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PRINCIPAIS PAÍSES AFETADOS
PELA COVID-19
Dados segundo o "WHO COVID-19 Dashboard", publicado no dia 24 de fevereiro de 2021.
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Fontes: Organização Mundial da Saúde; The New York Times
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AMÉRICA DO SUL
As capacidades de navegação na Antártica de Argentina e Chile
Carlos Silva Júnior e Matheus Mendes

A

rgentina e Chile possuem a maior presença
antártica dentre os países da América do Sul.
Ambos possuem reivindicações territoriais e são os
países sul-americanos com mais bases na Antártica. O
continente gelado se apresenta como um espaço natural
de projeção de poder para os países da região, sobretudo
aqueles do Cone Sul, dado o seu entorno estratégico e,
tanto os argentinos quanto os chilenos, destacam-se por
possuírem melhores meios de operar neste ambiente.
Nesse sentido, é oportuno analisar como estão os atuais
meios de navegação antártica desses países, bem como
de seus vizinhos sul-americanos.
Atualmente, o navio quebra-gelo argentino
“Almirante Irízar” encontra-se na Campanha Antártica
de Verão, com o objetivo de suprir o abastecimento das
bases nacionais. Em meados de 2020, o governo argentino
movimentou-se para substituir essa embarcação —
construída em 1977, na Finlândia, e reparada após
o incêndio de 2007 — considerando como opção o
navio quebra-gelo australiano “RSV Aurora Australis”,
construído em 1990. Todavia, a empresa proprietária
recusou a cessão do navio ao país sul-americano.
Pelo lado chileno, o estaleiro ASMAR está construindo
o navio quebra-gelo classe “Antártica 1” que substituirá
o “Almirante Oscar Viel”, originalmente construído para

a Marinha do Canadá na década de 1970 e que operou na
Marinha do Chile de 1995 até 2019. O novo “Almirante
Oscar Viel”, nome já escolhido para o navio, deve estar
pronto em 2022. Na região, além de Argentina e Chile,
Brasil ("Alte Maximiano" e "Ary Rongel") e Peru ("BAP
Carrasco") possuem navios com alguma capacidade de
quebrar gelo. O novo "NaPAnt" brasileiro, previsto para
ser um PC6, a ser construído a partir de 2022 em estaleiro
nacional, trará uma capacidade importante para o país.
Outros países da região, como Colômbia, Equador e
Uruguai também têm projetos de aquisição de quebragelos.
Isto posto, percebe-se que os chilenos conseguiram
privilegiar um projeto desenvolvido em um estaleiro
nacional, dada sua capacidade de construção naval. Já a
Argentina, historicamente recorre a estaleiros estrangeiros
ou a uma compra de oportunidade, postura compartilhada
por outros sul-americanos que, apesar de terem estaleiros
próprios, não têm capacidade de construção de navios
deste porte. Apesar de o continente antártico ser visto
como um espaço de projeção de poder dos países
sul-americanos, em especial Argentina e Chile, pode-se
afirmar que os chilenos encontram-se mais avançados
considerando a capacidade atual de construção naval
antartica.

Fonte: Elordenmundial

DOI 10.21544/2446-7014.n133.p 05.
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Suriname: perspectivas e estratégias para sua nova fase petrolífera
Bruna Soares Corrêa de Souza

O

Suriname é a nova aposta dos investidores em
petróleo offshore, tendo diversas empresas anunciado
o início das operações no país. Estima-se que as reservas
de hidrocarbonetos encontradas na bacia do Suriname
correspondam à metade do petróleo e gás descobertos
em 2020 em todo o mundo. Devido ao baixo custo de
exploração, Suriname e Guiana atraem investidores em
comparação a outros países. Vis-à-vis a complexidade
da geopolítica do petróleo, quais os pilares da política
externa surinamesa para maximizar as oportunidades
decorrentes da descoberta das reservas petrolíferas?
O Suriname atrai novos investidores por negociações
favoráveis aos produtores e pela busca por estabilização
regional, cooperando com a Guiana. O presidente Chan
Santokhi, eleito em 2020, ofereceu acordos de exploração
mais longos que os praticados pelos vizinhos sulamericanos. Ademais, ele admitiu uma taxa de royalties
de 6,25%, equivalente a menos da metade da média paga
aos países em desenvolvimento pela indústria petrolífera.
A aposta surinamesa em incentivos fiscais generosos está
em consonância com um mercado que vem diminuindo
seus ativos em campos com alto custo.
No final de 2020, os presidentes do Suriname e
da Guiana firmaram compromissos de cooperação,
desenvolvimento e integração regional, visando criar

uma estrutura comercial alinhada com as oportunidades
da indústria petroquímica. A iniciativa bilateral revela
a superação temporária de litígios pendentes entre os
países, como as disputas nas fronteiras marítimas e
terrestres, que estão sendo mediadas por uma Comissão
Conjunta.
As perspectivas promissoras atraem os Estados Unidos
e China. Na primeira visita oficial de um Secretário de
Estado estadunidense ao Suriname, em setembro de 2020,
Mike Pompeo incentivou o governo anfitrião a priorizar
parcerias com empresas estadunidenses, enfatizando
os riscos políticos de uma aproximação com Pequim.
Aponta-se a possibilidade de o Suriname tornar-se palco
de disputas por recursos energéticos envolvendo os dois
gigantes geopolíticos.
Incentivos fiscais e estabilização regional
apresentam-se como condições essenciais para o sucesso
da política externa do Suriname com relação ao petróleo,
visando aproveitar as oportunidades que a exploração
petrolífera propicia ao país. Parece difícil visualizar
alternativas ao alinhamento com os EUA. O Brasil,
considerado parceiro prioritário pelo Suriname, deve
atentar-se às oportunidades e às possíveis ameaças ao
programa de cooperação Brasil-Suriname.

Fonte: Total

DOI 10.21544/2446-7014.n133.p 06.
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AMÉRICA DO NORTE & CENTRAL
A busca canadense pela tecnologia autônoma para a Marinha
Jéssica Barreto

A

pesar dos esforços da indústria canadense em busca
da tecnologia autônoma de sistemas não tripulados,
o país ainda não possui capacidade tecnológica para
suprir todas as demandas. Em 2017, na política de defesa
“Strong, Secure, Engaged”, a análise do cenário externo
apontou a necessidade de um investimento crescente
nas Forças Armadas para sua reestruturação e garantia
de capacidade de atuação. Um dos destaques desse
investimento são os sistemas remotamente controlados.
O Plano Estratégico 2017-2022 da Royal Canadian Navy
(RCN) aponta os sistemas não tripulados, em conjunto
com os esforços de reequipamento da Força através
da National Shipbuilding Strategy (Boletim 88), como
uma possibilidade de suprimir os gaps de capacidade da
Marinha.
Na revisão da Política de Compensação Industrial
(ITB, sigla em inglês), divulgada em 2018, uma das
mudanças que marcou o documento foi o mapeamento
de 16 capacidades prioritárias para investimento,
destacando os Sistemas Remotamente Controlados e
Tecnologias Autônomas. Outro esforço do país no sentido
de garantir a capacidade de vigilância, consciência
situacional marítima e negação do uso do mar através

desses sistemas foi sua adesão à Iniciativa de Sistemas
Marítimos Não Tripulados (MUSI, sigla em inglês) da
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN),
liderada pelos EUA, no final de 2020.
Esse movimento reafirma não só o interesse do país
em acelerar seu desenvolvimento tecnológico usufruindo
do conhecimento de parceiros, mas também a necessidade
de garantir interoperabilidade com os principais aliados.
Atualmente, o Canadá possui quatro projetos em diferentes
fases de aquisição, com destaque para o Intelligence,
Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
Unmanned Aircraft System (ISTAR), uma plataforma
aérea crítica para a consciência situacional da Marinha,
que será operada nas fragatas classe Halifax e nos futuros
Canadian Surface Combatant (Boletim 129).
Apesar do esforço para priorizar investimentos
em tecnologia autônoma, o gap existente na indústria
canadense impede um desenvolvimento rápido e
expressivo, além das limitações orçamentárias. Por
isso, o país confia em seus aliados e nos arranjos de
segurança coletiva para buscar tecnologias e garantir que
a capacidade de atuação da sua Força seja compatível
com possíveis ameaças no cenário externo.
DOI 10.21544/2446-7014.n133.p 07.

Reaproximação dos EUA com América Central e Caribe na gestão Biden
Victor Cabral

A

administração Biden-Harris promete mudanças na
política externa dos Estados Unidos para a América
Central e o Caribe. Biden percebe a importância de se
ter vizinhos estáveis, desenvolvidos, seguros e próximos
politicamente dos EUA para a segurança nacional.
Considerando o distanciamento promovido pelo governo
Trump, quais as tendências da gestão Biden para a
reaproximação da região?
Durante a campanha presidencial, Biden prometeu
mais de US$ 4 bilhões em investimentos que diminuíssem
os índices de pobreza, corrupção e violência na América
Central e Caribe. A medida poderia começar a reduzir
problemas estruturais que deflagram no constante fluxo
migratório de centro-americanos rumo ao seu país.
Repensando a política migratória de Trump, Biden
interrompeu a construção do muro na fronteira com
o México, enviou leis de cidadania para migrantes
indocumentados residentes no país ao Congresso, desfez
políticas de separação familiar e estuda a adoção de novos

vistos humanitários.
A região enfrenta forte recessão pela pandemia e
precisa de investimentos estrangeiros para recuperar sua
estabilidade econômica e social, reduzindo os índices
de desigualdade, pobreza e desemprego agravados em
2020, e que se refletem no aumento da violência e na
vulnerabilidade aos desastres ambientais. Entretanto,
apesar das promessas, da proximidade geográfica e
do interesse diplomático, é provável que Biden prefira
acercar-se da Europa e da Ásia, suas principais aliadas
militares e parceiras comerciais, preterindo a América
Central e o Caribe. Isso dificultaria a retomada da
economia, mesmo que a região seja um hub de exportação
de commodities para EUA e China, seus principais
parceiros comerciais.
É interessante que Biden invista no desenvolvimento
econômico, social e institucional regional, sem focar
exclusivamente nos países do Triângulo Norte. Dessa
forma, toda a região poderia ter chances de tornar-se »
7
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mais próspera, desenvolvida, segura e com instituições
democráticas fortalecidas, algo importante para a
segurança estadunidense. O risco está em passar a
imagem de disputa por influência regional com a China
(Boletim 131), o que poderia sugerir sanções e retorno de
interferências políticas e econômicas nos países parceiros

de Pequim, desagradando a região.
Assim, espera-se que Biden confirme que os EUA
voltaram para a cooperação internacional e que querem
apoiar a retomada do desenvolvimento econômico
regional, sem usá-la como palco para disputas geopolíticas
como se estivessem em uma nova Guerra Fria.
DOI 10.21544/2446-7014.n132.p 07-08.

A crise estrutural no Haiti e os desdobramentos para região do Caribe
Rafael Esteves

J

ovenel Moïse, presidente do Haiti, recusou-se a sair
do cargo em 7 de fevereiro de 2021, previsão de
encerramento do mandato, alegando ter mais um ano e
prendeu mais de 20 opositores sob acusações de golpe
de Estado e tentativa de assassiná-lo. Protestos populares
exigiram sua renúncia, entretanto, foram fortemente
reprimidos. Internacionalmente, os Estados Unidos e a
OEA apoiam o presidente, com a República Dominicana,
país vizinho, mobilizando tropas e aviões “Super tucanos”
para monitorar a fronteira. Quais os desdobramentos da
crise política haitiana para a região caribenha?
A história do Haiti está marcada por distúrbios
internos, guerras e interferências estrangeiras, causando
fragilidade e diversas crises humanitárias, necessitando
de ajuda internacional, como a MINUSTAH. Nesse
contexto, Moïse toma posse em 2017, com um governo
marcado por protestos contra corrupção e pela forte
oposição à reforma constitucional, que ampliaria os seus
poderes (Boletim 110). Os resultados de sua administração
podem ser sentidos econômica e socialmente, uma vez
que em 2019 o PIB caiu 1,7% (em 2017 crescera 2,2%),
piorando o cenário de 60% da população vivendo abaixo
da linha da pobreza.

A instabilidade do Haiti atraiu atenções externas
ao longo de sua história, especialmente da República
Dominicana. O lado oriental da Ilha de São Domingos tem
sua economia impactada pelo fluxo migratório haitiano,
que correspondeu, em 2019, a 86% do total recebido
pelo país. Atualmente, a República Dominicana goza
de certa estabilidade e de um efetivo de 62 mil militares
na ativa, enquanto o Haiti não só enfrenta uma grave
crise estrutural, como suas Forças não ultrapassam 5 mil
militares. Ademais, o Haiti tem uma relação de longa data
com os Estados Unidos, pois foi ocupado militarmente
de 1915 até 1934, tendo uma enorme influência e atenção
sobre o que acontece no país caribenho, principalmente
devido a sua localização.
Como visto, o país não tem condições de garantir
a manutenção da estabilidade, o que afeta diretamente
todo Mar do Caribe, uma vez que, em 2019, 35% dos
migrantes haitianos foram para outros lugares da região.
A República Dominicana já reforçou sua segurança
fronteiriça, tendo em vista uma nova crise humanitária e
uma maior interferência dos EUA, afetando diretamente
todos os países ao redor da região.
Fonte: Britannica

DOI 10.21544/2446-7014.n133.p 08.
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ÁFRICA SUBSAARIANA
O lampejo diplomático sob um Sahel obscurecido pelo extremismo
Isadora Jacques

A

crise humanitária no Sahel, marcada por ataques
extremistas, permanece afligindo autoridades
regionais e internacionais. Após um ano da significativa
investida francesa, os líderes do G5 Sahel (G5S) —
Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger —
voltaram a se reunir com o presidente francês, Emmanuel
Macron, em 15 de fevereiro de 2020, na capital chadiana,
N'Djamena. Apesar dos contínuos investimentos
militares, os jihadistas sobrepujam tal esforço, tendo em
vista que, apenas nos dois primeiros meses de 2021, 29
soldados do Mali, ONU e França morreram. De acordo
com Hannah Armstrong, analista consultora sênior do
International Crisis Group para o Sahel, as vitórias contra
os terroristas não são sinônimo de estabilidade para a
região. Em que medida tal aspecto poderia influenciar a
postura dos países do G5S e da França?
A problemática nessa porção do continente é pautada
desde 2014, quando a coalizão regional se formou em
prol da restauração da segurança, entretanto, o empenho
internacional foi intensificado somente em 2020 (Boletim
120). Consequentemente, a França aumentou de 4.500
para 5.100 militares na Operação Barkhane, força
anti-jihadista no Sahel, entretanto seus combatentes

sofreram mais baixas. Após a realização da cúpula, o
Chade se comprometeu com o acordo feito há um ano e
enviará 1.200 militares para a tríplice fronteira do Níger
com Burkina Faso e Mali. No entanto, já é experienciado
que a falta de governança regional e o terrorismo não
podem ser solucionados apenas por meios militares.
Por outro lado, os objetivos franceses na cúpula seriam
motivados pela insatisfação gerada pela operação, que,
apesar de aparentemente bem-sucedida, não refletiu uma
significativa melhora no conflito. Temendo um avanço
do terrorismo para o litoral, no já instável Golfo da
Guiné, a França se coloca novamente como protagonista,
desta vez, mirando no desenvolvimento político e na
diplomacia para mitigar o dilema socioeconômico e,
futuramente, na redução de suas tropas no Sahel.
Sendo assim, é razoável esperar que os líderes da
Coalizão Internacional já busquem recursos paralelos à
militarização. Idriss Deby, presidente do Chade, reforçou
o apelo aos Estados parceiros por resoluções no âmbito
econômico. Espera-se que a aliança entre G5S e França
motive uma resposta integral pautada na governança e
diplomacia, além da beligerância, como foi pactuado na
Cúpula de N’Djamena.
DOI 10.21544/2446-7014.n133.p 09.

EUROPA
Missão naval IRINI fortalece segurança regional no Mediterrâneo
Melissa Rossi

A

Operação EUNAVFOR MED IRINI, a atual missão
naval da União Europeia (UE) no Mediterrâneo
Central, tem como principal objetivo monitorar o
embargo de armas das Nações Unidas à Líbia. Baseada
nas resoluções 1970 (2011) e 2292 (2016) do Conselho
de Segurança das Nações Unidas, a IRINI utiliza meios
marítimos, aéreos e satélites para interceptar embarcações
suspeitas de carregar armamentos e tem como
responsabilidades secundárias interromper exportações
ilícitas de petróleo da Líbia, além de desmantelar redes
de tráfico de seres humanos. Contudo, um ano após a sua
aprovação, a Operação sofre críticas ligadas à sua ação
limitada dentro de uma enorme área de patrulhamento.
Apesar disso, a presença da missão tem ajudado a
consolidar a projeção da UE no Mediterrâneo Central.
A Política Comum de Segurança e Defesa da UE
se consolida a partir do Tratado de Amsterdã (1999),

quando as missões de Petersberg foram incorporadas
ao seu conjunto de leis, um novo passo na integração
política do bloco, definida pelo funcionalismo como
efeito spillover. A partir de então, missões militares e
civis da UE se transformam em ações de estabilização
regional, atuando desde os Bálcãs até o Mediterrâneo.
A IRINI segue os preceitos limitados estabelecidos pela
decisão 472/2020 do Conselho da UE, que dá respaldo
legal à missão. Contando com a cooperação direta de 23
Estados-membros, a missão já abordou 6 embarcações,
além de conduzir 1700 investigações.
Finalmente, é importante frisar que o Mar
Mediterrâneo, conhecido pelos antigos romanos como
Mare Nostrum, é de importância geopolítica sui generis à
UE. Enormes reservas de gás e petróleo estão localizadas
na Líbia, essenciais para a economia do bloco europeu.
Além do interesse econômico no país norte-africano, que »
9
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alcançou um frágil cessar-fogo em outubro de 2020, há
também a influência de rivais europeus em seu território,
como Rússia e Turquia, além da pressão migratória
explorada por traficantes de pessoas no Mediterrâneo.
Em outras palavras, a missão IRINI está inserida em uma

estratégia mais vasta de estabilização e continua servindo
para sinalizar a presença europeia além de suas fronteiras
externas.
A IRINI segue de forma satisfatória, contribuindo para
o fortalecimento da segurança no Mediterrâneo Central.
DOI 10.21544/2446-7014.n133.p 09-10.

A crise migratória e disputas territoriais nas Ilhas Canárias
Marina Autran

A

s Ilhas Canárias são historicamente um ponto de
tensão geopolítica para a Espanha. Em 2006, a região
enfrentou uma crise migratória, quando 34 mil pessoas
chegaram nas ilhas em barcos de madeira conhecidos
como cayucos. Recentemente, o novo aumento do fluxo
migratório e o surgimento de disputas territoriais durante
o ano de 2020 têm pressionado o governo espanhol
por uma resolução eficaz. Considerando os desafios
enfrentados atualmente, questiona-se em que medida os
fluxos migratórios afetam a política externa espanhola.
Em 2020, chegaram nas Ilhas Canárias 23 mil
imigrantes, correspondendo a 10 vezes mais que no ano
de 2019. Esse aumento ocorreu por diversos motivos:
a pandemia foi um agravante de tais fluxos, além da
política italiana e grega de aumento de fiscalização
das suas fronteiras. Tendo isso em vista, o governo
espanhol enfrenta dificuldades pelo aumento inesperado
de imigrantes. Por conta da superlotação do porto de
Grã-Canária, 6 mil pessoas foram realocadas para a rede
hoteleira, fechada com a pandemia. A Espanha está,
portanto, pressionando os países da União Europeia por
uma maior distribuição dos imigrantes pelo bloco.
Alguns analistas apontam a possibilidade de o

Marrocos estar afrouxando seu controle fronteiriço para
utilizar o fluxo migratório como um ponto de diplomacia
com a Espanha. Ambos os países têm disputado águas
territoriais desde 30 de março de 2020, quando o país
africano aprovou a extensão de sua fronteira marítima
(Boletim 110). Essa decisão sobrepôs zonas de interesse
dos dois Estados, onde existem áreas ricas em telúrio,
material utilizado para a fabricação de painéis solares.
Com as negociações ocorrendo ao longo do ano, a pressão
migratória na mesma região se torna uma vantagem para
Marrocos. O país ibérico não se pronunciou sobre as
especulações, enquanto o segundo negou a possibilidade
de estar suavizando propositalmente o controle das
fronteiras. Porém, ambos confirmaram estarem
cooperando para lidar com a situação.
Como se vê, o fluxo migratório nas Ilhas Canárias
tem sido um elemento importante nas relações entre
Espanha e Marrocos. Por conta disso, a Espanha já
tem tomado medidas para solucionar tais problemas,
principalmente dando foco em cooperação regional por
meio de negociações bilaterais, como as com Marrocos,
ou com pedidos direcionados ao bloco europeu.

Fonte: BBC

DOI 10.21544/2446-7014.n133.p 10.
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ORIENTE MÉDIO & NORTE DA ÁFRICA
Saara Ocidental: uma das últimas colônias africanas
Isadora Novaes Bohrer

A

diversos muros de areia criados pelo Estado marroquino
com o intuito de impedir o avanço da ocupação sahrawi.
Assim, o reconhecimento oficial de sua anexação seria
importante ao Marrocos para evitar tais conflitos sob
uma base legal.
A reivindicação de independência ficou estagnada até
outubro de 2020, quando os sahrawis bloquearam uma
fronteira do território. Acredita-se que a ação procurava
atrair a atenção internacional para o conflito. Porém, isto
ocorreu em uma conjuntura internacional desfavorável
aos sahrawis, em que o governo estadunidense buscava
restabelecer relações diplomáticas de países árabes com
Israel. Quando oferecida ao Marrocos, este argumentou
que, para assinar o tratado, os estadunidenses deveriam
reconhecer o Saara Ocidental como território marroquino,
o que foi feito em dezembro de 2020.
Logo no início de janeiro de 2021, os Estados Unidos
iniciaram o processo de abertura de um consulado em
Dakhla. Ao realizar essas ações, os EUA ignoram todas as
resoluções internacionais pela autodeterminação do povo
sahrawi. Dessa forma, percebe-se que a problemática
do conflito, suspenso há quase trinta anos, volta a estar
mais próximo de um recomeço do que de uma resolução
definitiva.

independência do Saara Ocidental dispõe de
diversas barreiras contrárias à autodeterminação da
população nativa sahrawi (árabes e negros do deserto).
Por séculos, o país foi colônia da Espanha, que se retirou
em 1975, entregando a administração ao Marrocos e
à Mauritânia. Os sahrawis não reconheceram o trato
pois não representava independência, mas a troca do
administrador. De 1975 a 1991, a Frente Polisario (grupo
que almeja a consolidação de um Estado nacional) e
os marroquinos estiveram em guerra, com o conflito
suspenso por um cessar-fogo em 1991, que durou até o
final do ano passado. Até hoje, o Marrocos busca anexar
definitivamente o território, mas quais os possíveis
impactos dessa postura?
Uma das razões para esta busca é um importante
ingrediente da produção mundial de fertilizantes: o
fosfato. Essenciais para a agricultura, calcula-se que as
reservas do território somadas às do Marrocos representam
70% do estoque mundial. Dessa forma, o país torna-se
fundamental para grandes produtores e consumidores de
fertilizantes, como China, Estados Unidos e Índia. Ainda
que o território se encontre majoritariamente controlado
pelo Marrocos, assim como a exploração de tais reservas,
a situação é instável: a população vive dividida por

Fonte: R7

DOI 10.21544/2446-7014.n133.p 11.
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RÚSSIA & Ex-URSS
Maritime Security Belt 2021 e o poder naval russo
José Gabriel Melo

A

té a década de 1970, a Marinha soviética era
antiquada e limitada à sua costa. Foi o Alte. Sergey
Gorshkov o responsável por modernizar tanto a doutrina
quanto os meios navais soviéticos, incluindo o país na
elite das potências navais de sua época. O principal
objetivo de Gorshkov era tornar a Marinha soviética
capaz de se fazer presente em todos os mares e, para pôr
em prática tal estratégia, deveria incrementar o Poder
Marítimo soviético.
Embora muita coisa tenha se modificado de 1970 até
os dias de hoje, o poder marítimo russo é ainda relevante
na geopolítica global. Nesse contexto, a Esquadra do Mar
Báltico enviou a corveta Stoyky, da classe Steregushchiy,
o navio-tanque Kola, e o rebocador Yakov Grebelsky,
para a segunda edição do “Maritime Security Belt 2021”,
exercício naval realizado em conjunto com a Marinha
iraniana ocorrido nos dias 15 e 16 de fevereiro. Assim
como a primeira edição, ocorrida em dezembro de 2019,
esta teve como teatro de operações o Golfo de Omã, no
norte do Oceano Índico, em uma área de aproximadamente
17 mil km², e tinha como agenda a segurança das rotas

comerciais, o combate ao terrorismo e à pirataria, com
uma simulação de resgate a uma embarcação sequestrada.
Ademais, a escolha da região, que há décadas é palco
de tensões entre a Marinha estadunidense, e seus aliados
regionais, e a Marinha iraniana, também se justifica pois
o Golfo de Omã é passagem para o Estreito de Hormuz,
por onde circula cerca de 1/5 do petróleo mundial.
Além do subsídio dado pela sua doutrina naval, a
participação russa no exercício também se justifica pela
forte presença dos EUA, principal antagonista tanto de
Moscou quanto de Teerã, na região que é estratégica
pelas riquezas que abriga e pela localização geográfica.
Portanto, além dos objetivos oficiais, o exercício
também se tratou de uma mensagem à recém-inaugurada
administração Biden: o lado iraniano buscando repelir
a influência de Washington na região e demonstrar que
conta com aliados expressivos; e o lado russo realçando
que possui uma Marinha poderosa capaz de assegurar
seus interesses em qualquer parte do globo.
DOI 10.21544/2446-7014.n133.p 12.

O entrave do poder marítimo ucraniano e o Livro Branco 2021
Luiza Guitarrari

N

os últimos anos, o poder marítimo de países
costeiros tem encontrado no equilíbrio geopolítico
e geoeconômico do Mar Negro seu maior entrave.
Interseccionada por importantes atores, a região é
atualmente uma das fronteiras de segurança transatlântica
da OTAN e aliados. Nesse cenário, circunscrevendo
uma das rotas globais notadamente críticas em recursos
energéticos e comércio marítimo, a hegemonia regional
russa centra-se no acúmulo militar somada à utilização de
instrumentos propulsores de guerra híbrida. Representa,
então, um revés na expansão das capacidades navais
e integridade territorial de um ex-aliado: a Ucrânia.
Salientada esta questão, é válido indagar-se sobre o papel
de seu "Livro Branco 2021" e uma possível sinergia com
a OTAN.
Desde 2005, a Ucrânia ambiciona a reconstrução de
suas forças navais, estando conectadas suas estratégias
em Defesa e economia, vide o potencial portuário e de
plataformas offshore de gás. Contudo, após a anexação
da Crimeia em 2014 (Boletim 31), além da redução de

200 milhas de sua Zona Econômica Exclusiva, foram
apreendidos quase 75% de seu território marítimo,
reduzindo drasticamente seu incremento militar e
gerando perda de instalações de infraestrutura, como
estaleiros. Outra ameaça estratégica é o potencial de
guerra eletrônica russa. Esta, capaz de bloquear sinais de
GPS de embarcações que ali trafegam, sendo um aliado
ao seu sistema de sensores dentro do corpo marítimo.
É nesse panorama que o Serviço de Inteligência da
Ucrânia lançou ao final de janeiro o "Livro Branco 2021".
O documento de 74 páginas indica as atuais ameaças
externas à segurança ucraniana, posicionando como ponto
fulcral os ataques cibernéticos realizados pelo Kremlin.
Também salienta o papel desempenhado pela OTAN no
apoio ao seu setor de Defesa e segurança, auxiliando a
indústria marítima e a realização de exercícios militares.
Em contrapartida, o Ministério da Defesa ucraniano
qualificou 2021 como o "ano da transformação
euro-atlântica", visando concentrar-se nos padrões
militares da OTAN. Vale ressaltar que a organização, ao
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final de janeiro, designou novos navios de guerra ao Mar
Negro, com destaque ao contratorpedeiro USS Porter da
sexta Esquadra estadunidense.
Nota-se que a busca pela interoperabilidade de
sua Marinha com a organização tem como objetivo

neutralizar ameaças internacionais. Desse modo, o
desenvolvimento das capacidades das Forças Navais da
Ucrânia e a reformulação de agendas como o documento
supracitado contribuem para sua ambição em tornar-se
membro pleno da OTAN.
Fonte: Statista

DOI 10.21544/2446-7014.n133.p 12-13.

LESTE ASIÁTICO
Os próximos passos do programa espacial chinês
Rodrigo Abreu

O

programa espacial da China vem traçando metas cada
vez mais ambiciosas para se manter alinhado com a
Grande Estratégia do país. Em 2011, ainda incapaz de
enviar uma missão interplanetária independente, a China
participou de uma missão conjunta com a Rússia para
Fobos (uma das luas de Marte) que não obteve sucesso.
Em um período de 10 anos, Pequim realizou diversos
lançamentos de satélites, foguetes e obteve bastante
experiência com missões lunares, incluindo pouso de
estruturas no chamado “lado escuro da Lua”. Essa década
de preparo culminou no lançamento da sonda Tianwen-1
em direção a Marte, na primeira missão interplanetária
independente da China, em 2020. Levando em conta este
avanço na última década e as metas ambiciosas do Partido
Comunista Chinês, o que se pode esperar do programa
espacial chinês na próxima década?
A curto prazo, deve-se observar o andamento da
missão Tianwen-1, que adentrou a órbita de Marte no
último dia 11. O pouso da sonda deve ocorrer em alguns
meses. O pouso em Marte é considerado uma operação
muito mais complicada do que o pouso na Lua — de
um total de quinze tentativas de pouso desde 1971, nove

obtiveram sucesso. Caso a operação seja bem-sucedida, a
China se tornará o segundo país a realizar um pouso bem
sucedido em Marte, uma vez que apenas a NASA (EUA)
conseguiu tal feito até então.
No médio e longo prazo, outras estratégias ambiciosas
da China devem ser acompanhadas com atenção. Pequim
vem se preparando há anos para o lançamento de sua
própria estação espacial permanente, com um prazo
estabelecido para 2022. De maneira a cumprir com esse
prazo, espera-se que a construção da estação comece
ainda neste ano. Além disso, levando-se em consideração
a meta espacial chinesa que prevê o estabelecimento de
uma base tripulada na Lua até 2036, é muito provável
que a China envie uma ou mais missões tripuladas para
a Lua no futuro próximo. Por fim, os lançamentos de
satélites da tecnologia 6G, iniciados no ano passado,
devem continuar durante a próxima década.
Portanto, a próxima década deve ser marcada por
uma série de conquistas do programa espacial chinês.
Será necessário acompanhar como os Estados Unidos se
portarão dentro deste cenário.
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SUL DA ÁSIA
Aliança estratégica: Índia e Austrália se projetam para o espaço
Marina Corrêa

A

corrida espacial não deixou de existir com o término
da Guerra Fria, na verdade, ela agravou-se com o
passar dos anos e com a inovação tecnológica. Isto se
demonstra no mais novo acordo parte do Memorando
de Entendimento (MoU, sigla em inglês), de 2012, entre
a agência espacial australiana e a agência espacial do
governo indiano — Indian Space Research Organisation
(ISRO) — fruto do engajamento entre os países que
existe desde 1987. No entanto, em que medida essa
aliança poderá consolidar a política externa indiana e sua
cooperação internacional?
A assinatura de tal acordo em 16 de fevereiro de 2021,
fortifica a colaboração para identificar novas áreas de
cooperação em tecnologia espacial, aplicações, educação
e divulgação. Além disso, formaliza e catalisa o projeto
do governo australiano em hospedar temporariamente
instalações de rastreamento de satélite da ISRO, apoiando,
portanto, o programa espacial da Índia de colocar um
indiano no espaço até 2022 com a missão Gaganyaan —
vale destacar que somente esta missão está calculada em
aproximadamente US$ 1 bilhão.
O ambicioso projeto indiano foi anunciado por

Narendra Modi em 2018, tendo como prazo 2022-23.
Gaganyaan é também o nome da espaçonave que irá
levar os 3 astronautas indianos (parte do Programa de
Voo Espacial Humano indiano) em órbita. De acordo
com G. Madhavan Nair, ex-chefe da ISRO, "a missão
contribuirá para que a agência alcance elevados níveis de
confiabilidade de lançamento e tecnologia de satélite",
além de movimentar a economia com a alocação de
empregos para 15.000 pessoas. Neste caso, para além
da cooperação com a Austrália, tem-se também o apoio
fundamental da França, a qual dará assistência aos
astronautas com o monitoramento da saúde e proteção
contra radiação.
Nota-se que tais medidas corroboram com o objetivo
conjunto, da Austrália e da Índia, de alavancarem seus
setores da economia, mas principalmente de promover o
uso pacífico do espaço. Ademais, para a Índia, representa
também a capacidade de ser a 4a nação (atrás dos Estados
Unidos, Rússia e China) a enviar missão tripulada ao
espaço e aspirar ser potência no setor tecnológico e no de
Pesquisa e Desenvolvimento.

Fonte: Diligentias
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SUDESTE ASIÁTICO & OCEANIA
Mianmar: Golpe Militar e suas Implicações
Thayná Fernandes

D

os países do Sudeste Asiático, um dos mais
complexos em termos de estabilidade governamental
é Mianmar: independente em 1948, teve poucos anos de
experiência democrática, pois em 1962 tornou-se uma
ditadura militar até 2011. O que parecia um passo rumo
à consolidação da democracia, no entanto, sofreu um
revés: no dia 1º de fevereiro de 2021, outro golpe militar
assolou o país. Justificando fraude nas eleições de 2020
que deram 80% dos assentos do Parlamento ao partido
de Aung San Suu Kyi, os militares tomaram o poder,
declararam estado de emergência por um ano e afirmaram
que organizarão novas eleições. Cabe questionar aqui,
portanto, quais são as implicações deste golpe.
Primeiramente, complica a já difícil situação
econômica do país, pois gera desconfiança internacional e
retrai possíveis investimentos externos; além disso, pode
ampliar o fluxo migratório para nações do entorno devido
à violência: até o momento, três adolescentes foram
mortos em protestos, além dos diversos feridos. Ainda
assim, as demonstrações populares são diárias, realizadas
também frente a diversas embaixadas, pressionando a
comunidade internacional. Tanto estadunidenses, quanto
canadenses e ingleses impuseram sanções às lideranças
militares do golpe; a Indonésia vem liderando esforços
para reunir os primeiros-ministros da Associação de

Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, sigla em inglês) a
se posicionarem diante da situação.
Mianmar é relevante à China, pois representa uma
saída ao Oceano Índico; alternativa para o transporte
de óleo e gás, fugindo do Estreito de Málaca e outros
chokepoints. Um estudo do IPEA (2013) apontou que um
dos maiores beneficiados durante os governos militares
foi a China, pois o afastamento do Ocidente permitiu
que Pequim pudesse inserir suas empresas em território
birmanês com pouquíssima concorrência. Assim, ao
pivot to Asia estadunidense e também à Índia, o país é
importante como contraponto ao domínio chinês.
A população demanda anulação da atual Constituição,
em vigor desde 2008, que dá aos militares 25% dos
assentos parlamentares e possibilidade de veto. Com as
eleições em novembro, o partido de Suu Kyi estava se
aproximando dos 3/4 necessários para a realização de um
referendo e alteração da Carta Maior, podendo diminuir a
participação das Forças Armadas no governo.
A situação de Mianmar é bastante delicada e cercada
de incertezas: jornais são censurados, funcionários são
perseguidos e há suspensão da internet em várias regiões,
limitando a difusão das notícias. Assim, é preciso
acompanhar o desenrolar dos acontecimentos e seus
impactos à geopolítica regional.

Fonte: Deepre Source
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GOVERNO DO CANADÁ. RCN joins NATO initiative to learn from allies’
unmanned systems. Ottawa: Royal Canadian Navy, 04 fev. 2021. Acesso
em 17 fev. 2021.
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o Espaço
CHAUDIHURY, Dipanjan. India & Australia expand space cooperation. The
• O lampejo diplomático sob um Sahel obscurecido pelo Economic Times, Gurugram Haryana, 17 fev. 2021. Acesso em: 17 fev.
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18 fev 2021.
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Jazeera, Doha, 18 fev. 2021. Acesso em: fev. 2021.
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31 mar. 2020. Acesso em: 15 fev 2021.

17

BOLETIM GEOCORRENTE • ISSN 2446-7014 • N. 133 • Fevereiro | 2021

O

MAPA DE RISCOS

mapa intitulado “Principais Riscos Globais”,
exposto na página 03 deste Boletim, foi
elaborado pelos integrantes do Núcleo de Avaliação
da Conjuntura da Escola de Guerra Naval. Os critérios
utilizados para analisar os fenômenos internacionais
e determinar quais devem constar no mapa se
baseiam na relevância destes para o Brasil, sendo
eles: presença de brasileiros residentes na região,
influência direta ou indireta na economia brasileira e
impacto no Entorno Estratégico brasileiro. Ademais,
serão considerados os interesses dos membros
permanentes do Conselho de Segurança das Nações
Unidas. Após a seleção dos fenômenos, estes são
categorizados em alto risco (vermelho) ou médio
risco (laranja), seguindo parâmetros que refletem a
gravidade do risco: quantidade de vítimas, relevância
dos atores envolvidos, impacto na economia global
e possibilidade da escalada de tensões. Os países em
cinza representam conflitos monitorados, caso tenha

agravamento do risco, este passa a ser vermelho ou
laranja.
Devido ao aumento do número de casos
(infectados, internados e mortos) relacionados à
COVID-19, houve uma adaptação na análise do
cenário. Dessa forma, elaborou-se um mapa à parte,
com os países com maior número de infectados, e os
países com maior número de infectados na África e
na Oceania de acordo com o último relatório da OMS
divulgado até a data deste boletim. Dessa forma,
os países foram divididos em vermelho, laranja e
amarelo de acordo com o número de casos totais.
As análises são refeitas a cada edição do Boletim,
com o objetivo de reavaliar e atualizar as regiões
demarcadas, bem como a cor utilizada em cada um.
Desta forma, são sempre observados os principais
fenômenos, distribuídos em alto e médio risco.
Abaixo, encontram-se links sobre os riscos apontados
no mapa:

► ALTO RISCO:
• IÊMEN — Guerra civil e crise humanitária: UAE dismantling base in Eritrea following drawdown in
Yemen. Al-Monitor, 19 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• LÍBANO — Crise estrutural: Lebanon Court Asks Beirut Port Blast Lead Investigator to Step Down.
Haaretz, 18 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• VENEZUELA — Crise estrutural: Iván Duque habló sobre las violaciones a los DDHH en Venezuela:
“La comunidad internacional no puede ser indiferente ante estos crímenes atroces. Infobae, 22 fev. 2021.
Acesso em: 23 fev. 2021.
• ETIÓPIA — Conflito entre governo e forças insurgentes: Tigray crisis: 'Overwhelming' humanitarian
needs in Ethiopia's region. BBC, 21 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• MYANMAR — Golpe militar: Myanmar junta faces 'largest' protest after warning of crackdown. Nikkei
Asia, 22 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• GOLFO DA GUINÉ — Insegurança marítima conjuntural: Gulf of Guinea piracy: a symptom, not a
cause, of insecurity. Institute for Security Studies, 10 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• MOÇAMBIQUE — Conflito entre governo e forças insurgentes: Mozambique sees militia violence
dwindle as military gains steam. Africa News, 09 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
► MÉDIO RISCO:
• AFEGANISTÃO — Instabilidade regional: Afganistán al borde del abismo: los talibanes rodean las
ciudades. The New York Times, 16 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• BELARUS — Crise política e tensões com o bloco europeu: Belarusian, Russian Leaders Meet As West
Prepares to Ramp Up Pressure. Radio Free Europe, 22 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
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• LÍBIA — Escalada da guerra civil: Egypt’s Sisi offers support to Libya’s new PM Dbeibeh in achieving
stability. Al Arabiya News, 18 fev 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• MAR DO SUL E DO LESTE DA CHINA, HONG KONG & TAIWAN — Avanço chinês sobre as
regiões: China-India border tension: satellite images show PLA emptying military camps at Himalayan
flashpoint. South China Morning Post, 17 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• MEDITERRÂNEO ORIENTAL — Tensões entre Grécia e Turquia e ocupação do Chipre: Turkey looks
to Cyprus to consolidate EastMed gains. Al-Monitor. 22, fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• SÍRIA — Tensões na região de Idlib: At least 6 civilians injured in terrorist attack in Syria’s Azaz. Daily
Sabah, 21 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA — Conflito entre governo e forças insurgentes: Central African
Republic's capital in 'apocalyptic situation' as rebels close inCentral African Republic Declares State Of
Emergency As Rebel Occupation Continues. The Organization for World Peace, 19 fev. 2021. Acesso em: 23
fev. 2021.
► EM MONITORAMENTO:
• HAITI — Crise institucional: Top UN official says Haiti needs 'democratic renewal. Jamaica Observer,
23 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• RÚSSIA — Protestos da oposição: Why the Kremlin's Anti-Navalny Strategy Just Might Work. Carnegie
Moscow Center, 17 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• UCRÂNIA — Tensões transfronteiriças entre Rússia e Ucrânia: Russia Calibrating Low-Intesity War in
Ukraine's East. Jamestown Foundation, 18 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• FRONTEIRA SINO-INDIANA — Impasse na ALC: India and China Are on the Verge of Lasting Peace,
if Modi Wants It. The Wire, 16 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO — Assassinato de Embaixador Italiano Italian ambassador
killed in DR Congo attack, says Italy's foreign ministry. CCN, 22 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• SOMÁLIA — Instabilidade Eleitoral: Violence in Somalia: Security forces fire on protest over delayed
election. France 24, 19 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
• FRONTEIRA ENTRE ARMÊNIA E AZERBAIJÃO — Conflito na região de Nagorno-Karabakh: No
ceasefire violation in Nagorno-Karabakh region recently - Russian MFA. Azernews, 19 fev. 2021. Acesso em:
23 fev. 2021.
• GEÓRGIA — Protestos da oposição: Thousands rally after Georgia arrests main opposition leader. Al
Jazeera, 23 fev. 2021. Acesso em: 23 fev. 2021.
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