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1 APRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA 

 

Igor Rezende – Diretor do Comitê 

Prezados senhores delegados, Sejam bem vindos ao 18º Modelo Intercolegial das 

Nações Unidas (MINIONU). Meu nome é Igor Rezende Vilela e é com grande satisfação que 

sou o Diretor do Conselho do Ártico (CA) 2018. Tenho 19 anos e quando nos encontrarmos 

em Outubro estarei cursando o 5º período do curso de Relações Internacionais da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Nas edições anteriores do projeto tive 

a oportunidade de participar como voluntário do APMBC (2024) em 2015, e como diretor 

assistente do COPUOS (2050) em 2016. Minha trajetória no projeto me trouxe muito 

conhecimento sobre diversas áreas, e ainda assim me trouxe um enorme crescimento 

pessoal, e é com esse sentimento que retorno a 18ª edição, com a expectativa de que esta 

seja a melhor para todos nós. 

Acerca da temática de nosso comitê, a Guerra Fria sobre o Ártico, acredito que esta 

seja de enorme relevância, principalmente por se tratar de uma questão atual e não tão 

divulgada para o grande público. Acredito que ao se engajarem nas discussões, os 

senhores estarão discutindo algo em grande parte novo, e que sem dúvida poderá ter 

consequências nas vidas de todos nós. Ao ampliarem suas perspectivas, os senhores terão 

a oportunidade de mergulhar em algo distante de nossa realidade e compreender os 

processos que levaram a questão ao seu estágio atual, e acredito que ao final dos trabalhos 

do comitê, vocês sairão um pouco modificados.  

 

Daniela Bernardes – Diretora Assistente 

É com imenso prazer que me apresento como Diretora Assistente do CA (2018). Me 

chamo Daniella Lima Bernardes, tenho 19 anos e nos dias do MINIONU estarei cursando o 

4° período de Relações Internacionais. No ano passado tive minha primeira participação no 

projeto e obtive a satisfação de ser voluntária do comitê COPUOS (2050) – Meios e formas 

de manter o espaço exterior para fins pacíficos. Estaremos juntos discutindo um assunto 

bastante importante no cenário internacional, no Conselho do Ártico; espero que os 

senhores possam ter uma experiência incrível e que possamos realizar um excelente 

trabalho! No mais, estarei disponível para solucionar qualquer dúvida e dar suporte a todos 

vocês. 

 

Hugo Nogueira – Diretor Assistente 
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Caríssimos delegados, sejam muito bem-vindos ao 18º MINIONU. Sou Hugo 

Nogueira, tenho 18 anos e serei Diretor Assistente do CA (2018). Quando encontrar com 

vocês, em outubro, estarei no 4º período de Relações Internacionais na PUC Minas. 

Participei do MINIONU ano passado como voluntário de Logística e esse ano poderei me 

envolver na parte interna do evento. Estarei sempre à disposição para sanar quaisquer 

dúvidas. Espero que possam aproveitar o momento para ampliarem seus conhecimentos, 

além de se divertirem, envolvendo-se nas discussões e no estudo. 

 

Luíza Leone – Diretora Assistente 

Olá senhores delegados. Meu nome é Luíza Leone e quando nos encontrarmos em 

outubro estarei cursando o 4º período de Relações Internacionais na PUC Minas. Serei 

Diretora Assistente do Conselho do Ártico (CA) na 18ª edição do MINIONU. Essa é a minha 

segunda participação no projeto, sendo que ano passado participei como voluntária no 

OCHA, o que foi uma experiência indescritível; neste tive a oportunidade de conhecer um 

pouco mais sobre o direito internacional e os direitos humanos. Esse ano, no Conselho do 

Ártico resolvi trabalhar mais com a segurança, assim como seu impacto no âmbito 

internacional. Espero que vocês possam sentir e ver toda a dedicação e amor colocado no 

projeto que é feito especialmente para vocês. 

 

Agora que vocês já conhecem um pouco de nossa equipe, gostaríamos de dizer que 

este guia foi preparado com muito carinho e pensado para contextualizá-los sobre a 

temática que trataremos durante os trabalhos do comitê. Gostaríamos também de informar 

que além deste guia, teremos também nosso blog, uma página do Facebook e o e-mail do 

comitê1, onde disponibilizaremos mais informações sobre o tema. Além de todo esse 

material, lembrem-se que toda a nossa equipe estará disponível para sanar quaisquer 

dúvidas ou esclarecer algo que não tenha sido entendido. No mais, sejam muito bem vindos 

e desejamos a todos ótimos estudos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 18minionuca@gmail.com 

https://minionupucmg.wordpress.com/category/ca-2018/
https://www.facebook.com/18minionuca2018/
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Nesta seção serão abordados alguns pontos relativos aos processos que levaram a 

Guerra Fria do Ártico ao seu estágio atual. Os pilares de tensão no Ártico estão aqui 

exemplificados em subtópicos, sendo eles: a presença de recursos naturais, as novas rotas 

comerciais e as disputas por soberania. Além destes, também nesta seção se encontram as 

questões que estão em jogo na disputa pela região, sendo: a situação dos povos indígenas 

do Ártico, a questão ambiental e a questão militar. A partir desse momento é necessário 

fazer perguntas a respeito das motivações que levaram o conflito ao ponto atual e como 

ficarão as outras questões que fazem parte do tema. 

Segue-se então ao tópico que abarca a grande questão de nosso comitê. Será 

apresentado, por fim, o subtópico que trata do cenário de Guerra Fria do Ártico em 2018. 

 

2.1 A geografia do Ártico 

 

O Ártico se configura como a região mais setentrional da Terra. Uma das definições 

usadas pelos cientistas o aponta como estando dentro da área do Círculo Polar Ártico2. Já a 

outra definição aponta que o Ártico se configura nas regiões onde a temperatura média do 

mês mais quente é inferior a 10ºC. Diferentemente da Antártida (a porção mais meridional 

da Terra), que é primariamente um continente rodeado por água, a área circunscrita pelo 

Círculo Polar Ártico é majoritariamente um oceano rodeado por terra (NATIONAL 

GEOGRAPHIC, 2016). 

 A água do oceano Ártico é parcialmente coberta de gelo durante todo o ano, 

variando com as estações, sendo que algumas áreas permanecem cobertas de gelo durante 

todo o ano. (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2016). A maior parte desse gelo é composta de 

água salgada, porém, em geleiras e icebergs se encontram 20% das reservas de água doce 

do planeta. (NATIONAL SNOW AND ICE DATA CENTER, 2015). Os países que tem partes 

continentais do seu território localizadas no Ártico são: Canadá, Dinamarca (Groenlândia), 

EUA (Alasca), Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia e Rússia 

 

.  

 

 

                                                           
2 O Círculo Polar Ártico corresponde a uma linha imaginária no hemisfério norte do planeta, sendo que ao norte 

desta existe pelo menos um dia de noite absoluta, no inverno, e pelo menos um dia de luz absoluta, no verão. 
(BURN, 1996).  
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Figura I - Mapa do Ártico3 

                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 A presença de recursos naturais 

 

A presença de determinados recursos naturais – principalmente energéticos – torna 

o Ártico não apenas uma região estratégica pela sua localização, mas também a eleva a 

uma categoria de importância geoeconômica. Devido às alterações climáticas, esses 

recursos tendem a ser mais acessíveis, de forma a chamar ainda mais atenção das 

potências regionais sobre a região. Isso porque o Ártico não é um continente, mas sim uma 

enorme massa de gelo que flutua sobre as águas oceânicas. (FRANCO, 2014). 

O ecossistema local é de extrema fragilidade e é muito vulnerável às modificações 

humanas. Dessa forma, a intervenção do homem de forma direta e indireta causa alterações 

na estrutura da área. As emissões - em todo o mundo - de gases que contribuem para a 

mudança climática aceleram o derretimento das calotas polares do Ártico, elevando o nível 

do mar local, sendo que a cobertura de gelo hoje é praticamente a metade da registrada 50 

anos atrás. Apesar disso, as manifestações de ambientalistas são ineficazes em conter a 

                                                           
3
 Em azul está representado a linha que corresponde ao Círculo Polar Ártico, já em vermelho se encontra 

representada a linha que define as regiões onde a temperatura média do mês mais quente é inferior a 10ºC. 

Fonte: CIA, 2017. 
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expansão das companhias petrolíferas e de outros exploradores para a região. (FRANCO, 

2014). 

Quanto aos recursos naturais encontrados no Ártico, destacam-se dois focos da 

disputa dos Estados: petróleo e gás natural. Outras substâncias e minerais presentes na 

região e em suas proximidades também são cobiçadas pelos exploradores, como: o urânio, 

zinco, níquel, paládio, cobre, diamantes e ouro. Desses, destaca-se a produção de diamante 

bruto que corresponde a 25% do fornecimento mundial. Destaca-se também a pesca no 

Círculo Polar Ártico, que representa 10% do pescado mundial. Ademais, há na região uma 

das principais fontes a nível global, de níquel e paládio, além de também abrigar uma das 

principais reservas de cobre. (FRANCO, 2014; JUNIOR; ROSA; SIMÕES, 2016). 

O departamento de Geologia dos Estados Unidos, o United States Geological Survey 

(USGS), apontou em 2008 que 13% da reserva petrolífera mundial e 30% do gás natural 

não descobertos do mundo estariam localizados dentro do Círculo Polar Ártico. Do gás 

natural, estima-se que 70% estejam localizados no setor russo. (JUNIOR; ROSA; SIMÕES, 

2016).  

 

Figura II - Os recursos naturais presentes no território ártico russo4 
 

 

Fonte: THE ARCTIC INSTITUTE, 2017 

                                                           
4
 As manchas de cor cinza correspondem as áreas de prospecção de petróleo e gás, sendo que os círculos 

pretos correspondem a petróleo e os vermelhos a gás. Os quadrados pretos representam os locais de mineração 
e as linhas representam tubos – para o escoamento de tais recursos – já existentes. 
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Percebem-se na figura acima a dimensão e localização dos recursos de petróleo e 

gás no Ártico, assim como a distribuição da exploração. Com o degelo na região, porém, há 

a possibilidade de expansão e crescimento da exploração desses recursos. Antes mesmo 

de autorizadas as explorações para além dos territórios marítimos de cada Estado, já 

existem zonas de interesses conflitantes entre os países do norte do globo. (JUNIOR; 

ROSA; SIMÕES, 2016). 

Assim sendo, o degelo abre espaço para novas rotas marítimas que podem acelerar 

o tempo de viagem entre os países do norte do globo, fomentando o comércio e até mesmo 

o turismo. Abre, também, espaço para novas reinvindicações territoriais sobre o espaço 

marítimo e possivelmente para novos conflitos entre os Estados com limites no Oceano 

Ártico. Além de abrir mais espaço para a exploração dos recursos naturais, presentes em 

abundância no Ártico. 

 

2.2. Os povos indígenas do Ártico 

 

Apesar das condições inóspitas da região ártica, grupos de pessoas se 

estabeleceram na área há milhares de anos e aprenderam a lidar com esses fatores. 

Existem cerca de quatro milhões de habitantes no Ártico, sendo que 10% destes são 

indígenas, ou seja, indivíduos pertencentes a culturas nativas da região. Esse número varia 

de acordo com cada área, na parte ártica do Canadá esse número chega a 50% e na 

Groenlândia os indígenas representam a maioria da população. (ARCTIC COUNCIL, 2016).  

Há milhares de anos, o Ártico serviu como a ponte que espalhou a raça humana 

pelas Américas, através do estreito de Bering5, além disso, a região também foi uma 

importante rota de navegação Viking6, a qual os levou a serem os primeiros europeus a 

chegarem no continente americano. (BBC, 2016). As populações que lá permaneceram, 

como os Inuítes do Canadá e da Groenlândia, atraídas pela caça e a pesca abundante, 

desenvolveram meios próprios para lidar com as condições adversas do ambiente, como a 

falta de madeira para construções. Também passaram a vestir roupas feitas com peles de 

animais e a viver em casas feitas de neve compactada, popularmente conhecidas como 

iglus, além de se locomoverem através de trenós puxados por cães. (HAMILTON, 2008). 

Apesar disso, devido a vastidão da região ártica os grupos indígenas de diferentes territórios 

apresentam grandes diferenças entre si, sendo cada um deles uma cultura única, e existindo 

um grande número de etnias diferentes. 

                                                           
5
 O estreito de Bering é um estreito que liga os oceanos Pacífico e Ártico, através dos Estados Unidos e da 

Rússia. 
6
 Viking é um termo habitualmente usado para se referir aos navegadores, exploradores e comerciantes de 

origem nórdica, que exploraram grande parte da Europa e do Atlântico Norte há muitos séculos. 
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A exploração europeia e asiática no período “colonial” no Ártico se deu de forma 

menos penetrante e tardia considerando o tempo em que os nativos permaneceram em 

regiões árticas desde então. Desconsiderando as navegações Vikings, outros europeus só 

conheceram profundamente (e ainda assim com muito a se descobrir) as regiões árticas por 

volta do século XIX e por lá pouco se interessaram, devido a inabilidade da permanência e a 

- até então - falta de grandes recursos a serem explorados na área. (NATIONAL SNOW 

AND ICE DATA CENTER, 2016). 

Atualmente, tais povos nativos do Ártico enfrentam inúmeros desafios para a sua 

existência e a preservação de suas tradições. A Declaração da Organização das Nações 

Unidas (ONU) sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007, em seus artigos 3, 5, 30 

(parágrafo 1º) e 32 (parágrafo 1º) enfatiza que:  

 

“Artigo 3 
Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse 
direito determinam livremente sua condição política e buscam 
livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. 
Artigo 5 
Os povos indígenas têm o direito de conservar e reforçar suas 
próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e 
culturais, mantendo ao mesmo tempo seu direito de participar 
plenamente, caso o desejem, da vida política, econômica, social e 
cultural do Estado. 
Artigo 30 
1. Não se desenvolverão atividades militares nas terras ou territórios 
dos povos indígenas, a menos que essas atividades sejam 
justificadas por um interesse público pertinente ou livremente 
decididas com os povos indígenas interessados, ou por estes 
solicitadas. 
Artigo 32 
1. Os povos indígenas têm o direito de determinar e de elaborar as 
prioridades e estratégias para o desenvolvimento ou a utilização de 
suas terras ou territórios e outros recursos.’’ 
(DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DOS 
POVOS INDÍGENAS, 2008, p. 7, 16). 

 

Apesar do reconhecimento da soberania política e cultural dos indígenas por suas 

terras tradicionais, os direitos a terra e aos recursos naturais nela presentes por parte dos 

povos nativos são por vezes desrespeitados devido a colonização e a exploração 

sistemática destes por parte dos países da região. O surgimento de novas rotas comerciais 

no Ártico também tende a trazer desequilíbrios no modo de vida e nas tradições dos nativos, 

que não são consultados no que tange a esse fato. Além disso, o contato desenfreado - o 

qual tende a aumentar com o crescente turismo - entre os povos tradicionais e outras 

comunidades humanas tem levado a perda das instituições e tradições nativas, substituídas 

por costumes ocidentais. (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2016). Aliado as contestações sobre 

o direito da terra e da água, a mineração e a exploração de recursos naturais, o exercício de 
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atividade militares em regiões de soberania indígena também têm se tornado um grave 

problema enfrentado pelos nativos. (NELLEMANN; VISTNES, 2003). 

Ademais, a mudança climática e o derretimento das calotas polares têm se tornado 

um grande desafio para os povos nativos do Ártico. Por se tratar de um ecossistema muito 

sensível, essas mudanças impactam diretamente no modo de vida e na sobrevivência das 

comunidades do modo tradicional, além de a mudança climática estar diretamente ligada ao 

surgimento de novas rotas comerciais, e a exploração de recursos naturais que acarreta na 

crescente militarização da região. (EALÁT, 2015). 

 

2.3 A questão ambiental 

 

A questão ambiental, sem dúvida, é uma pauta de muita importância atualmente, 

principalmente no que tange as mudanças climáticas e os seus impactos. No preâmbulo7 da 

adoção do Acordo de Paris8 de 2015, é demonstrada a grande relevância que tal questão 

tomou nos diais atuais.  

“Reconhecendo que as mudanças climáticas representam uma ameaça 

urgente e potencialmente irreversível para as sociedades humanas e para o 
planeta e, portanto, requer a mais ampla cooperação possível de todos os 
países e sua participação numa resposta internacional eficaz e apropriada, 
com vista a acelerar a redução das emissões globais de gases de efeito 
estufa (...). ” 
(CONVENÇÃO QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE A MUDANÇA DO 
CLIMA, ADOÇÃO DO ACORDO DE PARIS, 2015, p. 1,2). 

 
 

Quando se trata do Ártico não é diferente, sendo um ecossistema vulnerável aos 

efeitos das mudanças climáticas a questão ambiental tomou enorme relevância para a 

região. Outro ponto importante é, que, a despeito do fato de haver divergências em relação 

a causa, o fato é que as calotas polares e o gelo do mar congelado ártico estão derretendo. 

(NATIONAL GEOGRAPHIC, 2016). Além de ser um grave problema ambiental o 

derretimento se configura como um fator de tensão entre os países da área. (KOPP, 2007).  

A mudança climática e o consequente derretimento do gelo têm como uma das 

maiores causas o dióxido de carbono9. Dentre os países com as maiores taxas de emissão 

deste na atmosfera estão EUA e Rússia, os dois países com maior proeminência na região 

ártica. (THE WORLD BANK, 2017). Devido a isso, a amplitude do gelo do oceano Ártico tem 

                                                           
7
 Preâmbulo corresponde a parte preliminar que antecede uma lei ou resolução.  

8
 O Acordo de Paris é um acordo no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) que foi assinado por 195 

países em 2015, entrando em vigor em 2016, tendo o objetivo central de fortalecer a resposta do mundo frente a 
ameaça da mudança climática. Pode ser considerado uma virada histórica na questão ambiental, sendo o maior 
acordo nesse sentido a nível mundial. (PHILLIPS, 2015.)  
9
 O dióxido de carbono é um composto químico que quando vindo da queima de combustíveis fosseis, como o 

petróleo e o gás natural, e liberado na atmosfera, tem um papel fundamental na mudança climática do planeta. 
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diminuído consideravelmente ao longo dos anos, sendo que em 2016 um novo recorde de 

degelo foi batido. (AMOS, 2016). 

Em contrapartida à crescente preocupação da comunidade internacional em relação 

ao degelo do Ártico, outra perspectiva vem ganhando força por meio dos países que 

possuem territórios na região, uma espécie de lobby10 pró-degelo. Essa perspectiva joga luz 

ao fato de que com o derretimento das geleiras, se aparece a possibilidade da exploração 

de campos de petróleo e jazidas de minerais (como ouro, diamantes e cobre) que hoje se 

encontram inacessíveis e cuja as proporções permanecem incalculáveis. Aliado a isso, tem-

se o fato de que esses campos de exploração se situam em uma zona mais estável do que 

o Oriente Médio, a região que atualmente é a maior fonte de petróleo do mundo. (KOPP, 

2007). 

Outro foco de interesse no Ártico provocado pelo degelo também vem surgindo no 

que se refere aos países da região. O surgimento de novas rotas de comunicação, dentre 

elas a Passagem Noroeste, joga luz ao fato de que esta diminuiria a distância entre Europa 

e Japão em 7 mil km, e em 8 mil km a distância entre os Estados Unidos e a China. (KOPP, 

2007). A cada ano a navegabilidade desta nova rota se torna maior no mesmo compasso 

em que o oceano Ártico congelado diminui sua amplitude.  

 

Figura III - Histórico e previsão da amplitude do oceano Ártico congelado 

 

Fonte: THE ARCTIC INSTITUTE, Visualizing the Arctic, 2017 

                                                           
10

 Lobby pode ser definido como uma atividade de pressão realizada por um grupo de interesse sobre um tipo de 

poder, visando influenciá-lo a fim de conseguir algum objetivo. 
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2.3.1 As novas rotas comerciais  

 

O avanço das mudanças climáticas vem fazendo com que o gelo do Ártico derreta 

com mais intensidade, provocando diversos impactos não apenas nas regiões onde este se 

encontra, mas no planeta inteiro. Isso se deve ao fato de que a água proveniente do 

derretimento do gelo deságua em todos os oceanos, o que pode se tornar uma ameaça as 

cidades litorâneas, devido ao aumento do nível do mar. (CALIXTO, 2016).  

O derretimento acelerado do gelo no Ártico também vem provocando mudanças no 

ordenamento da região, como no que tange ao surgimento de novas rotas marítimas em 

áreas antes permanentemente congeladas, sendo um dos fatores que vem acirrando a 

tensão entre os países interessados na região. Dentre as possibilidades de surgimento de 

novas rotas no Ártico, estão a Rota do Norte, que passa pela Escandinávia11 e ao longo do 

território russo, e a Passagem Noroeste que passa através do território do Canadá e do 

Alasca (EUA). (KOPP, 2007). 

Apesar de diversos países afirmarem que estão contribuindo na tentativa de 

solucionar os problemas causados pela mudança climática, esta contribuição se torna 

controversa quando a mesma vem trazer benefícios econômicos. Com o derretimento do 

gelo novas rotas marítimas para navegação comercial estão sendo abertas na região ártica, 

facilitando o comércio entre os continentes. Projeções mostram, que nos próximos vinte 

anos, essas novas rotas comerciais se abrirão entre os oceanos Pacífico e Atlântico, 

reduzindo o tempo de viagem para a Ásia em 40% a partir dos mercados ocidentais. 

Permitindo assim mais agilidade nas exportações de recursos naturais da Rússia para 

China, Japão e Ásia meridional, assim como dos EUA e da Europa para esses mercados 

asiáticos. (KOPP, 2007). 

                                                           
11

 Escandinávia é uma região geográfica e histórica da Europa, que compreende a Dinamarca, a Noruega e a 

Suécia.   
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Figura IV - As novas rotas marítimas do Ártico12 

 

Fonte: THINKSTOCK, BBC, 2016 

Apesar da vantagem da Rússia na exploração do Ártico, o mesmo não foi o único 

país a investir e confiar na importância econômica que a área terá com as aberturas dessas 

novas rotas nos anos que virão. Existe uma disputa entre diversos países da região para 

assegurarem seus direitos sobre a área. A China, país não-ártico, também possui interesse 

na região, e investe em estratégias comerciais relativas ao petróleo do mar da Islândia, 

sendo que os dois países já possuem acordos comerciais.  

O país também fortaleceu suas ligações com a Rússia ao assinar um acordo para 

exploração de petróleo no Ártico russo. A diminuição do tempo de viagem para a 

comercialização de produtos também interessa à China, pois 50% do seu PIB depende do 

comércio marítimo. (DETROY, 2016). Segundo o Instituto de Pesquisa Polar da China, o 

país tem grande necessidade de investir na navegação do Ártico, visto que esta se tornará 

muito importante a longo prazo, o mesmo Instituto sugeriu ainda que até 2020 de 5% a 15% 

do valor total do saldo de comércio chinês, cerca de 500 bilhões de dólares, poderão passar 

pelo Ártico. (VIDAL, 2014). 

Porém sabe-se ainda que, apesar da vitalidade da nova rota para a China, o país 

não será o único a se beneficiar desta pois países do Ocidente e do Oriente tem pretensões 

econômicas na região e empresas americanas, canadenses, japonesas, sul-coreanas e 

britânicas pretendem utilizar a rota para seus interesses. (VIDAL, 2014). Vale ressaltar que 

em 2016, um cruzeiro britânico inaugurou uma das rotas marítimas do Ártico para o turismo, 

a Passagem Noroeste, abrindo uma nova possibilidade de exploração comercial na região, 

                                                           
12

 A linha verde representa a Rota Norte e a linha vermelha representa a Passagem Noroeste. 
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além de indicar que a navegabilidade desta rota já está bastante avançada. (MCGRATH, 

2016). 

           Sendo assim, pode-se perceber que as mudanças climáticas trarão benefícios para 

diversos países árticos, e a partir desses interesses específicos e da necessidade de afirmar 

direitos de propriedade sobre a região, uma tensão vem surgindo na área. Enquanto isso, as 

novas rotas comerciais vem sendo objeto de interesse de países de todo o mundo, podendo 

ter até impacto no comércio exterior brasileiro. Observam e almejam vantagens econômicas 

na área ainda países como Reino Unido, Japão e Coreia do Sul. Visto isso, percebe-se que 

a questão ambiental fica em segundo plano frente as possibilidades que as novas rotas 

comerciais trazem, o que poderá ter impactos por todo o planeta. (ALENCASTRO, 2015; 

HALLIMAN, 2014). 

2.4 A questão militar 

 

Em 2015, no Parlamento russo, em uma discussão sobre o interesse estratégico no 

Ártico, o presidente do conselho de especialistas em Ártico e Antártida, Viacheslav Shtyrov 

afirmou que existiria ‘’ uma grande possibilidade de que o Ártico russo seja a primeira linha 

de defesa em caso de um conflito militar global, porque essa é a direção mais provável em 

caso de um ataque com misseis nucleares do adversário.’’ (BONET, 2015). A priori, essa 

afirmação parece não condizer com a realidade, baseado na figura do mapa-múndi a qual 

estamos acostumados, porém, quando fazemos uso de uma projeção azimutal polar13 - que 

estampa a bandeira da Organização das Nações Unidas (ONU) – é possível notar a 

proximidade dos territórios árticos para com o resto do mundo. 

 Na geopolítica clássica do começo do século XX, o Ártico nunca teve muito valor por 

suas posições tidas como isoladas, aliado a impossibilidade de navegação na época. 

Apenas na Guerra Fria a região ártica teve seu papel revisitado, visto a possibilidade de uso 

do seu espaço aéreo para fins de lançamento de mísseis nucleares. Em tempos mais 

recentes, o interesse no Ártico também foi marginalizado devido a aparente falta de 

oportunidades econômicas. (DUARTE; SUDBRACK, 2016).  

Apesar disso, a descoberta, em 2016, de uma base militar da Alemanha nazista no 

Ártico lançou luz ao fato de que o interesse geoestratégico na região já ocorria antes da 

Guerra Fria. Tal base entrou em operação em 1943 e foi abandonada e deliberadamente 

destruída um ano depois, situando-se em uma ilha do arquipélago de Francisco José, hoje 

pertencente a Rússia, a base providenciou inúmeros comandos militares para o exército 

                                                           
13

 Uma projeção azimutal é uma projeção cartográfica que é obtida a partir de um ponto da superfície terrestre, 

sendo que este ocupa o centro da projeção. Uma projeção azimutal polar é a modalidade desta onde um polo 
ocupa a posição central. (MENDONÇA, 2007). 
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alemão a partir de dados meteorológicos. Devido a sua posição estratégica, atualmente a 

Rússia almeja construir uma base militar na mesma localidade. (KHAN, 2016). 

Com o advento da Guerra Fria, o Ártico foi alçado ao posto de zona de interesse 

geoestratégico por parte das grandes potências. A presença militar na época era largamente 

mais presente por parte da antiga União Soviética, a título de comparação, a frota de 

submarinos desta chegava a 170 unidades, sendo 45 nucleares, hoje a Rússia possui 33 

destes, sendo 9 nucleares. (DUARTE; SUDBRACK, 2016). A política para o Ártico da União 

Soviética na época da Guerra Fria também foi responsável pela criação e operação de 

diversas bases no território ártico russo atual. 

Por se tratar de um ambiente inóspito, a exploração militar no Ártico requer certos 

tipos de capacidades bélicas. Os submarinos, amplamente conhecidos, são de grande 

necessidade devido ao fato de a região ártica ser primariamente um oceano. Porém, um 

diferencial no que tange a estes, são os chamados submarinos nucleares, que são movidos 

a propulsão nuclear, o que possibilita que estes permaneçam por um longo período debaixo 

da água, diferente dos submarinos comuns. Atualmente só seis países no mundo possuem 

exemplares deste último, dentre eles, estão os Estados Unidos e a Rússia. (ROSA, 2013). 

Uma frota naval desenvolvida também é necessária para a exploração no Ártico, e além 

disso, uma frota polar é fundamental nesta. Uma frota polar, consiste de navios quebra-gelo 

(capazes de navegar no mar congelado), sendo que as unidades nucleares deste também 

são diferenciais, por poderem permanecer no mar por longos períodos sem precisar ir até a 

costa. 

 

2.4.1 A soberania no Ártico 

 

Por estar localizado em uma das áreas mais estratégicas do globo, havendo 

possibilidade de ser um caminho de rotas marítimas de comércio futuramente, o Ártico é de 

interesse de vários Estados que desejam exercer soberania sobre a região. A incansável 

corrida por recursos naturais congelados no território e o gradativo derretimento das calotas 

polares, tem evidenciado uma série de disputas entre os Estados costeiros da região: 

Canadá, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca e Rússia. (GONZÁLEZ, 2012). 

É necessário ressaltar que a Convenção das Nações Unidas sobre o direito do Mar, 

de 1982, estabelece a soberania de um país em até 22,2 km de a partir de sua costa, e 

considera sua Zona Econômica Exclusiva (ZEE), 360 km contados a partir da costa. Já as 

águas internacionais, como grande parte do oceano Ártico, pertencem a todos, e 

subsequente mente, a ninguém. Porém, através de protocolos da Convenção, pode-se 

contestar geologicamente as ZEE´s. Países como a Rússia e a Dinamarca já o fazem 
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formalmente desde a década passada, visando ampliar sua Zona Econômica Exclusiva. 

(KOPP, 2007).  

A Rússia e o Canadá abrangem a maior parte costeira do Ártico, sendo a disputa 

principal pelo controle da área dada por esses dois atores. Porém quem lidera a exploração 

há décadas são os russos, que vem aumentando o interesse nessa região, enviando 

pesquisadores a expedições ao Ártico e até originando uma comissão exclusiva para a 

pesquisa do território, visando reclamar geologicamente áreas como sendo território russo. 

(CLARIN, 2015).  

Apesar de serem a maior economia do mundo, os Estados Unidos ficam em segundo 

plano quando se trata da política estratégica do Ártico, mesmo reclamando soberania por 

meio do Alasca. Em oposição à Rússia, os Estados Unidos não possuem portos na região e 

sua frota naval no Alasca está defasada. Os estadunidenses não participam da Convenção 

das Nações Unidas sobre o direito do Mar e assim, não são capazes de tomar medidas 

jurídicas em prol de seus objetivos. Por causa disso, os EUA partem para uma estratégia de 

cooperação militar com os outros Estados por meio de acordos, a fim de demarcar seus 

interesses na região, frente a um conflito no Ártico. (DN, 2017).   

Ao contrário do Ártico, a Antártida, o outro polo do planeta, está em uma área 

comum, visto que nenhum Estado exerce soberania sobre ela; como regulado pelo Tratado 

da Antártida, assinado em 1 de dezembro de 1959 pelos Estados que se comprometeram a 

utilizar o continente apenas para fins pacíficos, como área de pesquisa científica. O tratado 

estabelece aos signatários o congelamento de todas as pretensões territoriais, exploração 

mineral, proibição de toda atividade militar e preservação do sistema antártico. O tratado da 

Antártida foi visto como um ótimo exemplo de cooperação internacional. Diferentemente da 

Antártida, o Ártico situa-se em uma área bastante estratégica e não é considerado um 

continente, mas sim um oceano coberto de gelo, o que ocasiona uma maior disputa pela 

região, sendo que se nota a falta de um tratado que estabeleça até que ponto o Ártico é um 

bem comum da humanidade. (VIEIRA, 2006).  

Desta forma, o Ártico surge como uma área de densos interesses, tensões e possível 

cooperação entre Estados. Além de abordar um debate relativo as mudanças climáticas, 

abrange também uma discussão sobre a segurança energética, o comércio internacional e 

as fontes de poder da política global. A disputa pela soberania da região tem criado um 

quadro político peculiar e de certa maneira, preocupante. Até o momento, os Estados 

presentes no Ártico têm resolvido questões e disputas diplomaticamente, num processo 

pacífico e sem intervenção militar. Mas ainda assim a possibilidade de um conflito armado 

pelo controle da região não é descartada, visto que questões controversas ainda não foram 

solucionadas. (HART; JONES; STEVEN, 2012). 
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Figura V - Disputas territoriais no Ártico 

 

Fonte: STRATFOR, 2015 

2.5 A Guerra Fria sobre o Ártico  
 
O Ártico não é apenas o oceano Ártico, mas sim as partes norte de três 
continentes, Europa, Ásia, e América. É o lugar onde três regiões se 
encontram, a Eurásia, a Norte Americana e o Pacífico Asiático, onde as 
fronteiras se aproximam umas das outras e os interesses dos Estados 
pertencentes a blocos militares mutualmente opostos e os não-alinhados se 
cruzam (...) Deixe o Norte do globo, o Ártico, se tornar uma zona de paz. 
Deixe que o Polo Norte seja um polo de paz.  
(GORBACHEV, M. Discurso em Murmansk, 1º de outubro de 1987, p. 3,4, 
tradução nossa

14
). 

 

O discurso de Mikhail Gorbachev, último presidente da União Soviética, ao fim da 

Guerra Fria, mostra os últimos momentos da política para o Ártico do antigo Estado 

socialista, já se transformando em uma política de apaziguamento para a região. Esse 

discurso mostra o potencial do Ártico como zona de conflito, o qual insiste em perdurar 

muitos anos depois do fim do embate que marcou gerações.  

Em 2007, o então vice-presidente da Duma (o parlamento da Rússia), o deputado 

Artur Chilingarov, a bordo de um submarino e acompanhado de uma frota polar, fincou uma 

bandeira russa de titânio nas profundezas do fundo do mar do Polo Norte. Após isso o 

deputado declarou: ‘’ Tocar o fundo do mar numa profundidade dessas é como dar o 

primeiro passo sobre a Lua ‘’. (KOPP, 2007). Apesar do gesto teatral e sem valor jurídico, a 

partir daí foi instaurado e mostrado a público a pretensão russa sobre grandes fatias do 

                                                           
14

 The Arctic is not only the Arctic Ocean, but also the northern tips of three continents: Europe, Asia and 

America. It is the place where the Euroasian, North American and Asian Pacific regions meet, where the frontiers 
come close to another and the interests of states belonging to mutually opposed military blocs and nonaligned 
ones cross (...). Let the North of the globe, the Arctic, become a zone of peace. Let the North Pole be a pole of 
peace.  
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território ártico, podendo este fato ser tido como o estopim para o escalamento do conflito 

tácito15, que perdura até hoje.  

Os interesses econômicos de Moscou na região se misturam com os estratégicos, os 

recursos naturais em abundância aliado as novas rotas comerciais explicam o interesse da 

Rússia em contestar seus limites de soberania. Para tanto, o país vem fortalecendo suas 

defesas e reativando - além de estar criando novas - bases militares. (BONET, 2015). O 

pioneirismo russo na região fez com que houvesse reações por parte dos outros países com 

território no Ártico. Vale ressaltar que dos oito países árticos, cinco fazem parte da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)16.  

Os EUA, cujo território no Ártico corresponde ao Alasca, tem pretensões econômicas 

na região, além de ser um grande beneficiário das novas rotas comerciais em vias de 

surgimento. O país também contesta parte do oceano Ártico para si, porém este, por não 

assinar nem ratificar a Convenção da ONU sobre o direito do Mar não tem qualquer direito 

legal de fazer tal contestação. (KOPP, 2007). Em 2009, o país lançou as diretrizes de sua 

política no Ártico, essa foca em interesses de segurança, e destaca que o país está pronto 

para salvaguardar tais interesses em conjunto com outros países, como no que concerne à 

liberdade de navegação. (DUARTE; SUDBRACK, 2016). 

No que tange a questão militar, os EUA têm largamente a maior força de guerra do 

mundo, porém quando se trata de regiões polares o país é modesto em suas capacidades. 

Dispondo de apenas três quebra-gelos, contra dezoito (sendo sete nucleares) da Rússia, os 

EUA largam em desvantagem no mar congelado, porém apesar disso, não se deve 

desconsiderar os números da frota naval convencional estadunidense. (DUARTE; 

SUDBRACK, 2016).  

Não tão distante dos interesses de Estados Unidos e Rússia, o Canadá também 

reivindica uma porção do oceano Ártico, porém a grande contestação do país é a respeito 

da Passagem Noroeste. Essa nova rota passa por meio do seu território o que garantiria o 

direito de o país deter soberania sobre ela, porém os EUA e a União Europeia afirmam que 

esta se encontra em águas internacionais. (DUARTE, SUDBRACK, 2016). Devido a isso e a 

fim de garantir seus direitos sobre a região, o Canadá começa a colocar em operação bases 

militares ao largo da nova rota. (PUGLIESE, 2016). 

                                                           
15

 Tácito pode ser definido como algo que não é formalmente expresso, ou que não é preciso dizer visto estar 

implícito ou subentendido. 
16

 A OTAN é uma aliança militar intergovernamental fundada em 1949. A partir do Tratado do Atlântico Norte se 

formou tal organização internacional, que é baseada em um sistema de defesa mútua no qual seus Estados-
membros concordam em uma resposta coletiva a um ataque por qualquer Estado ou grupo fora da organização. 
O orçamento militar da OTAN corresponde a mais e 70% dos gastos militares do mundo inteiro. (ERLANGER, 
2014). Atualmente a organização conta com 28 membros, sendo países como: Estados Unidos, França e Itália. 
Dos países árticos cinco fazem parte da OTAN, sendo: Estados Unidos, Canadá, Islândia, Dinamarca e Noruega. 



18 

 

A Noruega, país com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)17 do mundo, 

depende ativamente de recursos naturais como o petróleo e o gás natural, para manter a 

qualidade de vida de sua população. Devido a isso, o país, interessado em proteger seus 

direitos vem aumentando a presença militar na região, porém anunciando que os fins destas 

ações são pensados visando a preocupação ambiental. A Noruega, junto com a Dinamarca 

e os seus vizinhos da Escandinávia (Suécia e Finlândia, os únicos países árticos além da 

Rússia que não fazem parte da OTAN), vem nos últimos anos realizando exercícios militares 

em conjunto com a aliança militar em resposta as movimentações russas. A OTAN, cujo os 

membros pressionam para o aumento da presença na região, vem ao longo dos anos 

trabalhando para exercer poder na área, sendo responsável pela defesa da Islândia, país 

sem exército. (DUARTE; SUDBRACK, 2016). 

Em contrapartida as movimentações dos outros países árticos, a Rússia pretende até 

2020 modernizar largamente seu arsenal bélico no Ártico. Esse projeto envolve desde a 

construção de 51 novos navios de guerra, passando pela criação de uma brigada 

especializada até a implantação de um complexo militar-industrial. (DUARTE; SUDBRACK, 

2016). A partir disso, percebe-se que essas movimentações e exercícios militares acabam 

por militarizar o Círculo Ártico de tal forma que não se via desde o século passado, fazendo 

com que uma nova Guerra Fria renasça no norte do globo.  

                                                           
17

 O IDH representa uma medida para comparar e classificar os países a partir de seu grau de desenvolvimento 

humano, podendo ser considerados desenvolvidos, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos.  
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Figura VI - A militarização do Ártico18 

 

Fonte: Mike Nudelman, 2015 

 

Aliado a isso, tem-se que na atual conjuntura a segurança no Ártico é definida por 

atores árticos e não-árticos. Apesar disso, o Conselho do Ártico, o principal órgão 

multilateral que trata de questões árticas, a despeito do fato de aceitar em seu escopo 

outros países e órgãos com interesse na região, só considera os oito árticos como com 

direitos de decidir as questões que concernem a região. (ARCTIC COUNCIL, 2017). 

Ademais, em 2008, os cinco países costeiros do oceano Ártico (Canadá, Dinamarca, EUA, 

Noruega e Rússia), se reuniram e produziram a Declaração de Ilulissat, a qual afirma que só 

cabe a estes países decidirem sobre questões relativas aos seus impasses na região, 

gerando insatisfação nos outros Estados árticos. (DUARTE; SUDBRACK, 2016). 

Os procedimentos do Conselho do Ártico aliado a Declaração de Ilulissat 

desagradaram em grande parte as outras nações com interesse nas regiões árticas. Países 

como o Reino Unido e a Alemanha, que já fazem parte do Conselho do Ártico, de olho nos 

recursos naturais e principalmente nas novas rotas de comércio contestam o monopólio de 

decisão dos países árticos. A Alemanha desponta como o país europeu não-ártico mais 

                                                           
18

 Os círculos vermelhos correspondem a bases militares russas e os círculos azuis correspondem a bases 

militares de outros países. Em marrom estão destacados os campos de exploração de petróleo e gás natural. 
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interessado na região, sendo que seus interesses vão desde as novas rotas comerciais, 

passando pela pesca e até o armazenamento de resíduos nucleares na área. (DUARTE; 

SUDBRACK, 2016). 

Porém, apesar disso, o país não-ártico mais interessado na região é a China. O país, 

está no centro do foco das novas rotas comerciais que buscam exatamente o contato com 

os mercados asiáticos, e, dona da maior força marítima do mundo, a China seria impactada 

diretamente com os novos caminhos. Além disso, o país necessita de grande quantidade de 

petróleo para o seu desenvolvimento, e para tanto procura evitar os pontos de tensão do 

Oriente Médio. O país também vem tendo grande interação com a Rússia, ambos fecharam 

acordos para a participação chinesa na exploração do petróleo russo. (DUARTE; 

SUDBRACK, 2016). Outro ponto importante do interesse chinês na região é a modernização 

de sua frota polar. O país, que já é dono do maior quebra-gelo do mundo, vem investindo na 

construção de novos exemplares, que o deixarão com navios maiores e mais avançados do 

que Estados Unidos e Canadá (DUARTE; SUDBRACK, 2016). 

Visto isso, tem-se que o interesse das grandes potências no Ártico só tende a 

crescer com as vantagens econômicas que a região apresenta. Aliado a isso, a crescente 

militarização vem provocando conflitos diplomáticos na área e tem potencial para se 

transformar em um conflito militar real. A mercê disso, estão a preocupação ambiental e os 

povos indígenas do Ártico, que muitas vezes não são levados em conta na tomada de 

decisões por parte dos Estados. Dito isso, tem-se que o modelo de cooperação na região se 

configura no Conselho do Ártico, órgão que sem dúvida terá um papel importante na 

resolução desses impasses nos próximos anos.  

2.5.1 A situação em 2018 

Em 2018, a Guerra Fria do Ártico estará rodeada de incertezas. Somado aos fatores 

de tensão já mencionados, tem-se que o governo dos EUA, de Donald Trump, vem 

colocando a preocupação ambiental em último plano e em contrapartida vem concentrando 

seus esforços na busca por recursos naturais. Aliado a esse fato tem-se que o país mais do 

que dobrou seu orçamento militar em comparação com os anos anteriores. Além disso, o 

atual Secretário de Estado do país, Rex Tillerson, que é ex-presidente da Exxon Mobil, a 

maior petroleira privada do mundo, já foi condecorado pelo governo da Rússia, o que gera 

uma certa incerteza acerca dos rumos da relação estadunidense com o governo russo, 

gerando dúvidas nos outros países com pleitos para o Ártico.  

Porém em 2018 um fato é claro, a tensão e a militarização da região cresceram à 

níveis alarmantes, os países árticos – e não-árticos – vêm buscando fazer valer seus 

interesses na região através dos meios militares. Tal situação, com a questão ambiental e a 

dos povos indígenas deixadas de lado, define o caráter urgente de discussão da mesma. 
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Levando em consideração o histórico do acirramento da Guerra Fria do Ártico, tem-se que 

os países vêm há algum tempo militarizando a região, e aumentando suas capacidades 

bélicas, com as alianças sendo consolidadas, porém com as ameaças se dando de maneira 

velada e o conflito transcorrendo tacitamente, sem que nenhuma discussão fosse feita a fim 

de tentar conter a situação. 

No decorrer do ano de 2017, o conflito desenrolou-se nos moldes anteriores, com 

exercícios militares, aumento das capacidades bélicas e sem confrontos diretos entre os 

países. Porém, em novembro do mesmo ano, a Rússia – através de seu exército – lançou 

uma série de ações no Ártico, passando por uma invasão do espaço aéreo do Alasca até a 

realização do maior treinamento militar na região até então, a partir disso, o país declarou 

que não mediria esforços, considerando a alternativa do conflito direto, para obter as áreas 

no Ártico que considera de direito do país.  

Tal ato gerou um enorme aumento do nível de tensão entre os países da região, 

sendo que uma reunião ministerial extraordinária do Conselho do Ártico foi realizada em 

dezembro, visando definir as ações a se tomar para conter um conflito generalizado na 

região. Nesta se decidiu pela necessidade de se discutir assuntos de segurança no órgão, 

sendo que as votações passaram a não ser mais por consenso. Também se decidiu pela 

convocação de um encontro entre todos os membros do órgão, sejam permanentes ou 

observadores, a ser realizada em maio de 2018, na Finlândia, visando debater tais questões 

urgentes do Ártico. 

 

3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

 

Nesta seção serão apresentadas as funções, o histórico e as dinâmicas relativas ao 

comitê, além de suas particularidades. Inicialmente apresentaremos o Conselho do Ártico, 

seus propósitos e o seu modo de funcionamento. Logo após, passaremos aos modelos de 

participação como membro do órgão, como: Estados Membros, Participantes Permanentes 

ou Membros Observadores. Por fim, apresentaremos os tratados já celebrados pelo órgão. 

3.1 O Conselho do Ártico 

 

O Conselho do Ártico é um fórum para discussões políticas e de interesses comuns 

entre os governos dos países árticos e os seus habitantes. Em 1989, por iniciativa da 

Finlândia, os governos dos oito países árticos se encontraram em prol do desenvolvimento 

de políticas de cooperação na região ártica entre os mesmos. O resultado disso foi a criação 

da Estratégia de Proteção Ambiental do Ártico em 1991, uma declaração que visava a 

proteção do ambiente ártico. Esse processo de cooperação levou a assinatura da 
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Declaração de Ottawa, em 1996, em Ottawa, no Canadá, que estabelecia o Conselho do 

Ártico. (ARCTIC COUNCIL, 2016). 

O Conselho atua como um fórum de cooperação com atuação nas áreas de 

desenvolvimento sustentável, biodiversidade, mudança climática, conservação, recursos de 

energia, poluição, preparo para emergências e desenvolvimento das condições de vida dos 

habitantes do Ártico, incluindo os povos indígenas. 

               A estrutura do Conselho é baseada em grupos de trabalho, sendo estes: o 

Programa de Ação contra Contaminantes, o Programa de Avaliação e Monitoramento, o 

Grupo de Conservação da Fauna e da Flora, o Grupo de Prevenção de Emergências, o 

Grupo de Proteção do Ambiente Marinho e o Grupo de Desenvolvimento Sustentável. O 

Conselho também realiza seus propósitos através de forças tarefa, como a Força Tarefa de 

Cooperação Marinha, a Força Tarefa de Infraestrutura de Telecomunicações e a Força 

Tarefa de Cooperação Científica. (ARCTIC COUNCIL, 2016). 

Através dessa estrutura o órgão produz dados científicos que ajudam os Estados a 

tomarem suas decisões. Os representantes dos países do Conselho são chamados de 

Oficiais Sênior do Ártico, escolhidos por seus países para representa-los. São geralmente 

diplomatas que monitoram os acontecimentos do Conselho e agem de acordo com as 

ordens dos seus respectivos Ministérios do Exterior. Os Oficiais se reúnem pelo menos duas 

vezes por ano, e todos os participantes se reúnem nos Encontros Ministeriais, onde 

geralmente se tem a presença das autoridades dos Estados, e que acontecem sempre no 

período de dois anos do mandato rotativo da presidência do órgão, no país que no momento 

ocupa a presidência. (ARCTIC COUNCIL, 2016). 

A presidência do Conselho é rotativa, de um mandato de dois anos, o primeiro país a 

presidir o órgão foi o Canadá (1996-1998). Recentemente a presidência esteve no mandato 

dos Estados Unidos (2015-2017), sendo que atualmente a mesma se encontra no mandato 

da Finlândia (2017-2019).  

Vale ressaltar que o Conselho do Ártico é um fórum, sendo assim não possui 

nenhum orçamento programado, as iniciativas do órgão são apoiadas pelos Estados árticos 

e outras entidades. O Secretariado do Conselho do Ártico, é um escritório administrativo que 

cuida das questões logísticas do órgão, com sede em Tromsø, na Noruega. Com o aumento 

do interesse internacional pela questão da mudança climática e por assunto árticos a 

importância política do Conselho também aumentou. Com a crescente militarização da 

região e as novas disputas por recursos e de soberania, aliado ao fato de que Estados não-

árticos querem ter mais poder decisório no órgão, o Conselho aparece como uma 

oportunidade para a discussão de tais temas, sendo que o escalamento do conflito se revela 

um grande desafio para a cooperação entre os países. 
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Os participantes do Conselho do Ártico estão divididos em: Estados Membros, 

Participantes Permanentes e Membros Observadores. Além disso, o órgão também já 

aprovou dois tratados internacionais desde a sua criação. 

 

3.1.1 Estados Membros    

 

Os Estados Membros do Conselho do Ártico consistem dos oito Estados árticos: 

Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia e Rússia. As 

decisões do Conselho são tomadas por estes Estados, os únicos com poder decisório no 

órgão, com total envolvimento dos Participantes Permanentes. Vale ressaltar que o 

Conselho do Ártico não pode obrigar ou forçar os Estados Membros a cumprirem as 

recomendações e deliberações do órgão, nem sancionar os mesmos caso não as cumpram, 

sendo que a responsabilidade e autonomia em segui-las pertence a cada Estado. 

3.1.2 Participantes Permanentes 

 

Participantes Permanentes é o termo comum para as organizações que representam 

os povos indígenas no Conselho do Ártico. Sendo que dos quatro milhões de habitantes do 

Ártico, aproximadamente 500.000 mil pertencem a povos indígenas, a participação destes é 

fundamental para os debates realizados no órgão. Os Participantes Permanentes têm 

plenos direito de consulta acerca das decisões e negociações do Conselho.  

Essa categoria é aberta para as organizações de povos indígenas que representem 

um único povo que vive em um ou mais Estados árticos ou que representem um ou mais 

povos que vivam em um único Estado ártico. O Secretariado dos Povos Indígenas serve os 

seis Participantes Permanentes, que atualmente são: a Associação Internacional Aleúte 

(AIA), o Conselho Ártico Athabaskan (AAC), o Conselho Internacional Gwich’in (GCI), o 

Conselho Circumpolar Inuíte (ICC), a Associação Russa dos Povos Indígenas do Norte 

(RAIPON) e o Conselho Sami (SC). Sendo assim, nota-se que os Participantes 

Permanentes representam uma característica única do Conselho do Ártico, a qual deverá 

aumentar de importância à medida que as disputas florescem na região.  

3.1.3 Membros Observadores  

 

O status de observador no Conselho do Ártico é aberto a Estados não-árticos, assim 

como para organizações intergovernamentais, interparlamentares e não-governamentais de 

cunho global ou regional, desde que o Conselho determine que podem contribuir para o 

órgão. O Conselho estabelece alguns critérios para a admissão de observadores, tais como: 
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aceitar e fomentar os objetivos do Conselho do Ártico, reconhecer a soberania e os direitos 

soberanos dos Estados árticos, reconhecer o aparato legal que se aplica ao oceano Ártico 

(como a Convenção do Mar da ONU), reconhecer os valores, tradições e interesses dos 

povos indígenas do Ártico e seus habitantes em geral e demonstrar vontade e capacidade 

financeira para contribuir com o trabalho dos Participantes Permanentes. O país deve ainda 

demostrar seus interesses no Ártico e compartilhar seu conhecimento deste com os demais. 

(ARCTIC COUNCIL, 2016). 

Sendo que as decisões do Conselho são unicamente tomadas pelos oito Estados 

árticos, com o envolvimento dos Participantes Permanentes, os membros observadores tem 

direitos específicos no que tange a estrutura do órgão. Os observadores podem ser 

convidados para os encontros do Conselho, com o status de observador garantido, além 

disso, o primeiro papel dos observadores é trazer contribuições relevantes para o Conselho, 

através dos grupos de trabalho. Aliado a isso, os observadores podem propor projetos 

através de algum Estado ártico ou Participante Permanente, desde que esse projeto não 

exceda o financiamento proposto por algum dos Estados árticos. (ARCTIC COUNCIL, 

2016). 

             Os membros observadores nas reuniões do Conselho, podem fazer declarações 

assim como os Estados árticos e os Participantes Permanentes, apresentar declarações 

escritas, apresentar documentos e dar suas opiniões sobre as questões em discussão. São 

doze os países que atualmente fazem parte do Conselho do Ártico como membros 

observadores, sendo: França, Alemanha, Países Baixos, Polônia, Espanha, Reino Unido, 

China, Itália, Coreia do Sul, Singapura e Índia. Além destes, também tem caráter de 

observador no Conselho, nove organizações intergovernamentais, tais como: o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). 

Onze organizações não-governamentais também fazem parte do órgão, como: o Fundo 

Mundial para a Natureza (WWF).  

Outras organizações intergovernamentais ou não-governamentais vêm tentando ser 

aceitas no Conselho, assim como outros Estados que também almejam a vaga como forma 

de se inteirar das possibilidades árticas, dentre esses, o Brasil vem a alguns anos tentando 

obter esse status. (ESTADÃO, 2012). Como a questão ártica se configura como uma 

questão de relevância mundial, os Estados não-árticos observadores do Conselho, muitos 

deles interessados nas possibilidades da região, vem ao longo dos últimos anos 

pressionando para conseguir mais espaço dentro do órgão, como até mesmo o direito a 

participação nas decisões, até então estes não conseguiram, porém certamente esta será 

uma pauta recorrente nas reuniões do Conselho.  
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3.1.4 Tratados  

 

Em seu papel de promover um fórum para a cooperação entre os países árticos, o 

Conselho já aprovou dois tratados19 entre os oito Estados Membros. O primeiro foi o Acordo 

de Cooperação em Busca Marítima e Aeronáutica e Resgate no Ártico, resultado de uma 

força tarefa, criada em 2009, para desenvolver um mecanismo internacional para a 

cooperação em operações de busca e resgate na região ártica. Este tratado foi assinado em 

2011 e entrou em vigor em 2013. Já o segundo tratado aprovado foi o Acordo de 

Cooperação em Prevenção e Reação em casos de Poluição Marinha por Petróleo no Ártico, 

que foi resultado de outra força tarefa, criada em 2011, que tinha como objetivo criar um 

mecanismo internacional para a prevenção e reação no que tange a poluição marinha por 

petróleo, sendo que este tratado foi assinado em 2013. (ARCTIC COUNCIL, 2016). 

3.2 A situação em 2018 

 

O acirramento da Guerra Fria do Ártico fez com que o debate de assuntos de 

segurança no Conselho se mostrasse urgente, sendo que este foi aprovado em reunião 

ministerial extraordinária dos Estados Membros no fim de 2017. Com essa aprovação, as 

votações do órgão também deixaram de ser por consenso, devido aos interesses 

conflitantes de seus membros. Ademais, tem-se que o Conselho aparece como uma das 

únicas formas capazes de levar os países interessados no Ártico a resolverem suas 

divergências de forma pacífica. Por fim, vale ressaltar que em 2018 se tem uma enorme 

pressão por parte dos Membros Observadores do Conselho para que estes tenham poder 

de voto nas decisões do órgão.  

4 POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

Nesta sessão serão apresentados alguns dos atores mais importantes para as 

discussões, sendo que estes terão um papel chave no desenrolar dos trabalhos do comitê. 

4.1 Canadá 

 

Tratando-se de um país com atuais perspectivas progressistas, o Canadá procura 

defender sua soberania sobre seus territórios na região ártica, apesar disso o país também 

pleiteia algumas áreas do Ártico interessado em suas possibilidades econômicas. Uma das 

                                                           
19

 Tratados podem ser definidos como acordos internacionais feitos por escrito entre Estados ou entre Estados e 

Organizações Internacionais, sendo que são regidos pelo Direito Internacional. 
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principais rotas de navegação em vias de surgimento com o degelo do Ártico passa bem 

próxima aos estreitos que compõem o território do país, sendo que o Canadá considera que 

essa rota passa dentro de sua soberania nacional, a despeito de outros países que a 

consideram como fazendo parte de águas internacionais. Sendo assim, o país vem 

investindo em modernizar sua capacidade de defesa, como por exemplo criando bases ao 

largo do caminho da nova rota. Além disso, o país, com quase a metade de seu território 

localizado no Ártico, vem ao longo dos anos aumentando seus esforços no que tange a 

contenção da mudança climática, na qual estaria entre os mais ameaçados. Ademais, o país 

também abriga um grande número de povos indígenas árticos, sendo que o Canadá foi e 

continua sendo um dos membros chaves do Conselho do Ártico. 

4.2 República Popular da China 

 

A China é o Estado não-ártico mais interessado na região. Com um projeto 

desenvolvimentista, o país necessita fortemente dos recursos naturais presentes na área 

para o seu crescimento, o engajamento da China no Ártico se dá em diversas frentes, como 

a científica e a econômica. Além disso, o país seria o maior beneficiado com as novas rotas 

de comércio, que buscam justamente a integração com o mercado asiático, para tanto o 

país vem modernizando sua frota polar, o que o deixaria com uma das mais avançadas 

neste quesito. Por ser um país em desenvolvimento, a China não tem objetivos muito 

grandes no que tange a questão ambiental. A Rússia se configura como a maior parceira do 

país na região. A China é um dos membros observadores do Conselho do Ártico, porém não 

tem grande poder no mesmo, o que vem a ser uma pauta recorrente do país: a busca de 

maior prestigio no órgão para os Estados não-árticos.  

4.3 Estados Unidos da América 

 

Apesar de o território dos Estados Unidos no Ártico se constituir basicamente do 

Alasca, o país tem enormes interesses na exploração dos recursos naturais da região, além 

de contestar informalmente parte do território ártico, devido ao fato de não podê-lo 

formalmente por não fazer parte da Convenção da ONU sobre o Mar. O país não possui 

territórios tão ao norte para se construir um grande número de bases militares, e nem uma 

capacidade polar avançada, porém não se deve desconsiderar as amplas capacidades 

militares que o fazem ser a maior potência bélica do mundo. Apesar dos recentes avanços 

no que tange ao progresso da questão ambiental, a continuidade desta se encontra 

ameaçada, sendo que o país seria um dos maiores beneficiários das novas rotas marítimas 

de comércio.  
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4.4 Reino da Noruega  

 

Apesar de ser um país tido como pacifico no cenário internacional, a Noruega 

depende excessivamente de recursos naturais, como petróleo e gás natural, para manter o 

alto padrão de desenvolvimento de sua população, que o faz ser o país com o maior IDH do 

mundo. Sendo assim, o país já ensaia o fortalecimento de suas defesas, visando proteger 

os campos de exploração ao largo de seu território. A Noruega também se engaja 

fortemente na proteção do meio ambiente ártico, a despeito do fato de que outros países 

enxergam essa proteção como meio para se esconder uma agenda estratégica. O país 

também é um grande promovedor dos direitos dos povos indígenas do Ártico. 

4.5 Federação Russa  

 

Contribuindo para o estopim do conflito tácito na região, a Rússia, com base em 

doutrinas da antiga União Soviética, tem um enorme interesse geoestratégico na área. Ao 

longo dos últimos dez anos, o país vem desenvolvendo recursos militares propícios ao 

Ártico, como reativando ou criando novas bases na região. Contesta oficialmente os limites 

de suas possessões, e tem grande interesse nos recursos naturais presentes na área. O 

país também é o único com ampla capacidade militar no Ártico, sendo que possui a maior 

frota polar do mundo, e o maior número de bases na região. O país não vem se engajando 

muito na questão ambiental e da mudança climática, sendo que as novas rotas comerciais 

seria de grande valor para o comércio russo, principalmente no que tange a uma 

aproximação com a China. 

5 QUESTÕES RELEVANTES PARA A DISCUSSÃO 

 

São algumas das questões que devem permear as discussões e fazer parte dos 

trabalhos do Comitê: 

 Quais alternativas se apresentam para evitar o aumento da militarização no Ártico? 

 Qual é o limite acerca do direito de soberania dos países árticos sobre as decisões 

na região? 

 Até que ponto os países não-árticos podem tomar parte nas decisões sobre a região 

sem interferir na soberania dos países árticos? 

 Quais são os desafios para alinhar as oportunidades das novas rotas árticas com as 

iniciativas de combate à mudança climática? 

 A preocupação ambiental deve ser levada mais em conta nas decisões dos países? 
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 Como garantir os direitos dos povos indígenas do Ártico frente à crescente 

militarização? 
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TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES  

 

Algumas delegações são mais demandadas do que outras, ou seja, conforme já dito 

anteriormente, estas delegações repercutem direta e indiretamente no conflito. Contudo, 

cabe a ressalva de que todas as delegações foram escolhidas devido sua importância 

dentro das discussões. A tabela de representação, no entanto, classifica as delegações que 

serão mais demandadas a se pronunciarem, sendo 1 uma demanda média, 2 uma demanda 

alta, e 3 uma demanda alta e constante.  

Legenda 

 

Representações pontualmente demandadas 

a tomar parte nas discussões. 

 

Representações medianamente 

demandadas a tomar parte nas discussões. 

 

Representações frequentemente 

demandadas a tomar parte nas discussões. 

 

Canadá 

 

Reino da Dinamarca 
 

 

Estados Unidos da América 

 

República da Finlândia 
 

 

Islândia 

 

Reino da Noruega 
 

 

Reino da Suécia 
 

 

Federação Russa 
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Associação Internacional Aleúte 

 

Conselho Ártico Athabaskan 

 

Conselho Internacional Gwich’in 

 

Conselho Circumpolar Inuíte 

 

Associação Russa dos Povos Indígenas do 

Norte  

Conselho Sami 

  

República Francesa 
 

 

República Federal da Alemanha 
 

 

Reino dos Países Baixos 
 

 

República da Polônia 
 

 

Reino da Espanha 
 

 

Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do 
Norte 

  

República Popular da China 
 

 

República Italiana 
 

 

Japão 

 

República da Coreia 

 

República de Singapura 
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República da Índia 
 

 

União Internacional para Conservação da 
Natureza 

 

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento 

  

Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente 

  

World Wide Fund For Nature 
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