de Impactos Futuros sobre Segurança Internacional e Defesa vem repleta de

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

novidades no campo da ciência. Uma delas
é a Inteligência Artificial Quântica (IAQ),
que promete ser uma das grandes revoluções disruptivas com benefícios que podem representar um enorme avanço para
a Segurança Internacional e a Defesa. Especialistas alertam, entretanto, para os desafios e riscos a serem superados. Em ter-
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Motivo de disputa entre EUA e China,
IA Quântica é a nova fronteira da ciência
Taíza Santos de Oliveira
Graduanda (IRID/UFRJ)

Giselli Nichols
Doutoranda (PPGEM/EGN)

Estados Unidos e China estão na corrida para o
desenvolvimento da Inteligência Artificial Quântica
(IAQ). Uma área de interesse comum é o impacto
potencial da computação quântica na criptografia,
potencializada pela Inteligência Artificial. Um
artigo exploratório prospectivo e qualitativo
direcionado aos tomadores de decisão e
formuladores de políticas públicas, entretanto,
alerta para a necessidade do uso do Princípio da
Precaução na adoção da IAQ. Essa abordagem
observa argumentos pró e contra na análise de
causas pouco compreendidas que podem se tornar
perigosas. Atualmente, a competição e a rivalidade
no segmento quântico são limitadas pelos altos
custos de desenvolvimento, oferta limitada de
capital, incerteza da tecnologia e força de trabalho
especializada muito limitada.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Um computador quântico pode acelerar um tipo específico de tarefa de
aprendizado de máquina chamado de correspondência de recursos. Isso poderia
dar à IA um impulso tão grande que seria capaz de procurar padrões mais sutis em
enormes conjuntos de dados, auxiliando na agilidade da resposta e tomada de
decisão. A IAQ poderá também fornecer soluções de segurança para ajudar
indústrias e organizações de alto risco a se protegerem.
Fonte: TAYLOR, Richard D. Quantum Artificial Intelligence: A “precautionary” US
approach? Telecommunications Policy, Jul. 2020. Disponível em: https://doi.org/
10.1016/j.telpol.2020.101909.
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Marinha dos EUA testa arma laser
a partir de pequenos navios
Felipe Marques Lucas Correia
Graduando (InEAC/DSP/UFF)

Thiago Jacobino Honório
MSc. (PPGEST/UFF)

Recentemente foi testada com sucesso pela
Marinha dos Estados Unidos a destruição de
um VANT (Veículo Autônomo Não-Tripulado)
por parte do navio anfíbio USS Portland
equipado com arma laser. O objetivo do
desenvolvimento desse tipo de arma é criar
meios de defesa contra ameaças originadas
de aviões e de pequenas embarcações,
cujos testes de sucesso são estabelecidos
pela Marinha norte-americana como uma
“redefinição da guerra do mar”. Atualmente, as principais empresas de defesa
estão envolvidas no projeto, com o objetivo de aprimorar essa tecnologia em
embarcações menores, tendo em vista que atualmente armas de energia dirigida
exigem enormes reservatórios de produtos químicos.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
O desenvolvimento de armas a laser propicia uma nova dinâmica na guerra naval.
Ainda que atualmente exista uma série de empecilhos para o uso dessa
tecnologia, quando melhor estruturada implicará em um enorme avanço nos
meios defensivos das embarcações.
Indicadores:
Testes feitos pela Marinha dos Estados Unidos para novos meios de defesa contra
VANTs, mísseis e pequenas embarcações; e estudos de meios para compactar a
tecnologia em embarcações menores da marinha.
Fonte: ECKSTEIN, M. USS Portland dispara arma a laser e abate drone no primeiro
teste no mar. Defesanet, 2020. Disponivel em: http://www.defesanet.com.br/laser/
noticia/36887/USS-Portland-dispara-arma-a-laser-e-abate-drone-no-primeiro-testeno-mar/.
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Interesses por recursos avançam na
Antártica no vácuo pós-pandemia
Soraya Fonteneles de Menezes
Doutoranda (PPGEM/EGN)

Thauan Santos
Dr. (PPGEM/EGN)

Anualmente, no verão polar, a Antártica recebe
milhares de pesquisadores, abrigados em alguma
das bases científicas de plurais nacionalidades. Em
1959, 12 Estados assinaram o Tratado da Antártica,
estabelecendo um sistema de cooperação
internacional e centrado na pesquisa científica. A
partir de então, os pleitos de qualquer Estado que
reivindique por soberania territorial na região
ficaram sobrestados. Atualmente, a governança na
região é norteada pelo Sistema do Tratado da
Antártica, cuja revisão deve ocorrer em 2048.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Estados com tradicional presença na região, como
EUA, anunciaram a redução do investimento na
área em razão da Covid-19, gerando um vácuo a ser
aproveitado pela China e Rússia como
oportunidade para ganhar uma posição estratégica
na Antártica. Contudo, tais interesses ameaçam a
segurança na região, abrindo espaço para conflitos.
Indicadores:
China e Rússia mantêm robustos investimentos na região e pretendem aumentar
tripulação em suas estações. A China lançará em 2023 o maior navio de pesca
antártico. Por sua vez, a Rússia anunciou ter iniciado primeiro estudo sísmico na
região em 20 anos, visando à exploração de óleo e gás offshore.
Fonte: FEIGER, Leah, WILSON, Mara. The Countries Taking Advantage of Antartica
During The Pandemic. The Atlantic. Politics . 15 Mai. 2020. Disponível em: https://
www.theatlantic.com/politics/archive/2020/05/antarctica-great-power-competitionaustralia-united-states-britain-russia-china-arctic/611674/
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Tecnologia 5G acarreta rivalidade
diplomática entre China e OCDE
Marcelo Andrade de Barros
Pós-graduado (UCAM)

Walmor Cristino Leite Junior
Mestrando (PPGEM/EGN)

As mudanças na posição dos Estados Unidos da
América (EUA) em relação ao convite para
entrada do Brasil na Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) sugerem um movimento para evitar a
continuidade do estreitamento das relações com a
China, em especial no que diz respeito à adoção
da tecnologia 5G da empresa Huawei. Essa
disputa, no entanto, não se encontra no
ciberespaço e sim nas dimensões política e
comercial. A narrativa estadunidense acusa a
Huawei de realizar implantes de chips e códigos espiões em seus produtos e denuncia
o risco de ataques de supply chain e roubo de informações, oriundos desses implantes.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
A demora na instalação da tecnologia 5G gera um atraso tecnológico em relação
aos países que já estão em processo de implementação. Por outro lado, a adoção
da tecnologia chinesa exige a instalação de uma infraestrutura cibernética
considerada de risco por parceiros internacionais do Estado brasileiro.
Fonte: VICHI, L. P. Brasil entre Huawei e OCDE – a guerra cibernética por outros meios.
Site do Núcleo de Estudos Estratégicos em Defesa e Segurança da Universidade
Federal de São Carlos. São Paulo, 26 de jan. de 2020. Disponível em: http://
www.needs.df.ufscar.br/artigos_de_opiniao3/61/
leonardo_perin_vichi:_brasil_entre_huawei_e_ocde_–
_a_guerra_cibernetica_por_outros_meios.
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Pandemia favorece comércio de
embarcações autônomas
Jéssica Germano de Lima Silva
Doutoranda (PPGEM/EGN)

Os navios autônomos, sobretudo no
âmbito comercial, serão realidade em
um curto período de tempo. A
tecnologia disruptiva irá alterar
substancialmente as atividades
marítimas e seus atores. Recentemente
foi lançado um relatório sobre os
impactos da Covid-19 neste mercado de
embarcações autônomas. Segundo o
documento, a tendência é que a atual
situação global favoreça investimentos,
acelere pesquisas e atividades
relacionadas à indústria. EUA, China e
países europeus, maiores usuários do
comércio marítimo, são apontados como
os principais players deste mercado de alta tecnologia. Enquanto a plena
autonomia não é alcançada, as operações marítimas recebem incrementos
tecnológicos neste segmento.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Não somente a área comercial será afetada pelos navios autônomos, mas relações
interestatais, forças militares, setor de Defesa e de Segurança também serão largamente
impactados por tal tecnologia. Isso devido aos desdobramentos relacionadas à segurança
marítima (safety & security), emprego militar, responsabilização de usuários,
regulamentação, cibersegurança, questões ambientais, dentre outros. Tais questões
necessitarão de diálogos abrangentes da comunidade internacional.
Fonte: DISTINCT ANALYSIS & REPORTS. Potential impact of coronavirus outbreak on
Autonomous Commercial Vessel Market to Increase at Steady Growth Rate. Distinct
Analysis & Reports. 27 mai. 2020. Disponível em: https://www.newsdistinct.com/potentialimpact-of-coronavirus-outbreak-on-autonomous-commercial-vessel-market-to-increaseat-steady-growth-rate/.
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Brasil inaugura Centro de Operações
Espaciais Principal
Pedro José Aquino Martinez
Mestrando (PEPI/UFRJ)

Caroline Colbert
Doutoranda (PEPI/IE/UFRJ)

O Comando da Aeronáutica (COMAER) e a
Telebras inauguraram o Centro de Operações
Espaciais Principal (COPE-P) no último dia 23
de junho, em cerimônia que contou com
participação de várias autoridades do país. O
centro de operação militar e civil, localizado
em Brasília, é considerado a instalação do
setor público mais moderna do país. Sua
principal atividade consiste na operação dos
satélites SGDC (Satélite Geoestacionário de
Defesa e Comunicações Estratégicas). O
projeto SGDC conta, por enquanto, com
apenas um satélite com o objetivo de expandir
a conexão de internet em áreas remotas,
principalmente em operações estratégicas do governo
brasileiro e em outros centros de interesse público.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
O COPE-P é o principal centro para operação de satélites no Brasil. Nele será
possível operar projetos sensíveis, como o combate a incêndios e desmatamento
da Amazônia, além do monitoramento do litoral brasileiro, conhecido como
Amazônia Azul. Além disso, permitirá a comunicação segura e de alta velocidade
em áreas de fronteira.
Fonte: VILELA, Pedro Rafael. Brasil inaugura Centro de Operações Espaciais:
Unidade será responsável pelo controle e monitoramento de satélites. Agência
Brasil. 23 jun. 2020. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/
2020-06/brasil-inaugura-centro-operacoes-espaciais.
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Indústria de Defesa na América Latina
é afetada pela Covid-19
Michael Scheffer Lopes
Mestrando (IUPERJ/UCAM)

Jéssica Germano de Lima Silva
Doutoranda (PPGEM/EGN)

A pandemia da Covid-19 trouxe efeitos
adversos nas economias dos Estados,
sobretudo na América Latina. Ocorreram
impactos em setores importantes como o de
infraestrutura, levando as indústrias a
necessitarem de financiamento do governo
devido à fuga de investimentos privados
gerada pelas incertezas. A situação pode
afetar projetos governamentais da área de
Defesa, como construção naval, aeronáutica
ou de veículos militares, com possibilidade
de suspensão e cancelamento de aquisições,
como o exemplo da Argentina que adiou a
aquisição de aeronaves de ataque FA-50.
Outro país a redirecionar os investimentos
foi o Chile, que destinou fundos do setor de
Defesa para socorrer empresas e indústrias.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Os desdobramentos econômicos advindos da crise ocasionada pela pandemia
podem trazer possíveis riscos à indústria de Defesa e Segurança como um todo
com a restrição de recursos financeiros a longo prazo.
Fonte: BARRIE, Douglas; CHILDS, Nick; MCGERTY, Fenella. Defence spending and
plans: will the pandemic take its toll? Military Balance Blog. 2020. Disponível em:
https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2020/04/defence-spendingcoronavirus.
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O novo normal exige atenção especial
à segurança cibernética
Walmor Cristino Leite Júnior
Mestrando (PPGEM/EGN)

Alan de Oliveira Sá
Dr. (PPGI/UFRJ)

A pandemia da COVID-19 forçou um
grande número de pessoas e instituições
a se tornarem fortemente dependentes
da Internet e de sua economia digital.
O intenso processo de rearranjo da
sociedade em torno das comunicações
em rede, que normalmente levaria anos,
está ocorrendo em meses, e alguns
aspectos importantes precisam ser
destacados. A prática do home office
aumentou exponencialmente as chances
de ataque cibernético. A rápida
implantação de novos serviços,
principalmente baseados em nuvem, e as alterações nas arquiteturas de
rede, podem ter ignorado importantes cuidados com a mitigação de riscos.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
A dependência cibernética impulsionada pela pandemia continuará a existir no
novo normal, mesmo após a superação da crise sanitária mundial. Dessa forma, é
preciso estabelecer planos de resposta e resiliência apropriados para enfrentar os
diferentes cenários de ataque, com foco na proteção de recursos e serviços
críticos, e garantir a segurança cibernética nacional.
Fonte: WORLD ECONOMIC FORUM. Cybersecurity Leadership Principles: Lessons
learnt during the COVID-19 pandemic to prepare for the new normal. Genebra,
Suíça. World economic Forum, 2020, 14p. Disponível em: https://www.weforum.org/
reports/cybersecurity-leadership-principles-lessons-learnt-during-the-covid-19pandemic-to-prepare-for-the-new-normal.
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Ataque de gafanhotos ameaça
a segurança alimentar mundial
Samira Scoton
Mestranda (PPGSID/ESG)

Daniel Vidal Pérez
Dr. (DQ/PUC-RJ)

Um surto de gafanhotos voltou a assolar a região da África
Oriental e do Mar Vermelho. Acredita-se que as duas principais
causas sejam a instabilidade sócio-política de vários países dessa
região, o que afeta sua capacidade de monitoramento da
formação dos enxames, combinada com condições climáticas
favoráveis à reprodução descontrolada desse inseto. E, de certa
forma, é o que se observa analogamente ocorrer na América do
Sul. Os enxames de gafanhotos detectados no Paraguai migraram
para a Argentina, podendo invadir o sul do Brasil. Se não houver
um monitoramento concentrado e um esforço de controle
transfronteiriço, os controles locais não serão capazes de impedir
os surtos periódicos dessa praga.
Impactos em Segurança e Defesa: Os danos causados pela perda de
extensas áreas cultivadas e de pastagens podem provocar uma
situação de elevada insegurança alimentar, o que poderá potencializar
os conflitos sociais e migrações regionais, dependendo da estabilidade
política e econômica do país e da região.

Indicadores: Grandes enxames de gafanhotos, como os que estão
ocorrendo agora, podem alimentar-se, em um único dia, da mesma
quantidade de alimentos consumidos por 80 milhões de pessoas. E
podem movimentar-se na velocidade aproximada de 150 quilômetros
por dia, migrando de um país a outro em poucas horas.
Fonte: MEYNARD, C.N.; LECOQ, M.; CHAPUIS, MARIE-PIERRE; PIOU, C. On the
relative role of climate change and management in the current desert locust
outbreak in East Africa. Global Change Biology, v.26, n.7: 3753-3755. 2020.
Disponível em: http://publications.cirad.fr/une_notice.php?dk=595820
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Pesquisador apresenta perspectivas
diferentes para cenário pós-pandemia
Carla Cristina Passos Cruz
Doutoranda (IME/CComp/UERJ)

Jéssica Leite dos Santos
Doutoranda (PPGEM/EGN)

O ano de 2020 ficará marcado na história mundial em
decorrência da pandemia da Covid-19, cujo impacto
atingiu diversas esferas como a social, política,
econômica, relações diplomáticas, dentre outras. Neste
contexto, o pesquisador da USP, Guilherme Wisnik,
levantou duas perspectivas para o cenário póspandemia. A primeira aponta o surgimento e
consolidação de uma solidariedade mundial ao passo
que a paralisação parcial do consumo criaria uma
recessão econômica, enquanto a segunda aborda a
absorção de sistemas de monitoramento, controle e
vigilância orientais por países ocidentais em contexto
de crise, podendo macular a liberdade individual nos
moldes desses. Apesar de aparentemente incipientes,
os indicativos de futuro citados apresentam potencial
de intensificação e merecem monitoramento.
Impactos em Segurança e Defesa: Como impactos, destaca-se a forma
como a pandemia da Covid-19 influencia em todas as esferas da
sociedade e nas relações diplomáticas e, no futuro, o que concerne à
imposição de hábitos, o controle e vigilância para sublimar a
sobreposição de um ou mais países sobre os demais.

Indicadores: O nível de restrição das normas nacionais sobre o uso de
dados e informações; remodelagem de políticas de segurança pública;
o conteúdo de campanhas de conscientização governamentais e da
mídia acerca de hábitos do dia-a-dia e de convívio social, migrando de
um país a outro em poucas horas.
Fonte: WISNIK, G. Como ficará o mundo no pós-pandemia de coronavírus?
Rádio USP, 02 abr. 2020. Disponível em: jornal.usp.br/?p=311676.
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Nesta terceira edição do Informativo
Radar de Impactos Futuros sobre Segu-

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).

rança Internacional e Defesa, destacamos a exploração de recursos minerais
dos fundos marinhos, um ambiente ainda pouco conhecido, mas que tem despertado bastante atenção no mundo.
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Fundo do oceano desperta nova corrida
exploratória por recursos minerais
Samira Scoton
Mestranda (PPGSID/ESG)

Jéssica Germano de Lima Silva
Doutoranda (PPGEM/EGN)

Os fundos marinhos detêm, potencialmente, grandes
reservas de metais e terras raras. A demanda por
essas riquezas é contínua, o que aumenta o interesse
dos países em conhecer e explorar esses depósitos.
A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA,
em inglês), da ONU, disponibilizou relatórios
ambientais dessas áreas ainda pouco conhecidas a
dezenas de empresas, que devem efetuar o
mapeamento por meio de veículos subaquáticos
autônomos (drones). Esses equipamentos operam no
fundo do oceano examinando áreas específicas com
riqueza de detalhes, além de observar possíveis danos
ambientais causados por máquinas de mineração.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Em 2018, foi encaminhado à Comissão de Limites da
Plataforma Continental da ONU o pleito de expansão da Plataforma Continental
brasileira, de maneira a englobar a Elevação do Rio Grande. Os drones são
equipamentos de difícil fiscalização, e devem ser motivo de atenção das
autoridades brasileiras, visto que a área pleiteada é abundante em biodiversidade
e recursos minerais, despertando, portanto, interesses externos.
Indicadores:
Até 2020, menos de 20% do mapeamento dos fundos oceânicos foi registrado. Até 2030,
a Nippon Foundation of Japan e o General Bathymetric Chart of the Oceans pretendem
mapear os fundos em sua totalidade. Dessa maneira, novas descobertas a respeito de
potencial dos fundos marinhos podem ser esperadas para os próximos dez anos.
Fonte: HIGGINBOTTOM, Justin. Underwater drones join hunt for trillions mineral riches
trapped on ocean’s floor. CNBC, 06 jun. 2020. Disponível em https://www.cnbc.com/
2020/06/06/underwater-drones-helping-companies-in-mining-oceans-floor.html
Foto: Seabed Solutions
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Pesquisa aponta fragilidades em
sistema de vigilância aérea ADS-B
Walmor Cristino Leite Júnior
Mestrando (PPGEM/EGN)

Alan de Oliveira Sá
Dr. (PPGI/UFRJ)

O sistema Automatic Dependent SurveillanceBroadcast (ADS-B), cada vez mais usado no
controle do tráfego aéreo, apresenta
vulnerabilidades cibernéticas. Através dessa
tecnologia, uma aeronave é capaz de
transmitir dados como identidade, posição,
altitude, rumo e velocidade, de maneira
omnidirecional, para uma área de até 200
milhas náuticas de raio. Nos Estados Unidos
e na Europa o sistema se tornou obrigatório em 2020. No Brasil, essa tecnologia
vem sendo empregada sob a supervisão do Departamento de Controle do Espaço
Aéreo (DECEA) para o controle aéreo na bacia de campos, demonstrando uma
forte tendência para a adoção do sistema pelo Estado brasileiro.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
O sistema ADS-B representa um significante incremento na capacidade de controle
aéreo, mas é preciso estar preparado para prevenir e mitigar vulnerabilidades. Foram
identificados ataques eletrônicos capazes de gerar aeronaves falsas no sistema,
podendo causar grande prejuízo na operação de aeródromos e ao tráfego aéreo.
Indicadores:
Monitoramento de artigos especializados sobre o assunto, especialmente nos
bancos de dados do Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE);
acompanhamento de requisitos de segurança para o sistema, estabelecidos por
agências regulatórias.
Fonte: KIM, Y;JO, J. U;LEE, S. ADS-B vulnerabilities and a security solution with a
timestamp. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, v. 32, n. 11, p. 52-61,
2017. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/8171273.
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Engenheiros russos desenvolvem barco
voador pilotado por Inteligência Artificial
Giselli Nichols
Doutoranda (PPGEM/EGN)

Um grupo de engenheiros russos, da Universidade
Politécnica de São Petersburgo, anunciou a criação
de um novo conceito de veículo aquático pilotado
por Inteligência Artificial (IA). O barco voador é
capaz de desenvolver até 200 Km por hora com
reserva de potência ilimitada fornecida por painéis
solares instalados no casco, garantindo autonomia
de voo por longas horas. O Storm-600 é um drone
totalmente elétrico, instalado com um radar laser
que treina o veículo para reconhecer os obstáculos, e
um radar de rádio, para aumentar o alcance de visão.
O barco flutua acima da água por meio de um efeito
de almofada aerodinâmica criada sob a embarcação.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
A eficiência dos equipamentos e veículos conferida pela Inteligência Artificial
promove a melhoria das operações em diversos aspectos. A embarcação voadora
pode patrulhar, realizar operações de busca e resgate e funcionar como
plataforma móvel para recarregar outros drones aéreos ou aquáticos.
Fonte: PETER the Great St. Petersburg Polytechnic University: Russian Engineers
Invented the First Unmanned Solar Wing-in-ground-effect Vehicle. PR Newswire, 10
jun. 2020. Disponível em: https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/peter-thegreat-st-petersburg-polytechnic-university-russian-engineers-invented-the-firstunmanned-solar-wing-in-ground-effect-vehicle-861971353.html.
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Algoritmos de machine learning podem
ser vulneráveis a ataques cibernéticos
Walmor Cristino Leite Júnior
Mestrando (PPGEM/EGN)

Alan de Oliveira Sá
Dr. (PPGI/UFRJ)

Pesquisadores alertam para a proliferação de
técnicas maliciosas com foco em algoritmos
de aprendizado de máquina (machine learning - ML)
presentes em Inteligências Artificiais (IA). Em geral,
ML são procedimentos capazes de ampliar bancos
de dados de forma autônoma, incluindo novas
informações de acordo com critérios previamente
definidos em seu código fonte. Os ataques
detectados pelos especialistas objetivam prejudicar
o processo de aprendizagem da máquina, fazendo
com que informações maliciosas sejam
sistematicamente inseridas em seus bancos de
dados. Dessa forma, o atacante se torna capaz de
explorar vulnerabilidades geradas pelas informações
hostis previamente instaladas no sistema alvo.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Sistemas baseados em IA vêm sendo cada vez mais
empregados por instituições estatais, tendência que
também pode ser observada no Brasil. Desta forma,
é preciso estabelecer procedimentos para a proteção
e verificação das bases de dados desses sistemas,
especialmente nos que são utilizados para o
gerenciamento de informações sensíveis.
Fonte: CHISTYAKOV, A.; ANDREEV, A. AI under Attack:
How to Secure Machine Learning in Security Systems.
Kaspersky, 2019. Disponível em: https://
media.kaspersky.com/en/business-security/enterprise/
machine-learning-cybersecurity-whitepaper.pdf.
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Computação quântica pode quebrar
códigos de segurança convencionais
Thiago Jacobino Honório
MSc. (PPGEST/UFF)

Em artigo recente, o professor assistente de
Mídia Digital e Assuntos Globais da
Universidade de Toronto, Jon R. Lindsay,
aponta diferentes discussões em relação à
computação quântica. Enquanto a nova
tecnologia poderá implicar em uma ameaça à
encriptação digital em escala global,
pesquisadores tentam desenvolver novos
meios de codificação complexos o suficiente
para conseguir contrapor tais máquinas a
tempo de sua operacionalização
plena. Segundo Lindsay, computadores
quânticos serão capazes de quebrar, com
certa facilidade, os códigos de segurança dos
mais modernos computadores
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Caso computadores quânticos entrem em atividade antes do surgimento de
contramedidas, os Estados que venham a dominar tal recurso, terão a capacidade de
gerar grande desequilíbrio no Sistema Internacional, através do acesso praticamente
irrestrito a dados de qualquer pessoa ou governo que utilize encriptação digital.
Fonte: LINDSAY, Jon R. Surviving the Quantum Cryptocalypse. Strategic Studies Quarterly, v.
14, n. 2, p. 49-73, 2020. Disponível em: https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/SSQ/
documents/Volume-14_Issue-2/Lindsay.pdf.
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Cenários revelam impactos da Inteligência
Artificial sobre uma escalada nuclear
Cesar Castello Branco Martins
Doutorando (INEST/UFF)

Pesquisadores do Stockholm International Peace
and Research Institute (SIPRI) identificaram três
tipos de cenários futuros em que o uso da
inteligência artificial (IA) poderia levar uma disputa
à um conflito atômico. A consulta a especialistas,
por meio de uma série de workshops regionais,
definiu o primeiro cenário como a possibilidade
do uso da IA causar uma escalada acidental de
uma crise para o nível nuclear. O segundo e o
terceiro cenários apresentam a possibilidade de a
IA causar uma escalada intencional desta crise,
com a diferença de que, no segundo, esse escalonamento seria interpretado pelo
adversário como tendo ultrapassado um limite de forma imprevista e, no terceiro, de
maneira deliberada. Os principais desenvolvimentos tecnológicos considerados foram
o aprendizado de máquina e a sua autonomia.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Os recentes avanços da IA podem ter um impacto no campo de armas e posturas
atômicas, com consequências para a estabilidade geopolítica e a redução do risco
nuclear. Desta forma, os Estados com armas nucleares e as organizações
internacionais devem considerar um espectro de opções para lidar com estes desafios.
Indicadores:
A existência de fornecimento de novas ferramentas para monitoramento e
verificação do controle e desarmamento de armas, a promoção de exercícios de
simulação e jogos de guerra mais avançados, ou a promoção do desenvolvimento
de sistemas de entrega mais resistentes.
Fonte: BOULANIN, Vincent, et al. The impact on the likelihood of nuclear conflict: Foreseeable
risk scenarios. In: Artificial Intelligence, Strategic Stability and Nuclear Risk. SIPRI. Suécia. Jun.
2020. Cap. 4.II, p.113-122. Disponível em: https://www.sipri.org/publications/2020/otherpublications/artificial- intelligence-strategic-st ability-and-nuclear-risk.
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Tecnologias da Informação exigirão maior
cooperação entre Estados e gigantes do setor
Lucas Ferreira Braga
Mestrando (PPGEM/EGN)

Maurício Marques de Faria
Dr. (UFRJ)

Relatório do Conselho Nacional de Inteligência dos
Estados Unidos (National Intelligence Council)
aponta que, até 2030, não deverá haver nenhum
grande país como potência hegemônica com
autonomia de poder ao modo clássico, o que
demandará cooperação no sistema internacional.
Novas tecnologias de comunicação darão lugar a
diversos atores, criando focos de influência não
estatais, como empresas gigantes da tecnologia
com capacidade de monitorar e influenciar
decisões de cidadãos para além de fronteiras
nacionais. Essa nova configuração deverá
ocasionar uma mudança fundamental na natureza
do poder. Dando voz a diversos atores sociais, e
fazendo emergir fenômenos como as fake news, a
tecnologia exigirá dos Estados estratégias hábeis
de diplomacia e cooperação.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Embora detentoras de grande poder material,
mesmo as grandes potências não poderão prescindir de parceiros estatais e não
estatais. Controladores da internet e de dados, como Google e Facebook,
possuirão mais informação que muitos governos, podendo exercer influência, em
grande escala, na vida pública.
Fonte: NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL. The limits of hard power in the world of
2030. Global Trends 2030: Alternative Worlds, [s. l.], p. 18-19, 2012. Disponível em:
https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf.
Foto: Dgcomunicacion
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Brasil se posiciona estrategicamente
na órbita geoestacionária com o SGDC-1
Caroline Colbert
Doutoranda (PEPI/IE/UFRJ)

Armando Silva Condelo
Graduando (UCAM)

O Satélite Geoestacionário de Defesa e
Comunicações Estratégicas 1 (SGDC-1) é um
satélite fruto de uma joint-venture brasileira
entre a Embraer e a Telebrás, resultando na
Visiona Tecnologia Espacial. O Brasil tem
continuado o seu programa espacial com
fins pacíficos e de uso dual (civil e militar)
por meio de projetos cujo objetivo é
envolver as forças armadas e a sociedade
em geral. Ter o próprio satélite
geoestacionário em órbita garante acesso
independente e controle soberano das
telecomunicações quando se ocupa uma
posição geoestacionária na linha da cooperação internacional. A temática de
Defesa e Comunicação são pontos geopolíticos e estratégicos de relevância a
todos os países, em especial ao Brasil, devido às dimensões continentais.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
O congestionamento de satélites na órbita geoestacionária torna-a competitiva e
intensifica a busca por melhores posicionamentos, a fim de evitar que os
aparelhos colidam entre si. Países em desenvolvimento como o Brasil têm se
afirmado diante desses desafios, principalmente porque o escasseamento de
espaço em órbita pode gerar possíveis tensões geopolíticas em torno dos
chamados vital space assets.
Fonte: COLBERT, Caroline; TOMASSONI, Agatha; CONDELO, Armando. Derecho
Espacial Y La Sociedad: El Satélite Geoestacionario de Defesa Y Comunicaciones
Estratégicas de Brasil. ReLaCa, 2020 (8min51seg). Disponível em: https://youtu.be/
tZe2MW1G8VU.
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Hospital em Wuhan representa novo
conceito no enfrentamento de pandemias
Diego Navia
Bacharel (UNESA-RJ)

Daniel Vidal Pérez
Dr. (DQ/PUC-RJ)

Fangcang é um conceito de abrigo hospitalar para
pacientes menos graves, originado do enfrentamento da
epidemia do Covid-19 na província de Wuhan, na China.
Para o local, foram destinadas pessoas com sintomas de
graus leves a moderados, idade inferior a 65 anos e sem
doenças crônicas. Essa abordagem diferencial foi possível
devido à maior velocidade de construção da unidade de
tratamento, em função da conversão de locais públicos,
como estádios. Outros aspectos importantes da estratégia
no combate ao novo coronavírus foram o tamanho do local
(4.000 leitos nas 3 primeiras unidades); e o baixo custo de
construção e execução, pelo uso de menor equipe. Suas
principais funções são: isolamento, triagem, organização de
pacientes através dos sintomas, monitoramento frequente
e espaços de convívio e interação social.
Impactos em Segurança e Defesa:
Esta abordagem inovativa aplicada em Biodefesa melhora a resposta para
problemas agudos, propiciando tempo para o preparo e aperfeiçoamento do
sistema de saúde frente à necessidade de tratamento em massa de epidemias,
permitindo que a infraestrutura de saúde pré-existente lide apenas com casos
graves ou com indicativos de rápida progressão.
Indicadores: Em torno de 75% das infecções por COVID-19 estavam agrupadas
dentro das famílias. O isolamento no Abrigo, ao invés do domiciliar, aumentou a
taxa de vacância de leitos para hospitais tradicionais de 4% para 16% em 18 dias.
Fonte: CHEN, S. et al. Fangcang shelter hospitals: a novel concept for responding to
public health emergencies. The Lancet, London, v. 395, n. 10232, p. 1305-1314,
2020. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140.
6736(20)30744-3/fulltext.
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Fungo ameaça a segurança alimentar e a
economia de países produtores de banana
Julia Nishio
Mestranda (PPGSID/ESG)

Daniel Vidal Pérez
Dr. (DQ/PUC-RJ)

Outra pandemia que vem assustando o ser humano, mas
que não guarda nenhuma semelhança com a Covid-19, é a
causada pela cepa Tropical Race 4, do fungo Fusarium
oxysporum. Também conhecida como “mal-do-panamá”,
essa doença vem devastando a produção mundial de
bananas nas últimas décadas. Originário da Ásia, esse fungo
tem se espalhado rapidamente para outras regiões do
globo, com a cepa TR4 tendo chegado, mais recentemente,
à América Latina. Seu potencial destrutivo deve-se à
homogeneidade genética das bananas cultivadas
mundialmente. Além disso, a TR4 se caracteriza por uma
transmissão silenciosa que, quando identificada, já
apresenta ter afetado todas as plantações da área.
Impactos em Segurança e Defesa:
Se os Estados produtores e exportadores não trabalharem
em medidas integradas de biodefesa, a pandemia causada
pela cepa TR4 poderá gerar um impacto significativo na
segurança alimentar e econômica de vários países em
desenvolvimento, onde as bananas compõem, culturalmente,
a dieta alimentar e, também, boa parte do PIB.
Indicadores:
Somente 15% da produção de banana são negociadas no mercado
internacional. O restante é consumido localmente, a exemplo da
Índia, China, Brasil e de alguns países africanos. Em muitas regiões
produtoras, o consumo per capita ultrapassa os 100 kg por ano,
representando até 25% da ingestão calórica diária.
Fonte: FAO. Banana Market Review: February 2020 Snapshot. 2020.
Disponível em: http://www.fao.org/3/ca9212en/ca9212en.pdf

11

62

INFORMATIVO DE IMPACTOS FUTUROS
SOBRE SEGURANÇA INTERNACIONAL E DEFESA

ASSINE JÁ
www.projetoradar.com.br

63

INFORMATIVO DE IMPACTOS FUTUROS
SOBRE SEGURANÇA INTERNACIONAL E DEFESA

N° 4 - SETEMBRO DE 2020 - www.projetoradar.com.br

Nova PND ressalta preocupação com
pandemias e mudanças climáticas

Poluição acentua escassez de água na
China e aumenta tensões geopolíticas

Desafios contemporâneos alteram emprego
das forças de operações especiais

Cenários identificam provável ofensiva
jihadista em Moçambique

Estaleiros estrangeiros seguem na construção
de navios autônomos com viés sustentável

Start-up norte-americana inova em sistema
de pulso eletromagnético contra drones

Novo sistema comercial para Indústria 4.0
utiliza tecnologia blockchain IoTA

Implantes cerebrais controlados por IA
poderão tratar transtornos mentais

Brasil anuncia disponibilidade de internet
banda larga residencial via satélite

Embaixador norte-americano em Brasília
aconselha o Brasil a banir a Huawei

64

e Colbert

EDITORIAL
E x p e d i e n t e

A quarta edição do Informativo Radar de Impactos Futuros sobre Segu-

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).

rança Internacional e Defesa ressalta o
imperativo da sustentabilidade e crescente atenção à mudança climática como
tendências futuras, seja na construção de
navios autônomos com zero emissões de
poluentes, nas tensões geopolíticas na
China devido à poluição da água ou até
mesmo na nova versão da Política Nacio-

COORDENAÇÃO
Prof. Dr. Thauan Santos (PPGEM/EGN)

nal de Defesa (PND-2020) do Brasil.
Divulgamos ainda temáticas de eleva-

CONSELHO CIENTÍFICO
CAlte. (RM1) Marcio Magno F. F. Silva (SSP/EGN)
Ten. Cel. Av. (R1) Paulo Roberto Batista (UNIFA)
CMG (RM1 IM) Prof. Dr. Claudio R. Corrêa (PPGEM/EGN)
Prof. Dr. Thauan Santos (PPGEM/EGN)
Profª. Drª. Ana Paula Moreira Rodriguez (COPPEAD/UFRJ)
Profª. Drª. Nathalie Serrão (PPGCD/UFF)
Cesar Castello Branco Martins - Doutorando (PPGEST/UFF)

da importância no campo da 4ª Revolução Industrial, desde um sistema comercial baseado na tecnologia do blockchain,
passando por implantes cerebrais para
tratamento de transtornos mentais, até o

CONSELHO EDITORIAL
Caroline R. T. Colbert - Doutoranda (PEPI/IE/UFRJ)
MSc. Thiago Jacobino Honório (PPGEST/UFF)

combate contra drones através de armas
de pulso eletromagnético com monitoramento de Inteligência Artificial. Nas tele-

EDITORA DE MÍDIA, REDES SOCIAIS E DESIGNER
Giselli Nichols - Doutoranda (PPGEM/EGN)
Jornalista (MTb 23469-RJ)

comunicações, o Brasil vem sofrendo
pressões dos Estados Unidos quanto à

TRADUÇÃO
Prof. Dr. Bernardo Salgado Rodrigues (IRID/UFRJ)
Dominique M. de Souza - Doutoranda (PEPI/IE/UFRJ)
MSc. Vinícius Ricardo Ferreira Janick (PPGEM/EGN)

implantação da tecnologia 5G, além da
empresa americana Viasat disponibilizar
internet banda larga residencial, intensifi-

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
INFRAESTRUTURA DE REDE
Marcelo Andrade de Barros - Pós-graduado (UCAM)

cando o seu fortalecimento no setor. De
forma complementar, outras contribuições relevantes dessa edição versam so-

Acompanhe-nos em nossas Redes Sociais

bre a identificação de insurgentes jihadis-

/informativoradar
/informativoradar
/informativoradar
contato@projetoradar.com.br
www.projetoradar.com.br

tas moçambicanos e novos empregos das
forças especiais diante dos desafios contemporâneos.

Laboratório de Simulações e Cenários
LINHA DE PESQUISA CENÁRIOS PROSPECTIVOS
PARA SEGURANÇA E DEFESA
Avenida Pasteur, 480 – Urca – Rio de Janeiro – RJ –
Brasil – CEP.: 22290-240

Boa leitura!
Prof. Dr. Thauan Santos
Coordenador

1

65

Nova PND ressalta preocupação com
pandemias e mudanças climáticas
Cesar Castello Branco Martins
Doutorando (PPGEST/UFF)

Thauan Santos
Dr. (PPGEM/EGN)

No dia 22 de julho, foi encaminhada para aprovação do
Congresso Nacional a nova versão da Política Nacional de
Defesa (PND), documento que analisa os objetivos de defesa
nacional, e que vem sendo reavaliado a cada quatro anos
desde 2012. Possíveis impactos provocados por
mudanças climáticas ou por pandemias são mencionados pela
primeira vez como eventos que podem “acarretar graves
consequências ambientais, sociais, econômicas e políticas,
exigindo pronta resposta do Estado”. São citadas, ainda, a
possibilidade de conflitos no entorno estratégico brasileiro
motivados pela escassez de recursos naturais, bem como a
ocorrência de conflitos armados na América do Sul.
Impactos em Segurança e Defesa:
Documento condicionante de mais alto nível para o
planejamento da Defesa Nacional, a PND 2020 determina objetivos para o preparo
e o emprego de todas as expressões do Poder Nacional. Suas
atualizações reorientam a Estratégia Nacional de Defesa (END) na busca destes
objetivos, em acordo com as evoluções dos diversos contextos em que a defesa
nacional está estabelecida.
Indicadores:
A PND 2020 não apresenta indicadores de defesa nacional, mas os
pressupostos da Política de Defesa podem ser base para indicadores e
variáveis como, por exemplo, a regularidade orçamentária da Defesa, a proteção
e a integração da Amazônia, o uso sustentável dos recursos
ambientais, ou a manutenção da paz no Atlântico Sul.
Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. Poder Executivo entrega atualizações da PND,
END e LBDN ao Congresso Nacional. Governo do Brasil. Brasília, 22 jul.
2020. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/poderexecutivo-entrega-atualizacoes-da-pnd-end-e-lbdn-ao-congresso-nacional
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Poluição acentua escassez de água na
China e aumenta tensões geopolíticas
Bernardo Salgado Rodrigues
Dr. (IRID/UFRJ)

Thauan Santos
Dr. (PPGEM/EGN)

A poluição vem intensificando a escassez e a
insalubridade da água na China, apresentando
risco elevado para a saúde pública e serviços
ecossistêmicos. Um estudo publicado na
Revista Nature utilizou métodos de
escassez de água com base na quantidade,
na qualidade (ou induzida pela poluição) e
no efeito combinado, que comprovam a
diminuição do recurso disponível para uso
em várias regiões do país asiático.
Consequentemente, o Estado chinês e
governos locais vêm visualizando a
necessidade de elevar a quantidade e gerenciar a qualidade diante do cenário de
escassez do recurso. Para isso, têm investido no aprimoramento do tratamento, controle
das fontes de poluição e restauração ambiental.
Impactos em Segurança e Defesa:
A demanda mundial de água é elevada nos países que apresentam maior
crescimento econômico. O estudo concluiu que os recursos hídricos per capita na
China representam um quarto da média mundial e afetam mais da metade da
população. Com a desigualdade geográfica distributiva, a água passa a ser foco
crescente de tensões geopolíticas entre China, Paquistão e Índia pelo controle das
geleiras do Himalaia.
Indicadores:
Métodos quantitativos que medem a escassez de água baseados na quantidade
(WSqua), qualidade (WSpol) e efeito combinado (WScom).
Fonte: MA, Ting; SUN, Siao; FU, Guangtao. et al. Pollution exacerbates China’s water
scarcityd its regional inequality. Nature Communications, London, v. 11, n. 650, p. 1-9,
jan./2020. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41467-020-14532-5#citeas
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Desafios contemporâneos alteram emprego
das forças de operações especiais
Thiago Jacobino Honório
MSc. (PPGEST/UFF)

Um estudo recente discute o emprego de unidades
especiais em operações por parte das grandes
potências e seu papel na competição da política
internacional. Tendo como pano de fundo os
acontecimentos na Síria e no mar do sul da China, o
trabalho concentra esforços em analisar a atuação
dos Estados Unidos, China e Rússia. Também
aborda os efeitos das mudanças de poder no
sistema internacional, como o fim da unipolaridade.
O autor sugere como essas mudanças irão alterar o
emprego dessas unidades no futuro, diante de
desafios contemporâneos como terrorismo,
instabilidade e conflitos, enquanto contemplam
ajustes doutrinários e de recursos necessários para
enfrentar a crescente influência de nações
concorrentes.
Impactos em Segurança e Defesa:
Forças especiais são um elemento constante na maioria
das estruturas militares. Ao mesmo tempo,
compreender como as mudanças na conjuntura do
sistema internacional podem influenciar o
comportamento desses atores é de relevada
importância para acadêmicos e planejadores
Fonte: NICHOLS, Stevens. Sending Special Operations
Forces into the Great-Power Competition. Small Wars
Journal, 08 de fevereiro de 2020. Disponível em: https://
smallwarsjournal.com/index.php/jrnl/art/sending-specialoperations-forces-great-power-competition.
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Cenários identificam provável ofensiva
jihadista em Moçambique
Mariana Antas Petine
Mestranda (PPGSID/ESG)

Jéssica Leite dos Santos
MSc. (PPGEM/EGN)

Após os EUA anunciarem o fim do califado islâmico na Síria e
no Iraque em 2019, surge outra preocupação com focos de
insurgência em Cabo Delgado, subdivisão de Moçambique, no
continente africano. Uma publicação da Christian
Michelsen Institute, em maio 2020, trabalha com
seis cenários prospectivos, entre eles o que identificaria os
insurgentes moçambicanos bem equipados e bem formados,
incorporados ao ISCAP (Estado Islâmico da Província da África
Central). Segundo estudos, a Ansar al-Sunna, principal facção
extremista local, teria ligação com o ISIS (Estado Islâmico).
O fato foi confirmado quando o grupo assumiu ataques
a cidades da província de Cabo Delgado. A Coalizão
Global de combate ao terrorismo mantém atividades
de controle jihadista e expressa preocupação com
a situação de Moçambique.
Impactos em Segurança e Defesa:
O continente africano é rico em recursos minerais. Se os jihadistas se apropriarem
desses recursos, outro califado islâmico poderá ser formado. O fato de
Moçambique falar português serve de alerta aos países da CPLP (Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa).
Indicadores:
Reuniões dos membros da Coalizão Global de combate ao ISIS, bem como seus
esforços em aumentar a parceria; o compartilhamento de informações de
agências interestatais como a Interpol e a Europol e agências nacionais, como as
unidades de Inteligência Financeira para monitorar a movimentação do ISIS.
Fonte: SANTOS, Francisco A. Guerra no Norte de Moçambique, uma Região Rica em Recursos
Naturais – Seis Cenários. CMI Insight, May 2020. Disponível em: https://www.cmi.no/publications/
7233-guerra-no-norte-de-mocambique-uma-regiao-rica-em-recursos-naturais-seis-cenarios
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Estaleiros estrangeiros seguem na
construção de navios autônomos
com viés sustentável
Valdenize Pereira Oliveira
Doutoranda (PPGEM/EGN)

Jéssica Germano de Lima Silva
Doutoranda (PPGEM/EGN)

Há cerca de dois anos, o grupo norueguês Kongsberg divulgou o desenvolvimento
do Yara Birkeland, um navio autônomo porta-contêineres inteiramente movido à
bateria e energia solar, e zero emissões de poluentes. Com o mesmo intuito, o
estaleiro indiano Cochin foi contratado para construir duas embarcações autônomas
elétricas para a norueguesa ASKO Maritime AS. Posicionamentos e iniciativas
internacionais, a exemplo da Agenda 2030 das Nações Unidas, já apontam para uma
recorrente tendência global de desenvolvimento de materiais, produtos e serviços
que causem um baixo impacto ambiental. Na área marítima e da construção naval,
o viés sustentável é um dos que têm conquistado cada vez mais espaço.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
Os rumos de um mundo cada vez mais sustentável apontam para possíveis
tendências de alteração nas estruturas e design das frotas mercantes, que podem
tangenciar também as navais. Os Estados devem possuir resiliência e
planejamento para desenvolverem ou adotarem, paulatinamente, tecnologias que
permitam que suas Forças Navais causem menos impactos ambientais.
Fonte: LIANG, Lee Hong. Cochin Shipyard to build autonomous electric vessels for ASKO
Maritime. Sea Trade, 16 jul. 2020. Disponível em: https://www.seatrade-maritime.com/
technology/cochin-shipyard-build-autonomous-electric-vessels-asko-maritime
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Start-up norte-americana inova em sistema
de pulso eletromagnético contra drones
Rafael Laginha do Nascimento
MSc. (PPGEST/UFF)

Uma start-up estadunidense assinou um
contrato de distribuição com a Northrop
Grumman para vender um sistema
chamado Leonidas, destinado a
combater veículos aéreos não
tripulados (VANT) hostis. A arma
utiliza pulsos eletromagnéticos (PEM) que
danificam os componentes eletrônicos do drone
atacado. De acordo com o fabricante, o equipamento
utiliza condutores de nitreto de gálio, que fornecem
densidade de potência incomparáveis, além de contarem
com o monitoramento de uma Inteligência Artificial (IA) em
tempo real. O Departamento de Defesa (DoD) dos EUA
planeja gastar pelo menos US$ 404 milhões em pesquisa e
desenvolvimento de armas contra drones, além de destinar
US$ 83 milhões para compras diretas no ano fiscal de 2021.
Impactos em Segurança e Defesa:
A participação de start-ups em uma área tão restrita quanto a de produtos de
defesa poderá incentivar uma espécie de corrida tecnológica por sistemas capazes
de combater enxames de drones. Por outro lado, as Forças Armadas poderão
demandar que empresas apresentem soluções tecnológicas que possam oferecer
uma maior resiliência eletrônica.
Fonte: REIM, Garrett. Northrop Grumman to offer electromagnetic pulse counterUAV weapon. Flight Global. 22 Jul. 2020. Disponível em: https://
www.flightglobal.com/farnborough-2020/northrop-grumman-to-offerelectromagnetic-pulse-counter-uav-weapon/139433.article.
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Novo sistema comercial para Indústria 4.0
utiliza tecnologia blockchain IoTA
Gabriella Nichols
MSc. (PPGEM/EGN)

O Mega Catalyst, novo ecossistema de Internet das
Coisas (IoT, sigla em inglês) para a transformação
digital dos processos de produção e fabricação, está
sendo desenvolvido com a tecnologia blockchain
(criptografia em bloco). Conhecido como IoTA, o
sistema é baseado em um protocolo aberto e
escalável para transmissão de dados de maneira
segura, garantindo confiabilidade para que
empresas de telecomunicação, cadeias de
suprimento e serviços comerciais possam interagir
entre si. O ecossistema envolve sistemas de
controle modernos e integrados com softwares que
se conectam por meio de IoT, permitindo, desta
forma, que hardwares físicos se comuniquem, com
automatização de novas formas de produção,
criação de valor e otimização das indústrias.
Impactos em Segurança e Defesa:
Apesar do desenvolvimento de um ecossistema aberto e mais seguro para trocas
comerciais, novos modelos de negócios e empresas podem surgir, aumentando
consideravelmente o fluxo de dados, bens, pessoas e valores circulando pelo
mundo, trazendo maiores riscos para a segurança física e cibernética.
Fonte: DAS, Aditya. TMForum launches new business ecosystem utilizing IOTA and
R3 Corda. Brave New Coin, traduzido pelo Money Times. Jul 2020. Disponível em:
https://www.moneytimes.com.br/novo-ecossistema-comercial-mega-catalystusara-tecnologia-do-iota-e-corda/.
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Implantes cerebrais controlados por IA
poderão tratar transtornos mentais
Taíza Santos de Oliveira
Graduanda (IRID/UFRJ)

Giselli Nichols
Doutoranda (PPGEM/EGN)

A DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
Está financiando pesquisas de implantes cerebrais
que utilizam Inteligência Artificial (IA) para identificar
padrões e tratar transtornos de humor e doenças
mentais resistentes a terapias atuais. Os chips
ajudariam os pacientes estimulando áreas específicas
do cérebro, através de pulsos elétricos. Com a
tecnologia, a agência norte-americana pretende
tratar soldados e veteranos que sofrem com
esses tipos de problemas, melhorando a qualidade
de vida dos combatentes. Entretanto, críticos alertam
para uma possível “supercorreção” das emoções
para criar artificialmente uma felicidade extrema,
além do risco à privacidade dos pacientes.
Impactos sobre Segurança e Defesa:
No futuro, além de tratar militares que sofrem de doenças
mentais de forma mais eficaz, o implante poderá monitorar
as emoções e ajudar a criar planos mais assertivos ao levar
em conta os possíveis prejuízos mentais resultantes das missões.
Fonte: REARDON, Sara. AI-controlled brain implants for mood
disorders tested in people. NATURE. 2017. Disponível em:
https://www.nature.com/news/ai-controlled-brain-implants-for-mood-disorderstested-in-people-1.23031
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Brasil anuncia disponibilidade de internet
banda larga residencial via satélite
Mariane de Oliveira Almeida
Graduanda (ICHS/UFRRJ)

Raquel Missagia
Doutoranda (PPGEST/INEST/UFF)

A Viasat, uma companhia de comunicação
especializada em serviços militares e comerciais
norte-americanos, disponibilizará internet
residencial rápida para o Brasil. Para a
transmissão, a empresa utilizará o satélite
SGDC-1 (Satélite Geoestacionário de Defesa e
Comunicação Estratégica), pertencente a Telebras,
a fim de fornecer o serviço de conexão. A utilização
comercial do SGDC-1 é resultado de um longo e
disputado período de negociações, que se perpetuava
desde 2017. O objetivo é instalar o Internet Service
Provider (ISP), responsável por cobrir diversas atividades
de navegação web, em todo o território brasileiro.
Impactos em Segurança e Defesa:
Viasat é uma empresa estrangeira atuando sobre o mercado nacional. Do ponto
de vista geoestratégico, o que está se consolidando é o fortalecimento da presença
internacional no setor de telecomunicações. Ao mesmo tempo, pode haver
monopólio do serviço em regiões afastadas.
Fonte: TCU. REPRESENTAÇÃO (REPR): RP 02298120187. Relator: Ministro Benjamin
Zymler. DJ: 31 jul. 2018. JusBrasil, 2018. Disponível em: https://tcu.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/646771915/representacao-repr-rp-2298120187/voto646771958?ref=juris-tabs.

Ilustração: Copel Telecom
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Embaixador norte-americano em Brasília
aconselha o Brasil a banir a Huawei
Caroline Boletta
Graduanda (CPDA/UFRRJ)

Gabriella Nichols
MSc. (PPGEM/EGN)

Alegando que a tecnologia 5G é uma questão de segurança nacional
e não apenas comercial, o embaixador dos Estados Unidos, Todd
Chapman, afirmou que o Brasil sofrerá consequências caso não
exclua a Huawei como fornecedora. Um dos efeitos será a
perda de investidores norte-americanos por medo de
espionagem e roubo de propriedade intelectual. Disse
ainda que, por meio do International Development Finance
Corporation, os Estados Unidos pretendem ajudar a
financiar a compra de equipamentos de fornecedores
que, em sua concepção, são confiáveis, como os
europeus ou sul-coreanos. Cabe ressaltar que o
primeiro laboratório de testes 5G no Brasil, inaugurado
recentemente em Brasília, é resultado de uma parceria
entre a Huawei e a Vivo.
Impactos em Segurança e Defesa:
Excluir a Huawei do leilão previsto para ocorrer em 2021 por
pressão política pode acarretar prejuízos para o país, uma vez
que a empresa é uma das mais fortes no setor. Sendo o 5G uma
questão estratégica também para o Brasil, é importante uma
análise dos trade-offs.
Fonte: HIGA, Paulo. Brasil terá consequências ao permitir 5G da Huawei,
diz embaixador dos EUA. Tecnoblog, 29 Jul 2020. Disponível em: https://
economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/07/29/embaixador-dos-eua-diz-quebrasil-tera-consequencias-com-huawei-no-5g.htm.
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BR do Mar traz possibilidades de
desenvolvimento para a indústria naval
Jéssica Germano de Lima Silva
Doutoranda (PPGEM/EGN)

O BR do Mar é um projeto de lei (PL 4199/2020)
referente ao Programa de Incentivo à
Cabotagem, cujo objetivo é aumentar a
oferta da cabotagem, incentivar a
concorrência, diversificar a matriz de
transportes e reduzir custos. O aumento
deste tipo de atividade demandaria cada
vez mais do setor da construção naval,
em especial no segmento de manutenção e reparos. Por se tratar de um projeto
ainda em discussão é necessário que este consiga compreender e definir propriamente
as necessidades do setor e seus atores, para não prejudicá-los no processo.
Impactos em Segurança e Defesa:
A construção naval é um setor dual, importante tanto para o desenvolvimento
nacional como para Base Industrial de Defesa (BID). Na figura da Amazônia Azul, o
Brasil possui um vasto espaço marítimo com elevado potencial, necessitando
assim de uma indústria naval consolidada, que contribua para a soberania
nacional. Assim, o êxito do setor contribuirá diretamente para a Defesa Nacional.
Indicadores:
Para o acompanhamento da evolução e consolidação do setor da construção naval
brasileira, podem ser utilizados como indicadores: o número de estaleiros
nacionais em operação, assim como os projetos nestes desenvolvidos. Tais
informações podem ser obtidas em instituições temáticas da área, como o Sindicato
Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (SINAVAL).
Fonte: BRASIL. BR do Mar: programa de incentivo à cabotagem. Ministério da
Infraestrutura, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/brdomar.
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Pesquisa sugere utilização de métodos
alternativos para evitar viés cognitivo
Vinicius Janick
MSc. (PPGEM/EGN)

Vieses cognitivos são como atalhos utilizados inconscientemente durante
decisões em situações complexas. Segundo Martha Whitesmith,
pesquisadora do King’s College London, teorias para mitigação
desses vieses geralmente restringem-se a dois argumentos:
a decisão deve basear-se em intuição ou em métodos estruturados
de análise. Contudo, essas não são as únicas abordagens
existentes. Após uma meta-análise de modelos alternativos,
a pesquisadora concluiu que há bases empíricas para afirmar
que controlar as condições sob as quais a decisão ocorre
diminui os riscos da ocorrência de vieses, apesar de
limitações. Concluiu ainda que o método predominantemente
utilizado por agências ocidentais de inteligência,
o ACH, é ineficiente.
Impactos em Segurança e Defesa: Viés cognitivo,
também conhecido como heurística, tem sua utilidade
ao possibilitar ao decisor economizar tempo e
recursos. Entretanto, essa mesma característica pode
induzir a decisões sem base empírica, causando falhas
de inteligência com resultados potencialmente
desastrosos, principalmente em temas sensíveis
como defesa e diplomacia.
Fonte: WHITESMITH, Martha. Experimental Research in
Reducing the Risk of Cognitive Bias in Intelligence Analysis.
International Journal of Intelligence and Counterintelligence.
V. 33, Issue 2, pp. 380-405, 13 jan. 2020. Disponível em: https://
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08850607.2019.1690329.
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Secretário de Defesa norte-americano
esboça a “Marinha do futuro”
Lucas Ferreira Braga
MSc. (PPGEM/EGN)

No último dia 06 de outubro, Mark Esper, Secretário de Defesa dos Estados
Unidos, esboçou um plano ao qual nomeou “Battle Force 2045”. O secretário
conjectura um cenário de incremento do poder naval norte-americano. O plano
vislumbra uma esquadra de 500 navios – tripulados ou não – a fim de garantir
supremacia naval frente à esquadra chinesa. A esquadra americana saltaria dos
atuais 297 para mais de 500 navios. Chama a atenção o aumento de submarinos
nucleares e veículos não-tripulados ou parcialmente tripulados, e maior embarque
de inteligência artificial e sensores em rede.
Impactos em Segurança e Defesa:
O “Battle Force 2045” demonstra certo grau de tensão geopolítica. Há indícios da
preparação norte-americana para a estratégia competitiva entre potências com
projeção de poder no mar. Com particular atenção à China, o plano considera
“criar um poder deterrente e, se vier a guerra, derrotar o inimigo”.
Fonte: CANCIAN, Mark F.; SAXTON, Adam.
Secretary Esper Previews the Future Navy.
[ S. l.], 8 out. 2020. Disponível em:
https://bit.ly/3kVulOz.
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Propulsão nuclear para navios comerciais
é um futuro viável
André Luiz de Mello Braga
Mestrando (PPGEM/EGN)

O reator nuclear de pequena escala da NuScale recebeu,
em 2020, certificação da Comissão Reguladora Nuclear
dos Estados Unidos. Trata-se de uma tecnologia que vem
sendo estudada com a finalidade de tornar a energia
nuclear mais acessível comercialmente, possuindo
aplicações para a propulsão de navios. Instalam-se
reatores menores em série, assim podem-se atingir
capacidades de produção de energia iguais aos
reatores maiores, sem a necessidade de um complexo
industrial de grandes dimensões. Poucas empresas
desenvolveram essa tecnologia; além da NuScale,
citam-se a Toshiba e a Hyperion. A certificação do
modelo da NuScale é uma sinalização quanto a
viabilidade dessa tecnologia, principalmente no
atendimento dos requisitos de segurança, o que
facilitará o uso da propulsão nuclear em projetos futuros.
Impactos em Segurança e Defesa:
ao tornar a propulsão nuclear comercialmente acessível, mais atores como
Estados e empresas poderão desenvolver projetos de propulsão nuclear, inclusive
em submarinos. Desta forma, o custo de mercado desse reator deve ser acompanhado,
pois é o que poderá regular o acesso de novos atores a essa nova tecnologia.
Fonte: NOGUEIRA, Luiz. Reator nuclear compacto é o primeiro do tipo a obter
aprovação nos EUA. Olhar Digital. set. 2020. Disponível em: https://
olhardigital.com.br/noticia/reator-nuclear-compacto-e-o-primeiro-do-tipo-a-obteraprovacao-nos-eua/106234.
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Estudos de futuros alternativos respondem
aos desafios da educação
Jéssica Leite dos Santos
MSc. (PPGEM/EGN)

Sohail Inayatullah, professor catedrático em Estudos de Futuros
pela UNESCO, advoga pela relevância de estudar futuros
alternativos para a área da educação. Focando na aplicabilidade
para tomadas de decisão e políticas públicas, o autor trata da
construção e uso deste produto e exemplifica com trabalhos
realizados na Austrália, Malásia, Noruega e China. Destaca-se
a importância de entender que a pesquisa busca levantar
trajetórias possíveis que ajudem na construção de futuros
desejados e identificação de oportunidades e riscos e não
acertar ocorrência de eventos. A autora afirma que devem
ser identificadas visões de futuro usuais e, então, ir além delas,
agregando perspectivas de diferentes stakeholders e ideias disruptivas.
A abordagem sugerida baseia-se no método Causal Layered Analysis (CLA)
desenvolvido por Inayatullah.
Impactos em Segurança e Defesa:
A consolidação de um cultura na qual as políticas públicas são pensadas a partir
de uma perspectiva que identifica os vícios de uma visão baseada no passado/
presente e que se abre, assim, a ideias que vão além do usual, fomenta a inovação no
setor público e o monitoramento e aproveitamento de fatores de curto a longo prazo.
Indicadores: elaboração de planejamentos estratégicos baseados em estudos de
futuro; criação de setores específicos ou centros de pesquisa voltados a elaborar
pesquisas de futuro e/ou estudar o futuro; realização de treinamentos ou
atividades baseados em simulações de contexto futuro alternativo ou disruptivo.
Fonte: INAYATULLAH, Sohail. Co-creating Educational Futures: contradictions
between the emerging future and the walled past. In Education Research And
Foresight Working Papers. Edição 2020/Wp/2. United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO). Jun. 2020. Disponível em: https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373581/PDF/373581eng.pdf.multi.
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Fusão nuclear pode ser uma
possibilidade em 5 anos
Monah Marins

André Luiz de Mello Braga

Doutoranda (PUC-RJ)

Mestrando (PPGEM/EGN)

O físico Martin Greenwald, vice-diretor do Centro de Fusão e Ciência de Plasma do
Massachusetts Institute of Technology (MIT), acredita que o novo modelo de reator
termonuclear do MIT "vai funcionar". Trata-se do SPARC, um reator que incorpora
nova tecnologia de eletroímã com supercondutores de alta temperatura que
produzem campos magnéticos mais potentes, permitindo reduzir a geração de
plasma. Além desta pesquisa, outros projetos como o ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor), localizado no sul da França, buscam
também avançar na produção de energia limpa e ilimitada. Os testes do SPARC
iniciam-se em 2021 e espera-se que em 2025 esteja gerando dez vezes mais
energia do que seu consumo.
Impactos em Segurança e Defesa:
Como o modelo SPARC é um reator de fusão nuclear menor do que os outros,
pode-se identificar sua utilização em plantas móveis, principalmente embarcado
em navios que operem dispositivos ou armas de alta energia como catapultas ou
canhões eletromagnéticos e laser.
Fonte: MARINHO, Juliana. Fusão nuclear pode ser uma realidade em 5 anos.
Tecmundo. 13 out. 2020. Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/ciencia/
205136-fusao-nuclear-realidade-cinco-anos.htm.
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Tecnologia 5G aumenta a segurança
das redes elétricas inteligentes
Caroline Boletta
Graduanda (CPDA/UFRRJ)

Gabriella Nichols
MSc. (PPGEM/EGN)

Redes elétricas inteligentes e novas fontes de energia, como
painéis solares e micro redes já se mostram promissores no
combate às mudanças climáticas e no controle do gasto de
energia. Tecnologias de internet das coisas (IoT) têm se
tornado fortes aliadas a essas novas redes elétricas.
O relatório da Internet of Things in Energy Market prevê
que o mercado de IoT em energia cresça 11,8% por ano
até 2025. Junto a esses dispositivos soma-se a computação
de borda (edge computing), que apesar de reduzir o tempo
de resposta e largura de banda necessária, aumenta o risco
de ataques cibernéticos a rede elétrica, agora bidirecional:
vindo não só pela própria rede, mas também pelos
dispositivos pessoais conectados a ela.
Impactos em Segurança e Defesa:
Considerando inevitável a expansão dos dispositivos IoT,
e a importância das redes elétricas para segurança nacional,
o 5G será forte aliado na utilização de ferramentas de cibersegurança que
utilizam inteligência artificial para identificar ameaças, reforçando a segurança por meio
do fornecimento da largura de banda necessária em alto nível e com maior precisão.
Fonte: HORWITZ, Lauren. Smart Grid Security Will Get Boost from AI and 5G. IoT
World Today, 14 Jul 2020. Disponível em: ps://www.iotworldtoday.com/2020/07/14/
smart-grid-security-will-get-boost-from-ai-and-5g/.

8

98

Reservas marinhas de minerais
críticos são respostas à escassez
Marcelle Bessa

Mayara Mattos

Doutoranda (PPGRI/UERJ)

Mestranda (PPGEM/EGN)

O aquecimento global, a decorrente necessidade de descarbonização e os
constantes avanços tecnológicos geram uma expansão da demanda por minerais
críticos. A pesquisa destaca que, além das terras raras, estes minerais incluem o
cobalto, níquel e o magnésio, e desempenham papel essencial para o
desenvolvimento e produção de tecnologias avançadas, sustentáveis e para
indústrias emergentes. Pesquisas apontam que as maiores reservas desses
elementos, cujo fornecimento é ameaçado pela escassez e pelo monopólio de
mercado, encontram-se no leito oceânico. A exploração das reservas marinhas é
apontada como uma alternativa aos suprimentos terrestres, disponibilidade que
tem potencial para superar uma eventual estagnação ou esgotamento da
mineração convencional.
Impactos em Segurança e Defesa:
As mudanças climáticas estão diretamente relacionadas com a emissão de CO2,
sendo o setor energético o maior responsável pelo despejo do químico na
atmosfera. Frente à necessidade de fontes energéticas renováveis, as novas
possibilidades de extração de minerais críticos representam uma nova opção para
o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, garantindo a segurança energética
no processo de substituição dos combustíveis fósseis.
Fonte: TORO, Norman; ROBLES, Pedro; JELDRES, Ricardo I. Seabed mineral
resources, an alternative for the future of renewable energy: A critical review. In:
Ore Geology Review, v. 126, Nov. 2020. https://doi.org/10.1016/
j.oregeorev.2020.103699.
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Pandemia expõe vulnerabilidade
no uso de códigos QR
Lucas Pinheiro Fonseca

Walmor Cristino Leite Júnior

MSc. (PPGEM/EGN)

Mestrando (PPGEM/EGN)

A pandemia do COVID-19 impulsionou o uso de códigos QR em lugares públicos,
gerando uma preocupação de segurança. Esses se tornaram extremamente
populares entre hackers, que exploram falhas no sistema com métodos
sofisticados, tendo os dispositivos móveis como seus principais alvos. Uma
pesquisa feita pela companhia MobileIron revelou que 71% das pessoas
entrevistadas não sabiam distinguir um código QR legítimo de um falso, e que,
apesar da maioria estar ciente da capacidade dos códigos de abrirem URLs,
poucos sabiam de outras capacidades do QR, como escrever e-mail (19%), iniciar
uma ligação (20%) e iniciar uma mensagem de texto (24%).
Impactos em Segurança e Defesa:
A curva de aprendizagem usuário padrão evolui em um ritmo menor que a curva
de agentes maliciosos. Assim, o emprego e a consolidação de tecnologias precisam
ocorrer de forma cautelosa, uma vez que brechas podem ser exploradas para pôr
em risco a segurança da informação de toda a sociedade.
Fonte: CHAMBERS, Becca. MobileIron research reveals QR codes pose significant
security risks to enterprises and end users. MobileIron,.Set. 2020. https://
www.mobileiron.com/en/company/press-room/press-releases/mobileiron-researchreveals-qr-codes-pose-significant-security-risks-to-enterprises-and-end-users.

Fonte: SEIXAS, Mário Alves. Série diálogos estratégicos (NT34): Segurança alimentar
pós-COVID-19: Megatendências dos sistemas alimentares globais. Secretaria de
Inteligência e Relações Estratégicas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMPRAPA), 2020. Disponível em: https://bit.ly/2HPsOuE.
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Estratégia Federal de Desenvolvimento
considera o combate às mudanças climáticas
Cesar Castello Branco Martins

Thauan Santos

Doutorando (PPGEST/UFF)

Dr. (PPGEM/EGN)

A Estratégia Federal de Desenvolvimento do Brasil para o período de 2020 a 2031,
aprovada em 26 de outubro de 2020, considerou como um dos seus desafios
principais a implementação de políticas, ações e medidas para o enfrentamento da
mudança do clima e dos seus efeitos, e assim fomentar uma economia resiliente e
de baixo carbono. A estratégia orienta a implementação de políticas e medidas de
adaptação às mudanças climáticas, tornar infraestruturas mais resilientes aos
riscos climáticos, e ampliar a participação de fontes renováveis na matriz
energética, entre outras medidas. Estas orientações seguem a diretriz ambiental
de promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais.
Impactos em Segurança e Defesa:
Ao buscar definir a visão de longo prazo para a atuação dos órgãos e entidades da
administração pública federal, a Estratégia Federal de Desenvolvimento orientará,
por consequência, os documentos condicionantes da Defesa do Brasil. Cenários
macroeconômicos, diretrizes, desafios, orientações, índices-chave e metas-alvo
estabelecidos devem influenciar ações e planejamentos da Defesa Nacional.
Indicadores: Para lidar com estes desafios foram estipulados índices-chaves como
índice de performance ambiental, poupança genuína, superávit ecológico, perdas
no sistema de distribuição de água, domicílios servidos por rede coletora ou fossa
séptica, tratamento do esgoto coletado, quantidade de lixões e aterros controlados
em operação, e índice de recuperação de resíduos.
Fonte: COSTA, C. E. B. da. Tendências Mundiais e seus Reflexos para a Defesa
Brasileira. Revista da Agência Brasileira de Inteligência. Brasília:
Abin, n. 7, jul. 2012. Disponível em: https://bit.ly/33uUSvJ.
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Anexo 2
Subgrupos de Pesquisa
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Arranjos Metodológicos

Objeto de estudo: Ferramentas e métodos prospectivos para proposição de arranjos
metodológicos em atendimento à demanda de órgãos e instituições civis e militares. Gestão de
banco de peritos auxiliar ao processo de construção de cenários prospectivos.
Pesquisadora Sênior: Nathalie Torreão Serrão: Doutora em Ciência Política (PPGCD/UFF).
Mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança (PPGEST/UFF). Bacharel em
Jornalismo (UNIVERSO).
Líder do Subgrupo: Jéssica Leite dos Santos: Mestre em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN)
Bacharel em Direito (Faculdade de Direito/UFF).
Vice-líder de subgrupo: César Castello Branco Martins: Doutorando em Estudos Estratégicos
da Defesa e da Segurança (INEST/UFF). Mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e da
Segurança (INEST/UFF). Bacharel em Ciências Econômicas (PUC-Rio).
Pesquisadores:
Carla Cristina Passos Cruz: Pesquisadora Voluntária do subgrupo Arranjos Metodológicos.
Doutoranda em Ciências Computacionais (IME/CComp/UERJ). Mestra em Ciências
Computacionais (IME/CComp/UERJ)Bacharel em Estatística (IME/UFF).
Mayron do Vale: Pesquisador Voluntário do Laboratório de Simulações e Cenários (LSC).
Mestre em Administração (PPGA/UECE). Bacharel em Administração (PPGA/UECE).
Vinícius Janick: Líder de pesquisa no projeto PROSPECTA. Pesquisador do Laboratório de
Simulações e

Cenários

- Arranjos

Metodológicos. Mestre

em

Estudos Marítimos

(PPGEM/EGN). Bacharel em Defesa e Gestão Estratégica Internacional (IRID-UFRJ).
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Vitor M. S. X. Bizerra. Doutorado em Ciências Juridicas e Sociales (Universidad Del Museo
Social Argentino). Mestrado em International Business and Law (Salford University). Bacharel
em Direito (Universidade Federal da Paraíba)Engenheiro Eletricista (Universidade Federal da
Paraíba).
Assistentes de pesquisa:
Fabricia Poyares Pacheco do Sul Felippe. Bacharel em Relações Internacionais (Centro
Universitário IBMEC). Graduanda em História (ICHS/UFRRJ).
Fernanda Santos de Souza. Bacharelanda em Segurança Pública (InEAC-DSP/UFF).
Mestranda em Segurança Internacional e Defesa (PPGSID - ESG). Bacharelanda em Defesa e
Gestão Estratégica Internacional (IRID-UFRJ). Licenciada em Letras (Universidade Veiga de
Almeida).
Luiz Miguel Klen Leite. Mestrando em Estudos Marítimos (PPGEM-EGN). Bacharel em
Relações Internacionais (UniLaSalle-RJ).
Colaboradores:
Adriano Lauro. Oficial Fuzileiro Naval. Doutor em Administração (COPPEAD-UFRJ). Mestre
em Engenharia de Produção (UFF). Bacharel em Ciências Náuticas, com especialização em
Mecânica (EN).
Antonio dos Santos. Mestre em Ciências Militares (PPGCM/ECEME). Mestrando em Segurança
e Internacional e Defesa (PPGSID/ESG). Bacharel em Ciências Militares (AMAN).
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Benchmarking de Práticas Prospectivas

Objeto de Pesquisa. Instituições civis e militares que utilizam estudos de futuro, métodos
utilizados e como estas ferramentas de prospectiva podem ser aplicadas pelas Forças Armadas e
pela indústria de Defesa e sua cadeia de produção.
Pesquisador Sênior: Mauricio Marques de Faria. Doutor em História das Ciências e das
Técnicas e Epistemologia (UFRJ). Mestre em História das Ciências e das Técnicas e
Epistemologia (UFRJ). Bacharel em Biblioteconomia (UFF).
Líder de subgrupo: Francisco Taborda. Capitão-de-Fragata (RM1). Doutorando em Estudos
Marítimos (PPGEM-EGN). Master of Science in Systems Engineering (USNPS). Mestre em
Administração (IBMEC). Bacharel em Engenharia de Operações (EN). Bacharel em Ciências
Navais (EN).
Pesquisadores:
Adriana Cristina Rabelo da Silva. Mestra em Desenvolvimento Socioeconômico (UFMA).
Especialista em Negócios Internacionais (IBMEC).
Paula Fernanda Scovino de Castro Ramos Gitahy. Doutoranda em Estudos Marítimos (PPGEMEGN). Mestra em Engenharia Civil (UFF). Arquiteta e Urbanista (UFRJ).
Assistentes de pesquisa:
Lucas Ferreira Braga. Mestrando em Estudos Marítimos (PPGEM-EGN). Bacharel em Filosofia
(FAERPI) e em Defesa e Gestão Estratégica Internacional (IRID-UFRJ).
Maria Eduarda Calil Jorge Vieira. Graduanda em Segurança Pública (InEAC-DSP - UFF).
Pesquisadora de Iniciação Científica pelo CNPQ.
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Benchmarking de Relatórios Prospectivos

Objeto de Estudo: Catalogação das metodologias utilizadas nos estudos de futuro por
instituições civis e militares. Criação, manutenção de atualização de banco de tendências com
impacto em Segurança e Defesa a partir dos cenários divulgados nesses relatórios.
Pesquisador Sênior: Mauricio Marques de Faria. Doutor em História das Ciências e das
Técnicas e Epistemologia (UFRJ). Mestre em História das Ciências e das Técnicas e
Epistemologia (UFRJ). Bacharel em Biblioteconomia (UFF).
Líder de subgrupo: Vinícius Janick: Líder de pesquisa no projeto PROSPECTA. Pesquisador
do Laboratório de Simulações e Cenários - Arranjos Metodológicos. Mestre em Estudos
Marítimos (PPGEM/EGN). Bacharel em Defesa e Gestão Estratégica Internacional (IRIDUFRJ).

Pesquisadores:
Fausto de Bessa Braga. Mestre em Engenharia - Desenvolvimento Sustentável, Gestão e
Produtividade (PPGEC/UFF). Engenheiro Civil (UFF).
Assistentes de pesquisa:
Alice Alves Casanova. Mestranda em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN)MBA em Relações
Internacionais (FGV). Especialista em Estudos e Práticas de Tradução (PUC-RIO). Especialista
em Língua Inglesa (PUC-RIO). Bacharel em Comunicação Social (PUC-RIO).
Fabricio Vaz Muniz Barreto. Bacharel em Relações Internacionais (INEST/UFF).
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Biodefesa e Segurança Alimentar

Objeto de Estudo: Abordagens envolvendo segurança alimentar nos campos da Defesa e da Segurança,
como contaminação alimentar como arma biológica; necessidade de estoques de alimentos
estratégicos; disponibilidade de insumos, entre outras.

Pesquisador Sênior: Daniel Vidal Pérez. Doutor em Química Analítica (DQ/PUC-RJ). Mestre
em Ciência do Solo (DS/IA/UFRRJ). Bacharel em Agronomia (IA/UFRRJ).
Líder de subgrupo: Samira Scoton. Mestranda em Segurança Internacional e Defesa
(PPGSID/ESG). Bacharel em Direito (CCJE/UFRJ).
Assistentes de pesquisa:
Alice Castelani de Oliveira. Mestranda em Segurança Internacional e Defesa (PPGSID/ESG).
Bacharel em Ciências do Estado (FD/UFMG).
Diego Leandro Stella Navia. Bacharel em Enfermagem (UNESA-RJ). Especialista em
enfermagem do trabalho (Unyleya-RJ). Licenciando em História (ICHF/UFF).
Julia de Souza Lucena Nishio. Mestrando em Economia Política Internacional (PEPI/UFRJ).
Bacharel em Relações Internacionais (Escola de Negócios, Hospitalidade e Relações
Internacionais/IBMR).
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Cenários de Escassez

Objeto de Estudo: Fatos portadores de futuro que indiquem possíveis fontes de conflito por
causa da escassez de recursos diversos, como água potável, alimentos, medicamentos, recursos
minerais, insumos para Indústria de Defesa, entre outros.
Pesquisador Sênior: Thauan Santos. Coordenador do Projeto RADAR. Doutor em
Planejamento Energético (PPE/COPPE/UFRJ). Mestre em Relações Internacionais (IRI/PUCRio). Bacharel em Ciências Econômicas (IE/UFRJ).
Líder de subgrupo: Marcelle Christine Bessa. Doutoranda em RI (PPGRI/UERJ). Mestre em RI
(PPGRI/UERJ). Bacharel em RI (UNILASALLE).
Vice-líder de subgrupo: Victor Eduardo Kalil Gaspar Filho. Mestrando em Estudos Marítimos
(PPGEM/EGN). Bacharel em Relações Internacionais (IRI/PUC-Rio).
Pesquisadores:
Antônio Pedro da Costa e Silva Lima. Doutorando em Políticas Públicas, Estratégias e
Desenvolvimento

(IE/PPED/UFRJ).

Mestre

em

Políticas

Públicas,

Estratégias

e

Desenvolvimento (IE/PPED/UFRJ). Bacharel em Ciências Econômicas (FCE/UERJ) e Ciências
Sociais (IFCS/UFRJ).
César Castello Branco Martins: Doutorando em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança
(INEST/UFF). Mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança (INEST/UFF).
Bacharel em Ciências Econômicas (PUC-Rio).
Dominique Marques de Souza. Doutoranda em Economia Política Internacional (PEPI/UFRJ).
Mestra em Economia Política Internacional (PEPI/UFRJ). Bacharel em Defesa e Gestão
Estratégica Internacional (IRID/UFRJ).
Franco Napoleão Aguiar de Alencastro Guimarães. Mestre em Relações internacionais
(IRI/PUC-Rio). Bacharel em Relações Internacionais (IRI/PUC-Rio).
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Gabriela Schneider Brandão Souza. Mestre em Práticas em Desenvolvimento Sustentável
(PPGPDS/UFRRJ).
Soraya Fonteneles de Menezes. Doutoranda em Estudos Marítimos (PPGEM-EGN). Mestra em
Estudos Marítimos (PPGEM-EGN). Bacharel em Direito (Faculdade de Direito/UFC).
Assistentes de pesquisa:
Alice Castelani de Oliveira. Mestranda em Segurança Internacional e Defesa (PPGSID/ESG).
Bacharel em Ciências do Estado (FD/UFMG).
Ana Carolina Dias Terra. Bolsista no Projeto RADAR. Mestranda em Estudos Marítimos
(PPGEM/EGN). Bacharel em Relações Internacionais (CCSA/UCP).
Beatriz Triani. Assistente de pesquisa no Laboratório de Simulações e Cenários. Bolsista de
Iniciação Científica no IESP-UERJ, participante do grupo de pesquisa LABMUNDO. Graduanda
em Relações Internacionais (IFCH/UERJ).
Brenno Hochwart Cardoso. Bacharelando em Geofísica (UFF).
Diego Leandro Stella Navia. Bacharel em Enfermagem (UNESA-RJ). Especialista em
enfermagem do trabalho (Unyleya-RJ). Licenciando em História (ICHF/UFF).
Mayara Rodrigues Barbosa de Matos. Mestranda em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN).
Bacharel em Relações Internacionais (Ibmec/RJ).
Michael Scheffer Lopes. Mestrando em Sociologia Política (IUPERJ-UCAM). Graduação em
Segurança Pública (UNESA-2016). Graduação no Curso de Formação de Oficiais (CBMERJ2016).
Michel Zanin Zonin. Bacharelando em Relações Internacionais (IRID/UFRJ).
Nicole de Oliveira Torres Guimarães. Mestranda em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN).
Bacharel em Relações Internacionais (UNILASALLE).
Samira Scoton. Mestranda em Segurança Internacional e Defesa (PPGSID/ESG). Bacharel em
Direito (CCJE/UFRJ).
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Guerra do Futuro

Objeto de Pesquisa. Sinais de futuro em áreas tecnológicas que tenham impacto direto ou
indireto, no longo prazo, no desenvolvimento de armamento e conflitos bélicos futuros, como
embarcações autônomas, robôs etc.
Pesquisador Sênior: Adriano Lauro. Oficial Fuzileiro Naval. Doutor em Administração
(COPPEAD-UFRJ). Mestre em Engenharia de Produção (UFF). Bacharel em Ciências Náuticas,
com especialização em Mecânica (EN).
Líder de subgrupo: Thiago Jacobino Honório. Consultor do Projeto RADAR. Mestre em
Estudos Estratégicos (PPGEST/UFF). Bacharel em Relações Internacionais (Univercidade).
Pesquisador:
Italo Poty. Doutorando em Economia Política Internacional (PEPI/UFRJ). Mestre em Economia
Política Internacional (PEPI/UFRJ). Bacharel em História (IH/UFRJ).
Mariana Franco Teixeira. Mestranda em História (UERJ). Graduada em História (UERJ).
Nicolle Miranda Araújo. Bacharel em Defesa e Gestão Estratégica Internacional (IRID/UFRJ).
Graduanda em Direito (IBMEC).
Assistentes de pesquisa:
Ana Cláudia Ferreira da Silva. Foi estagiária do grupo de pesquisa “Cenários Prospectivos para
Defesa e Segurança – Tendências, Metodologias e Práticas” (LSC/EGN). Bacharelanda em
Relações Internacionais (IRID/UFRJ).
Antonella Sampaio Ribeiro. Graduanda em Relações Internacionais (IRI/PUC-RIO).
Felipe Marques Lucas Correia. Graduando em Segurança Pública e Social (InEAC-DSP /UFF).
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Segurança Espacial

Objeto de Pesquisa. Programas espaciais e implementações do uso militar e civil do espaço,
com foco em programas espaciais pioneiros como dos Estados Unidos, Rússia e União Europeia
(Alemanha e França); e atores espaciais de nível 1 (Índia, Brasil e China).
Pesquisador Sênior: Paulo Roberto Batista. Pós-Doutor pela Harvard International University
of Florida. Doutor em Ciências Aeroespaciais pela Universidade da Força Aérea (UNIFA).
Mestre em Ciências Aeroespaciais pela Universidade da Força Aérea (UNIFA). Pós Graduação
em Aviação Civil (UNESA). Bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá (UNESA).
Líder de subgrupo: Caroline Rocha Travassos Colbert. Doutoranda em Economia Política
Internacional (PEPI/IE/UFRJ). Mestre em Economia Política Internacional (PEPI/IE/UFRJ).
Bacharel em Relações Internacionais (ICHS/UFRuralRJ).
Více-lider

de

subgrupo:

Raquel

Missagia.

Doutoranda

em

Estudos

Estratégicos

(PPGEST/INEST/UFF). Mestre em Estudos Estratégicos (PPGEST/INEST/UFF). Bacharel em
História (IH/UFRJ).
Assistentes de pesquisa:
Armando Silva Condelo. Graduando em Relações Internacionais pela Universidade Cândido
Mendes (UCAM).
Larissa Caroline Silva. Mestranda em Relações Internacionais (PPGRI/UERJ). Bacharel em
Relações Internacionais (ICHS/UFRRJ).
Leandro Laranjeiras. Graduando em Defesa e Gestão Estratégica Internacional (IRID/UFRJ).
Mariane de Oliveira Almeida. Bacharelanda em Relações Internacionais (ICHS/UFRRJ).
Pedro José Aquino Martinez. Mestrando em Economia Política Internacional (PEPI/UFRJ).
Bacharel em Relações Internacionais (IRID/UFRJ).
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Ameaças Eletromagnéticas

Objetivo de Estudo: Mapear e analisar prováveis ameaças oriundas de eventos eletromagnéticos
que possam criar vulnerabilidades na área de infraestrutura e de defesa.
Pesquisador Sênior: Alexandre Alves Santiago (CMG-RM1). Doutor em Engenharia (COPPEUFRJ). Mestre em Aeronáutica e Astronáutica (MIT/EUA).
Líder de subgrupo: Rafael Laginha do Nascimento. Mestre em Estudos Estratégicos (PPGESTUFF).
Pesquisadores:
João Augusto Queiroz: (CMG-RM1). Mestre em Ciência da Computação(UNICAMP).
Maxwel Gama Júnior: Doutor em Física (UFJF) e Mestre em Física (UFJF).
Rafael Diogo Rosseti: Mestre emNegócios Internacionais (UCES/Argentina).
Tertius Ribeiro: Mestre em Gestão de Qualidade, Petróleo e Gás.
Assistentes de pesquisa:
Brenno Hochwart: Graduando em Geofísica (UFF).
Mateus Vieira: Graduado em Engenharia Aeronáutica e Aeroespacial (Universidade do Vale do
Paraíba).
Vitor Guilherme Barros: Graduado em Engenharia Mecânica (UFRJ).
Raphael Pereira Peçanha: Graduando em Geografia (UERJ).
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TIC – Cyber Segurança

Objeto de Estudo: Novas tecnologias utilizadas no cyber espaço, suas vulnerabilidades e
relações econômicas, políticas etc. Mapeamento dos interesses dos atores procurando identificar
ações e decisões em relação à Segurança e à Defesa cibernéticas.
Pesquisador Sênior: Alan Oliveira de Sá. Doutor em Informática (PPGI/UFRJ). Mestre em
Engenharia Eletrônica (PPGEE/UERJ). Bacharel em Engenharia Eletrônica (CEFET/RJ).
Líder de subgrupo: Walmor Cristino Leite Junior. Mestrando em Estudos Marítimos
(PPGEM/EGN). Pós-graduado em Segurança da Informação e Comunicações (DI/PUC-RJ).
Bacharel em Ciências Navais (EN).
Pesquisadores:
Ernane Calado de Souza Melo Junior. Mestrando em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN). Pósgraduado em Direito Empresarial (CPGD/UCAM). Bacharel em Direito (UCAM).
Fernanda Magalhães Marcial. Mestranda em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança
(PPGEST/UFF). Pós-graduada em Direito do Consumidor (UERJ). Bacharel em Direito
(UNESA).
Marcelo Andrade de Barros. Graduado em Sistemas de Informação (UNESA). Pós-graduado em
Administração de Banco de Dados (UNESA). Pós-graduado em Gestão da Tecnologia da
Informação e Comunicação (UCAM)MBA em Gestão de Projetos e Processos (UCAM).
Assistente de pesquisa:
Lucas Pinheiro Fonseca. Graduando em Relações Internacionais (IRID/UFRJ).
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TIC – Inteligência Artificial

Objeto de Estudo: Evolução da Inteligência Artificial (IA) e sua aplicação nos mais variados
campos e setores. Identificação de oportunidades e vulnerabilidades que venham a ser
desenvolvidas no uso desta tecnologia na Segurança e Defesa.
Pesquisador Sênior: José Roberto Brito de Souza. Pós-doutor em Engenharia Mecânica
(COPPE/UFRJ). Doutor em Engenharia Mecânica (COPPE/UFRJ). Mestre Profissional em
Técnicas do Helicóptero (ENSICA, Toulouse, França)Bacharel em Engenharia Mecânica
(PEM/COPPE-UFRJ).
Líder de subgrupo: Giselli Christina Leal Nichols. Doutoranda em Estudos Navais
(PPGEM/EGN). Mestre em Estudos Navais (PPGEM/EGN). Graduada em Comunicação Social
- Jornalismo (FACHA). Pós-graduada em Assessoria de Imprensa (UNESA).
Pesquisadores:
Marcelo Andrade de Barros. Assistente de Pesquisa do Subgrupo TIC - Segurança Cibernética.
Graduado em Sistemas de Informação (UNESA). Pós-graduado em Administração de Banco de
Dados (UNESA). Pós-graduado em Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação
(UCAM)MBA em Gestão de Projetos e Processos (UCAM).
Assistente de pesquisa:
Taíza Santos de Oliveira. Graduanda em Defesa e Gestão Estratégica Internacional
(IRID/UFRJ).
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TIC – Internet das Coisas

Objeto de Estudo: Incertezas, fragilidades e consequências da implantação da IoT e seus
impactos na Segurança e Defesa, assim como as implicações dessa tecnologia para a sociedade
como um todo, considerando as particularidades do ambiente cibernético.
Pesquisador Sênior: Claudio Miceli de Farias. Professor do Núcleo de Computação Eletrônica
pelo Programa de Engenharia de Sistemas e Computação (UFRJ). Doutor em Informática
(PPGI/UFRJ). Mestre em Informática (PPGI/UFRJ). Bacharel em Ciência da Computação
(Núcleo de Ciência da Computação/UFRJ).
Líder de subgrupo: Gabriella Leal Nichols. Mestre em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN).
Especialista em direito internacional comparado US/EU pela Universidade Católica de Lille Summer Program 2015. Bacharel em Relações Internacionais (UNESA). Bacharelanda de
Direito (UCAM). Especialista em Direito Eletrônico da Universidade Cândido Mendes (UCAMcursando).
Pesquisadores:
Marcelo Andrade de Barros. Assistente de Pesquisa do Subgrupo TIC - Segurança Cibernética.
Graduado em Sistemas de Informação (UNESA). Pós-graduado em Administração de Banco de
Dados (UNESA). Pós-graduado em Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação
(UCAM)MBA em Gestão de Projetos e Processos (UCAM).
Assistente de pesquisa:
Caroline Boletta de Oliveira Aguiar. Bacharelanda em Relações Internacionais (CPDA/UFRRJ).
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Tendências de Impacto Marítimo-Naval
(TIMAN)

Objeto de Estudo: Sinais de futuro, oportunidades e ameaças que a Amazônia Azul e suas
fronteiras podem vir a sofrer no longo prazo, tais como tráfego de pessoas e de entorpecentes,
fluxos migratórios, biopirataria, poluição ambiental etc.
Líder de subgrupo: Jéssica Germano de Lima Silva. Doutoranda em Estudos Marítimos
(PPGEM/EGN). Mestra em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN). Bacharel em Defesa e Gestão
Estratégica Internacional (IRID/UFRJ).
Více-líder de subgrupo: Valdenize Oliveira. Doutoranda em Estudos Marítimos
(PPGEM/EGN). Mestre em Sistemas de Gestão (Programa de Pós Graduação em Sistemas de
Gestão/UFF).
Bacharel
em
Ciências
Econômicas
(Faculdades
de
Ciências
Econômicas/Mackenzie Rio).
Pesquisadores:
Charles Hora. Mestre em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN). Bacharel em Defesa e Gestão
Estratégica Internacional (IRID/UFRJ).
Italo Poty. Doutorando em Economia Política Internacional (PEPI/UFRJ). Mestre em Economia
Política Internacional (PEPI/UFRJ). Bacharel em História (IH/UFRJ).
Nathalia Vasconcellos de Souza. Mestre em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN). Bacharel em
Direito (Faculdade de Direito/UERJ).
Vinícius de Almeida Costa. Mestre em Estudos Marítimos (PPGEM/EGN). Bacharel em
Relações Internacionais (ICHS/UFRRJ).
Assistentes de pesquisa:
Beatrice Daudt Bandeira. Graduanda em Relações Internacionais (Escola de Direito e Relações
Internacionais/PUC-GO).
Clara Oliveira Recio. Graduanda em Relações Internacionais (CPDA/UFRRJ).
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Gabriela Paulucci da Hora Viana. Bacharelanda em Defesa e Gestão Estratégica Internacional
(IRID/UFRJ).
Samira Scoton. Pesquisadora Líder do Subgrupo de Biodefesa e Segurança Alimentar.
Mestranda em Segurança Internacional e Defesa (PPGSID/ESG). Graduada em Direito
(CCJE/UFRJ).
Colaborador:
André Gabriel Sochaczewski. Professor e Encarregado do Setor de Estratégia (EGN, 2016 –
2019). Master of Arts em Estudos de Defesa (King’s College London). Mestre em Ciências
Navais (EGN). Pós graduação em Gestão Empresarial (COPPEAD/UFRJ). Pós graduação em
Ciências Aeronáuticas pelo Centro de Instrução Almirante Amaral de Oliveira (CIAAN/MB).
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Anexo 3
Manual de Redação para
Elaboração e Formatação
das Matérias
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Informativo RADAR
Impactos Futuros sobre Segurança Internacional e Defesa
LINHA DE PESQUISA CENÁRIOS PROSPECTIVOS DE SEGURANÇA E DEFESA
LABORATÓRIO DE SIMULAÇÕES E CENÁRIOS
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Por que o manual?

Afinal, o informativo
é acadêmico ou jornalístico?

Sou pesquisador,
não sou jornalista.
Como devo escrever?

A proposta deste manual consiste em fornecer orientações para padronização linguística e formatação das matérias a fim de dar uniformidade, coesão e identidade de
conteúdo e estilo ao Informativo RADAR. Essas características, relativas a um bom texto, fazem com que o leitor perceba, ainda que subjetivamente, o comprometimento com a qualidade e exatidão das informações, reforçando a credibilidade do informativo.

Apesar de derivar dos trabalhos científicos de pesquisadores, a proposta do Informativo RADAR é ser um veículo de comunicação com gênero textual jornalístico, com
linguagem mais informativa. Sempre levando em consideração o público para qual está sendo produzido e sobre qual informação este público necessita, sem deixar
de observar o rigor dos dados pesquisados e sem incorrer em imprecisões.

A transposição do texto científico para o texto jornalístico nem sempre é simples de se fazer. Principalmente
quando a prática da elaboração de artigos acadêmicos
leva ao hábito da escrita técnica, com frases muitas vezes longas e expositivas. Contudo, com pequenas dicas
apresentadas neste manual, a redação fluirá com mais
facilidade e padronização, com a construção do texto utilizando a técnica do lide (lead, em inglês).
O texto deve apresentar coesão entre todos os seus
elementos. Lacunas, interpolações desnecessárias, retomada do que foi exposto anteriormente de forma confusa, informações desconectadas do corpo do texto e
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fragmentação da voz narrativa destroem a estrutura,
transformando a matéria em apenas um amontoado de
informações desconexas.
Observação:


Evitar utilizar como início da matéria uma empresa
caso esta não seja o assunto principal do artigo. Isto
pode ser confundido com um endosso, uma propaganda do Informativo sobre a empresa em questão.
Por exemplo: a dissolução da parceria Embraer e
Boeing é assunto que pode ser explorado. Neste caso, as empresas são essenciais para a matéria. Porém, em um texto sobre tecnologia de simulação 3D
em VR de uma empresa pouco conhecida, deve-se
dar destaque à tecnologia, que é verdadeiramente o
foco da matéria, e não à empresa.

Ao elencar o tema a ser escrito, procurar as fontes mais
atuais. No entanto, se a matéria for mais antiga, mas
apontar um fato que hoje é uma realidade, poderá ser
utilizada.

Como fazer o lide?

Em jornalismo, o lide é a primeira parte de uma notícia e
tem a função de fornecer ao leitor informação básica e
principal sobre o conteúdo para atrair e conduzi-lo ao
restante do texto. Deve ser objetivo e direto, evitando a
subjetividade, e pautar mais pela exatidão, linguagem
clara e simples. O leitor ganha interesse pela notícia
quando o lide é bem elaborado e coerente. Uma boa estratégia é buscar responder as perguntas o quê, quem,
quando, como, onde e o porquê, em ordem decrescente
da informação mais importante para a complementar.
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A informação mais
importante, que estava anteriormente
no final da matéria,
foi deslocada para o
início.

Ex.: LIDE INCORRETO: A inciativa conjunta da empresa
de Elon Musk e o governo dos Estados Unidos da América está sendo bem-vista pela comunidade científica, já
que representa um avanço na política espacial norteamericana. A SpaceX lançou hoje (03) ao espaço um novo foguete Falcon 9, de Cape Canaveral, na Flórida (Estados Unidos). De acordo com um memorando, o foguete
vai levar um satélite de telecomunicação da Intelsat para
a órbita da Terra. O lançamento marca uma nova era na
corrida espacial comercial.
Ex.: LIDE CORRETO: A SpaceX lançou hoje (03) ao espaço
um novo foguete Falcon 9, de Cape Canaveral, na Flórida
(Estados Unidos). De acordo com um memorando, o foguete vai levar um satélite de telecomunicação da Intelsat para a órbita da Terra. O lançamento marca uma nova era na corrida espacial comercial. A iniciativa conjunta
da empresa de Elon Musk e o governo dos Estados Unidos da América está sendo bem-vista pela comunidade
científica, já que representa um avanço na política espacial norte-americana.

Repetição de palavras:
por que não usar?

Em um texto jornalístico, a repetição de palavras não é
bem-vinda, pois torna a leitura cansativa e demonstra
pobreza vocabular. Há palavras que podem ser substituídas por outras equivalentes, como pronomes e sinônimos. Deve-se ter em vista, no entanto, que a substituição
por sinônimos precisa ser bastante cautelosa: a palavra original e o sinônimo devem assumir rigorosamente o mesmo
significado em um contexto específico, nunca um significado
aproximado. A simples troca por sinônimos não significa que
o sentido original está sendo preservado. Se o sinônimo se
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afasta, mesmo que levemente, da ideia inicial, é mais recomendável assumir a repetição.
A redundância, contudo, nem sempre é vista como uma
falha, mas como um artifício para aumentar a clareza do
que está sendo exposto. Cabe aqui novamente o bomsenso do autor para diferenciar aquela necessária para
melhor compreensão do texto daquela que é puro vício
de linguagem.

‘Isto é’, ‘ou seja’
são bem-vindas?

Voz ativa ou passiva:
qual devo usar?

Expressões como “isto é” e “ou seja” devem ser evitadas
pois demonstram que a construção anterior não está
muito clara. O correto é refazer o texto para que fique
compreensível.

Na voz ativa, o sujeito é o que pratica a ação expressa
pelo verbo. Prefira a voz ativa.
Ex.: O pesquisador leu o artigo.
ao invés de
O artigo foi lido pelo pesquisador.

Preciso colocar verbos
nos títulos?

O título deve, em poucas palavras, anunciar a informação principal do texto ou descrever com precisão um fato. Evitar usar dois pontos (:), para que a mensagem seja
mais direta. É IMPORTANTE conter VERBO e ser escrito
na forma direta.
Ex.: Cientista desenvolve computador quântico super veloz.
ao invés de
O computador quântico e sua super velocidade.
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REFERÊNCIA
Como formatar
Periódico?
Elementos e grifo
Usar a ABNT NBR 6023 para a
escrita das referências (fonte)

Periódico - inclui partes da publicação, artigo, comunicação, editorial, entrevista, recensão, reportagem, resenha e outros. Os elementos essenciais são: autor, título do artigo ou da
matéria, subtítulo (se houver), título do periódico, subtítulo (se
houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume,
número e/ou edição, tomo (se houver), páginas inicial e final, e
data ou período de publicação. Quando necessário,
acrescentam-se elementos complementares à referência
para melhor identificar o documento. O grifo deve ser no
nome do periódico em itálico.
Exemplos:
HAUSER, Silvia. O risco do marketing moderno. Meio &
Mensagem, São Paulo, v. 13, n. 452, p. 6, abr. 1991.
VANZ, Samile Andrea de Souza; STUMPF, Ida Regina Chittó.
Colaboração científica: revisão teórico-conceitual. Perspectivas
em ciência da informação, Belo Horizonte, v. 15, n2. p. 42-55,
maio/ago.
2010.
Disponível
em:
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/vi
ewFile/1105/731.

REFERÊNCIA
Como formatar
Documento disponível
em meio eletrônico?
Elementos e grifo
Usar a ABNT NBR 6023 para a
escrita das referências (fonte)

Documento em meio eletrônico - Inclui comunicação,
editorial, entrevista, recensão, reportagem, resenha e
outros. Os elementos essenciais são: autor, título, subtítulo (se houver), título do jornal, subtítulo do jornal (se
houver), local de publicação, numeração do ano e/ou volume, número (se houver), data de publicação, seção,
caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria precede a data. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à
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referência para melhor identificar o documento. O grifo
deve ser em itálico.
Exemplos:
OTTA, Lu Aiko. Parcela do tesouro nos empréstimos do
BNDES cresce 566 % em oito anos. O Estado de S. Paulo,
São Paulo, ano 131, n. 42656, 1 ago. 2010. Economia &
Negócios, p. B1.
BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY,
Katia Martin (org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre:
EDIPUCRS,
2011.
E-book.
Disponível
em:
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf.
VERÍSSIMO, L. F. Um gosto pela ironia. Zero Hora, Porto
Alegre, ano 47, n. 16.414, p. 2, 12 ago. 2010. Disponível
em:http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx
?uf=1&action=fip.
PROFESSORES terão exame para ingressar na carreira.
Diário do Vale, Volta Redonda, v. 18, n. 5877, 27 maio
2010. Caderno Educação, p. 41. Disponível em:
http://www.bancadigital.com.br/diariodovale/reader2/D
efault.aspx?pID=1&eID=495&lP=38&rP=39&lT=page.

BOAS PRÁTICAS







INDICADOR: o que é e

Usar somente itálico para ressaltar a parte componente da referência, segundo orienta a ABNT NBR 6023.
Colocar sempre a data da publicação.
Não incluir “Acesso em:”.
Usar fontes confiáveis e de grande circulação.
NÃO colocar os símbolos <>.

De acordo com o Departamento de Ciências Políticas e Sociais
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como descrever?

da Freie Universität Berlin, indicadores são informações confiáveis, relevantes e direcionadas, e também são essenciais para a
implementação de políticas sociais. Os indicadores fornecem
uma ferramenta para coletar, estruturar e comunicar essas informações. No processo político, os indicadores desempenham
um papel importante, pois fornecem informações selecionadas,
agregadas e interpretadas em diversos estágios do processo.
Eles mostram tendências e cenários e, portanto, produzem conhecimento, apoiando decisões políticas e informando o público. Além dessa função de informação e comunicação, indicadores são usados para avaliar e monitorar políticas.
Para exemplificar, o Lowy Institute classificou as métricas
de poder através dos “meios que permitem que os países
busquem resultados como vantagens geopolíticas, bem
como respondem ao modo em que o ambiente internacional os afeta”. Essas medidas são das mais diversas como:








Recursos econômicos: força econômica e os atributos
de uma economia com maior relevância geopolítica medido em termos de PIB à paridade do poder de
compra (PPP), sofisticação tecnológica e conectividade
global.
Capacidade militar: força militar convencional - medido em termos de gastos com defesa, forças armadas e
sua organização, armas e plataformas disponíveis para
uso.
Resiliência: capacidade de deter ameaças externas ou
potenciais sem comprometer a estabilidade do estado - medida em termos de estabilidade institucional
interna, segurança de recursos, segurança geoeconômica, segurança geopolítica e dissuasão nuclear.
Recursos futuros: a distribuição projetada de recursos
e capacidades futuras, que hoje se encaixam nas per-
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RECOMENDAÇÕES
FINAIS
para submissão das
matérias no sistema




cepções de poder – medida em termos de recursos
econômicos, de defesa e estimados em 2030, bem
como em previsões da população em idade ativa para
2045.
Influência diplomática: a extensão e a posição das
relações externas de um estado ou território – medida em termos de redes diplomáticas, envolvimento em
instituições e organizações multilaterais, política externa e ambição estratégica.
Relações econômicas: capacidade de exercer influência através de interdependências econômicas - medida em termos de relações comerciais, investimentos e
diplomacia econômica.
Influência cultural: a capacidade de moldar a opinião
pública internacional e interação cultural – medida
em termos de projeção cultural, fluxos de informação
e intercâmbio de pessoas.

Não apague as notas dos editores, que estão em negrito.
Não faça as modificações sugeridas pelos editores na mesma
matéria enviada. Refaça o texto com as alterações solicitadas
e inclua-o acima das notas dos editores, para que haja um
controle das alterações sugeridas e que foram efetuadas.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO
E ANÁLISE DOS 3 PRIMEIROS INFORMATIVOS E SITE

Thauan Santos e Vinícius Janick

O presente sumário executivo apresenta dados sobra a participação dos
pesquisadores do Grupo de Cenários para Defesa do Laboratório de Simulações e
Cenários (LSC), bem como uma representação gráfica dos temas mais tratados nas
publicações mensais e da participação dos subgrupos de pesquisa nas três primeiras
edições do Informativo RADAR.
O Informativo RADAR de Impactos Futuros sobre Segurança Internacional e
Defesa é dividido em 12 temas (ou editorias), de acordo com os seguintes subgrupos da
linha de Cenários de Defesa do LSC:


Ameaças Eletromagnéticas;



Arranjos Metodológicos;



Benchmarking de Práticas Prospectivas;



Benchmarking de Relatórios;



Biodefesa e Segurança Alimentar;



Escassez de Recursos;



Guerra do Futuro;



Segurança Espacial;
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Tecnologia da Informação e Comunicação – Cibersegurança;



Tecnologia da Informação e Comunicação - Internet das Coisas;



Tecnologia da Informação e Comunicação - Inteligência Artificial; e



Tendências de Impacto Marítimo-Naval (Timan).

A linha editorial é estruturada com base nas pesquisas de tendências e sinais de
futuro realizadas pelos pesquisadores de cada subgrupo. Os subgrupos são formados por
um líder sênior (com doutorado), um líder de pesquisa (com mestrado) e assistentes de
pesquisa (com mestrado ou bacharelado em andamento ou concluído). Cada matéria é
assinada pelo próprio autor, sendo que, para aquelas elaboradas por bacharelandos e/ou
mestrandos, há a obrigatoriedade de ser assinada também pelo líder/sênior de pesquisa.
As matérias são redigidas pelos integrantes das equipes e submetidas no sistema de
publicação online pelo líder de pesquisa ou por um pesquisador designado pelo líder. Os
subgrupos seguem um cronograma quinzenal de produção e envio de matérias. A cada
semana, 6 subgrupos são orientados a submeter 2 matérias, totalizando 4 no mês, por
subgrupo, e 48 matérias referentes aos 12 subgrupos, mensalmente.
Entretanto, pela característica de cada subgrupo, seja pelo tema em si ou pelo
quantitativo de integrantes, há casos em que o número de matérias varia para mais ou
para menos, gerando uma assimetria de números de matérias submetidas entre os
subgrupos. Outro aspecto importante sobre as matérias já publicadas é que se procura
estabelecer um equilíbrio de temas e conteúdos dentro do cronograma de postagens.
Levando-se em consideração que há particularidades de alguns subgrupos em que
alguns subtemas são mais variados, como o “Escassez de Recursos”, há possibilidade de
que a incidência de publicação seja maior se comparado ao subgrupo “Benchmarking”
ou “Timan”, por exemplo. Uma outra situação diz respeito à transversalidade de temas
entre os subgrupos, como conteúdos sobre Inteligência Artificial (IA), que já foi
abordado por subgrupos como Guerra do Futuro, Timan e outros.
1. ANÁLISE GRÁFICA DO INFORMATIVO RADAR
1.1.

Geral

A Figura 1 ilustra o total de artigos publicados por grupo, considerando as 3
primeiras versões do Informativo RADAR publicados até a data da elaboração deste
relatório.
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Figura 1. Total de publicações, por subgrupo e por número do Informativo RADAR

Publicações por Grupo
1
TIC - IoT
1
2

1
1

TIC - IA

5

2
2

TIC - Cyberseg
1

4
TIMAN

2

1

4

1
1

Seg. Espacial - Militarização

2

Seg. Espacial - Eletromagnéticos
4

1
1

Guerra do Futuro

2
3

Cenários de Escassez

1

Biodefesa e Segurança Alimentar

2
4

2

1
1

Benchmarking - Relatórios

Benchmarking de Práticas Prospectivas

1
1

Arranjos Metodológicos

1
1
0

Total

2

1
Radar 3

2
Radar 2

3

4

5

6

Radar 1

As matérias publicadas no Informativo foram associadas aos subgrupos de
acordo com o primeiro autor da matéria. Cada matéria foi associada a um único grupo
(aquele ao qual o primeiro autor pertence), independentemente de o artigo ter sido
escrito por dois autores de grupos diferentes.
Os subgrupos “Benchmarking de Relatórios” e “Seg. Espacial – Ameaças
Eletromagnéticas”, por estarem em processo de construção, ainda não enviaram
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matérias para serem publicadas no Informativo RADAR. Apesar de ainda estar em
processo de construção, o subgrupo “Benchmarking de práticas prospectivas” já envio
matéria, tendo sido aprovada para a terceira edição do Informativo RADAR. Também é
importante frisar que a escolha das matérias que são selecionadas e publicadas no
Informativo RADAR se dá não pelo subgrupo, mas pela relevância do conteúdo, a partir
da indicação do Conselho Científico. Este, por sua vez, conta com a presença
majoritária de doutores de diferentes áreas, responsáveis pela seleção do conteúodo
semanal (do site) e mensal (do Informativo RADAR).
Complementando, abaixo estão ilustrados em formato de nuvem (Figura 2) os
temas mais abordados nas 3 publicações do Informativo RADAR e, em formato de rede
(Figura 3), a relação estre os assuntos abordados. As nuves de palavras coadunam os
termos mais abordados, enquanto a rede semântica sumariza a relação entre os assuntos.

Figura 2. Nuvem de palavras com os temas mais tratados
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Figura 3. Rede semântica e relação entre os temas

1.2.

Informativo N° 1
Figura 4. Nuvem de palavras do Informativo Nº 1
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Figura 5. Rede semântica do informativo Nº 1

1.3.

Informativo N° 2
Figura 6. Nuvem de Palavras do Informativo Nº 2
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Figura 7. Rede Semântica do Informativo Nº 2

1.4.

Informativo N° 3
Figura 8. Nuvem de palavras do Informativo Nº 3
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Figura 9. Rede Semântica do Informativo Nº 3

2.

SITE RADAR
Abaixo, o gráfico que ilustra o total de artigos publicados no site do Projeto

RADAR publicados até a data da elaboração deste relatório. Novamente, o total de
matérias reflete, em grande parte, a consolidação dos subgrupos, bem como o tamanho
de cada uma das equipes.
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Figura 10. Distribuição de artigos no site do RADAR, por subgrupo

Figura 11. Quantidade de membros, por subgrupo:
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Link de acesso do site:
https://www.projetoradar.com.br/
Link de acesso dos Informativos RADAR:
https://www.projetoradar.com.br/informativo-radar/
Link de acesso à equipe:
https://www.projetoradar.com.br/equipe-do-radar/
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