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RESUMO 

 

Quase 70 anos após o Chile voltar sua atenção à Antártica, o Brasil aderiu ao Tratado da 

Antártica, ainda buscando entender como aquela região impactaria os interesses estratégicos 

nacionais. O presente trabalho visa compreender como dois países com interesses distintos no 

continente austral dispõem de prolífica cooperação na região. Para tal, inicialmente o trabalho 

discorre sobre o que é o Sistema do Tratado da Antártica e em quais condições ele foi criado, 

onde a lógica realista que guiou os países em busca de um lugar no continente austral foi 

sucedida por um sistema de acordos no qual os Estados deveriam cooperar entre si e 

desmilitarizar o continente. Em seguida, os programas antárticos brasileiro e chileno são 

estudados, a fim de compreender quais os pontos aproximam e distanciam ambos os países na 

Antártica. Enquanto o Chile reivindicou território na região e foi um dos países que mais 

contribuiu para moldar o que seria o Tratado da Antártica, o Brasil aderiu ao Tratado ainda 

antes de estar presente no continente. Por fim, o trabalho apresenta o histórico de cooperação 

entre os dois países no continente, elencando os fatores que levam ambos os países a manterem 

seu relacionamento na Antártica. A reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz é 

analisada por meio do Método de Avaliação de Políticas Públicas, de modo a investigar o 

empenho nacional em se manter na Antártica. Os interesses dos dois países em seu 

relacionamento austral também são analisados mediante a mesma ótica, a fim de compreender 

o que move os anseios de ambos os países. Conclui-se que, graças às diferenças nas 

características gerais dos programas e dos interesses nacionais de cada um dos dois países, a 

cooperação entre ambos foi facilitada por representar ganhos distintos que corroboram com o 

que cada um dos dois países busca na Antártica. 

Palavras-chave: Antártica; Brasil; Chile; Cooperação; Estratégia; Políticas Públicas; Sistema 

do Tratado Antártico.



ABSTRACT 

 

Almost 70 years after Chile first turned its attention to Antarctica, Brazil signed the Antarctic 

Treaty, still trying to understand how the region would impact the country's national strategic 

interests. This work seeks to comprehend how two countries with such distinct matters 

concerning the austral continent developed a prolific cooperation on the region. For such, it 

initially expatiates about what the Antarctic Treaty System really is and in which circumstances 

it was created, where the logics of Realism that guided the States in the search for a place in the 

southern continent gave way to a system where the States should cooperate between themselves 

and militarization is not viable. Next, the Brazilian and Chilean Antacrtic programs are 

analyzed in order to understand which aspects bring them together or drive them apart regarding 

Antarctica. While Chile claimed territory in the region and was one the countries that 

contributed the most to elaborate what would become the Antarctic Treaty, Brazil signed the 

Treaty before even having an effective presence on the continent. The reconstruction of the 

Comandante Ferraz Antarctic Station will be evaluated through the Public Policy Evaluation 

method in order to investigate the Brazilian effort to keep its presence in Antarctica. Lastly, this 

work presents the historical cooperation between the two countries, with the factors that make 

them both maintain their relationship in Antarctica, studying the benefits and interests of their 

relationship through the same method. In conclusion, it is because of the differences between 

both programs and national interests that the cooperation between them was possible, due to 

bringing distinct benefits that corroborate what each of them are looking for in Antarctica. 

Keywords: Antarctica; Antarctic Treaty System; Brazil; Chile; Cooperation; Public Policies; 

Strategy.
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INTRODUÇÃO 

 

A Antártica foi o último continente a ser descoberto pelo homem. É o local mais frio, 

mais árido e menos habitado do planeta, com aproximadamente 14 milhões de quilômetros 

quadrados. Por ter condições extremas e tão hostis à vida, o número de pessoas que se 

encontram no território é muito limitado. Foi na primeira metade do século XIX que 

exploradores ingleses, franceses, russos e americanos fincaram suas bandeiras no continente. 

Anos depois, países como Chile e Argentina reivindicavam partes do local como extensões de 

seus territórios, enquanto outros Estados, ainda sob a lógica colonialista, viam a região como 

conquista em potencial. (DODDS, 2012) 

Atualmente sua população é composta basicamente por uma pequena comunidade 

científica e grupos militares que ou vivem nas estações científicas, ou patrulham o território em 

embarcações, não possuindo população nativa1. Possui formação geológica antiga o suficiente 

para guardar grandes reservas de combustíveis fósseis e água doce potável. O gelo esconde 

formas pouco convencionais de vida, várias ainda desconhecidas. Além de todos os recursos 

facilmente convertidos em commodities, sua grande massa de gelo é responsável por controlar 

o clima de uma considerável parte do mundo. Sua influência nos índices de chuva em território 

nacional, um país com economia fortemente pautada no setor agrário, não deve ser ignorada. 

Graças às suas reservas naturais, seu posicionamento estratégico defrontando os três principais 

oceanos do planeta e ao fato de ser um continente sem habitantes, estrutura política, social e 

econômica, diversos países reivindicaram sua parcela de terra, água e gelo ao extremo sul do 

planeta.  

Por ser um território cuja formação geológica é antiga, seu território detém grandes 

reservas de combustíveis fósseis, como o petróleo, dentre outros minerais muito utilizados pelo 

homem. Além disso, cerca de 90% de todo o gelo do mundo e 70% das reservas de água doce 

potável encontram-se congeladas no continente, o que o torna um lugar estratégico (DODDS, 

2012).  

Devido a sua massiva porção de gelo, a Antártica atua regulando a temperatura do 

planeta, influenciando correntes marítimas, chuvas, ventos que trazem importantes fertilizantes 

ao solo, bem como propicia a existência de uma fauna marinha que desperta os interesses de 

muitos países graças a seu valor comercial.  

                                                             
1 Salvos os casos chileno e argentino, que enviam famílias para as bases, a fim de legitimar seus reclames 

territoriais. Entretanto, não há reconhecimento científico de nenhuma população que tenha vivido ali antes das 

primeiras expedições. 
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Sob tutela do Tratado da Antártica desde 1959, o continente é gerenciado de maneira 

conjunta entre todos os países signatários do Tratado, membros consultivos que realizam 

pesquisas na região, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela comunidade científica 

internacional designada para as atividades na Antártica. As descobertas realizadas em tais 

pesquisas devem ser compartilhadas com toda a comunidade, bem como a participação corrente 

de outros membros do Tratado nas instalações dos mesmos. 

Vasta reserva natural e cuja localização é estratégica, a Antártica foi alvo de constantes 

reclames territoriais e cobiças ao longo do último século. Assegurar um ponto de partida nas 

proximidades garante aos países maior fluidez no acesso aos oceanos em caso de 

impossibilidade de navegação por outras vias de acesso, detalhe importante para um país com 

faixa costeira tão grande como o Brasil. O Tratado da Antártica foi assinado em 1959, logo 

após a Segunda Guerra Mundial, sob a tensão de que as disputas territoriais seriam capazes de 

gerar um novo conflito. Inicialmente abrangendo 12 países, cujos cientistas estavam engajados 

em atividades no continente durante o Ano Geofísico Internacional (AGI) no período de 1957-

58, entrou em vigência em 1961, e desde então passou a contar com a assinatura de diversos 

outros países.  

Para ser signatário do tratado, basta ser membro das Nações Unidas ou suas agências 

especializadas. Para ser membro-consultivo com poder de veto e voto, no entanto, é necessário 

manter pesquisas científicas no continente, e que as mesmas sejam acessíveis à comunidade de 

pesquisadores. O Tratado da Antártica2, com XIV Artigos e um preâmbulo, estabeleceu, 

essencialmente, a proibição de atividades militares na região, tais como instalação de bases 

militares, fortificações e testes de armamentos, tornando, assim, a região exclusiva para fins 

pacíficos; liberdade para o desenvolvimento científico, desde que seja compartilhado 

publicamente, economizando esforços durante as pesquisas, para maior eficiência; todos os 

signatários podem dispor de observadores que constantemente inspecionem a região, 

assegurando que as demais partes estejam seguindo as devidas recomendações, e 

compartilhando seus relatórios, com liberdade de deslocamento por todas as regiões antárticas; 

encontros anuais entre representantes de cada membro-consultivo, visando discutir e 

compartilhar o andamento das cláusulas do tratado. Por fim, o tratado não interfere no direito 

soberano de nenhuma nação no que diz respeito às suas atividades em alto-mar na região e 

                                                             
2 The Antarctic Treaty. Conference on Antarctica. Washington. D.C. 15 out 1959. Disponível em: 

http://www.ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf. Acesso em 30 de dezembro de 2016. 

http://www.ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf
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nenhuma das cláusulas representa uma base para minar ou assegurar quaisquer reclames 

territoriais, tornando o tratado neutro em tais questões. 

A Península Antártica é a região com maior concentração de bases internacionais, sendo 

esse mesmo espaço antártico mais setentrional a área mais disputada, o que torna visível os 

interesses políticos na região. Ao mesmo tempo em que o Tratado da Antártica cumpre sua 

função no contexto do Direito Internacional, ele não garante que os Estados signatários o façam 

(VIEIRA, 2006a).    

Com o Protocolo de Proteção Ambiental do Tratado da Antártica (popularmente 

conhecido como Protocolo de Madri), assinado em 1991 e em vigor desde 1998, os 19 países 

inicialmente signatários estabeleceram uma moratória de 50 anos, sujeita à revisão passados os 

cinquenta anos, para a exploração comercial de recursos minerais na região (FERREIRA, 

2009), visando à redução de impactos ambientais tanto no continente quanto nos mares. 

O Brasil somente assina o Tratado em 16 de maio de 1975, durante a gestão do 

presidente Ernesto Geisel, percebendo a importância geopolítica e estratégica da região. O 

Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) foi instituído em 1982, e dois anos depois é 

inaugurada a primeira base brasileira de pesquisas no continente antártico, a Estação 

Comandante Ferraz (EACF), localizada dentro da Península de Keller, na Baía do Almirantado, 

Ilha Rei George. Em 2012, um incêndio de proporções catastróficas destruiu aproximadamente 

70% da EACF e vitimou dois militares brasileiros, o que custou ao país um longo e custoso 

processo de reconstrução da estação. 

Quando o estadista chileno Bernardo O'Higgins, conhecido como libertador do Chile, 

tomou posse da região do Estreito de Magalhães, a região Antártica ainda era a considerada 

patagônia austral. Em 1906, algumas medidas administrativas foram tomadas de modo a iniciar 

o processo de institucionalização da chamada Antártica Chilena (ESPINOZA, 2009). O 

continente foi gradualmente se tornando foco de interesse para o país. 

Desde então, o país passou a se inserir no contexto das disputas antárticas e nos entraves 

políticos e diplomáticos que envolveram o continente ao longo dos anos, e ajudou a moldar a 

forma como o Tratado da Antártica seria proposto, anos mais tarde. O país demonstrou, ao lado 

da vizinha Argentina, imensa resiliência e vontade política a fim de garantir seus interesses na 

região do Polo Sul, e mais especificamente na Antártica.  

Desde o momento em que o Brasil estabeleceu seu programa antártico houve assistência 

do Chile, de modo a utilizar sua pista de pouso, seus portos e as instalações de sua base na Ilha 

Rei George, para poder chegar na estação brasileira que se encontra na mesma ilha. Na ocasião 
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do incêndio em 25 de fevereiro de 2012, no qual cerca de 70% das instalações brasileiras na 

EACF foram destruídas, o Chile foi um dos responsáveis pelo resgate e ajuda daquelas pessoas 

que estavam presentes nas mesmas no momento do acidente, juntamente à Argentina. 

O objeto desta pesquisa é o relacionamento entre Brasil e Chile voltado para o 

continente antártico. O objetivo geral é identificar como se deu o relacionamento entre o 

programa antártico brasileiro e o programa antártico chileno, desde que o Chile deu início às 

suas disputas antárticas, nos primeiros anos do século XX e desde que o Brasil começou a 

fecundar o ideário de sua própria questão antártica, na segunda metade do século XX – no 

contexto do Sistema do Tratado da Antártica e das disputas territoriais e hegemônicas pela 

Antártica, até 2020, quando a nova EACF foi inaugurada. Os objetivos específicos são: 1) 

conhecer quais foram os esforços nacionais de ambos os países para manter seus respectivos 

programas, a fim de compreender quais motivos levaram o Chile a procurar o Brasil como um 

de seus principais parceiros estratégicos para a região; 2) analisar o contexto histórico e as 

políticas públicas e de defesa empregadas ao longo dos anos para a consolidação da presença 

de ambos no continente e 3) traçar paralelos e disparidades a respeito dos dois programas.  

As perguntas a seguir deverão ser respondidas ao longo da pesquisa:  

 Quais os ganhos chilenos com esta parceria?  

 Quais os ganhos brasileiros?  

 Em que grau se dão tais benefícios?  

 Ao analisar os desdobramentos que levaram a criação do tratado, o trabalho irá buscar 

no pensamento Realista e Neorrealista das Relações Internacionais, os preceitos que pregam a 

desconfiança entre Estados, a maximização de ganhos do mesmo em prol de sua expansão e 

sobrevivência para explicar a postura competitiva dos atores interessados no continente. Em 

relação ao Brasil, o pensamento geopolítico, diplomático e estratégico que contemplou a 

assinatura do Tratado será analisado, tratando os aspectos de expansão territorial e projeção de 

poder regional, tendo em vista seu entorno estratégico. 

Será apresentado o delineamento sobre as relações entre Brasil e Chile no continente 

antártico através de fontes governamentais e a literatura já produzida no Brasil sobre a questão 

antártica, bem como estudos sobre a presença antártico chilena ao longo dos anos, desde o 

primeiro ato de institucionalização da chamada “Antártica chilena”, em 1906. 

O trabalho busca contribuir para (I) a discussão sobre a elaboração de políticas públicas 

de Defesa voltadas para a Antártica; (II) o debate acadêmico acerca da posição Brasileira para 
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o continente; (III) compreender melhor a inserção nacional na disputa pela hegemonia antártica 

dentro do contexto regional e internacional.  

As características de cada país envolvidas pesquisa são facilmente encontradas nas 

fontes citadas e em demais trabalhos que se propõem a falar sobre cada um dos temas, 

entretanto, a relação entre os dois países não está clara em todas as obras. O trabalho busca, via 

revisão bibliográfica, compreender em quais pontos ambos se relacionam, tendo o Sistema do 

Tratado da Antártica como condicionante para tal relação, e em quais pontos ocorrem 

distensões. Nesse contexto, a pesquisa estuda como se dá a cooperação de ambos. A hipótese 

da pesquisa é a geopolítica como fator determinante para entender o comportamento dos dois 

países na Antártica, tendo em vista seu histórico na região. 

O primeiro capítulo discorre sobre o que é a Antártica, tanto em termos geográficos 

quanto em termos políticos. Um continente rico em recursos naturais passíveis de serem 

explorados, cujo posicionamento geográfico é estratégico de maneiras diferentes para diversos 

Estados, tem cada uma de suas riquezas desejadas para diferentes fins. Os Estados podem não 

ver a Antártica com as mesmas ambições, mas certamente a veem como importante. Ao longo 

dos primeiros sessenta anos do século XX, o continente foi palco de disputas territoriais que se 

estenderam do campo da política interna para a geopolítica, para a diplomacia, para o Direito 

Internacional e para a guerra. Nesse contexto de disputas que se entrelaçavam nos interesses de 

sete nações que reivindicavam sua parcela no continente, e outras cinco que também se 

interessavam pelo mesmo, foi ratificado o Tratado da Antártica, em 1959. Dele, surgiu o 

Sistema do Tratado da Antártica (STA), no qual outros documentos – acordos, regimes e 

convenções – seriam acordados entre as partes interessadas, tendo como base as cláusulas do 

Tratado da Antártica e toda sua estrutura organizacional. Os países que vindicaram sua parcela 

territorial serão brevemente discutidos, focando principalmente naqueles que mais tiveram 

impactos nas políticas antárticas do Chile, e consequentemente do Brasil. O STA também será 

abordado, explicitando quais correntes teóricas foram usadas como justificativa inicialmente às 

disputas e reivindicações territoriais, e posteriormente a ratificação do Tratado da Antártica.  

O segundo capítulo foca na perspectiva brasileira, seus desafios e doutrina – de 

segurança, de relações exteriores e políticas públicas – voltados para o continente. As 

metodologias utilizadas serão qualitativas, incialmente a revisão bibliográfica acerca dos 

pensamentos que guiam as políticas brasileiras e chilenas voltadas para a Antártica. Ao analisar 

o histórico brasileiro, a reconstrução da nova EACF após seu incêndio também será levada em 

consideração. Para tal, recorrer-se-á ao método de Avaliação de Políticas Públicas aplicado no 
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período transcorrido em 2012-19, seguindo a ajuda emergencial para a reconstrução da base até 

o presente momento. O capítulo se debruçará acerca da avaliação do plano de resgate antártico 

no período pós incêndio de 2012, analisando os impactos políticos e econômicos do desastre e 

de sua recuperação, através do modelo Goal-Attainment e do modelo de Side-effects 

(VEDUNG, 1997). Duas perguntas devem ser respondidas, a primeira diz respeito à eficácia 

das soluções emergenciais tomadas pelo governo brasileiro após o incêndio de 2012. Teriam 

sido suficientes para que o PROANTAR pudesse prosseguir com suas atividades e a base ser 

reconstruída sem obstáculos? A segunda busca analisar os termos do Tratado e as condições 

atuais do programa, a fim de compreender se elas estão de acordo. O Brasil conseguiu atingir 

as metas de preservação ambiental e ao mesmo tempo manter bases operantes no continente?  

O terceiro capítulo, semelhante ao segundo, examina a perspectiva chilena, com 

enfoque histórico em sua literatura concisa. Dois eventos marcaram a política externa chilena 

voltada à Antártica, o primeiro diz respeito a primeira metade do século passado, marcado pela 

disputa tripartite entre Chile, Argentina e Reino Unido sobre a península antártica, área de 

reivindicação dos três Estados. O segundo se deu com o conflito no Estreito de Beagle, 

desgastando ainda mais as relações com a vizinha Argentina, a ponto de quase ocorrer uma 

guerra de proporções continentais. As disputas somam fatores importantes para compreender a 

aproximação entre Chile e Brasil na Antártica. 

A pesquisa buscará comparar as políticas dos dois Estados, no quarto capítulo, cada qual 

com suas características e históricos, sem ignorar as capacidades de poderio militar, de 

desenvolvimento tecnológico na área de defesa e pensamento estratégico capaz de mobilizar 

parcela considerável de recursos. A cooperação com o Chile foi o que possibilitou o Brasil, ao 

longo dos anos, a realizar suas operações logísticas, incluindo o socorro aos feridos na ocasião 

do incêndio da Estação Antártica Comandante Ferraz. Entretanto, não há uma designação 

oficial clara sobre os interesses nacionais em sua relação com o Chile no longo prazo, tampouco 

se vê o delineamento de uma estratégia integrada na América do Sul levando em consideração 

os possíveis cenários no futuro da Antártica. A documentação a respeito da cooperação entre 

os dois países é escassa no meio acadêmico, ficando limitada a órgãos governamentais e setores 

das Forças Armadas, o que dificulta tratar a pauta dentro dos muros da Universidade e levá-la 

para sociedade.  Ao trazer o Brasil para sua zona de influência, o Chile busca um aliado de peso 

na América do Sul, e se aproveita da reivindicação não-territorial brasileira para tal.  

Ainda dentro do modelo de alcance de objetivos, os resultados da cooperação são 

analisados, sob o escopo teórico apresentado no capítulo I. Por adotarem posicionamentos 
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distintos no continente antártico, os interesses de ambos não se sobrepõem, nem representam 

uma ameaça mútua, contribuindo para que haja uma parceria frutífera na região.  

Para encerrar, a conclusão contendo observações e a possibilidade de trabalhos que 

levem a pesquisa adiante. A falta de um posicionamento nacional claro a respeito dos recursos 

antárticos passíveis de serem explorados no futuro indica que o Brasil não representa uma 

preocupação grande para países que reivindicam territórios na região. Entretanto, essa presença 

nacional ali, por anos tímida, também não representa uma posição de destaque caso o país 

futuramente se posicione acerca da exploração de recursos antárticos. 

A escolha de uma análise sobre o processo de reconstrução da EACF serve para 

contrabalancear a análise histórica do Chile no continente. Ao considerarmos os conflitos em 

que aquele país se envolveu para estar presente na Antártica, o empenho brasileiro na região 

não deve ser menosprezado. O Brasil é um parceiro chileno na Antártica dada sua importância 

no contexto sul-americano, e até mesmo no mundo, mas a vontade política por trás de sua 

presença antártica não deve ser subestimada, a fim de não arriscar diminuir o PROANTAR e a 

importância do papel nacional como agente de peso regional. 

O trabalho se desenvolve sobre fontes primárias e secundárias, como informes 

governamentais nos sites de seus respectivos programas antárticos e publicações do Ministério 

da Defesa e Ministério das Relações Exteriores, além de análises produzidas no Brasil, no Chile 

e nos demais países que mantêm núcleos de observação a respeito do tema, obras já escritas a 

respeito de governança Antártica e cooperação regional com base em preceitos geopolíticos 

desenvolvidos nos respectivos países – principalmente nas obras citadas na revisão 

bibliográfica, como o conceito de tentação territorial e a transição entre o pensamento realista, 

que por anos guiou o pensamento antártico para o pensamento liberal, que levou à elaboração 

do Tratado da Antártica e seu aperfeiçoamento no pensamento neoliberal das Relações 

Internacionais. Para mesurar o nível de vontade política e esforço empregados pelo Brasil para 

se manter na Antártica, será utilizada como metodologia a avaliação de políticas públicas 

elaborada por Vedung (1997) e Pedone; Vedung (fourfhcoming). 

Dado o contexto regional em que tal cooperação está inserida, fica evidente, ao longo 

da pesquisa, o peso que a Argentina exerce sobre ambos, e como ela foi um ponto determinante 

para as ações dos dois países no continente austral e até mesmo para moldar o Tratado da 

Antártica. 

E hegemonia na América do Sul e grande nação do hemisfério sul, é imprescindível que 

o Brasil siga de perto o que os outros Estados buscam na Antártica, principalmente aqueles 
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próximos ao país. A falta de bibliografia no que diz respeito à Antártica é notável, 

especialmente ao pesquisar assuntos que estão completamente ligados ao tema deste trabalho, 

porém não há sequer menção ao continente quando se propõe discutir Defesa, Segurança, 

Estratégia, Política Externa, Desenvolvimento e Integração Regional. 
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CAPÍTULO I 

 
 

ANTÁRTICA, DO MITO À COBIÇA PELAS TERRAS INTOCADAS 

  

Mesmo sendo um continente, a Antártica é pouco inserida nos debates de Defesa, 

Estratégia, Segurança e das Relações Internacionais como um todo, em partes graças à falta de 

espaço e à falta de conhecimento sobre o Sistema do Tratado Antártico, com todas as suas 

particularidades e a história que ele carrega. Este capítulo tem como objetivo introduzir o leitor 

ao continente antártico, aos atores envolvidos nas disputas por suas terras e mares congelados 

e aos elementos que foram decisivos para a assinatura do Tratado da Antártica em 1959, em 

plena Guerra Fria, entre doze Estados distintos. 

A primeira parte deste capítulo traz uma breve explicação sobre fatores geográficos e 

biológicos, a fim de situar o leitor a respeito da localização e dos recursos que o continente 

dispõe. Além de recursos minerais e água potável, a Antártica também é fonte de recursos 

marinhos vivos que interferem no ecossistema dos principais oceanos do mundo, fornecendo 

alimento para lugares distantes no planeta. Suas correntes são capazes de influenciar países 

distantes e alterar o clima dos mesmos, incluindo o Brasil. 

A segunda parte diz respeito ao processo de institucionalização da Antártica, ou seja, o 

período em que a Antártica foi descoberta, estudada, explorada e posteriormente se tornou o 

epicentro de uma longa disputa territorial que passou quase despercebida enquanto ocorria 

paralelamente à Segunda Guerra Mundial e à Guerra Fria. Antes de ser possível afirmar que 

aquelas terras austrais eram um continente, a corrida científica em direção aos polos 

impulsionou a presença humana na Antártica. 

Após sua descoberta e enquanto ainda era estudada, sete Estados reivindicaram posse 

de porções do continente e entraram em disputas políticas entre si para conseguir o domínio 

sobre porções territoriais ou a hegemonia antártica (este último, no caso do Reino Unido). O 

contexto, entretanto, não possibilitou que nenhum desses Estados fosse capaz de obter sucesso 

em possuir pelo menos parte da Antártica, uma vez que havia a disputa entre duas potências na 

Guerra Fria e, mesmo dentro destes dois grupos, ocorriam disputas sobre quem teria direito a 

qual parte da Antártica, fatos que serão discutidos na terceira parte. 

O medo de que a União Soviética reivindicasse sua parcela territorial, somado ao medo 

de que houvesse uma ruptura entre aliados dos Estados Unidos durante a Guerra Fria foi um 

dos fatores que levaram à necessidade de um acordo em relação à Antártica. Conforme a 
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impossibilidade de se chegar a um consenso entre as nações que reivindicavam territórios 

antárticos foi sendo aprofundada até chegar em um ponto crítico, o Tratado da Antártica foi a 

solução necessária para que não houvesse um novo conflito bélico entre vários Estados. 

A quarta parte se debruça sobre a assinatura do tratado. Em 1º de dezembro de 1959, o 

Tratado da Antártica foi assinado em Washington, contendo quatorze artigos tentando atender 

às diversas demandas daqueles sete Estados que reivindicavam territórios no continente – 

Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido – e de outros cinco 

que participaram de sua assinatura, também como membros consultivos – África do Sul, 

Bélgica, Estados Unidos, Japão e União Soviética – sem, no entanto, servir como base para 

novas reivindicações. O tratado, que entrou em vigor em 1961, foi capaz de garantir a 

desmilitarização da região em plena Guerra Fria e trazer estabilidade dentro da Antártica por 

mais de cinquenta anos, e ainda hoje se mantém em vigor por meio de um sistema de acordos 

denominado como Sistema do Tratado Antártico, o qual pode ser melhor compreendido na 

quinta parte do capítulo. 

Por fim, a sexta parte trata da mudança de paradigma dentro das Relações Internacionais 

na qual o Tratado se deu, transitando da lógica Realista para a lógica Neorrealista, a fim de 

melhor explicar porque o tratado e o STA obtiveram sucesso no contexto em que se inseriram.  

 
 

1.1. O continente de gelo no extremo sul do Planeta Terra 

 

 Um continente solitário e hostil, a Antártica se esconde do resto do mundo sob uma 

grossa camada de gelo e mares que se congelam durante o inverno. Para um observador distante, 

não parece um continente muito agradável, mas para aqueles que se aventuram a olhar de perto, 

o último continente a ser descoberto pelo homem abriga vasta quantidade de vida marinha, um 

ecossistema muito próprio e a maior reserva natural de água doce potável do mundo – 70%. Ao 

longo de seus 14.000.000 km², o chamado sexto continente é uma massa de terra, 98% coberta 

pelo espesso manto de gelo que nunca derrete totalmente, graças às baixas temperaturas que o 

Polo Sul terrestre é capaz de manter, contendo as temperaturas mais baixas já registradas na 

Terra (DODDS, 2012). Sob o gelo, acredita-se que abundem recursos minerais como petróleo, 

carvão e gás natural, mas é nas águas que a Antártica se faz uma importante provedora de vida 

no planeta. O fitoplâncton que persiste sob as placas de gelo nos mares antárticos é alimento 

para pequenas criaturas invertebradas semelhantes ao camarão, chamadas de krill. O krill, por 



25 

 

 
 

sua vez, se situa no começo da cadeia alimentar marinha que abunda ao sul do planeta, 

representando valioso recurso econômico para a pesca e piscicultura.  

 Em termos oceanográficos, as fronteiras do ecossistema antártico se dão na 

Convergência Antártica, região onde as águas frias do Oceano Austral encontram as águas mais 

quentes dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, em uma área que varia conforme as 

temperaturas mudam, próxima da latitude 58ºS. A convergência abriga uma vasta gama de vida 

marinha, especialmente plâncton e krill, alimento de boa parte dos peixes, aves e baleias na 

região (ibidem). Com a chegada destes animais, predadores maiores se também concentram na 

região para se alimentarem, fato que atrai a atenção de navios pesqueiros e outros tipos de 

atividades de exploração. 

 O oceano austral se situa um pouco mais abaixo, ao sul de 60ºS, a latitude usada para 

delimitar o que é a Antártica, seus mares e seu ecossistema protegido pelo Tratado da Antártica. 

A latitude foi escolhida para o Tratado da Antártica a fim de melhor precisar o que seria a 

Antártica, entretanto, a área real pode variar dependendo da região, conforme as águas e a vida 

marinha realizam seu ciclo natural ao longo das estações. Isso não implica, porém, na mudança 

da definição oficial da área antártica, mas torna oportuno que atividades exploratórias ocorram 

na região sem sofrerem com as limitações do Tratado. 

 
Figura 1. Convergência Antártica e Círculo Antártico 

 

Fonte: BRITISH ANTARCTIC SURVEY, Landsat Image Mosaic of Antarctica (LIMA). 
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Geograficamente, o continente é divido em duas sessões, Ocidental e Oriental, 

denominadas assim graças a seu posicionamento em relação ao meridiano de Greenwich. Mas 

mapeá-lo não é uma tarefa fácil, visto que durante o inverno, o manto de gelo se estende até o 

mar e aumenta o tamanho do continente. O aquecimento global faz com que as calotas polares 

se derretam mais rápido do que o normal – não só na Antártica, como também na massa de gelo 

correspondente no Polo Norte, o Ártico. O desprendimento de imensos blocos de gelo lançados 

à deriva pode significar, em um futuro nem tão distante, um aumento no nível dos mares a ponto 

de ameaçar a existência de cidades litorâneas, e possivelmente aquelas próximas ao mar sem 

região costeira, além de alterar composição, temperatura entre outras propriedades dos mares: 

 

Mudanças significativas nos componentes físicos e biogeoquímicos do Oceano 

Austral já estão em curso. As camadas superiores e intermediárias deste oceano (até 

2000 m) estão aquecendo em taxas maiores do que aquelas observadas nos outros 
oceanos. Ao mesmo tempo, a salinidade das camadas superficiais do mares regionais 

(sic) no entorno do continente antártico apresentam redução significativa de 

salinidade, um resultado de alterações nos regimes de precipitação e do maior 

derretimento basal e desintegração de plataformas de gelo. Parte dessas modificações 

já se propagaram para profundidades abissais, especialmente por alterações na massa 

de Água de Fundo Antártica, a qual também já registra aquecimento acelerado 

(SIMÕES, 2013, p.15).  

 

Essas mudanças, no entanto, ainda precisam ser melhor estudadas para compreender 

como e quando elas serão um problema para a humanidade3.  

Em termos meteorológicos, a Antártica atua de modo semelhante a um termostato no 

planeta Terra, ajudando a regular sua temperatura e influenciando as correntes marítimas que 

levam chuvas e sedimentos para regiões remotas, inclusive para o Brasil. Pesquisas apontam 

para a influência climática que o continente exerce sobre áreas distintas, como é o caso da 

Amazônia. 

As massas de ar polares exercem influência direta sobre o clima de todo o globo 

terrestre, e sua observação é crucial para compreender questões meteorológicas. Além disso, 

por ter formação geológica muito antiga, o continente serve como ponto de estudo geológico e 

pode abrigar as mais primitivas formas de vida escondidas sob seus lagos subterrâneos, 

                                                             
3 A Antártica é um continente em constante mudança, não só aquelas sazonais, mas as mudanças de longo prazo 

também. O crescente desprendimento de grandes porções de gelo no continente possui peculiaridades que ainda 

não são totalmente compreendidas pelos cientistas, mas estudos cada vez mais avançados mostram como e em 

qual frequência o gelo tem se desprendido, especialmente graças ao derretimento basal. VER: PRITCHARD et 

al, 2012. 



27 

 

 
 

intocados pela humanidade por milhões de anos. A própria formação da massa continental 

antártica traz informações sobre a movimentação tectônica terrestre ao longo das eras.  

Estudar o continente é um processo longo e caro, porém capaz de trazer bons frutos até 

mesmo para aqueles que estão longe de sua influência. Um dos exemplos é o estudo realizado 

pelo Brasil o qual aponta que bactérias encontradas na planta gramínea Deschampsia antarctica 

produzem um composto capaz de inibir o desenvolvimento de certos tipos de câncer4. 

Possibilitar estas descobertas e torna-las acessíveis ajudam a colocar a Antártica na posição de 

bem em comum da humanidade, feito que o Tratado proporciona. 

 

1.1.1. Entre recursos passíveis de serem explorados e posicionamento estratégico 

 

Se aventurar pela Antártica a fim de explorar os mares e ilhas da região impulsionou 

expedições de grandes Estados e impérios como a Alemanha e o Reino Unido. A caça de baleias 

e focas entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX foi um dos fatores que 

elevou a presença de outros países na Antártica. O óleo extraído das baleias possuía vasta gama 

de utilizações, que iam desde a fabricação de explosivos até a indústria alimentícia, e sua ossada 

servia como matéria prima para inúmeros utensílios atraindo quantidade considerável de navios 

para a região (DAY, 2019).  

Outro fator que atraiu interesse para o Polo Sul foi a posição da Antártica e suas 

pequenas ilhas entre os Oceanos. As ilhas subantárticas que se elevam da região da península 

antártica até próximo a península sul-americana se tornaram local estratégico para navios que 

buscavam a travessia entre os oceanos Atlântico, Austral e Pacífico. Caso haja impossibilidade 

de trafegar pelo Canal do Panamá e pelo Estreito de Suez, a região do Estreito de Drake é uma 

importante rota de passagem para navios militares e mercantes. 

O posicionamento estratégico do continente e suas ilhas elevou a presença e 

subsequentemente as disputas pela hegemonia regional, em especial a corrida antártica travada 

por Reino Unido e Argentina. Bélgica e Noruega também enviaram suas expedições ao 

continente, mas foi a primazia dos britânicos no controle de pequenas ilhas subantárticas que 

deu ao país a vantagem na corrida antártica (DAY, 2019).  

 
 

1.2. A institucionalização do continente antártico 

 

                                                             
4 Informações disponíveis em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-biologicas/bacterias-da-antartida-produzem-

compostos-com-acao-anticancer/. Acesso em: 27 de maio de 2020. 

https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-biologicas/bacterias-da-antartida-produzem-compostos-com-acao-anticancer/
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-biologicas/bacterias-da-antartida-produzem-compostos-com-acao-anticancer/
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 O continente não possui população nativa descoberta, tampouco foi alvo de colonização 

durante os séculos anteriores, graças a imensa dificuldade de manutenção da vida humana na 

região. O fato, no entanto, não impediu que uma série de Estados buscasse o domínio sobre o 

continente ao longo do século XX, gerando rivalidades e algumas tensões, conforme será 

abordado no terceiro capítulo.  

Por muito tempo não houve um consenso em relação a quem chegou primeiro na 

Antártica, principalmente graças à disputa de narrativas travadas entre os países que se 

empenharam a chegar ao continente. As teorias a respeito de uma porção terrestre no polo sul 

do planeta datam da Grécia Antiga, com Aristóteles imaginando a existência de um continente 

desconhecido ao sul do planeta, e posteriormente Ptolomeu, entre 100AD-170AD. Muitos 

séculos depois, a busca por novas porções de terra passíveis de exploração levaram a uma série 

de expedições lideradas principalmente por holandeses, ingleses, norte-americanos, franceses e 

russos, espanhóis e portugueses ao extremo sul do globo terrestre em busca das terras austrais. 

A exploração perpetrada pela coroa portuguesa e espanhola ao longo da América do Sul foi um 

dos combustíveis para que outros Estados buscassem o próximo grande continente a se tornar 

a fonte de riquezas e acumulação, o que levou ao financiamento das caras expedições em busca 

de terra nova ao sul (DAY, 2019).   

É possível, embora pouco provável, que novas descobertas arqueológicas e documentais 

demonstrem que outros indivíduos já tivessem tido contato com o continente. Há relatos de 

povos indígenas na Oceania que chegaram na região anteriormente aos exploradores, embora 

pese a narrativa histórica e ocupacional daquele continente a fim de criar vínculos com a 

Antártica. Posterior à sua descoberta, exploradores norte-americanos e britânicos exploraram 

ilhas subantárticas, inclusive utilizando-as para acampar. Tais expedições não tinham como 

objetivo descobrir um novo mundo, mas explorar a pesca de focas na região da convergência 

antártica. No entanto, devido à falta de registros documentais, credita-se àqueles que estiveram 

na Antártica e puderam comprovar sua presença. Os outros nomes cotados para a descoberta 

são os do americano Nathaniel Palmer e os britânicos William Smith e Edward Bransfield. 

Atualmente, o nome mais aceito sobre quem foi o primeiro explorador a alcançar o continente 

é o do capitão Fabian Gottlieb von Bellingshausen, comandante de uma expedição russa a bordo 

dos navios Vostok e Mirny.  Bellingshausen conseguiu circunavegar o polo sul e avistou terra 

em 27 de janeiro de 1820 (DAY, 2019).  

 A descoberta e posterior confirmação da existência do continente antártico aumentou o 

número de expedições em direção ao Polo Sul, porém não só aquelas de caráter investigativo. 
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A Antártica e suas ilhas eram pontos de ancoragem e acampamento para expedições que 

caçavam naqueles mares gélidos, comandadas por companhias privadas, sem pretensões 

políticas na região.  

Conforme o desenvolvimento naval e tecnológico ao longo do século XIX foi 

permitindo, expedições científicas se tornaram mais comuns nos polos e a formação de uma 

pequena comunidade científica focada no estudo de meteorologia e geografia, principalmente. 

Em 1881, foi realizado o primeiro Ano Polar Internacional, dedicado aos estudos polares focado 

no Ártico para observações biológicas, climáticas, meteorológicas, astronômicas e geográficas 

(DAY, 2012). Gradativamente, o interesse científico pela Antártica se desenvolveu. 

 O interesse em estudar fenômenos magnéticos e gravitacionais estudados à partir dos 

polos impulsionou a instalação das primeiras bases e estações de pesquisa permanentes na 

região. De certa forma, ele contribuiu para que as embarcações encarassem as intempéries da 

região com maior preparo e organização nos anos seguintes. 

 
 

1.3. As reivindicações territoriais na Antártica 

 

Por muitos anos, a Antártica foi uma região de exploração comercial como a pesca de 

focas e baleias realizadas por companhias privadas em expedições particulares. Nas duas 

últimas décadas do século XIX, foram os noruegueses aqueles que mais se beneficiaram 

comercialmente com a caça de baleias na região, conforme as embarcações se desenvolviam 

para a adaptação polar, como foi o caso dos navios cujo casco reforçado permitia cortar o gelo 

das águas congeladas nos mares do Oceano Austral. Os navios quebra-gelo e os motores a vapor 

facilitaram a presença humana na região, e logo embarcações pesqueiras mais modernas 

surgiram. Com o excesso de atividade baleeira no Atlântico Norte e o aumento da demanda por 

óleo de baleia, os noruegueses se voltaram para a Antártica. Esse contexto de exploração 

marinha marcou a presença europeia no continente durante o final dos 1800s e início de 1900s 

(DAY, 2019). 

O século XX aos poucos deu início à era das reivindicações antárticas por parte daqueles 

países que já desenvolviam atividades na região, se interessavam pelo continente austral ou 

passaram a considerar a Antártica como parte de seus territórios. Dodds (2012, p.66) define três 

fases distintas que caracterizaram os períodos de reclames territoriais e colonizações na 

Antártica: 1) a fase das reivindicações, entre 1908 a 1940, sintetizada como a Questão Antártica; 
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2) a fase das negociações, durante as décadas de 1940 e 1950, que incluíram o Ano Geofísico 

Internacional e o Tratado da Antártica; 3) por fim, a fase pós-colonial, a partir de 1960. 

 

1.3.1 A fase das reivindicações 

 

O primeiro país a manter presença permanente no setor antártico foi a Argentina, cujas 

disputas fronteiriças com o Chile se estendiam da região andina, passando pela chamada Tierra 

del Fuego, pelo estreito de Drake até chegar à Antártica. A delimitação dos territórios de ambos 

os países nessas regiões foi debatida por anos, e por muito tempo a questão foi deixada em 

aberto para futuras negociações e disputas, como será visto no capítulo III. A crença de que a 

Antártica seria uma herança da Espanha quando estes dois países se tornaram independentes 

tinha origem na Bula Papal de 1493 e no Tratado de Tordesilhas em 1494.  Reino Unido deu 

um passo à frente ao reivindicar um setor da Antártica em 1908, por meio das Cartas Patentes 

e em 1917 revisou seu domínio sobre as dependências das Ilhas Malvinas (Falkland Islands 

Dependencies - FID, em inglês) ao estendê-lo para o sul daquela região (DODDS, 2012). As 

ilhas Malvinas, anexadas ao Império Britânico em 1833, significaram um passo importante no 

domínio de setores do Atlântico Sul em direção à Antártica, impulsionadas por expedições 

comerciais, científicas e exploratórias em diversos sentidos, a fim de exercer a soberania 

britânica sobre grande parte do continente. Alguns anos mais tarde, as mesmas foram separadas 

do British Antarctic Territory e relegadas às Falkland Island Dependencies. O Território 

antártico britânico começaria a tomar forma com a entrada de novos atores alguns anos mais 

tarde, impulsionados pelo desejo britânico de controlar todo o continente (FERREIRA, 2009). 

Sob o domínio da Coroa Britânica naquele período estavam três países no hemisfério 

sul cuja posição era vantajosa em relação à Antártica: Austrália, África do Sul e Nova Zelândia. 

As colônias foram encorajadas pelo Reino Unido a se posicionarem no sexto continente, 

primeiro sugerindo que a Nova Zelândia assumisse a administração da Dependência de Ross 

em 1923, e depois que a Austrália reivindicasse o Território Antártico Australiano (Australian 

Antarctic Territory, em inglês), em 1933, uma enorme porção na Antártica Oriental. A África 

do Sul, no entanto, recusou a sugestão. Posteriormente, os territórios que o Império Britânico 

colocou sob tutela dos países da Oceania foi o que deu origem à reivindicação dos mesmos. 

Isso significava que, enquanto colônias britânicas, elas dariam ao Reino Unido mais de 2/3 do 

continente (DODDS, 2012). 

Incomodada com os britânicos, a França postulou seus territórios antárticos em 1924 

com base em antigas expedições, como as do explorador Jules Dumont d’Urville no século 
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XIX, situados na Terra Adélie e em ilhas subantárticas no mesmo setor austral, cuja 

administração ficaria a cargo do Governo Geral de Madagascar. O reclame foi reconhecido pelo 

Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia e em 1938 o país estabeleceu definitivamente o limite 

desse território (DODDS, 2012; FERREIRA, 2009).  

Ainda em 1924 o Secretário de Estado dos EUA, Charles Hughes, sinalizou que a 

Antártica era uma questão em aberto para o país, sem se coibir com os reclames dos demais 

países. (DODDS, 2012). Ao final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já fora privada de 

qualquer tentativa sobre a Antártica, e só retornou ao posto de possível Estado a reclamar 

parcela territorial na região com a ascensão do governo Nazista. A movimentação dos alemães 

em direção ao continente incomodou os Estados Unidos e fez com que o presidente Franklin 

Delano Roosevelt enviasse a primeira expedição oficial à Antártica em mais de um século, a 

fim de estabelecer sua base5. Além disso, Roosevelt considerou estender a Doutrina Monroe ao 

Polo Sul (DAY, 2019).  

A história dos noruegueses com a Antártica também não era recente. O país explorou a 

caça comercial nas águas geladas do Ártico até que o número de baleias e focas fosse 

drasticamente reduzido e as águas do Polo Sul se tornaram o novo ponto exploração. Conforme 

o novo século se desenrolava, seu maior receio também vinha da possível reivindicação alemã. 

A chamada Dronning Maud Island6 – Terra da Rainha Maud – foi formalmente anunciada em 

1939 pelos noruegueses, impulsionados pelo medo das reivindicações nazistas, porém a derrota 

na Segunda Guerra Mundial em 1945 impossibilitou de vez qualquer ação alemã na Antártica 

no sentido de conquista colonial. Os noruegueses não ignoravam, porém, a movimentação 

francesa em direção à Antártica. 

A Argentina já havia feito diversos tipos de afirmações de soberania sobre seu setor 

antártico, ainda que a delimitação fosse difusa. Por considerar que o território fosse próprio, 

nunca houve uma reclamação formal. Já o Chile decretou oficialmente sua parcela antártica em 

1940. Diferentemente dos demais, os dois países sul-americanos não viam a Antártica como 

colônias, mas sim como extensões de seus territórios. A ideia de uma Doutrina Monroe que 

trouxesse a presença norte-americana para suas respectivas áreas de interesse incomodava os 

dois países, além das questões travadas com o Reino Unido. As áreas reclamadas pelos três se 

convergiam na região Península Antártica, causando grande mal-estar entre eles (DAY, 2019). 

                                                             
5 Aquela seria a segunda expedição oficial do país, porém outras expedições não-oficiais ao continente ocorreram 

ao longo dos anos e foram importantes para estabelecer a presença estadunidense na Antártica. 
6 É interessante notar que o nome cunhado pelos noruegueses até hoje é usado em sua forma original pelos países 

que reconhecem o reclame norueguês em sites, livros e artigos diversos, no lugar de utilizar o nome traduzido para 

o idioma local. 
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Além das questões ocupacionais, a disputa por parcelas específicas do continente 

possuía uma base argumentativa semelhante: 

 

Quase todas as reivindicações valem-se de uma variação da teoria dos setores. 

Originalmente proposta pelo senador canadense Pascal Poirer em 1907 para a partilha 

das ilhas árticas, a teoria dos setores baseia-se em dois meridianos que partem do polo 

até os extremos leste e oeste do litoral dentro do círculo polar ártico. Rússia e Canadá, 

com os maiores litorais voltados para o norte, adotaram de bom grado o princípio, que 

não é plenamente aceito por outros países da região (FERREIRA, 2009, p. 27). 

 

A exceção seria a Noruega, cuja teoria dos setores não era interessante por não lhe 

beneficiar e não estar de acordo com sua presença também no Ártico. Essa base argumentativa, 

no entanto, influenciou o pensamento geopolítico e estratégico brasileiro nas décadas de 1950 

e 1970, de modo a pautar a defesa de uma Antártica brasileira. 

 
Figura 2. Áreas reivindicadas e delimitadas na Antártica 

 

Fonte: Discovering Antartctica 

 

Temendo a movimentação da Argentina e do Chile, O Reino Unido se envolveu em uma 

série de conflitos com os dois países sul-americanos na Antártica, incluindo incidentes 
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políticos, negociações diplomáticas, a implementação da Operação Tabarin e até o envio de 

navios de guerra para ilhas subantárticas em suas instalações no continente. Os três países foram 

responsáveis pelas mais conturbadas negociações e disputas antárticas até 1959, como será visto 

no capítulo III.  

Denominada de A Questão Antártica (The Antarctic Problem), a contenda recebia esse 

nome em documentos britânicos e assim foi chamada em um livro escrito em 1951 pelo 

britânico Bill Hunter Christie a partir de suas experiências trabalhando na Embaixada Britânica 

em Buenos Aires (DODDS, 2012). 

Os soviéticos não aceitavam os demais reclames territoriais, enquanto se davam o direito 

de reclamar sua parcela antártica quando e se julgassem conveniente, de modo semelhante ao 

posicionamento dos EUA. O contexto em que se inseriam Estados Unidos e União Soviética 

no período ajuda a explicar por que as duas grandes potências não aderiram à vindicação 

antártica. Suas pretensões, se fossem colocadas em prática, se estenderiam por todo o 

continente, não apenas por setores como aqueles delimitados pelos demais países. A Guerra 

Fria significava drenar todos os recursos necessários para que seus interesses na região fossem 

atendidos e qualquer tentativa de soberania seria imediatamente questionada tanto por aliados, 

quanto por inimigos. Se quisessem obter primazia antártica, teria que ser por outros meios.  

(DAY, 2012; DODDS, 2012). 

Apesar de temer os interesses soviéticos e americanos por um lado, chilenos e argentinos 

por outro, e almejar para si a totalidade do continente, os britânicos não foram capazes de 

dominar a Antártica porque o período em que ocorreu a corrida antártica foi também o período 

de outras grandes movimentações para o Império Britânico, como aponta DAY (2012, p.180): 

 
 

O Reino Unido teria sido capaz de se apossar da Antártica caso seu governo se 
movimentasse rápida e decisivamente em 1919. Porém ela estava ocupada demais 

com várias outras questões do pós-guerra que competiam pelos recursos já esgotados 

do país. Havia a submissão alemã, a tomada de colônias turcas e alemãs, o conflito 

em andamento com a União Soviética e o risco de revoltas políticas em casa. A 

Antártica não pesou suficientemente na estratégia ou nos cálculos econômicos da Grã-

Bretanha7. 

 

1.3.2 A fase das negociações 

                                                             
7 Britain might have been able to seize Antarctica had its government moved quickly and decisively in 1919. But 

it too was distracted by the many other pressing post-war issues that were competing for the country’s depleted 

resources. There was the subjugation of Germany, the takeover of German and Turkish colonies, the ongoing war 

in Soviet Russia and the risk of political upheaval at home. The Antarctic did not bulk sufficiently large in Britain’s 

strategic or economic calculations (DAY, 2012, p. 180, tradução nossa). 
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Com o advento da Guerra Fria (1947-1991), as reivindicações territoriais e os fatores 

que levaram à duas Guerras Mundiais, o medo e a incerteza pairavam sobre o futuro do 

continente antártico. Isso fez com que as nações retomassem as discussões à cerca da pesquisa 

antártica. A União Soviética argumentava que foram os russos os primeiros a alcançarem o 

continente com Bellingshausen, o que gerava receio nos outros Estados em relação a uma 

fundamentação bem pautada sobre o novo continente. Somado a isso, estava o próprio clima de 

incerteza da Guerra Fria (DAY, 2019).  

As discussões científicas retomaram os antigos encontros de pesquisadores ligados à 

área polar, como o Ano Polar Internacional. Somado a isso, estava a corrida espacial, fortemente 

apoiada em avanços científicos e pesquisas voltadas à área militar, além do próprio interesse de 

cientistas que desejavam ampliar seu escopo de pesquisa. Esses fatores levaram à criação do 

Ano Geofísico Internacional (AGI) entre 1957-1958. Suas conferências preparatórias e a 

antecipação do que viria a ser o encontro, ainda na década de 50, movimentou ainda mais os 

Estados. 

Para a corrida antártica, criar um órgão que estudasse o continente acontecia perante um 

misto de preocupações e urgências. A primeira era relacionada à criação de uma comunidade 

internacional que amenizasse os ânimos gerados ao longo dos anos em disputas territoriais, a 

segunda dizia respeito ao medo ocidental de que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) surgisse com uma grande fundamentação para ocupação antártica. A criação de uma 

comunidade científica que pautasse as conversações antárticas vinha em boa hora para os 

Estados Unidos da América (EUA), pois amenizava os conflitos entre seus aliados, sem precisar 

se posicionar a favor de algum deles. Também tornava possível sua crescente presença na região 

sem que os territórios demarcados fossem um empecilho.  

Caso houvesse um reclame soviético com base no descobrimento do continente e sua 

posterior ocupação, este seria inválido mediante a condução de pesquisas antárticas que 

visassem um bem em comum para todo o mundo. Ao mesmo tempo, o mesmo se aplicava a 

todos aqueles países que reivindicavam sua parcela na Antártica. A corrida antártica, no entanto, 

representava apenas um dos lados do AGI, uma vez que sua existência estava ligada a inúmeras 

questões da Guerra Fria, e até mesmo a um desejo maior da comunidade científica. 

Ainda que o AGI tenha sido o caminho para a criação do STA, não foi um caminho 

fácil. Outra preocupação era entre aqueles sete países territorialistas, que não encontravam uma 

linha de pensamento convergente entre todos os seus interesses. Se um novo sistema fosse 

instaurado para a Antártica, ele poderia significar acesso irrestrito às suas áreas de reclame, uma 
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das maiores preocupações do Chile e da Argentina. Além disso, poderia significar futuros 

reclames dos demais países. Para a Noruega, a dificuldade era manter seus interesses na 

Antártica enquanto quase toda sua preocupação estava no Ártico (DODDS, 2012). 

Um regime comunitário, no entanto, era uma saída plausível para os norte-americanos, 

a fim de garantir sua presença no continente sem precisar se declarar soberanos em qualquer 

setor regional ou em todo o Polo Sul. Ao mesmo tempo, dividia entre os demais Estados a 

necessidade de vigiar e “cuidar” da Antártica. A fim de preservar seus interesses e amenizar a 

Questão Antártica que fervia as relações entre três aliados na Guerra Fria, o país sugeriu, em 

1948, um sistema de condomínio entre as nações reclamantes. Um dos fatores que preocupavam 

os norte-americanos na época era assegurar a navegação pelo Estreito de Drake, especialmente 

tendo os soviéticos em vista. A proposta, apesar de ter sido analisada pelas sete nações, não foi 

capaz de criar o sistema almejado, mas impactou futuramente na elaboração do Tratado da 

Antártica. Os detalhes acerca do documento elaborado pelos EUA e seus desdobramentos serão 

retomados no capítulo III, conforme se deram seus impactos na política antártica chilena e suas 

consequências na Questão Antártica. 

A participação soviética no AGI foi inevitável, e trouxe consigo um número 

significativo de estações de pesquisa, o que incomodou países como os EUA e a Austrália8. Um 

conflito armado na região, entretanto, era pouco viável dado sua localização, seu clima e suas 

condições hostis à vida. O mundo da primeira metade do século XX tinha evoluído, mas ainda 

não estava totalmente pronto para uma guerra que envolvesse a instalação em massa de bases 

militares no local mais inóspito do planeta, cuja localização se dava próxima à mares 

tempestuosos e os pesquisadores ainda estavam descobrindo como seu ecossistema funcionava. 

Tudo isso enquanto a Guerra Fria ocorria e os países ainda se recuperavam de duas Guerras 

Mundiais e o fim gradual de longas eras de colonização. 

Responsável por trazer a Antártica para o interesse público, o AGI avançou as 

discussões coloniais para uma nova arquitetura geopolítica, pensando no continente como parte 

integral do planeta Terra e seu ecossistema. Esse ambiente foi crucial para a criação do STA, 

tornando possível um novo âmbito onde os interessados na Antártica pudessem conversar sem 

envolver o uso da força na área do Tratado (DODDS, 2012). 

 

1.4 O Tratado da Antártica 

                                                             
8 Principalmente a Austrália. Os EUA se dividiam internamente entre aqueles que apoiavam a participação 

Soviética e aqueles que não eram favoráveis. 
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Negociar um acordo entre os sete países reclamantes, EUA e URSS durante a década de 

1950 não foi uma tarefa fácil. A própria presença dos EUA em diversas regiões era conflitante 

com os interesses de outros países, como a Austrália, cuja área reivindicada na Antártica era 

imensa. Além disso, as operações estadunidenses acendiam o alerta vermelho quanto a real 

possibilidade de desmilitarizar a região. No lugar de declarar soberania sobre determinados 

setores da Antártica, os EUA substituíram a ideia pela opção de explorarem livremente o 

continente sem restrições setoriais, e a chave para tal seria ocupar o Polo Sul. O país acreditava 

que, quem quer que ocupasse ele, controlaria toda a Antártica (DAY, 2012). 

Doze países participaram do AGI, os sete reclamantes – Argentina, Austrália, Chile, 

França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido – as duas nações que se davam o direito de 

reclamar quando bem entendessem – EUA e URSS – e outras três, África do Sul, Bélgica e 

Japão. As reuniões trouxeram diversos assuntos de caráter científico, mas a política por trás 

deles era inevitável. Em fevereiro de 1958, dez dos doze países se encontraram em Haia e 

concordaram em criar o Special Committee on Antarctic Research, que mais tarde seria 

renomeado como Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) (DAY, 2012). O SCAR 

viria a ser o órgão mais importante para a elaboração de pesquisas na Antártica, e 

consequentemente determinar a possibilidade de instalar bases ou não no continente, conforme 

as diretrizes do Tratado, assinado posteriormente. 

O medo de que a questão fosse levada para a Assembleia Geral das Nações Unidas9 – algo 

que a Índia havia sugerido – e a instalação de mais bases soviéticas no continente fez com que 

os EUA propusessem uma reunião após o fim do AGI para que a questão fosse resolvida entre 

aqueles doze países. Internamente, os EUA não possuíam um consenso quanto à questão 

soviética na reunião. O Departamento de Estado queria que os soviéticos participassem da 

Conferência, mas o Departamento de Defesa era contra. Por fim, a presença da URSS foi aceita 

nas negociações. 

Antes que a reunião ocorresse, foram necessárias 60 reuniões preliminares para acertarem 

inúmeras questões. A falta de consenso entre os sete tornava a tarefa quase impossível, havia 

principalmente a ingerência chilena e argentina, temendo qualquer medida que minasse suas 

soberanias na Antártica e o interesse da URSS em ampliar a participação. Porém em maio de 

                                                             
9 Os sete Estados temiam que, se a questão fosse levada para o âmbito da ONU, suas respectivas soberanias 

sobre a Antártica estariam ameaçadas. Esse é um dos fatores que ajuda a explicar porque o Tratado foi mais 

eficaz do que as demais soluções. Ele não minava a ideia de soberania antártica, apenas criava um sistema que 

diminuísse os atritos. 
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1959, o presidente Eisenhower finalmente enviou aos demais países participantes do AGI o 

convite para a conferência a ser realizada em Washington.  

Assinado pelos países em 1 de dezembro de 1959, o Tratado da Antártica trazia quatorze 

cláusulas que essencialmente congelavam o status quo até o momento (DAY, 2012). Nenhum 

reclame territorial até então seria inválido, mas novos reclames não seriam aceitos com base no 

Tratado. O documento desmilitarizava o continente e o transformava em uma zona de paz e 

pesquisas científicas, válido por toda a região ao sul da latitude 60º S. 

Dentro dos quatorze artigos, seus assinantes concordaram com as cláusulas que envolviam 

os seguintes termos: 1) a Antártica será usada para fins pacíficos, sem que bases militares, 

fortificações e manobras militares; 2) liberdade de pesquisa garantida; 3) as pesquisas 

científicas são compartilhadas por meio de cooperação internacional; 4) o tratado não invalida 

as reivindicações territoriais já feitas, tampouco serve como base para a criação de novas 

reivindicações; 5) testes nucleares estão proibidos de serem realizados, além do despejo de lixo 

radioativo10; 6) o tratado é válido para toda a área ao sul da latitude 60ºS sem, no entanto, 

prejudicar o direito dos Estados, estabelecido pelo direito internacional aplicável ao alto-mar, 

na região; 7) os membros podem designar indivíduos para a observação do cumprimento das 

normas do tratado nas instalações antárticas dos demais países, bem como suas embarcações, e 

compartilhar com a comunidade os resultados de suas constatações; 8) as partes contratantes 

respondem por seus indivíduos; 9) execução de reuniões periódicas a fim de discutir as medidas 

necessárias para a aplicação do tratado; 10) as atividades na Antártica estão em conformidade com 

a Carta das Nações Unidas; 11) as controvérsias entre partes contratantes do Tratado devem ser 

revolvidas entre si, e caso não seja possível, as questões serão levadas à Corte Internacional de 

Justiça caso haja o consentimento de todas as partes e 12) após trinta anos decorridos da vigência 

do Tratado, caso algum de seus membros desejar rever o funcionamento do mesmo, ele pode 

requerer ao país depositário uma reunião entre todas as partes, de acordo com as cláusulas do 

documento e submetido em reunião consultiva, para que o mesmo seja discutido. 

Vários autores apontam o Artigo IV como o artigo mais importante do Tratado. Suas 

cláusulas não colocavam um ponto final nas disputas antárticas, não traziam opções que 

sustentassem as reivindicações, tampouco abriam precedente para que novos reclames fossem 

feitos. Elas apenas estabeleciam um sistema no qual seus membros estariam sujeitos, sem 

precisar abrir mão de suas posições, porém sem utilizar o continente como palco para uma 

disputa de proporções globais. Esse ambiente proposto pelo Tratado, justamente por promover 

                                                             
10 Posteriormente foi acordado que qualquer tipo de lixo estaria proibido. 
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um espaço de coexistência entre distintos interesses sem eclipsar nenhum deles, foi capaz 

manter a Antártica longe de conflitos por mais de meio século. Os Estados se empenharam em 

mantê-lo em funcionamento, e o STA foi ganhando novos contornos ao longo dos anos. Sua 

evolução acompanhou as mudanças sistêmicas, o fim da Guerra Fria, o início de um novo 

milênio cheio de expectativas e promessas, e continuou o processo de distensão de conflitos. O 

documento entrou em vigor em 23 de junho de 1961. 

 

1.4.1 A fase pós-colonial 

 

Apesar de permitir que suas cláusulas sejam revistas, o acordo nunca foi modificado ao 

longo dos anos, permanecendo essencialmente o mesmo. Nas décadas seguintes à assinatura, 

muitos acreditavam que haveria um novo arranjo na questão antártica, tento em vista a 

exploração comercial do continente. O que ocorreu, pelo contrário, foi a assinatura do Protocolo 

de Proteção Ambiental do Tratado da Antártica, ou Protocolo de Madri, assinado em 1991 e em 

vigor desde 1998. O documento instituiu uma moratória de 50 anos na exploração de recursos 

minerais do continente. De acordo com o Protocolo de Madri, até 2048 o continente está livre 

de prospecção de petróleo, carvão, gás natural e outros recursos. Ao final, abre-se a 

possibilidade de revisão, sem, no entanto, deixar de valer seus dispositivos. Um equívoco 

comum é a crença de que o acordo será extinto ou necessariamente alterado após seu 

vencimento. O Protocolo de Madri não deixa de existir após 2048, ele continua válido até que 

seja denunciado ou reformado, apenas será possível rever seus termos, se, e apenas se, houver 

consenso entre as partes assinantes de que uma alteração seja necessária. 

Atualmente, o Tratado conta com 29 membros consultivos e 25 não-consultivos, 

totalizando 54 membros. Os membros consultivos são aqueles signatários que solicitaram 

acesso à categoria consultiva após demonstraram interesse no continente por meio de pesquisa 

científica, segundo critério adotado pelas demais partes consultivas, podendo atingir o status 

ainda que não tenham estações de pesquisa operando no continente. Para se tornar um membro 

consultivo, com poder de voto e veto, o país deve submeter seu pedido durante as reuniões da 

Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) e ser aceito por todos os Estados Consultivos. 

Já os membros não-consultivos podem participar de reuniões e até realizarem pesquisas na 

Antártica, porém não têm voz nas tomadas de decisão durante as ATCM.  

Hoje é pouco provável que haja uma corrida armamentista que resulte em conflito armado 

na Antártica ou uma alteração substancial no Tratado, graças às enormes dificuldades logísticas 

que resultariam do envio recursos necessários para tal e ao alto número de países que assinaram 
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o documento e o comprometimento dos mesmos para com o continente. A Antártica deixou de 

ser uma preocupação somente daqueles doze países – menos ainda de seus sete reclamantes – 

mas uma preocupação de todo o mundo, atraindo a atenção até mesmo de Estados que não 

possuem saída ao mar11. Esse novo arranjo não minou o desejo de deter territórios na Antártica, 

mas tornou possível um novo sistema que rege a presença humana na região. Por mais de 50 

anos, ele funcionou. 

 

1.5 O sistema do Tratado da Antártica 

 

Com o Tratado da Antártica, vieram os demais documentos, órgãos, regimes e 

organizações que se desenvolveram ao longo dos anos, todos tendo como base o acordo de 

1959, configurando o Sistema do Tratado da Antártica (STA). Os principais elementos do 

regime do STA serão vistos a seguir, conforme o papel que eles desempenham para os objetos 

de pesquisa desta dissertação. 

 

1.5.1 Os órgãos no âmbito do Sistema do Tratado da Antártica 

 

O STA se apoia em órgãos, entidades, reuniões e acordos internacionais que criam as 

diretrizes para o funcionamento do Tratado com base em reuniões periódicas contendo todos 

os seus Estados-membros consultivos com direito a voto e veto. Os demais países que 

participam do Tratado como não-consultivos podem aceder aos acordos, mas apenas como 

membros observadores. Estas instituições servem como palco para que os atores internacionais 

exerçam seus interesses na Antártica dentro da institucionalização do continente. As entidades 

a seguir são alguns dos principais órgãos que constituem o STA e suas organizações e acordos 

anexos. 

Reunião Consultivas do Tratado da Antártica (Antarctic Treaty Consultative Meeting – 

ATCM): desde o primeiro ano de vigência do Tratado, em 1961, os membros-consultivos, não-

consultivos e as partes observadoras se reúnem para as reuniões da ATCM, a fim de discutir 

suas atividades ao longo do ano, propor, sugerir e debater questões relacionadas às suas 

atividades na região, seguindo as cláusulas do Tratado. Inicialmente as reuniões ocorriam a 

cada dois anos, porém a partir de 1994, passaram a ocorrer anualmente, cada ano sediada em 

um país diferente que seja membro-consultivo do mesmo. 

                                                             
11 Os exemplos incluem a Hungria, que aderiu ao Tratado em 1984, a Tchéquia em 1993 e a Mongólia em 2015. 
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Conservação das Focas Antárticas (Convention on the Conservation of Antarctic Seals 

– CCAS): entrou em vigor em 1978, como meio de equilibrar a caça desenfreada de focas na 

região. 

Coalizão da Antártica e do Oceano Austral (Antarctic and Southern Ocean Coalition – 

ASOC): coalizão de mais de 15 ONGs, que atuam para a preservação do continente antártico e 

do Oceano Austral, a ASOC também participa da ATCM como observadora. Foi fundada em 

1978 e atua em tempo integral monitorando as atividades humanas que possam trazer algum 

tipo de dano ambiental. 

Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos (Commission for the 

Conservation of Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR): o interesse por recursos 

marinhos vivos no continente, como o krill e outros animais, fez com que a comissão fosse 

criada em 1982, a fim de regulamentar a exploração desses bens e evitar que o ecossistema 

marinho do oceano austral seja afetado por atividades exploratórias. Todos os anos ocorrem 

reuniões da CCAMLR na Austrália, país depositário do acordo e um de seus membros mais 

ativos. A convenção é constantemente palco de disputas entre países a respeito da criação de 

áreas de conservação marítima, cuja existência ameaça a pesca comercial de krill e outros 

recursos próximos às regiões. 

Conselho de Gestores dos Programas Nacionais Antárticos (Council of Managers of 

National Antarctic Programs – COMNAP): fundado em 14 de setembro de 1988, a associação 

internacional acopla os membros dos Programas Antárticos Nacionais signatários do Tratado 

com bases e operações antárticas. A principal atribuição do COMNAP é desenvolver e 

promover práticas administrativas em apoio à pesquisa científica na Antártica12, como 

atividades logísticas e operacionais. 

Comitê para Proteção Ambiental (Committee for Environmental Protection – CEP): 

estabelecido pelo artigo 11 do Protocolo de Madri, o comitê serve para auxiliar e formular 

recomendações às partes assinantes conforme as recomendações do protocolo. As reuniões do 

CEP ocorrem junto às reuniões da ATCM. 

Organização Internacional de Operadores de Turismo Antártico (International 

Association of Antarctica Tour Operators – IAATO): associação que representa empresas e 

outras instituições que realizam o turismo antártico, a IAATO foi criada em 1991 por 

companhias privadas interessadas em explorar o crescente turismo antártico de acordo com as 

                                                             
12 De acordo com a Constituição do COMNAP, adotada em 4 de julho de 2008: 

"Consistent with this, COMNAP's primary mission is to develop and promote best practice in managing the 

support of scientific research in Antarctica". 
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normas do STA. Trata-se de uma das poucas instituições da iniciativa privada que participam 

da ATCM como observadoras. Turismo é a única atividade comercial que explora a Antártica 

sem prejudicar o meio ambiente em larga escala, e tem sido cada vez mais usado como forma 

de familiarizar cidadãos comuns a respeito do continente.  

Paralelamente às reuniões da ATCM e dos demais órgãos, estão os comitês regionais, 

as comissões bilaterais e pequenos acordos de cooperação locais entre programas antárticos 

afins. No caso sul-americano, destaca-se a Reunião de Administradores de Programas 

Antárticos Latinoamericanos (RAPAL), o fórum responsável pelo intercâmbio de informações 

e por articular as atividades dos programas antárticos na América do Sul nas áreas ambientais, 

científicas e logísticas. A RAPAL teve como origem as reuniões dos diretores dos programas 

antárticos da Argentina, Chile e Uruguai, começando em 1987. A partir de 1990, Brasil, 

Equador e Peru se juntaram ao grupo, com a recente adição da Colômbia como membro 

observador. As reuniões, assim como aquelas da ATCM, são rotativas e se realizam uma vez 

por ano em cada um de seus países-membros. A RAPAL, ao longo dos anos, consolidou sua 

presença ativa em reuniões da ATCM, COMNAP e SCAR, representando uma frente sul-

americana atuante em questões antárticas13.  

Chama a atenção a falta de espaço para discussões antárticas no âmbito de outras 

instituições regionais, como foi o caso da União Sul-Americana de Nações (UNASUL). A 

criação de uma frente antártica ativa no âmbito do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) 

dentro da UNASUL chegou a ser discutida, porém nunca foi levada adiante.  

 
 

1.5.2 Os órgãos do STA voltados para a ciência na Antártica 

 

Em termos de sustentáculo para o STA, estão as organizações que administram os 

aspectos científicos dos programas antárticos, sendo as principais entidades do sistema. A 

ciência desenvolvida no continente como cláusula do Tratado segue as diretrizes de órgãos 

científicos internacionais com divisões dedicadas exclusivamente à pesquisa na região, cuja 

administração fica cargo de membros de países distintos, conforme suas respectivas relevâncias 

no campo da ciência antártica. As instituições, como veremos a seguir, servem como base para 

a condução dos programas antárticos e o controle das atividades dos Estados na região, a fim 

de garantir a manutenção do Sistema do Tratado da Antártica dentro das orientações ambientais 

estabelecidas para a região. 

                                                             
13 Informações disponíveis na página da RAPAL: http://www.rapal.org.ar. 
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O Conselho Internacional para Ciência (ICSU) é uma organização não-governamental 

que abrange as várias pesquisas científicas feitas por toda a comunidade, e inclui as pesquisas 

antárticas. O Scientific Committe on Antarctic Research (SCAR) foi criado no âmbito do ICSU 

em 1958, contando com comitês específicos para o Tratado Antártico, três comitês de pesquisa 

permanentes – comitê de geociências, ciências da vida e física – comitê financeiro e de dados 

geográficos, responsáveis pelo intercâmbio de informações, coordenação e identificação de 

áreas de pesquisa. A instituição é um meio importante para que os cientistas possam economizar 

tempo e operações logísticas, segundo Ferreira (2009), como é descrito nos artigos do Tratado 

(p.64): 

 

O SCAR funciona como o fórum da comunidade científica internacional para 

coordenação de atividades na antártica e intercâmbio de informações. É também um 

mecanismo de padronização, revisão e avaliação dos dados antárticos, além de 

qualificação de quadros acadêmicos a níveis internacionais. Os representantes 
nacionais no SCAR são respeitados acadêmicos e cientistas, que geralmente 

permanecem no comitê por longos períodos, o que garante ao SCAR uma identidade 

própria, que privilegia seu caráter técnico-científico.  

 

 É no âmbito do SCAR que os cientistas compartilham suas descobertas, de acordo com 

o tratado, e buscam a cooperação científica, algo que, diferentemente das questões estratégicas, 

só se beneficia com a troca de informações. Essa dualidade também pauta os interesses que 

circundam o tratado. O comitê é de tamanha importância que suas resoluções, decisões e 

recomendações permeiam todos os demais órgãos e entidades. 

 

1.6 A mudança de paradigma que possibilitou a assinatura do Tratado 
 
 

Os argumentos a seguir se embasam nas obras citadas, e elas serviram como referência 

para a elaboração da dissertação, especialmente como marco teórico ao falar dos paradigmas 

que cercaram o pensamento geopolítico antártico. Por ser alvo de inúmeras disputas territoriais, 

ao longo de diversos governos, as justificativas em relação à presença antártica dos Estados 

podem variar, mas os interesses territoriais se mostraram sólidos com o passar dos anos.  

Para Bernard Oxman (2006), na relação entre os Estados, há a crença de que o controle 

territorial também traz meios de minar os riscos que um país corre, ao adquirir não só os 

recursos disponíveis, como também garantir um posicionamento estratégico no tabuleiro 

internacional. A chamada tentação territorial também se estende para os oceanos, sob as 
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restrições impostas pelo direito marítimo, e para o continente Antártico, pelo fato de não haver 

dominância hegemônica na região.  

Entretanto, no período pós Segunda Guerra Mundial, com o pensamento neoliberal em 

voga, a base para elaborar um acordo capaz de minar temporariamente a exploração em mais 

um continente estava nas crenças institucionais. Escrito inicialmente em inglês, francês, russo 

e espanhol, não se tratava apenas de protocolo, mas uma reafirmação de a quem o tratado dizia 

respeito. Tais regimes são criados por Estados hegemônicos que não só se beneficiarão dos 

mesmos, como podem arcar com seus custos de manutenção. A necessidade de cooperação não 

exclui totalmente os conflitos entre Estados visando à região, apenas encontra outros meios de 

manter os interesses recorrentes (KEOHANE; NYE, 2011).  

Na segunda metade do século XX, não só o Direito Internacional vê suas instituições 

tomando contornos mais elaborados, como também a Teoria de Relações Internacionais ganha 

uma nova concepção, desenvolvida principalmente pelos autores Robert Keohane e Joseph 

Nye, a chamada Interdependência Complexa. Ela leva em consideração as diversas 

organizações internacionais e os mecanismos de solução de conflitos alternativos a conflitos 

armados, como o realismo defendia. Cada vez mais tratados e acordos são criados como forma 

de sanar conflitos paralelos a questões importantes, e reduzir o atrito entre Estados. A 

interdependência, apesar de se inserir dentro do chamado neoliberalismo, não ignora totalmente 

preceitos realistas, mas os incorpora de modo a compreender o mundo mais complexo que o 

século XX gerou: 

 

O tipo ideal do Realismo é caracterizado pelas seguintes premissas: 1) Estados são 

atores unitários e racionais, os atores dominantes na política internacional; 2) o uso da 

força é um instrumento político viável e efetivo; 3) questões relativas à segurança 

militar predominam hierarquicamente na agenda dos Estados. Invertendo cada 

premissa do Realismo, chega-se ao tipo ideal da Interdependência Complexa: 1) há 

múltiplos canais de conexão entre sociedades, incluindo relações interestatais, 

transnacionais e transgovernamentais (i.e. Estados não são as únicas unidades do 

sistema); 2) não há hierarquia entre os tópicos da agenda internacional; 3) o uso da 

força militar não é uma opção. (FERREIRA, 2009, p.17.)  

 

O apoio da governança antártica no Protocolo de Madri e nas decisões da Corte 

Internacional de Justiça (CIJ) ao longo dos anos são tentativas institucionais legítimas de 

garantia de resolução de conflitos, baseadas na cooperação internacional que a interdependência 

prevê, de modo a pautar seus interesses e reduzir o atrito entre os Estados.  

Conforme a Interdependência Complexa abarca determinado assunto, se torna inviável 

utilizar força militar naquele campo, uma vez que isso geraria custos e perdas superiores aos 
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ganhos do Estado. Nações militarizadas encontram dificuldades ao enfrentar assuntos cujo uso 

da força não é uma opção, logo dominar outras áreas é essencial para obter hegemonia onde 

essas áreas são necessárias (KEOHANE; NYE, 2011). Desse modo, dominar a tecnologia e 

bancar custosas expedições de caráter científico é uma ferramenta de poder utilizada pelas 

demais nações ao adentrar o continente Antártico.  

De acordo com Ferreira (2009), após algumas tensões entre países que reivindicaram 

oito porções territoriais diretamente – Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova 

Zelândia e Reino Unido – e demais interessados no continente, como Estados Unidos e Rússia 

(que se reservaram o direito de reclame territorial futuro, caso a conjuntura tornasse necessário), 

a solução encontrada foi o estabelecimento de um acordo de mútuos interesses, que marcava a 

transição do Realismo14 para a Interdependência Complexa15. É possível perceber que, se no 

começo as preocupações territoriais e hegemônicas tomavam as consciências dos agentes 

internacionais, vendo a Antártica como uma peça-chave na estratégica do Atlântico Sul, a 

necessidade de cooperação em longo prazo fez com que essas prioridades aos poucos 

dividissem espaço com instituições e trâmites burocráticos no regime internacional. As 

preocupações do Realismo não foram deixadas de lado ou substituídas, mas passaram a 

coexistir em um processo de institucionalização presente na Interdependência Complexa. A 

obra de Ferreira é basilar para compreender os impactos do regime antártico no Brasil e como 

a política externa lida com a Antártica. 

A utilização de autores de correntes teóricas diferentes neste trabalho ressalta o caráter 

multidisciplinar do raciocínio estratégico que envolve a Antártica, lidando tanto com o 

pensamento que embasa as decisões dos estadistas quanto com o cenário internacional em que 

o Tratado foi assinado. É importante lembrar que o Tratado foi assinado no contexto de um 

mundo divido entre dois paradigmas sociais e econômicos, e a solução encontrada foi aquela 

que melhor abraçava os interesses das hegemonias na época, sem deixar de lado seus parceiros 

estratégicos. Não se deve ignorar o peso de Estados menores no SI, como foi o caso de Chile e 

Argentina, cuja resiliência e vontade política foram fortes o suficiente para moldar as decisões 

voltadas para a Antártica. 

De acordo com Axelrod (1984), ao estudar a Teoria dos Jogos aplicada à cooperação, 

ele chega à seguinte conclusão: a fim de cooperarem entre si, os Estados não necessitam confiar 

                                                             
14 Como pode ser visto em MORGENTHAU, Hans J. A política entre as nações: a luta pelo poder e pela paz. 

Brasília: UnB, IPRI, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003.  
15 Conceito proposto na obra Power and Interdependency de Joseph Nye e Robert Keohane, cuja primeira edição 

foi publicada durante a Guerra Fria, em 1977. 
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totalmente uns nos outros, tampouco terem afinidade, basta seguirem os rótulos e estereótipos 

desenvolvidos ao longo do tempo. Caso um Estado tenha fama de cooperar, ele tem menos 

chances de defletir do que os outros. Basta terem garantias de que o sistema em que interagem 

se manterá por muito tempo e é conveniente para os demais jogadores, e essa garantia é a 

segurança para que, mesmo entre Estados que não possuem nenhuma relação amistosa, não 

haverá quebra de acordos.  

No caso antártico, enquanto os Estados olharem para o futuro próximo e virem que 

nenhum outro buscará vantagens no continente, o tratado em vigência se manterá. É importante 

para o Brasil observar quais os países, em seu entorno principalmente, apresentam motivos para 

não continuar seguindo o tratado e como a conjuntura internacional pode levar a uma ruptura, 

ou observar a tendência contrária, caso seja vantajoso para ambos os lados cooperarem entre si.  

O processo de “barganha institucional” no qual os Estados com interesses próprios 

aceitam integrarem um sistema de cooperação e mútuas responsabilidades, ainda que sob o “véu 

da incerteza”, como Ferreira aponta, é justificável enquanto haja um balanço de forças e muitos 

interesses concomitantes no continente. O momento de relativa tranquilidade nos assuntos 

antárticos ajuda os Estados com interesses regionais a se prepararem para um futuro incerto que 

pode pender tanto para conflitos territoriais, quanto para uma parceria altamente rentável 

voltada para a exploração de recursos ainda extremamente valiosos.  

É natural, e por vezes esperado, que os Estados que ainda não possuem estações de 

pesquisa na região busquem meios de se instalar no continente a fim de se inserirem no Tratado 

como membros-consultivos. Se o país não possui condições de financiar uma base científica 

sozinho, ele pode recorrer a outros países com interesses semelhantes na Antártica, que já 

possuam afinidade política e estratégica, a fim de dividir os custos de uma estação de pesquisa, 

ou de uma operação científica destinada ao continente. 

Axelrod aponta que a reputação dos jogadores é um dos indicadores de suas futuras 

ações no tabuleiro internacional, mas o mais importante é compreender os motivos, as 

vantagens e desvantagens para que os mesmos sigam os processos de cooperação. Nesse 

sentido, é possível notar a movimentação de atores com interesses comuns na região ao 

realizarem expedições e desenvolverem políticas de cooperação antártica, como é o caso dos 

exemplos a seguir.  

Durante as reuniões da CCAMLR, China e Rússia, ao longo dos anos, vêm 

constantemente vetando a criação de Áreas Marinhas Protegidas (MPA, em inglês) em mares 

do Oceano Austral, de modo a protegerem seus interesses comerciais como a pesca próxima a 
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áreas da Convergência Antártica16. As políticas voltadas para a Antártica empregadas por 

Austrália, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido ressonam de maneira semelhante, frutos de 

antigas cooperações bilaterais e multilaterais para o continente austral, formando uma espécie 

de frente na Oceania e na Europa cujos interesses estão alinhados àqueles dos EUA. Outro 

exemplo é o caso da Turquia, que realizou sua primeira expedição na Antártica em 2016 

executada em cooperação com a Ucrânia, reforçando a parceria militar-estratégica existente 

entre os dois países17. 

Esta pesquisa foca especificamente no caso de cooperação antártica desenvolvida 

bilateralmente entre Brasil e Chile, buscando nos aspectos históricos e nos fatores estratégicos 

quais os motivos que levaram os dois países a se apoiarem mutuamente em seus programas 

antárticos, como será visto nos capítulos a seguir. 

 

1.7 Modelos de Avaliação de Políticas Públicas 

 
Avaliação toma como aspecto principal o valor do objeto a ser estudado, bem como sua 

aplicação no meio em que está inserido. Na esfera pública, as intervenções governamentais não 

só podem como devem ser medidas por meio de uma avaliação que identifique os passos dessa 

ação a partir do momento que uma lei, medida ou implementação é estudada, até sua efetiva 

aplicação. O processo teórico a ser empregado tem como base o método de Avaliação de 

Políticas Públicas, elaborado e publicado por Evert Vedung em 1997, cujo objetivo é analisar, 

em retrospecto, o processo de conversão de uma medida governamental, a partir do momento 

que o Estado institui sua execução, à sua conversão de apoio financeiro, institucional e logístico 

em material para o desenvolvimento, até sua efetiva realização.  

O método avaliativo deve ser útil tanto para os agentes que investiram na execução, no 

caso, o governo, quanto para quem se beneficia das ações (VEDUNG, 1997) sejam agências, 

instituições, pastas ou o setor público em geral, i.e., a população. A avaliação aqui descrita é 

direcionada primeiramente à sociedade como um todo, cujo posicionamento em relação aos 

assuntos em pauta é imprescindível para que políticas mais eficazes sejam empregadas, e a 

                                                             
16 A reunião de 2018 foi o ponto mais crítico em relação às discussões sobre a criação de uma MPA próxima a 

áreas de interesse russo no continente. O documento final pode ser acessado em: 

https://www.ccamlr.org/en/system/files/e-sc-xxxvii_1.pdf.  

17  Informações disponíveis em: Analodu Agency. Turkey's Antarctic expeditions open new chapter in science. 

The Daily Sabah. 1 de fevereiro de 2019. 12:14 GMT+3.  Disponível em 

https://www.dailysabah.com/feature/2019/02/01/turkeys-antarctic-expeditions-open-new-chapter-in-science. 

Acesso em: 01 de junho de 2020. 

https://www.ccamlr.org/en/system/files/e-sc-xxxvii_1.pdf
https://www.dailysabah.com/feature/2019/02/01/turkeys-antarctic-expeditions-open-new-chapter-in-science
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devida atenção ao continente antártico seja tomada, dados os grandes impactos que ela pode 

causar tanto na política externa e assuntos de defesa, quanto em questões ambientais brasileiras. 

Em segundo lugar, é direcionada aos agentes governamentais responsáveis por incluir os 

investimentos destinados ao continente antártico dentre suas prioridades, como os 

parlamentares, ministros e agentes das forças armadas. É também um convite aos acadêmicos, 

para que pensem nas inúmeras possibilidades em incluir o PROANTAR nas mais diversas 

pesquisas desenvolvidas e seus diversos efeitos e benefícios para toda a comunidade. 

A análise deste trabalho é feita de acordo com a taxonomia de Vedung (1997, p 35-36) 

distinguindo diferentes Modelos de Avaliação Substantiva18. Dentro dos Modelos de 

Avaliação, há três formas de avaliar uma política. A primeira se refere aos Modelos de 

Avaliação Substantiva, que medem a eficácia da política em termos de aproveitamento político 

e social. A segunda maneira se refere aos Modelos Econômicos, medidas de eficiência através 

do custo da produtividade, do custo-eficácia e do custo-benefício, levando em consideração os 

valores financeiros empregados. Uma terceira, menos usada, diz respeito ao Modelo 

Profissional de Avaliação, que conta com o Peer Review, um processo de auto-avaliação 

institucional a fim de mesurar o desempenho de determinado trabalho. 

Aqui serão considerados apenas os Modelos de Avaliação Substantiva. Na avaliação 

substantiva será usado o Modelo de Alcance de Objetivos. Dentre os Stakeholders, ou seja, o 

Modelo Orientado ao Ator, incluem-se as instituições governamentais interessadas no assunto, 

ao mesmo tempo agentes da política e atores afetados por ela. 

 

                                                             
18 Vedung (1997) - Capítulo 4 – Models of Evaluation.  Uma versão revisada deste livro está sendo publicada em 

português:  VEDUNG, Evert e PEDONE, Luiz – Avaliação de Políticas Públicas e Programas Governamentais: 

fundamentos e modelos (forthcoming, 2020)  
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Figura 3. Modelos de Avaliação Substantiva 

 

FONTE: (Figura 4.2 - Modelos de Avaliação, baseado em VEDUNG; PEDONE, forthcoming). 

 

O modelo Goal-Attainment, ou modelo de Alcance de Objetivos, analisa o conteúdo 

dentro da intervenção, no que concerne ao que é chamado de goal-achievment (VEDUNG, 97 

p.37) – modelo que traça os objetivos e metas alcançadas, por meio do processo de conversão 

dos fatores empregados pela intervenção governamental até a transformação no projeto final, 

que levará ao chamado Impact Assessment, a avaliação de impactos da política no alvo 

desejado. O Modelo de Alcance de Objetivos (Goal Attainment) analisa os fatores empregados 

no projeto e sua conversão em resultados, comparando, ao final, se tais resultados são 

compatíveis com os esforços investidos. A finalidade de tais modelos é avaliar qual o alcance 

da efetividade da política implementada.  
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Figura 4. Modelo de Avaliação de Alcance de Objetivos (Goal-Attainment) 

 

FONTE: (VEDUNG, 1997, p.39, tradução da autora) 

Side-Effects, ou efeitos colaterais, são facilmente encontrados em processos de 

avaliação, resultado de ações políticas, comumente culminando em resultados imprevistos e 

não intencionados inicialmente (VEDUNG, 97, p.49). Tais resultados contraprodutivos podem 

surgir durante ou depois do processo de implementação de determinada política. Podem ser 

divididos em esperados e imprevistos, dentro ou fora da área de avaliação e benéficos ou não. 

Estes Modelos Substantivos são utilizados no trabalho para avaliar o empenho brasileiro 

empregado na reconstrução da Estação Comandante Ferraz no capítulo a seguir, e para avaliar 

os ganhos obtidos pelo Programa Antártico Brasileiro e pelo Programa Antártico Chileno no 

capítulo IV. 
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CAPÍTULO II 

 

A PRESENÇA BRASILEIRA NA ANTÁRTICA 

 

O interesse brasileiro pela Antártica só foi despertado pouco mais de uma década após 

a vigência do Tratado, e ocorreu de maneira gradual, com a ajuda de acadêmicos e teóricos da 

geopolítica que pavimentaram o caminho para que se pudesse falar em Antártica para o Brasil. 

Diferente dos demais países, e principalmente do Chile – como será visto no capítulo III, a 

presença brasileira na Antártica foi possível após o estabelecimento do STA, dentro de um novo 

modus operandi na região. Este capítulo trata a questão da Antártica para o Brasil desde a 

gênese do pensamento geopolítico que buscou estender o poder político do país para a 

Antártica, até a reconstrução da Estação Comandante Ferraz (EACF), reinaugurada no início 

de 2020, sob o completo comprometimento nacional para a Antártica.  

Inicialmente, o capítulo aborda a concepção das ideias que possibilitaram justificar a 

adesão ao Tratado da Antártica, conforme foram desenvolvidas pelos principais teóricos sobre 

o assunto no Brasil, e aqueles que pavimentaram o caminho para tal. Os componentes que 

precederam à adesão ao Tratado são abordados em seguida: 1) os militares no poder e sua 

predominância no setor de Defesa e Segurança; 2) a possibilidade de explorar petróleo e outros 

recursos minerais na Antártica; 3) elementos internos e externos que gravitaram em torno do 

presidente à época da adesão. 

Em seguida, aborda o desenvolvimento do Programa Antártico Brasileiro, os 

paradigmas atuais que envolvem a participação brasileira no continente e as conexões 

científicas que ligam o Brasil à Antártica descobertas em pesquisas recentes.  

Por fim, traz uma análise de políticas públicas aplicada ao processo de reconstrução da 

EACF, destruída em um incêndio no ano de 2012 e inaugurada no início de 2020. Mesmo não 

tendo reclames territoriais no continente, e com todas fraquezas que o programa antártico 

brasileiro apresentou, reconstruir uma nova estação quase do zero representa o empenho e a 

vontade política para estar presente na Antártica. 

Esta vontade política não deve ser menosprezada diante do histórico dos demais países 

na Antártica. A escolha da análise da reconstrução da EACF, apresentada no tópico 2.6 foi feita 

de modo a demonstrar que o PROANTAR é um projeto de Estado, passado adiante entre 

diferentes gestões, com comprometimento total de seus atores envolvidos.  
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2.1  O pensamento brasileiro que precedeu a adesão ao Tratado 

 

As obras citadas neste capítulo são as principais contribuições acadêmicas para a 

questão antártica produzidas no Brasil. Vale ressaltar que a participação brasileira na Antártica 

é um tema relegado a estudos específicos sobre o assunto, sendo raras as ocasiões em que a 

participação brasileira no continente é citada ao envolver temas como blocos regionais, setor 

energético brasileiro e mesmo política externa. 

 

2.2.1 A gênese da geopolítica antártica 

 

À medida que a geopolítica era desenvolvida no país, uma definição precisa do que a 

mesma seria também foi pensada por diversos autores. Em 1979 o general Carlos de Meira 

Mattos, discursou e posteriormente publicou na revista A Defesa Nacional, algumas 

considerações sobre a estratégia brasileira com base nos escritos de Everardo Adolpho 

Backheuser e Golbery do Couto e Silva, afirmando, entretanto, que os critérios aplicados sobre 

os escritos daqueles autores não eram definitivos porque o território nacional ainda se 

encontrava em expansão (MIYAMOTO, 1984).   

Expansão nesse sentido tratava de duas implicações intrínsecas e muito caras aos autores 

à época de suas publicações: integração territorial e expansão fronteiriça. Integração territorial 

foi assaz defendida pelos primeiros autores a pensarem no que seria a geopolítica nacional, e a 

expansão das fronteiras, como apontou Miyamoto (1984, p. 144), são atos de movimento e 

“passíveis de mudanças, de acordo com a evolução política dos próprios Estados”. A fala de 

Meira Mattos trazia consigo certo caráter expansionista que não descartava disputas com países 

vizinhos, munido com as ideias de alguns dos primeiros teóricos de geopolítica que 

influenciaram sua época. 

Para melhor compreender o pensamento por trás do processo decisório que levou o então 

Presidente Ernesto Geisel à adesão ao Tratado em 1975, esta sessão leva em consideração a 

dissertação do Capitão de Mar e Guerra e Mestre Leonardo Mattos (2015), onde o mesmo 

analisa o pensamento geopolítico e estratégico do Brasil à época, e os fatores internos e externos 

que influenciaram o executivo a assinar o documento que levaria o Brasil à Antártica.  

Mafra (2006 apud MATTOS, 2015, p. 51) indica a existência de três escolas ou 

correntes de pensamento que se formaram devido às diferentes interpretações do que seria a 

geopolítica: a escola determinista, a escola possibilista e escola geopolítica integralizada. A 

geopolítica determinista confiaria a fatores geográficos estáveis, como espaço e posição, grande 
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influência sobre a política, enquanto a segunda escola, a possibilista, teria o homem como ser 

“ativo e transformador do meio físico, não aceitando a ideia de ‘fatalismo geográfico’ da escola 

determinista” (Ibidem, p. 52). Já a escola geopolítica integralizada, segundo Mafra (Idem, p. 

52):  

 

Buscava integrar as duas outras. [...] Seus principais adeptos são o professor Nicholas 

John Spykman e o engenheiro aeronáutico Alexander Seversky [...] uma escola de 

pensamento mais moderna, preconizando que a Geopolítica deveria levar em conta 

também o ar, além da terra e do mar e, obviamente, o homem. Admitia, também, a 

importante influência da ciência e da tecnologia. 

 

De acordo com Mattos, a posição da Antártica para o Brasil representava um espaço 

estratégico para o Brasil, conforme a visão determinista, enquanto as intempéries climáticas 

proporcionadas pelo continente não significaram um impedimento para a presença humana na 

região, indo de acordo com a visão possibilista. Do mesmo modo, dados os avanços 

tecnológicos e científicos que possibilitaram a configuração dos Estados na região, a geopolítica 

integralizada também justificava a presença humana no Sexto Continente. Tais ideias 

influenciaram os geopolíticos brasileiros à época da adesão brasileira ao Tratado. Dentre os 

autores a serem destacados, está Everardo Adolpho Backheuser19, cujo pensamento sobre uma 

geopolítica voltada para a construção do território nacional pavimentou caminho para a 

sistematização do que seria de fato a geopolítica brasileira: 

 

Backheuser procurou analisar a realidade nacional discutindo questões como a divisão 

territorial, a localização da capital federal, a centralização política além de outros 

temas, sempre objetivando atingir um fim preestabelecido: consolidar a unidade 

territorial subordinando os diferentes recantos do país ao Poder Central (o centro 

nervoso da Nação). (ANSELMO; BRAY, 2002, p. 110-111). 

 

A associação entre a integração territorial e o desenvolvimento do país foi crucial para 

o que viria a ser o pensamento geopolítico brasileiro e, posteriormente, aplicá-lo ao polo sul, 

quando inicialmente se pensou em Antártica como parte do território brasileiro. De modo 

semelhante, Mario Travassos20 foi outro autor anterior à questão antártica que influenciou no 

processo decisório favorável à adesão ao Tratado. Em sua obra, defendeu que houvesse esforços 

                                                             
19 Backheuser (Niterói-RJ, 1879-1951) atuou como professor, pesquisador, geógrafo, acadêmico e engenheiro 

civil. (ANSELMO; BRAY, 2002). Parte considerável de sua obra, no entanto, foi dedicada a pensar no grau de 

cultura de uma civilização tendo como base o clima em que ela habita. Sobre esse tema, ver em MIYAMOTO 

(1995, p. 44-76).   
20 Marechal Mario Travassos (Rio de Janeiro, 1891-1973) foi militar do Exército Brasileiro, professor e estudioso 

de geopolítica, também idealizou e posteriormente se tornou o primeiro comandante da Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN). (SABOYA, 2018, p. 30). 
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para a integração territorial brasileira desfrutando da melhor forma possível de seus recursos 

hídricos e econômicos, e que houvesse empenho para neutralizar a influência político-

econômica da Argentina sobre países menores da América Latina21, de modo a evitar sua 

projeção de poder sobre regiões que Travassos considerava estratégicas para o Brasil (HAGE, 

2013). O objetivo era garantir ao país uma posição de destaque no continente. Um dos pontos 

mais tocantes defendidos pelo autor no que tange à integração nacional era a necessidade de 

haver integração viária, especialmente nos meios hidrográficos, papel que a então rival 

Argentina soube aproveitar na bacia do rio da Prata. Sobre a influência de Travassos, Mattos 

(2015, p. 59) afirma: 

 

Ao idealizar o Brasil “potência continental”, Travassos abriu as portas para a corrente 

de pensamento geopolítico, por um Brasil maior, fora do espaço geográfico da 

América do Sul. A participação no grupo de Estados que decidem sobre os destinos 

do continente antártico, portanto, está dentro dessa forma de pensar o posicionamento 

do Brasil. 

 

Tanto Travassos quanto Backheuser compreendiam a necessidade de integrar 

territorialmente o país como uma forma de legitimar o Estado perante um território tão vasto. 

A união entre integração e validação do sentimento nacional se mostrou útil no caso dos países 

que reclamam territórios antárticos, de modo a criar certo grau de afinidade entre a população 

e um território que sequer compartilha fronteiras continentais com o espaço em que elas 

habitam. No Brasil, devido ao fato de não haver reivindicação sobre a Antártica, não houve 

necessidade de utilizar tais autores como mais uma determinante da presença nacional na 

região, entretanto, elas influenciaram de certo modo os tomadores de decisões a respeito da 

adesão ao Tratado, dada a posição de destaque regional e internacional que o Brasil almejava e 

a possibilidade de expansão que a Antártica representava. Além disso, a preocupação com a 

influência continental da Argentina, um dos principais combustíveis do pensamento de 

Travassos, era uma questão que os militares brasileiros no poder não haviam deixado de lado 

ao pensar na adesão ao Tratado. 

Em editorial de 9 de fevereiro de 1956, o jornal O Globo defendeu que o país se 

inteirasse da questão conforme o AGI (1957-1958) se aproximava, no artigo intitulado 

“Também temos direito à Antártica”, parte de uma série de reportagens sobre o continente. O 

pontapé para o surgimento do pensamento acadêmico brasileiro em relação à Antártica se deu 

                                                             
21 Em especial a Bolívia. Tendo como base a ideia de Heartland do geógrafo inglês Halford Mackinder: “Travassos 

concebia o planalto boliviano como geograficamente continuo ao estado de Mato Grosso” (HAGE, 2013, p. 100), 

logo, quem dominasse essa região também teria controle sobre a América do Sul. 
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com Therezinha de Castro22, que publicou o artigo “A Questão Antártica” na Revista do Clube 

Militar em 1956 e o livro “Rumo à Antártica”, em 1976. O primeiro artigo teve participação de 

seu mestre Delgado Carvalho23Os autores foram os primeiros a abordar a Antártica como 

interesse estratégico para o Brasil em textos acadêmicos de modo sistematizado, e desde então, 

sua obra continuou influenciando todos aqueles que se debruçaram sobre o assunto (MATTOS, 

2014).  

Em sua obra, Therezinha utilizou a Teoria da Defrontação, em 1956, para traçar os 

interesses do Brasil no continente. A teoria utilizava como parâmetro geográfico os meridianos 

longitudinais, onde os graus de longitude que passavam sobre o território brasileiro e o 

continente antártico demarcavam o que pertenceria ao país. A ideia foi influenciada por teoria 

semelhante que utilizava a posição longitudinal para demarcar os territórios do Ártico, 

colocando-os sob jurisdição dos países correspondentes. Assim, o Brasil teria condições de 

negociar a partilha do continente “entre os meridianos do Arroio Chuí (53º22’O) e da Ilha 

Martim Vaz (28º48’O)” (FERREIRA, 2009, p. 118).  

De acordo com Gandra (2009), a teoria da defrontação, advinda do pensamento militar, 

era “explicitamente territorialista”. Apesar de ter sido importante para chamar a atenção de 

autoridades brasileiras à época, a teoria era impraticável tanto no campo teórico, ao reivindicar 

a Doutrina Monroe e o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), ambos sem 

aplicações práticas relacionadas à Antártica, tampouco no campo geográfico, uma vez que 

meridionalmente um território muito grande seria reivindicado. (FERREIRA, 2009).  

Por fim, para não entrar em conflito com os vizinhos Argentina e Chile e pela 

possibilidade de aderir ao Tratado sem a necessidade de reivindicações territoriais, a teoria da 

Defrontação foi deixada de lado.  

Sob o comando do brigadeiro Vasco Alves Secco, a Escola Superior de Guerra (ESG) 

encaminhou ao Estado Maior das Forças Armadas (EMFA) em 1957, um estudo no qual 

considerava a Antártica “chave do domínio dos mares e ares do sul da Terra [...] quem dominar 

os polos, dominará o mundo” (MOUTINHO et al., 1957 apud MATTOS, 2015, p. 114). A ideia 

de que dominar os polos significava dominar o mundo pode ter sido influenciada, entre outros 

                                                             
22 Therezinha de Castro (1930-2000) foi geógrafa, historiadora, pesquisadora e professora. Atuou no IBGE e na 

ESG e foi figura central para a elaboração de políticas brasileiras voltadas à Antártica. Sua influência foi tamanha 

que, em 1960, o IBGE lançou do “Atlas de Relações Internacionais”, no qual a Teoria da Defrontação aparecia 

como justificativa para o Brasil ter direito à Antártica (MATTOS, 2015, p. 122). 
23 Carlos Delgado Carvalho (Paris, 1884-1980) foi geógrafo, historiador e autor de extensa obra que se tornou 

primordial para o entendimento da geografia e geopolítica no Brasil. Lecionou também em diversas instituições 

importantes como a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Rio Branco e tendo contribuído com a 

fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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fatores, pela noção que pairava entre os militares norte-americanos, que consideravam a 

dominação do Polo Sul a chave para dominar a Antártica.  

No entanto, o ponto principal, em plena Guerra Fria, era garantir o domínio sobre 

regiões importantes para a navegação global, em áreas opostas do globo terrestre. Na obra 

Geopolítica do Brasil (1967), autoria de Golbery do Couto e Silva24, o triângulo formado por 

Brasil, África Atlântica e Antártica seria uma região de manobra para o país durante a Guerra 

Fria (FERREIRA, 2009). 

A partir de então, outros artigos e estudos seguiram sendo desenvolvidos no meio 

militar, tendo a Antártica como interesse estratégico para o Brasil. Posteriormente, 

pesquisadores brasileiros passaram a se interessar pela Antártica do ponto de vista científico, 

expandindo o interesse nacional pelo Polo Sul para outras áreas além da política, especialmente 

na Universidade de São Paulo (USP). Do mesmo modo que o AGI foi importante para os demais 

países ao trazer a Antártica da esfera política e militar para a esfera científica, o Brasil também 

começou a se interessar pelo estudo do continente e sua influência no território nacional. 

Poucas ideias que precederam a adesão ao Tratado buscando justificar a adesão 

brasileira permaneceram viáveis até os dias atuais, dadas as mudanças políticas e as condições 

implicadas no próprio Tratado e seus acordos anexos, estando profundamente ligadas ao 

contexto em que os autores se encontravam à época. Entretanto, elas formaram a base do 

pensamento estratégico e geopolítico que defendeu a participação brasileira na Antártica, 

abarcando a ideia de um país em expansão, buscando construir sua própria geopolítica tendo 

em vista a polarização da Guerra Fria e o que significava ser um país grande em termos de 

projeção de poder e com base na geografia. Essa projeção de poder regional só seria possível 

se fossem levadas em consideração as aspirações e tentativas de projeção de poder também de 

seus vizinhos.  

O paradoxo que circunda a adoção e incorporação de teorias geopolíticas e de relações 

internacionais estrangeiras no pensamento brasileiro é que ele deve ser adequado ao contexto 

nacional e compreender os limites de pensar em um Brasil da mesma forma que tais teorias 

pensam países hegemônicos. É preciso ir além de simplesmente consumir a produção 

intelectual de grandes potências e enxergar um encaixe brasileiro nas mesmas, ou o país corre 

o risco de se alinhar totalmente com uma produção intelectual pasteurizada e vendida para ser 

                                                             
24 Golbery do Couto e Silva (1911-1987) foi general e geopolítico brasileiro, tendo contribuído com a 

formulação da Doutrina de Segurança Nacional e posteriormente a criação do Serviço Nacional de Informações 

(SNI). No governo Geisel, foi Chefe da Casa Civil, cargo que ocupou também durante a gestão de João Baptista 

Figueiredo, até 1981. 
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propositalmente absorvida por países em desenvolvimento, visando existir dentro de um 

sistema previamente delineado por tais potências hegemônicas. Nesse contexto, salienta-se a 

importância das descobertas que o PROANTAR proporcionou ao longo dos anos ao Brasil, 

como uma forma de validar a interação brasileira com o continente austral. 

Tendo a Argentina como o epicentro das disputas estratégicas e da desconfiança 

sistêmica, o Brasil considerou a Antártica como assunto evitado a fim de não causar mais 

conflito com seus vizinhos em um primeiro momento, e depois passou a se interessar pela 

questão.  

 

2.3 O processo de adesão brasileira ao Tratado 

 

Quando o programa antártico do AGI ocorreu, o Brasil não foi convidado. Em 1958, os 

EUA convidaram outros 11 participantes do AGI antártico para negociarem o estabelecimento 

de uma reunião antártica. Ainda que o país tenha protestado enviando nota diplomática aos 

EUA, ele nunca estivera na Antártica, tampouco possuía condições de realizar atividades em 

solo antártico por conta própria, dadas as condições de suas embarcações, a falta de preparo da 

tripulação para lidar com o frio polar e os insumos necessários para enfrentar a região mais 

inóspita do planeta. 

Primeiro brasileiro a pisar em solo antártico oficialmente, o médico e jornalista Durval 

Sarmento da Rosa Borges apenas o fez em 1958, a convite particular dos EUA. Pioneiro no 

Brasil, o médico participou de uma série de atividades relacionadas ao continente e notou a 

importância da Antártica para os demais países interessados na questão, afirmando que a 

Antártica era uma questão essencial para o Brasil em vista de sua posição no mundo (MATTOS, 

2015). 

Embora tenha sido questão de debate dentro de alguns círculos, a Antártica não foi pauta 

política para os governantes do país até a década de 1970, na mesma época em que era discutido 

na ATCM a possibilidade de explorar os recursos minerais antárticos e poucos anos depois viria 

a ocorrer a crise do petróleo, em 1973. 

A adesão brasileira ao Tratado da Antártica, em 1975, se deu durante a gestão do 

presidente Ernesto Geisel, no âmbito do período militar, que se iniciou em 1º de abril de 1964 

e teve fim em 15 de março de 1985, contando com sucessivos governantes oriundos das forças 

armadas.  

Tal decisão ocorreu e foi influenciada por uma série de fatores que serão abordados 

nesta sessão, como o regime militar que administrava o país durante o período, a crise do 
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petróleo durante a década de 1970, e o contexto interno e externo do Brasil, que buscava 

encontrar uma posição de destaque no cenário externo, em meio à crise financeira que abalou a 

década.  

 

2.3.1 O regime militar 

 

Durante ditadura civil-militar, a instituição militar era permeada por divergências de 

opiniões e pontos de vista. Entretanto, tais distensões se limitavam ao interior da mesma, já que 

o caráter institucional e a sobrevivência dele sempre prevaleceram. Um equívoco comum ao 

analisar o período é não enxergar os militares que assumiram o poder como figuras 

heterogêneas, cada um com seu plano de governo e ambições pessoais (BERTAZZO; 

MIYAMOTO, 2008). No caso da adesão ao Tratado da Antártica, ela se deu em um contexto 

específico da gestão do presidente Geisel. 

 Coube aos militares a designação das políticas Externa, de Defesa e de Segurança. Em 

termos de Defesa e Segurança, dominava o binômio da segurança e desenvolvimento, 

encabeçado pelos mesmos. Na política externa, a ordem mundial estabelecida na Guerra Fria 

trazia um caráter conspirativo e divergente entre diplomatas e economistas.  A segurança 

sempre veio em primeiro lugar, mas a partir do governo Geisel, o desenvolvimento passou a 

ser tratado como prioridade. No governo de Castelo Branco, prevaleceu a perspectiva Leste-

Oeste e segurança hemisférica sob a institucionalidade do TIAR. Sob Costa e Silva, prevalecia 

a ideia de segurança econômica e a diplomacia da prosperidade, no tocante à desigualdade entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Com o Ato Institucional nº 5 (AI-5), o papel do 

Itamaraty foi ofuscado pela economia de Delfim Netto e por instâncias estratégicas. A “teoria 

do cerco” ditava que problemas fronteiriços deveriam ser rapidamente neutralizados, perante a 

ameaça de um novo modelo de governo se instaurar no país, resultando na contribuição para 

intervenções e derrocadas de regime no Uruguai, Chile e Bolívia (BERTAZZO; MIYAMOTO, 

2008). 

Ao longo dos anos, o continente antártico passou a ser inserido cada vez mais em 

revistas, periódicos, jornais e estudos de variados meios, dentre os temas relevantes para o 

regime: 

 
Em termos de produção intelectual dos militares no campo das relações 

internacionais, levantamento que fizemos em revistas e periódicos nacionais 

especializados, no período 1961-1989, indicou que alguns temas eram recorrentes em 

virtude de sua relevância estratégica ou militar para o Brasil, do ponto de vista das 

Forças Armadas: a questão das fronteiras (defesa, ocupação e presença); a Amazônia 

(gestão do território e defesa da soberania nacional contra a cobiça estrangeira); 
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Atlântico Sul e Antártica (sobretudo em publicações da Marinha); Cone Sul (ênfase 

nas relações com a Argentina e perspectivas político-econômicas na sub-região); e, 

por fim, análises setoriais (temática e geograficamente), do tipo “conhecer o inimigo”, 

sobre os avanços do comunismo internacional (Política Externa dos países socialistas, 

avaliações do poderio soviético, chinês, cubano, etc.). Com exceção do último caso, 

relativo à conjuntura vivida naqueles tempos, a ênfase dos estudos dos militares recai 

sobre o entorno geográfico do país e seus pontos críticos de contato-atrito com o 

mundo exterior (GARCIA, 1997, p. 28). 

 

O regime militar, no entanto, não é capaz de responder pelo processo decisório que levou 

à adesão do Tratado da Antártica, uma vez que outros elementos estavam em jogo, tanto dentro, 

como fora do país, e as decisões tomadas não correspondiam em todas as ocasiões àquelas 

pregadas pela ala ideológica do regime. No tocante à Política Externa brasileira durante o 

período, o mesmo pode ser dito: 

 
Shiguenoli Miyamoto defende, em denso e exaustivo trabalho sobre a questão, que 

pelo ingresso maciço de capital estrangeiro e o tipo de desenvolvimento associado, 

observados após 1964, não se pode dizer que a Política Externa brasileira tenha sido 

formulada segundo as teorias geopolíticas, mas sim em função dos interesses político-

econômicos em jogo (GARCIA, 1997, p. 24-25). 

  

De modo semelhante, os autores brasileiros, mesmo tendo moldado teorias que 

poderiam embasar o pleito nacional ao continente austral, e chamaram a atenção para a 

Antártica, não foram os únicos fatores determinantes para que o Brasil acedesse ao Tratado. 

Ainda mais complexo, estão as questões econômicas, políticas e o delicado jogo de poder 

durante a Guerra Fria.  

 

2.3.2 A exploração de recursos 

 

Por muitos anos a possibilidade de haver grandes reservas de recursos minerais, 

especialmente petróleo, na Antártica foi motivo de especulação por parte dos Estados que 

reivindicavam territórios na região. Entretanto, o medo de que a exploração daqueles recursos 

pudesse pôr fim ao Tratado fazia com que as discussões durante a ATCM fossem adiadas. A 

Nova Zelândia propôs levar a questão da exploração mineral na área da Dependência de Ross, 

região na qual o país vindicava uma parcela, para a ATCM de 1970, porém Austrália e 

Argentina se opuseram ao assunto temendo iniciarem novo debate sobre a questão da soberania 

antártica. O único país interessado em discutir o tema era o Japão, que não reclamava nenhum 

território para si. Em 1972, a Nova Zelândia incluiu o assunto na agenda de discussão da 

ATCM, na qual um dos delegados expressou o temor de que a descoberta de reservas minerais 

no continente levaria a um “estado de natureza” onde cada país atuaria conforme seus próprios 
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interesses. Diversos países signatários expressaram o desejo de que a exploração mineral fosse 

permitida, porém um acordo a respeito do assunto nunca foi atingido (DAY, 2012).  

Entre dezembro de 1972 e fevereiro de 1973, o navio estadunidense “Glomar 

Challenger”, por meio do projeto Deep Sea Drilling, descobriu reservas de gás no Mar de Ross, 

enquanto a companhia British Petroleum também descobriu potenciais reservas de petróleo ao 

sul das Ilhas Malvinas na mesma época. Conforme grandes reservas destes recursos seriam 

exploradas na região do Alasca, e com a possibilidade de países desenvolvidos se beneficiarem 

ainda mais da mineração antártica, o Sri Lanka encabeçou uma série de pedidos, junto a países 

em desenvolvimento, para que a questão fosse levada à ONU, a fim de que a Antártica fosse 

declarada como bem comum da humanidade, assim como eram os oceanos (DAY, 2012).  

Nesse ínterim, a crise do petróleo finalmente estourou em outubro de 1973, e com ela o 

desejo de explorar comercialmente os recursos minerais antárticos só aumentou. O continente, 

que trazia a possibilidade de prospecção de petróleo e outros minerais, se localizava em posição 

geográfica estratégica.  

 

2.3.3 Fatores internos e externos 

 

Entre o período de 06 de novembro de 1969 a 06 de julho de 1973, Ernesto Geisel esteve 

à frente da Petrobrás, como o 13º presidente da estatal25, experiência que o aproximou ainda 

mais do setor energético, especialmente do petróleo. Como 29º presidente do Brasil, entre 1974 

a 1979, seu mandato se iniciava junto ao fim do crescimento econômico que beneficiara o país 

anos antes, e marcou o fim gradual do regime militar. À época da gestão de Geisel, o Brasil 

ajustava sua economia e projeção conforme percebia as mudanças no cenário internacional, e 

em sua política externa econômica o país passou a conceder empréstimos, financiamentos e 

investimentos no exterior: 

 

Havia, naquele momento, a percepção de que o Brasil deveria ajustar de vez seu 

comportamento externo, que não era mais compatível com atitudes tímidas. O 

desenvolvimento econômico doméstico demandava a ruptura dos grilhões que 

prendiam o País em uma condição de timidez estrutural na sua inserção econômica 

internacional. Era necessário desembolsar recursos para projetar interesses (CUNHA; 

FARIAS, p. 55, 2011). 

  

                                                             
25 A cronologia e a lista completa de presidentes da companhia podem ser acessadas no seguinte endereço: 

https://web.archive.org/web/20120110194815/http://www.coopetroleo.com.br/phpb.htm#EG 
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Cunha e Farias (2011), no entanto, apontam para respostas diferentes mediante desafios 

distintos para a economia, feitos com base nos interesses nacionais em jogo naquele momento, 

e também pensando no contexto internacional.  

O Brasil tinha interesse em se projetar externamente, e além da onda de investimentos 

no exterior, havia um cenário de autores de geopolítica com alcance dentro do governo que 

ansiavam alcançar a Antártica. Entretanto, foi a soma de fatores externos e internos que foram 

cruciais para pavimentar de vez o caminho da adesão.  

Dentre os possíveis eventos que contribuíram para a assinatura do Tratado, a participação 

ativa do Deputado Eurípides Cardoso de Menezes26, influenciado fortemente pelos escritos de 

Therezinha de Castro, por meio de discursos, textos, palestras, entrevistas e até 

correspondências favoráveis à efetiva participação brasileira na Antártica, tanto em meios 

voltados para o público, quanto em meios políticos; as atividades realizadas no âmbito do 

Instituto Brasileiro de Estudos Antárticos (IBEA)27, o qual instigou a cooperação científica, em 

oposição a uma postura territorialista na Antártica, como meio de atuação; o Embaixador 

Antônio Francisco Azeredo da Silveira28, chanceler durante a gestão de Ernesto Geisel, 

responsável por amenizar as relações com a Argentina; e a proximidade e influência do ministro 

Golbery do Couto e Silva com o presidente Geisel, e a possibilidade de que este tenha tido 

contato com o tema (FERREIRA, 2009; MATTOS, 2015). 

No campo externo, a Argentina foi um fator que pesou na decisão, graças ao temor, em 

um primeiro momento, de que a adesão ao Tratado trouxesse ainda mais desgaste com o país 

vizinho. Ao saber dos interesses brasileiros em assinar o Tratado, a Argentina ativamente 

protestou contra a presença do Brasil, e em maio de 1974, quando o Ministério das Relações 

Exteriores levou o assunto à Presidência da República, o presidente optou por postergar a 

questão (FERREIRA, 2009). 

 

2.3.4 A adesão 

 

Cabe ao próprio presidente Ernesto Geisel a responsabilidade de aderir ao Tratado da 

Antártica. Em 1975, o Itamaraty realiza nova Exposição de Motivos para que o Tratado seja 

                                                             
26 Eurípedes Cardoso de Menezes (1909-2008) foi deputado federal pela Guanabara durante cinco mandatos, entre 

os anos de 1955 a 1975, pelo PSD, UDN e ARENA. Suas atividades parlamentares estão disponíveis no site da 

Câmara dos Deputados: https://www.camara.leg.br/deputados/131414/biografia. Acesso em: 25 de setembro de 

2020. 
27 Criado em 7 de setembro de 1972, no Clube de Engenharia, Rio de Janeiro. 
28 Antônio Francisco Azeredo da Silveira (1917-1990) foi diplomata e ministro das Relações Exteriores entre 

1974 a 1979. Sua gestão teve como modelo o Pragmatismo Responsável (ver LIMA, 2018). 

https://www.camara.leg.br/deputados/131414/biografia
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assinado, e em 16 de maio daquele ano, a Presidência da República assina o Tratado da 

Antártica. O país passa, então, a integrar o seleto time de países que podem assistir às reuniões 

do Tratado como membro observador. Sobre a decisão, Ferreira (2009, p. 139) aponta os 

seguintes fatores: 

 

Portanto, da leitura da Exposição de Motivos de 1975, recomendando a adesão do 

Brasil ao Tratado da Antártica, assim como de sua antecessora de 1974, podemos 
depreender que: 1) a adesão brasileira foi motivada principalmente por considerações 

de ordem estratégica e de segurança, além da perspectiva da exploração de recursos 

naturais, notadamente minerais; 2) houve influência de grupos territorialistas no 

processo, mas o Brasil jamais chegou a apresentar uma reivindicação territorial na 

Antártica; 3) o Tratado não era visto como um arranjo peremptório, mas transitório, e 

o critério da defrontação poderia ser invocado quando de sua revisão, prevista para 

1991. A percepção de que o regime teria que ser revisto em 1991 era amplamente 

difundida, mas é uma interpretação imprecisa da letra do Tratado, que diz que a partir 

dessa data qualquer Parte Consultiva poderia, se desejar, solicitar a realização de uma 

conferência de revisão (Art. XII) – em princípio a vigência do Tratado é “para 

sempre”, segundo seu preâmbulo.  

 

O status de membro consultivo, com poder de veto e voto, foi adquirido anos mais tarde, 

em 27 de setembro de 1983, com a consolidação do PROANTAR. O Brasil estava, finalmente, 

dentro do Sistema do Tratado da Antártica. 

 

2.4 O PROANTAR, a construção da EACF e a ocupação brasileira 

 

 Para executar suas operações Antárticas, o Brasil lançou o Decreto nº86.830, de 12 de 

janeiro de 1982, no qual estabelecia o Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR29, desde 

então responsável pela efetivação da participação nacional no continente. Por sua vez, a 

execução do PROANTAR se encontra nas mãos da Comissão Interministerial Para Assuntos 

do Mar (CIRM), coordenada pelo comandante da Marinha e integrada por uma junção de 

ministérios e pastas: 

 

O PROANTAR é, desse modo, um programa interinstitucional, cuja execução é 
compartilhada pelos seguintes órgãos: Ministério da Defesa (MD), por intermédio da 

Marinha do Brasil, responsável pelas atividades operacionais e logísticas, e da Força 

Aérea Brasileira (FAB), que realiza voos de apoio ao programa; Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), responsável pelos aspectos políticos; Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), incumbido de definir a 

política científica do programa; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

                                                             
29 Informações disponíveis em BRASIL, 1982. DECRETO Nº 86.830, DE 12 DE JANEIRO DE 1982. Atribui à 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) a elaboração do projeto do Programa Antártico 

Brasileiro (PROANTAR) e dá outras providências. O documento pode ser acessado em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86830-12-janeiro-1982-436783-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 26 de junho de 2020. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86830-12-janeiro-1982-436783-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86830-12-janeiro-1982-436783-publicacaooriginal-1-pe.html
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Tecnológico (CNPq), responsável pelo financiamento e coordenação das pesquisas 

científicas; Ministério de Minas e Energia (MME), que, por meio da Petrobras, 

fornece os combustíveis para o programa; e Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

cuja participação é voltada para os aspectos ambientais. Além disso, universidades e 

institutos de pesquisa nacionais estão envolvidos atualmente nas atividades e 

pesquisas antárticas (ANDRADE, I. O. et al. 2018, p. 20). 

 

No mesmo ano em que o PROANTAR foi instituído, a fim de iniciar as atividades 

científicas que dariam ao país o status de membro-consultivo do tratado, o país adquiriu da 

Dinamarca o navio polar “Thala Dan” e o renomeou para Navio de Apoio Oceanográfico 

(NApOc) “Barão de Teffé”. Em dezembro, o navio realizou pesquisas no setor noroeste da 

Antártica a fim de designar o melhor local para a instalação da primeira estação antártica 

brasileira, no que veio a ser a Operação Antártica I. As atividades permitiram que o país 

adquirisse o status de membro-consultivo em 12 de setembro de 1983. No verão de 1983-84, a 

Operação Antártica II realizou a construção da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF). 

A estação foi inaugurada em 6 de fevereiro de 1984, em 8 módulos ocupados por 12 pessoas, 

durante 32 dias. Até então, a estação somente era ocupada durante o verão, porém, com a 

Operação Antártica IV em 1986, a EACF passou a ser operada permanentemente durante todo 

o ano30.  

Em 19 de dezembro de 1979 a Secretaria da Comissão Interministerial para Recursos 

do Mar (SECIRM) foi criada para atuar no âmbito da CIRM. Dentro do PROANTAR, suas 

atividades são embasadas e coordenadas em três órgãos, a “Marinha, responsável pela logística 

do programa, o CNPq, encarregado dos projetos científicos, e o Itamaraty, incumbido das 

negociações e da representação internacional” (FERREIRA, 2009, p. 133).  

Desde o início do programa, a Marinha coordena as operações logísticas através da 

OPERANTAR (Operação Antártica). A OPERANTAR atua por meio do 1° Esquadrão de 

Helicópteros de Emprego Geral (Esquadrão HU-1), NPo Alte Maximiniano H-41 e do Navio 

de Apoio Oceonográfico Ary Rongel (H-44), unidades responsáveis por prover assistência aos 

brasileiros trabalhando no continente antártico. 

Graças à implementação do PROANTAR e todos os processos dentro do STA nos quais 

o Brasil se adequou, o país foi admitido no SCAR em 1º de outubro de 1984. O Brasil é, 

atualmente, um dos 32 países a obterem status de membros plenos, o que demonstra o quão 

                                                             
30 Informações retiradas da sessão Histórico na página do PROANTAR, no site da Marinha do Brasil, disponível 

em: https://www.marinha.mil.br/secirm/proantar#historico. Acesso em: 24 de junho de 2020. 

https://www.marinha.mil.br/secirm/proantar#historico
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seleto é o grupo que realiza ciência na Antártica31. Em 8 de setembro de 1986, foi admitido na 

CCAMLR, que hoje conta com 25 Estados e a União Europeia32. 

A fim de melhor administrar os interesses nacionais dentro do STA, o Presidente José 

Sarney promulgou o Decreto nº 94.401, de 3 de junho de 1987, no qual estabeleceu a Política 

Nacional para Assuntos Antárticos (POLANTAR), em vigor desde a data da publicação até os 

dias atuais. A POLANTAR atua dentro da A Comissão Nacional para Assuntos Antárticos 

(CONANTAR), a qual “cumpre assessorar o Presidente da República na formulação, 

consecução e atualização da Política Nacional para Assuntos Antárticos, propondo-lhe 

diretrizes e medidas específicas segundo suas atribuições legais” (BRASIL, 1987, p.4).  

A elaboração do PROANTAR fica submetida à aprovação da CONANTAR e a 

implementação do programa fica a cargo da CIRM. Desse modo, a execução do PROANTAR 

é descentralizada e realizada por diversos órgãos de pesquisa, entidades públicas e privadas e 

universidades (BRASIL, 1987).  

A estrutura do PROANTAR pode ser vista a seguir: 

 

                                                             
31 Dados obtidos na página do SCAR. Disponível em: https://www.scar.org/about-us/members/overview/. Acesso 

em: 24 de junho de 2020. 
32 Dados obtidos na página da CCAMLR. Disponível em: https://www.ccamlr.org/en/organisation/members. 

Acesso em: 26 de junho de 2020. 

https://www.scar.org/about-us/members/overview/
https://www.ccamlr.org/en/organisation/members
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Figura 5. Organograma de execução do PROANTAR 

 

FONTE: (MARINHA DO BRASIL, 2020). 

 

2.5 Novas perspectivas sobre a presença brasileira na região 

 

Hoje o contexto em que o país se insere e sua relação com o continente é diferente e 

requer uma nova linha de raciocínio que reflita as políticas de Defesa, a Estratégia Nacional e 

o papel que o Brasil busca realizar no contexto internacional. Atualmente o Brasil adota uma 

postura não-territorialista, ou seja, não reivindica soberania territorial, apenas acesso a qualquer 

área do continente que julgar necessária a suas atividades (NASCIMENTO, 2007).  

A atual geopolítica antártica brasileira se fundamenta basicamente em uma doutrina de 

segurança nacional, enquanto a permanência no continente requer desenvolvimento científico 

de ponta. As questões de segurança nacional têm carência em empenhar-se no continente 

antártico, herança de uma doutrina idealizada no regime militar (GANDRA, 2009). A 

cooperação regional é um dos principais mecanismos de assistência no caso de acidentes 

ambientais na região, particularmente em ecossistemas vulneráveis e áreas de interesse global.  

Os interesses no continente se dividem nas seguintes categorias: interesses políticos, 

uma vez que vários países reivindicam partes do território, havendo possibilidade de 
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instabilidade regional; interesses estratégicos devido à posição do continente em relação às rotas 

marítimas importantes, e interesses científicos pelos recursos que a região oferece (SILVEIRA, 

2014).  

O país passa a assumir a importância da Antártica graças à proeminência do Atlântico 

Sul na estratégia de Defesa nacional. Entretanto, os esforços científicos do país estão aquém de 

sua capacidade, como ressalta GANDRA (2009, p.73): 

 

Considerando-se o peso político que as atividades científicas terão, em um futuro 

relativamente próximo, no que diz respeito à soberania do continente, a revisão da 

atual geopolítica antártica brasileira é de vital importância às pretensões científico-

territoriais do país naquela região. 

 

A presença brasileira na região nunca foi um assunto muito popular entre os meios mais 

diversos, limitando-se a algumas esferas das forças armadas e meio acadêmico ao longo dos 

anos. A questão ambiental, apesar de ser constantemente estudada e monitorada por cientistas 

brasileiros de diversas universidades, ainda é restrita à verba destinada aos projetos de pesquisa 

que atuam no âmbito do PROANTAR conforme editais são abertos, enquanto no âmbito 

estratégico, se reduz ao Ministério da Defesa, setores das Forças Armadas e círculos 

diplomáticos, principalmente. A opinião pública pouco conhece sobre o projeto, tampouco tem 

noção de suas dimensões. Devido ao incêndio em 2012 e à inauguração da Estação em 2020, o 

assunto foi relativamente mais evidenciado na mídia.  

É imprescindível que um Estado que queira se tornar um global player diversifique sua 

área de atuação. Os interesses nacionais no território ainda precisam ser trabalhados, e o que o 

Brasil busca na Antártica deve se tornar claro para o Brasil (MATTOS, 2014). Um dos 

problemas que justificam essa necessidade é o fato do país não ter pista de pouso na estação 

para as aeronaves C-130 da FAB, devido ao terreno acidentado em que se encontra a EACF, 

dependendo da cooperação da base chilena “Presidente Eduardo Frei” para realizar seus pousos. 

Tal dependência condiciona o PROANTAR à cooperação chilena em termos de logística aérea.  

Os problemas enfrentados pelo país, portanto, pedem por mais atenção por parte do 

Estado, no que tange à tecnologia e ciência, meio ambiente e pretensões geopolíticas no local. 

Se o país almeja explorar os recursos antárticos no futuro, ele deve possuir profundo 

conhecimento prévio do ambiente que o cerca. A exploração de recursos minerais, recursos 

vivos e água será feita pelos Estados que possuírem a tecnologia necessária para a extração dos 

mesmos em meio polar, fruto de pesquisas e ferramentas adequadas. A exemplo disso está a 
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prospecção de petróleo em grandes profundidades e em regiões cobertas por gelo, bem como 

embarcações próprias para regiões de águas congeladas. 

É interessante notar que a forte presença dos militares na região, assim como nos demais 

países, indicam que a Antártica ainda é uma prioridade para os assuntos estratégicos do país e 

suas pesquisas são desenvolvidas tendo em mente questões políticas:  

 

[...] O Brasil, por exemplo, homenageou a Marinha dando à sua base o nome de um 

militar daquela força, Comandante Ferraz. Observe-se também o caso da base 

peruana, que ganhou a denominação de Machu Pichu, capital do outrora poderoso 

império pré-colombiano inca. O Uruguai atribuiu à sua base o nome de Artigas, 
lembrando o general que entre 1810 e 1814 livrou o país dos argentinos e que foi 

derrotado por estes em 1816, antes da ocupação de seu país pelos brasileiros em 1817, 

os quais o transformaram na Província Cisplatina do Império. O uso desses ícones de 

pesado valor ideológico não parece ser mera coincidência. Eles podem sinalizar a 

disposição dos países sul-americanos que se estabeleceram na Antártica de afirmarem 

politicamente (e não apenas cientificamente) a posição de seus respectivos Estados 

sobre o continente. Essa disposição incorpora gravidade na medida em que as 

reivindicações são feitas, em grande parte, sobre o mesmo espaço territorial [...] 

(VIEIRA, 2006a, p.55). 

 

Mesmo assim, há diferentes formas de se justificar a presença brasileira na Antártica 

perante a população, que não seja uma questão meramente geopolítica, estratégica e militar. 

Analisando pelo ponto de vista científico, a questão ambiental traz forte conexão entre o país e 

o continente polar, cuja ciência desenvolvida por pesquisadores dos principais laboratórios 

nacionais, no âmbito das universidades públicas, apontam para a influência climática que a 

América do Sul tem sobre a Antártica e vice-versa.  

Cabe ressaltar o papel importante que as universidades desempenham para a presença 

brasileira na Antártica, sendo as principais desenvolvedoras das pesquisas requeridas para ser 

signatário do Tratado. Desse modo, a cooperação entre institutos de pesquisa de dois ou mais 

países abre as portas para um diálogo mais arrojado também no campo diplomático. Ao polir o 

discurso brasileiro baseando-se na ciência política e nas ciências exatas produzidas 

nacionalmente nos dias de hoje, o Brasil encontra um discurso mais claro, convincente e 

arrojado que mantenha sua posição na Antártica por mais tempo. 

Em termos de desenvolvimento científico, estudos foram capazes de determinar que a 

Antártica é mais influente no Brasil do que se sabia antes. As pesquisas brasileiras mais recentes 

na região apontam para forte influência do continente antártico no sistema climático terrestre, 

com ênfase na América do Sul, onde as circulações atmosférica e oceânica são interligadas, e 

até a Amazônia sofre alterações vindas do continente gelado (SIMÕES, 2013).  
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Envolver o assunto de meio ambiente à presença brasileira na Antártica também é 

estratégico para o país, uma vez que as alterações climáticas polares podem afetar o índice de 

chuvas no Brasil, fator importante devido à forte dependência no setor agrário nacional. Um 

desequilíbrio ambiental na Antártica pode significar um desastre climático em território 

brasileiro, com fortes consequências econômicas. 

O PROANTAR possibilitou a descoberta de uma conexão com a Antártica que os 

primeiros autores a pensarem na expansão brasileira em direção ao continente sequer 

visionavam. Ao demonstrar a influência climática que as duas regiões exercem entre si e como 

mudanças, ainda que mínimas, em qualquer um dos ecossistemas, podem trazem grandes 

impactos para o continente, inclusive danos econômicos, o Brasil encontra um ponto em comum 

com a Antártica tão precioso quanto os argumentos utilizados por Estados que reivindicam sua 

parcela continental, e é capaz de tecer um pensamento legitimamente nacional, pautado em 

ciência visceralmente brasileira. 

 

2.6 O processo de reconstrução 

 

Em 2012, o governo de Dilma Rousseff passou pelo maior incidente relacionado ao 

continente, quando a estação brasileira sofreu um incêndio durante a madrugada do dia 25 de 

fevereiro, matando dois militares e destruindo 70% de suas instalações, mantendo apenas 

aquelas que se localizavam distantes da construção principal. 

Sob a urgente necessidade de limpar o local e reconstruir a estação, a fim de se manter 

membro do Tratado da Antártica, o PROANTAR imediatamente iniciou o processo de limpeza 

local e reconstrução da estação, sem, no entanto, parar as atividades científicas já em 

andamento33.  

Esta seção contará com a avaliação do processo de implementação de políticas públicas 

destinado à reconstrução da estação, a fim de analisar como o PROANTAR lidou com o maior 

desafio já enfrentado para manter o país na Antártica. Os esforços empregados pelo país 

proporcionam uma dimensão da vontade política em se manter na Antártica e enfatizam um 

projeto de Estado que foi e ainda é construído por governos de diferentes naturezas ideológicas.  

A seguinte sessão foi anteriormente publicada34 na Revista Brasileira de Estudos 

Estratégicos - REST v.12 nº 23 Jan-Jun 2020, como parte de um estudo elaborado ao longo dos 

                                                             
33 Informações disponíveis no site https://www.marinha.mil.br/secirm/proantar.  
34 O artigo completo pode ser acessado no seguinte endereço: 

http://www.rest.uff.br/index.php/rest/article/view/209/171. 

https://www.marinha.mil.br/secirm/proantar
http://www.rest.uff.br/index.php/rest/article/view/209/171


68 

 

 
 

anos sobre Avaliação de Políticas Públicas aplicadas às políticas de defesa. Por considerar que 

ela se encaixa em um contexto maior, que envolve a atividade brasileira na Antártica e o esforço 

nacional em larga escala para manter o programa em atividade, o estudo faz parte do trabalho. 

       

2.6.1 Avaliação de impactos 

 

O problema será avaliado a partir dos recursos orçamentários destinados ao 

PROANTAR, transformado em uma ajuda institucional, estrutural e logística, desde o momento 

em que a EACF sofreu o incêndio até os fundos emergenciais para limpeza do local e 

reconstrução foram efetivamente utilizados, no período de 2012 até 2020. Dadas as 

circunstâncias, essa Avaliação de Intervenção Governamental será analisada através do modelo 

Alcance de Objetivos, abordado no capítulo I, para compreender quais foram os objetivos e 

metas traçados pelo país ao reconstruir sua estação. A avaliação de impactos incorre sobre os 

efeitos da política no alvo desejado, e por fim, o modelo Side-Effects analisa os efeitos 

colaterais, tanto positivos, quanto negativos, no resultado final da política implementada. 

Desse modo, a ajuda financeira enviada em resposta ao acidente será tratada como o 

input. Todos os dados coletados e aqui apresentados foram disponibilizados através das 

plataformas digitais do PROANTAR, além de jornais, revistas, artigos e publicações oficiais 

do Governo, abertas ao público.  

 

2.6.2 Processo de reconstrução 

 

Os fundos emergenciais enviados ao PROANTAR foram divididos entre os ministérios 

que compõem a pasta, sendo eles: Ministério da Defesa (MD), onde operam logisticamente a 

Marinha do Brasil e a Força Aérea; o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicação (MCTIC), responsável pelas pesquisas desenvolvidas na área, onde atua o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); o Ministério das 

Relações Exteriores (MRE) que representa as questões políticas e diplomáticas; e por fim, o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) fica a cargo do monitoramento ambiental das atividades 

humanas em solo antártico. Cada qual atuando em sua respectiva área para o continente, de 

modo que, ao final do processo de conversão dos esforços empenhados, eles se combinam a 

nível federal. Entretanto, a maior parte das informações a respeito do PROANTAR, bem como 

os recursos e meios de transporte são providenciados pela Marinha do Brasil, o que demonstra 

prioridade para o assunto na agenda da Defesa brasileira.  
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A execução do PROANTAR desde então se encontra nas mãos da CIRM, coordenada 

pelo comandante da Marinha e integrada pelos demais ministérios, enquanto a comissão 

executa suas atividades através da SECIRM. Esses ministérios são os stakeholders das medidas 

emergenciais, ou seja, os atores envolvidos na intervenção, e ao mesmo tempo os clientes a 

quem o processo interessa, junto ao Governo Federal. 

O modelo de Goal-Attainment requer medidas que visem à avaliação das metas 

alcançadas e outra avaliação de impactos e de gerenciamento (VEDUNG, 97, p.37), tendo o 

primeiro a responsabilidade de mesurar se o programa como um todo foi capaz de cumprir sua 

função inicialmente prevista, e o segundo deve analisar quaisquer efeitos colaterais possíveis, 

que podem ou não interferir no resultado final, quando o programa atinge seu objetivo. Esses 

dois fatores são necessários para compreender os sucessos e falhas ao fim da implementação, e 

eles serão considerados nesse estudo de caso, sem considerar o custo-eficiência do programa, 

uma vez que os valores não chegaram a um total definitivo no período transcorrido, estando à 

mercê de eventuais cortes, aumentos, urgências e imprevistos. Pelo contrário, os custos 

financeiros serão considerados parte da Política e da Estratégia de Defesa do país, não entrando 

em uma avaliação econômica. 

Após o incêndio, que destruiu cerca de 70% da estação e custou a vida de dois militares, 

com a OPERANTAR XXXI (2012-2013) deu-se início ao Plano de Remediação, lançado por 

órgãos da CIRM a fim de estudar os impactos ambientais e delinear as próximas medidas. 

Rapidamente designaram-se as prioridades a serem colocadas em prática no solo antártico, 

enquanto a Marinha do Brasil providenciava recursos, humanos, meios de transporte – através 

do OPERANTAR – dentre outros materiais necessários. O objetivo se transformou em limpar 

o local, parar a contaminação do solo e da água por óleo diesel e instalar módulos emergenciais 

para que as atividades não fossem interrompidas. O Congresso aprovou, em junho de 2012, 

R$40 milhões destinados ao Ministério da Defesa, ordenando a remoção de entulhos, metais e 

partes da estrutura consumidos pelo fogo, e o início dos relatórios sobre impactos ambientais 

sofridos pelo ecossistema regional. Entre 800 e 900 toneladas de material, a maior parte peças 

de metal que compunham a estrutura da EACF, foram removidos e trazidos de volta ao Brasil, 

de modo que fossem reaproveitados para a reconstrução da base.  

Inicialmente, especialistas previram uma estimativa de R$70 milhões de reais para a 

reconstrução, sem incluir a análise de solo e a limpeza das carcaças, entretanto, ao final de 2015, 

US$ 99,6 milhões foi o custo final da nova estação, anunciado em uma nota lançada pelo Diário 

Oficial da União, à época que o processo licitatório terminou a e a China Electronics Import 
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and Export Corporation (Ceiec) venceu. A aprovação desses recursos é aqui considerada como 

o input, ou seja, o elemento inserido incialmente a fim de abrir o processo de implementação 

da intervenção. 

Em um primeiro momento, R$42 milhões foram enviados à CIRM a fim de monitorar 

os danos e tomar as medidas ambientais necessárias para continuar operando de acordo com o 

Tratado, protocolo primordial para que os MAE pudessem manter suas atividades científicas. 

Esse dinheiro enviado, entretanto, logo aumentou e se transformou em recursos como os já 

citados para desenvolver o projeto ambiental e o estudo dos danos ao ecossistema, feitos em 

uma série de estudos feitos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB) e Grupo de Avaliação Ambiental (GAAm), ajudados pelo MMA e Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)35.   

O projeto36 da nova estação (ver anexo I) teve seu design feito pelo Estudio 41, um 

escritório de arquitetura sediado em Curitiba, cujo desenho arquitetônico venceu um concurso 

público37 voltado para a Antártica, lançado em parceria entre o MD, o MCTIC, a Frente 

Parlamentar de Apoio ao Programa Antártico – frente organizada por parlamentares que dão 

suporte institucional ao programa – e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)38. Tais recursos 

entrando em solo antártico foram providenciados pela Marinha junto a FAB, em navios e 

aeronaves especialmente modificados para suportar as baixas temperaturas e condições 

extremas, ajudando com a logística, mão de obra especializada, recursos humanos como 

alimentos, medicamentos, meios de transporte próprios para o solo congelado da Antártica, 

equipamentos e ferramentas específicas e etc. Em 2015 o IBAMA lançou uma série de aulas 

preparatórias para membros das forças armadas que trabalhariam na estação, logo antes de 

partirem para o continente, acerca dos problemas ambientais enfrentados no local. Em 2016, 

foi a vez de membros da Ceiec receberem as aulas. 

Aqui se dá o processo de conversão utilizando o input providenciado pelo governo 

federal, transformando um fundo emergencial em elementos necessários para manter os 

                                                             
35 IBAMA. Equipe do Ibama Acompanha Reconstrução da Estação Comandante Ferraz. Disponível em: 
http://www.ibama.gov.br/publicadas/equipedo-ibama-acompanha-reconstrucao-da-estacao-antartica-

comandante-ferraz. Acesso: 5 de dezembro de 2016. 
36 ARCHDAILY. 1º Lugar Concurso Internacional Estação Antártica Comandante 5 Ferraz. Disponível em: 

http://www.archdaily.com.br/br/01- 109759/1o-lugar-concurso-internacional-estacao-antartica-comandante-

ferraz-slash-estudio-41. Acesso: 5 de dezembro de 2016.  
37 ESTUDIO41. Estação Antártica Comandante Ferraz. Disponível em: 

http://www.estudio41.com.br/projeto/estacao-antartica-comandante-ferraz-2/. Acesso: 5 de dezembro de 2016 
38 IABRJ. IAB e Marinha lançaram concurso público de arquitetura e projetos complementares para 

reconstrução da estação científica do Brasil na Antártica. Disponível em: http://www.iabrj.org.br/iab-e-

marinha-lancaram-concurso-publico-de-arquitetura-e-projetoscomplementares-para-reconstrucao-da-estacao-

cientifica-do-brasil-na-antartica. Acesso: 5 de dezembro 2016.  

http://www.ibama.gov.br/publicadas/equipedo-ibama-acompanha-reconstrucao-da-estacao-antartica-comandante-ferraz
http://www.ibama.gov.br/publicadas/equipedo-ibama-acompanha-reconstrucao-da-estacao-antartica-comandante-ferraz
http://www.archdaily.com.br/br/01-%20109759/1o-lugar-concurso-internacional-estacao-antartica-comandante-ferraz-slash-estudio-41
http://www.archdaily.com.br/br/01-%20109759/1o-lugar-concurso-internacional-estacao-antartica-comandante-ferraz-slash-estudio-41
http://www.estudio41.com.br/projeto/estacao-antartica-comandante-ferraz-2/
http://www.iabrj.org.br/iab-e-marinha-lancaram-concurso-publico-de-arquitetura-e-projetoscomplementares-para-reconstrucao-da-estacao-cientifica-do-brasil-na-antartica
http://www.iabrj.org.br/iab-e-marinha-lancaram-concurso-publico-de-arquitetura-e-projetoscomplementares-para-reconstrucao-da-estacao-cientifica-do-brasil-na-antartica
http://www.iabrj.org.br/iab-e-marinha-lancaram-concurso-publico-de-arquitetura-e-projetoscomplementares-para-reconstrucao-da-estacao-cientifica-do-brasil-na-antartica
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trabalhos científicos na região, força de trabalho e ferramentas, os quais são os outputs do 

processo, ou seja, o resultado direto desses investimentos. Houve um total de 45 unidades MAE 

operando no território da estação brasileira, na Ilha Rei George, expandindo-se por 

aproximadamente 940 m², conectados a um Laboratório de Química, uma estação VLF, para 

radiocomunicação (também utilizada em submarinos), e uma Estação Meteorológica, atingindo 

capacidade total de 6639 pessoas no verão, quando um maior número de pessoas é capaz de 

visitar o continente, devido às condições climáticas mais favoráveis. As unidades MAE foram 

construídas sobre a área onde a antiga EACF se situava, sem quaisquer resquícios de material 

velho ou lixo resultantes do acidente, em uma área completamente limpa e restaurada e serviram 

como local de trabalho e habitação até que a nova estação ficasse pronta. O output final, em 

outras palavras a Estação em si, tem cerca de 4,5 km² de extensão, 2.000m² a mais que a 

anterior, conta com 17 laboratórios, centro de saúde, biblioteca, sala de estar comunal além de 

outras áreas, para aproximadamente 6440 pessoas trabalhando e vivendo juntas.  

Devido ao imprevisto que necessitou grande mobilização de recursos desde o incêndio, 

a verba destinada à reconstrução sofreu certa instabilidade ao longo do tempo, mas ao final foi 

capaz de atingir seu destino e manter o PROANTAR em pleno funcionamento: 

 

Entre 2012 e 2017, cerca de R$ 249 milhões foram aplicados com o objetivo de 

reconstruir a estação brasileira. A previsão inicial, conforme apontado anteriormente, 

é de que a quantia a ser paga pela reconstrução será de US$ 99,6 milhões 

(aproximadamente R$ 373,97 milhões),41 indicando que deverão ser gastos, ainda, 

mais de R$ 100 milhões com esse propósito. A título de comparação, ao agrupar todos 

os demais investimentos realizados no decênio 2008-2017 no PROANTAR (apoio 

logístico, ciência antártica e aspectos ambientais), alcança-se o montante de R$ 250,6 

milhões, valor muito próximo do total investido na reconstrução da base até o final de 

2017). (ANDRADE, I. O. et al., 2018 p.48).  

 

Em março de 2016, o MD e o MCTIC lançaram uma cerimônia, em Punta Arenas, Chile, 

onde uma simbólica pedra de concreto foi posta no chão, representando o marco inicial das 

novas construções. A inauguração se deu em 15 de janeiro de 2020, em cerimônia realizada 

pela Marinha do Brasil, marcando oficialmente o início das atividades na nova construção.  

                                                             
39 MARINHA DO BRASIL. PROANTAR: Reconstrução. Disponível em: 

https://www.mar.mil.br/secirm/portugues/proantar.html#reconstrucao. Acesso: 7 de dezembro de 2016. 
40 GOVERNO FEDERAL. Brasil terá nova base de pesquisa científica na Antártida. Disponível em: 

http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2016/02/brasiltera-nova-base-de-pesquisa-cientifica-na-antartida. 

Acesso: 7 de dezembro de 2016. 

41 Conversão realizada com base no valor de fechamento do dólar comercial em 31 de julho de 2018 (R$ 3,7548) 

(ANDRADE, I. O. et al., 2018 p.48) 

https://www.mar.mil.br/secirm/portugues/proantar.html#reconstrucao
http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2016/02/brasiltera-nova-base-de-pesquisa-cientifica-na-antartida
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2.6.3 Resultados 

 

Os gastos com a reconstrução da estação fizeram com que os recursos destinados à 

ciência desenvolvida no PROANTAR tivessem um substancial aumento. Em dezembro de 2018 

a CAPES, em parceria com o CNPq, divulgou o resultado final da Chamada Pública 

CNPq/MCTIC/CAPES/FNDCT nº 21/2018, contemplando 16 projetos de pesquisa 

selecionados, com investimento de cerca de R$15 milhões, mais 41 bolsas de pós-graduação, 

totalizando R$18 milhões de investimento em pesquisas nas áreas do programa, no período de 

quatro anos, a partir de 201942.  

Já o montante aplicado na reconstrução da estação automaticamente obrigou o país a 

investir em melhorias na infraestrutura do programa e trouxe mais atenção à presença brasileira 

na região:  

 

Observa-se [...] que a necessidade de reconstrução da EACF resultou em grande 

aumento do investimento do MD no PROANTAR. A média dos recursos destinados 

ao programa, entre 2008 e 2011, atingiu R$ 13,2 milhões, enquanto entre 2012 e 2017, 

a média quase quadruplicou, alcançando R$ 50,8 milhões. Considerando- -se aspectos 

de planejamento de médio e longo prazo, a continuidade dessa média de investimentos 

seria valiosa e benéfica para os interesses do país na região. (ANDRADE, I. O. et al., 

2018 p.45).  

 

                                                             
42 MCTIC. Pesquisas brasileiras na Antártica terão mais R$ 18 milhões. Disponível em: 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/08/Novas_pesquisas_na_Antartica

terao_mais_R_18_milhoes.html. Acesso em: 01 de fevereiro de 2019. 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/08/Novas_pesquisas_na_Antarticaterao_mais_R_18_milhoes.html
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/08/Novas_pesquisas_na_Antarticaterao_mais_R_18_milhoes.html
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Figura 6. Despesas totais do PROANTAR (2008-2017) 

 

FONTE: (ANDRADE, I. O. et al., 2018 p.45) 

Os principais ganhos vieram na garantia da manutenção da posição estratégica brasileira no 

continente Antártico, sem precisar abrir mão de nenhum benefício, dando continuidade à 

projeção brasileira no Atlântico Sul e para além de suas águas; na demonstração da eficácia do 

planejamento e implementação de um projeto, especialmente o projeto ambiental para cuidar 

do solo e reduzir a zero os impactos ecossistêmicos e o lixo gerado pela explosão; boas relações 

e exemplo de cooperação entre países vizinhos, especialmente Chile e Argentina, que deram 

apoio logístico aos cientistas e militares brasileiros afetados e a manutenção do 

desenvolvimento tecnológico e científico para o país, que beneficiou e ainda beneficia as 

universidades estaduais e federais que realizam pesquisas através do programa, tendo no 

continente um importante laboratório para a necessitada ciência brasileira, em áreas que vão 

desde a antropologia até meteorologia e biologia. Os ganhos em termos estratégicos foram, sem 

dúvidas, os principais após o sucesso da implementação do processo de reconstrução. 

 

2.6.4 SIDE-EFFECTS 

 

No Modelo de Side-Effects, os resultados esperados serão objeto de análise ao lado dos 

resultados inesperados e consequências da implementação, como pode ser visto na Figura 7: 
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Figura 7. Efeitos e Efeitos Colaterais do Processo de Implementação da ajuda 

 

(Fonte: Baseado no modelo Side-Effects, VEDUNG, 1997, p.54).  

 

Fora da região, temos como efeitos colaterais benéficos a imagem brasileira positivada 

pela rápida ação no continente, em termos ambientais, postura elogiada pelos demais países nas 

conferências voltadas para o continente. O Brasil, enquanto território com vastas reservas 

verdes, e com interesses ambientais ligados diretamente ao clima antártico, tem a obrigação de 

se mostrar ecologicamente correto dentro do continente antártico. A diplomacia brasileira 

também foi beneficiada pela postura profissional e rigorosamente dentro dos termos do Tratado, 

tornando-se fácil moeda para futuras negociações e intenções nacionais na retomada da postura 

de global player, bem como a manutenção da posição influente do país no polo sul. A questão 

mais expressiva em torno dos efeitos detrimentais são os gastos públicos envolvidos no 

programa, uma responsabilidade que, por um lado, o país não pode fugir após o incêndio, e por 
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outro, ocorreram no início de uma crise financeira que assolou o país e se somou a uma crise 

política e outra social.  

O único efeito adverso no local durante a execução do projeto foi o atraso das obras, 

cuja responsabilidade foi, em um primeiro momento, da iniciativa privada nacional, que não se 

dispôs a elaborar nenhum projeto para a região, adiando em um ano o prazo para a abertura de 

uma nova licitação, e depois a questão das empresas envolvidas no novo processo, o que 

culminou em uma ação judicial. Quando a Ceiec venceu a licitação, duas outras concorrentes 

apelaram judicialmente contra a decisão, a finlandesa OY FCR, e o consórcio brasileiro-chileno 

Ferreira Guedes/Tecnofast, levando a um atraso de três meses na justiça. Ao final, a Ceiec se 

manteve a vencedora pelo menor lance e melhor proposta, mas a data prevista para a entrega 

das instalações foi de 2015 para 2018. Esse efeito inesperado, embora tenha ocorrido dentro da 

área do alvo da implementação, também teve consequências fora dela, afetando os processos 

de logística e o material a ser deslocado do Brasil para a região.  

Vale ressaltar que, por ser um continente de difícil acesso, através de mares turbulentos 

e passar por um inverno rigoroso que limita as atividades na região, um atraso pode significar 

a espera de uma nova estação do ano se iniciar para a retomada das atividades, especialmente 

quando os prazos apontam para o inverno antártico. No caso da reconstrução, ela só pode ser 

feita durante os verões antárticos, dado o tempo que os trabalhadores ficam expostos do lado 

de fora da construção, sujeitos ao frio extremo e ventos que atingem 200 km/h, condições que 

podem ser fatais. 

Somando todos os benefícios, a questão em detrimento na obra foi resolvida e 

suplantada pelos ganhos a médio e longo prazo. Outro fator importante para designar o sucesso 

do programa foi a capacidade de indivíduos trabalhando na estação no período de maior 

movimentação, as cerca de 60 pessoas que antiga estação comportava foi mantida nos MAE e 

será mantida na nova estação, além do design providenciado pelo Estudio 41 ser mais moderno 

e confortável que anterior, trazendo uma arquitetura mais funcional e dinâmica.  
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CAPÍTULO III 

 

O CHILE NA ANTÁRTICA 

 

O capítulo a seguir se debruça sobre o histórico chileno na Antártica, partindo de sua 

suposta base jurisdicional no Tratado de Tordesilhas, passando por sua reivindicação territorial 

na Antártica, pelos aspectos que influenciaram suas disputas territoriais com a vizinha 

Argentina e o Reino Unido, pela assinatura do Tratado da Antártica até 2019, com a atual 

política antártica do país, tendo como base o papel do Chile no STA. O programa antártico 

argentino será brevemente delineado, a fim de melhor compreender o grau de simetria em que 

se encontram os dois países e como a Argentina serviu e ainda serve como medida para que o 

Chile desenvolva seu programa. Do mesmo modo, os interesses britânicos serão trazidos à tona 

enquanto ponto de distensão com os chilenos. Um dos acontecimentos mais significativos para 

a história do Chile na Antártica foi o conflito no Estreito de Beagle travado com a rival 

Argentina, um conflito que, se culminasse em guerra, teria proporções continentais e envolveria 

o Brasil, inclusive. Seus desdobramentos foram profundos a ponto de se estenderem até a 

Guerra das Malvinas, entretanto, é pouco estudado no Brasil e a bibliografia a respeito do 

assunto é escassa. 

 

3.1 Familiarização com o programa chileno 

 

Chile e Brasil possuem algumas semelhanças políticas referentes ao contexto de países 

em desenvolvimento na América do Sul para um observador distante. Mas aqueles que se 

propuserem a olhar mais atentamente verão inúmeras diferenças políticas, econômicas e sociais. 

Mais distante ainda, quando se trata de presença no continente antártico as similitudes são 

ínfimas. A presença chilena na Antártica foi marcada por intensa movimentação diplomática, 

pela elaboração de uma política externa que constantemente se reafirmava como soberana de 

seu território antártico e por calcular, ao longo dos anos, como seria seu relacionamento com 

os demais atores no continente, diferentemente do caso brasileiro, cuja presença na Antártica é 

mais recente, foi pouco a pouco moldada tanto na teoria quanto em sua execução, e seu 

programa enfrentou problemas que necessitavam de maior atenção para questões internas 

(como foi o caso da alocação de recursos para a reconstrução da nova EACF), o Chile 

confrontou diretamente os interesses expansionistas de inimigos, a pressão interna, a 

possibilidade de uma guerra iminente e a disputa acirrada em termos de recursos militares com 
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a vizinha Argentina. A “questão antártica” e o programa antártico chileno têm um peso diferente 

em relação ao que o sexto continente significa para o Brasil, como será abordado adiante. 

 

3.1.1 A inserção chilena na Antártica 

 

O Chile tem uma longa história de reclame territorial na Antártica, principalmente por 

ter o ponto mais austral do mundo, e enorme proximidade geográfica com a região, o que lhe 

rendeu disputas duradouras com a vizinha Argentina. Mesmo antes de sua assinatura do Tratado 

Antártico em 1959, os chilenos já indicavam suas intenções no continente. A reivindicação 

territorial sempre esteve presente em seus discursos, tendo como vantagem a possibilidade da 

utilização de argumentos geográficos e ocupacionais. Tal prioridade dada à Antártica é clara 

quando consultados documentos de defesa e sites oficiais do governo chileno, assim como em 

seus programas de política antártica. 

A inserção do país no continente antártico impactou a política externa do país mais 

intensamente do que o caso do Brasil, envolvendo amplas negociações jurídicas e diplomáticas, 

e até ameaças beligerantes. A ideia de uma Antártica Chilena representava um passo muito 

largo em direção à expansão de fronteiras a ponto de ameaçarem grandes potências e velhas 

disputas territoriais, por isso a movimentação externa na política foi tão importante quanto a 

interna.  

A reivindicação antártica, para os chilenos, foi uma herança deixada pela Espanha com 

as Bulas do Papa Alexandre VI em 1493 e o Tratado de Tordesilhas em 1494, onde 

supostamente os territórios espanhóis alcançariam sua porção mais austral da Antártica, mesmo 

que o continente não fosse conhecido à época. O mais próximo de uma ocupação territorial 

antártica na época foi em 1520, quando os espanhóis chegaram e se apossaram do Estreito de 

Magalhães, então concedido à Capitanía Reneral de Chile. A Grã-Bretanha reconheceu a posse 

Espanhola na América do Sul com o Tratado Americano de 1670 e foi proibida de trafegar pelo 

“mar do Sul” no tratado de 1713. A convenção de Nootka Sound em 1790 finalmente autorizou 

o país a pescar nos mares do Sul e do Oceano Pacífico, conquanto não ocupassem as costas 

americanas e antárticas (BARRA, 1976).  

Por anos coube à Capitanía Reneral de Chile governar a região mais austral das terras 

espanholas na América do Sul. O processo de independência chileno, em 1810, culminou na 

herança territorial espanhola perante o que o país acreditava ser sua parcela antártica, por meio 

do “uti possidetis juris”. Tanto Chile quanto Argentina utilizaram como base para a formação 
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de seus territórios “o arcabouço jurídico estabelecido pela Espanha ainda nos tempos de 

colônia” (FERREIRA, 2009, p.121).  

Enquanto República, o governo outorgou, em 1902, a concessão Fabry-de Toro Herrera, 

na qual as ilhas Diego Ramírez, Shetland e terras situadas mais ao Sul estariam sob jurisdição 

chilena, pela primeira vez delimitando seus interesses austrais. Na cidade de Punta Arenas, 

fundada em 1848, estava sediado o Gobernador de Magallanes, considerado autoridade sobre 

as Ilhas Shetland, responsável por permitir a instalação de uma estação de pesca e ancoragem 

nas Ilhas Shetland do Sul em 1906, mediante pedido da Sociedade Baleeira de Magalhães. A 

impossibilidade de manter uma autoridade na Antártica fez com que o governo adaptasse a 

autoridade da região mais ao sul do país, o que permitiu aos chilenos responderem a uma figura 

institucional mediante a exploração antártica na virada daquele século. Estes pequenos atos 

recendem ao Chile a noção de que a ocupação antártica precede a dos demais países (BARRA, 

1976).  

Conforme o século XX iniciava, o país também dava seus primeiros passos em direção 

ao estabelecimento do que seria “Antártica Chilena”. O primeiro processo de 

institucionalização veio em 1906, com a criação da Comisión Antártica Chilena, pasta 

subordinada ao Ministerio de Relaciones Exteriores. Funcionou até a criação do INACH em 

1964, responsável pela organização e coordenação das expedições antárticas.  

Em 27 de fevereiro de 1906, no mesmo ano em que a comissão foi criada, o presidente 

Germán Riesco autorizou a exploração dos recursos existentes ao sul das Ilhas Diego Ramírez 

com o Decreto Supremo nº260. O arquipélago, localizado no ponto mais austral da América do 

Sul, a cerca de 100 km sudoeste do Cabo Horn, instantaneamente se tornou o primeiro ponto 

de disputa antártica entre Chile e Argentina, com o segundo país contestando os limites 

territoriais contidos no decreto. Apesar de estarem localizadas na América do Sul, as ilhas mais 

insulares representam um ponto importante na passagem o continente americano e a Antártica, 

tanto para fins logísticos, quanto para fins estratégicos. Além disso, a exploração de recursos 

na região por parte dos chilenos não era vantajosa para os argentinos (MANCILLA 

GONZÁLEZ, 2006). 

A fim de resolver os impasses e buscar definir a soberania definitiva de cada qual sobre 

a região, foi criada a Comisión Mixta Chileno-Argentina, com participação do chanceler chileno 

Federico Puga Borne, o embaixador do Chile em Buenos Aires Miguel Cruchaga Tocornal, e 

seus equivalentes argentinos, Estanislao Zeballos e Lorenzo Anadón. As discussões, que se 
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seguiram entre 1907 a 1908 não chegaram a nenhum acordo, mas estabeleceram pelo menos 

um consenso: 

 

[...] que partia do princípio de que ambos os países interessados gozavam de direitos 

sobre a região polar, e sobre tal princípio se traçava uma linha divisória que, passando 

entre as ilhas Shetland e Orcadas do Sul, chegava até o próprio Polo Sul43. (Congresso 

Nacional de Chile, apud MANCILLA GONZÁLEZ, 2006, p.2). 

 

 

 

3.2  A longa disputa chilena com outros países 

 

3.2.1 Argentina e Reino Unido  

 

Enquanto os dois países buscavam um entendimento para a nova contenda, a disputa 

antártica se tornava tripartite, com a adição de um novo elemento de peso com interesses na 

Antártica, quando, em 21 de julho de 1908, o Reino Unido promulgou a primeira Carta Patente, 

documento que decretava como parte do território britânico as ilhas Georgias do Sul, Orcadas 

do Sul, Shetlands do Sul, Sandwich e o território conhecido como Terra de Graham, ilhas 

localizadas majoritariamente na área reclamada pelos chilenos. A Terra de Graham em especial, 

denominada pelo Chile como Terra de O’Higgins e localizada na Península Antártica, é o setor 

antártico mais próximo da América do Sul e incluso nas reivindicações dos três países.  

O advento da Segunda Guerra Mundial (1935-1945) deu ao Chile a oportunidade de 

reivindicar sua parcela territorial na Antártica em 6 de novembro de 1940, quando os demais 

países que também haviam reivindicado territórios estavam totalmente absortos no conflito. 

Com o Decreto Supremo Nº1747 expedido na ocasião, o presidente Pedro Aguirre Cerda 

delimitou os limites do que seria o Território Antártico Chileno e, através do chanceler Manuel 

Bianchi Gundián, enviou nota ao chanceler argentino indicando que o Chile estava pronto para 

considerar as possíveis observações que o governo argentino viesse a propor a fim de resolver 

da melhor maneira possível a “questão antártica” (FERREIRA, 2009; MANCILLA 

GONZÁLEZ, 2006).  

A região demarcada se encontrava entre 53º e 90º O, cujo setor central era o mesmo da 

Argentina e do Reino Unido. A península antártica e suas ilhas subantárticas adjacentes 

estavam, literalmente, no centro da disputa tripartite (DAY, 2012). 

                                                             
43“[...] que partía de la base de que ambos países interesados gozaban de derechos sobre la región polar, y sobre 

dicha base se trazaba una línea divisoria que, passando entre las islas Shetland y las Orcadas del Sur, llegaba 

hasta el mismo Polo Sur.” (Congresso Nacional de Chile, apud MANCILLA GONZÁLEZ, 2006, p.2, tradução 

nossa). 
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Tal empreitada diplomática tinha em vista os avanços do Reino Unido perante a 

Antártica, de modo que as negociações em 1941 incluíram dois grandes nomes do direito 

internacional em seus respectivos países, o jurista argentino Isidoro Ruiz Moreno44 e o chileno 

Júlio Escudero Guzmán45, conhecidas como negociação Escudero-Ruiz Moreno. O resultado 

foi a constatação de que 1) havia uma Antártica Sul-americana; 2) os únicos países que 

possuíam direito sobre ela eram Chile e Argentina (MANCILLA GONZÁLEZ, 2006, p.3).  

A relativa estabilidade no continente sul americano frente à Segunda Guerra também 

levou a Argentina a reivindicar território na região naquele mesmo ano, durante o governo 

peronista. A península antártica46 passava a ser oficialmente disputada por Argentina, Chile e 

Reino Unido.   

A Argentina contava com a Base Antártica Orcadas47, na Ilha Laurie, aberta em 1904 e 

ainda em funcionamento, utilizada pelo país como meio de reclamar para si direitos territoriais 

sobre o continente, além de outras cerimônias, protocolos e convenções que demonstravam a 

afinidade do país com a região, como um feriado antártico e certidões de nascimento de crianças 

argentinas em solo antártico, ferramentas utilizadas até hoje pelo país para justificar sua 

soberania. A proximidade geográfica e afinidade geológica ainda são os principais argumentos 

de reclame do país para o polo sul (JOYNER, 1992).  

Nem mesmo o desenrolar da Segunda Guerra foi capaz de apaziguar os ânimos sob o 

temor de uma nova frente de conflito. Os países, naquela época, se incomodaram com a 

possibilidade dos EUA exercerem qualquer pleito sobre o continente, e o Império Britânico 

constantemente relembravam seus rivais sul-americanos de seu imenso poderio naval conforme 

a Segunda Guerra prosseguia.   

Como forma de assegurar sua soberania, os argentinos enviaram a embarcação Primero 

de Mayo às ilhas Shetlands do Sul e Ilhas Orcadas do Sul com dois oficiais chilenos a bordo. A 

presença dos chilenos era uma forma de demonstrar que apesar de seus territórios antárticos 

serem os mesmos em alguns setores, a Argentina não tinha intenção de ameaçar os interesses 

chilenos. Enquanto isso, porém, os argentinos tentavam esconder do Chile diversos pequenos 

                                                             
44 Buenos Aires (1905-1986). 
45 Guzmán (1903-1984) nascido em Rancágua, Chile, foi um proeminente advogado, jurista e professor 

universitário, responsável por vasto estudo a fim de pautar juridicamente o pleito chileno à Antártica. Colaborou, 

posteriormente, com a redação do Tratado da Antártica. 
46 Graças a sua projeção no Oceano Austral em sentido direto à América do Sul e ao Atlântico Sul, a península 

antártica é, geograficamente, a região mais importante para os países que se localizam na Antártica. Em especial 

para o Chile e Argentina, graças à Patagônia e a Península de Brunswick, e para o Reino Unido, considerando a 

proximidade com as Ilhas Malvinas sob seu domínio. 
47 Orcadas é a estação antártica mais antiga e ainda se encontra em pleno funcionamento. 
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atos de soberania ao longo das mesmas regiões vindicadas. Na ilha Decepção, o último local 

onde o navio ficaria ancorado no continente, os argentinos pintaram sua própria bandeira por 

cima da bandeira britânica hasteada no local, imaginando que os chilenos não estavam olhando. 

Os vizinhos, no entanto, não só perceberam, como avisaram a inteligência britânica em Santiago 

(DAY, 2012). 

Ainda que sobrecarregado com os avanços de Hitler na Segunda Guerra, o Reino Unido 

de Winston Churchill (1940-1945) não deixou de se voltar para a Antártica, especialmente para 

os avanços argentinos no continente, aquecendo uma disputa que foi obscurecida na história 

perante a Grande Guerra.  

Com receio de perder territórios valiosos no Atlântico Sul e Antártica, considerando que 

Chile e Argentina até então estivessem neutros na guerra e com suas atenções voltadas em 

direção à Antártica, o Reino Unido decidiu lançar, secretamente, uma frente de disputa em 

direção ao polo sul, que culminou na Operação Tabarin.  

Em 28 de janeiro de 1943 foi dado o aval para o prosseguimento de expedições 

científicas e de caráter defensivo na Antártica. O empreendimento britânico levava em 

consideração dois grandes fatores de risco para sua estadia no polo sul: 1) As Ilhas Orcadas do 

Sul exibiam bandeiras argentinas hasteadas cerca de 40 anos antes, questão problemática para 

os britânicos, dada a localização do arquipélago e o espaço de sua reivindicação. A ocupação 

argentina na região por tanto tempo impossibilitava o argumento de soberania britânica tardia 

sobre as ilhas e a geografia da Argentina facilitava a ocupação de outras pequenas ilhas 

antárticas48 e aos poucos a ocupação de longas porções de terra dentro do continente, o mesmo 

era válido para os argumentos ocupacionais chilenos e sua constante presença regional; 2)Evitar 

a ancoragem de navios inimigos, especialmente embarcações alemãs49, na região e coletar 

dados meteorológicos que pudessem ajudar embarcações aliadas durante o conflito. Com uma 

só investida, o cálculo britânico considerava atrapalhar os planos de duas frentes inimigas, uma 

na Segunda Guerra, outra no Atlântico Sul e Antártica, embora o peso da Argentina e do Chile, 

fossem sua maior preocupação e a Alemanha apenas um pretexto mais urgente perante os 

demais países.  

A operação levou a uma expedição antártica em novembro de 1943, e considerando o 

risco de perder território, em 1944 construíram suas primeiras bases permanentes nas ilhas da 

Decepção e Goudier, tendo em vista as áreas mais críticas à soberania britânica na Antártica. A 

                                                             
48 O receio britânico também incluía as Ilhas Malvinas. 
49 Ilhas subantárticas foram utilizadas durante a Segunda Guerra como ponto de ancoragem para navios alemães 

atacarem embarcações aliadas. 
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investida logo foi percebida por Chile e Argentina, e a resposta seguiu nos próximos anos com 

o deslocamento de forças em direção ao continente austral.  

Primeiro, o Chile enviou um navio de guerra no verão de 1946-1947 para as ilhas 

Shetland do Sul, onde instalou uma pequena base na ilha de Greenwich, que foi renomeada Ilha 

Presidente Aguirre. Houve uma cerimônia com direito a hino nacional, hasteamento de bandeira 

e até mesmo uma proclamação enterrada nas fundações da construção. Enviaram selos 

comemorativos com o Território Antártico Chileno estampado (DAY, 2019). Depois foi a vez 

da Argentina reagir. Em 1947, o presidente Juan Domingo Perón instalou dois novos 

destacamentos navais, os primeiros depois de 43 anos: um em Melchior e outro na pequena ilha 

da Decepção, em resposta direta à base britânica ali instalada. Após protestos diplomáticos, a 

Coroa Inglesa enviou duas fragatas para controlar a situação e Perón respondeu em 1948, 

enviando às Ilhas Shetland dois cruzadores, oito contratorpedeiros e navios de transporte 

instalados em frente a um destacamento britânico. A resposta foi um navio de guerra britânico 

e outras fragatas, deslocadas da África do Sul para as Ilhas Shetlands. Quando chegaram à 

região, encontraram o destacamento naval argentino à espera50.  

Tais demonstrações de força preocupavam o governo Norte-Americano, que se 

interessava cada vez mais pelo continente. Com o fim da Guerra, a disputa hegemônica entre 

EUA e URSS evidenciou a Antártica como ponto de interesse para as duas potências. Em 1946, 

os Estados Unidos lançaram a Operação Highjump, considerada a maior operação já enviada 

ao continente. Oficialmente, seu objetivo era testar equipamentos e treinar equipes em 

operações polares, mas o interesse por trás da operação era consolidar uma base para futuros 

reclames territoriais dos EUA no continente (JOYNER; THEIS, 1997, p.25). Enquanto isso a 

URSS celebrava o dia da Antártica em 1949 na cidade de Moscou, e em 1950 os soviéticos 

declararam o não-reconhecimento de qualquer tratado sobre a Antártica sem a participação dos 

mesmos. (SAMPAIO, 2014). As duas potências temiam ficar de fora das tomadas de decisões 

no continente, e apesar dos esforços políticos para estarem presentes na região, os custos das 

expedições eram altíssimos e se somavam ao crescente montante gasto durante a Guerra Fria. 

As decisões dos EUA, apesar disso, tiveram maior peso no modo com o qual o Sistema 

Internacional lidava com a Antártica.  

                                                             
50 Como visto em VARSAVSKY, Julián. La Pugna Antártica. El Historiador Pablo Fontana analisa la geopolítica 

de la Antártida. Pagina 12. 14 de dezembro de 2015. Disponível em: 

https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-288198-2015-12-14.html. Acesso em: 01 de maio de 2020. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-288198-2015-12-14.html
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O interesse por parte dos EUA levou, em 1947, a parte do continente ser incluído no 

TIAR, o setor entre os meridianos 24º e 90º oeste, o que gerou complicações controversas para 

a política externa norte-americana, como explica Ferreira (2009, p.35): 

 

[...] o setor incluído corresponde quase totalmente ao território disputado por 

Argentina, Chile e Reino Unido – colocando os EUA na incômoda posição entre os 

compromissos do TIAR e a tradicional aliança atlântica, a exemplo do que viria a 

acontecer posteriormente na Guerra das Malvinas.  

  

A interferência norte-americana apenas serviu para adicionar mais elementos à já 

conturbada crise entre os três países. Mesmo com os desentendimentos entre Argentina e Chile, 

o Reino Unido naquela época era visto como uma ameaça em comum entre os dois países, no 

âmbito da América do Sul, e a operação Highjump significou mais uma dor de cabeça para os 

três países. Nesse contexto, os EUA tentaram encontrar um caminho que servisse a seus 

interesses, ao mesmo tempo em que não ferisse os interesses de países aliados que se opunham 

à URSS. Propôs, em 1947, um contrato fiduciário no qual o continente antártico estaria sob 

tutela das Nações Unidas, proposta rechaçada pelos três países em questão, receando a 

participação da URSS. Não obstante, a URSS era membro do Conselho de Tutela da ONU51 e 

membro permanente do Conselho de Segurança, por esse motivo Argentina, Chile e Reino 

Unido temiam uma proposta que dependesse do aval soviético ao mesmo tempo que 

possibilitasse suas interferências nos interesses nacionais de cada um na Antártica (FERREIRA, 

2009; MANCILLA GONZÁLEZ, 2006).  

Os EUA, então, enviaram confidencialmente, em 1948, um memorando visando a 

internacionalização do continente aos países que possuíam reivindicação ou delimitações 

antárticas, na qual incluiria sua própria reivindicação formal. O documento elencava 

principalmente a necessidade de explorar o continente, enquanto boa parte de sua extensão 

ainda permanecia desconhecida. Tal ideia de explorar o continente para “fins científicos” ia de 

encontro com as atividades que os EUA já realizavam na Antártica e utilizariam a cooperação 

e operações conjuntas para fazerem-no no âmbito de uma comissão antártica, operada por um 

regime especial, dentre seus membros signatários. Os territórios sob a égide do acordo seriam 

aqueles ao sul do paralelo 60ºS de latitude, menos as Ilhas Shetland e Orcadas do Sul, com 

respaldo nas Nações Unidas ou condomínio de nações (FERREIRA, 2009; MANCILLA 

GONZÁLEZ, 2006).  

                                                             
51 O órgão era formado pelos cinco membros permanentes do conselho de segurança, e sua principal função era 

supervisionar a gestão de territórios que estivessem sob regime de tutela internacional. Teve suas atividades 

suspensas em 1994. 
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O plano, no entanto, não encontrou suporte do Chile e Argentina. O Ministro de 

Relações Exteriores do Chile, Germán Vergara Donoso, ao receber o documento diretamente 

do Embaixador do Chile em Washington, Félix Nieto del Río, respondeu que o projeto, em um 

primeiro momento, não satisfazia os interesses chilenos, e solicitou que fosse averiguado se 

aquela seria uma criação dos britânicos, ou teria sido previamente aprovada pelos mesmos. Os 

interesses norte-americanos, no entanto, estavam voltados para uma possível reivindicação 

soviética, um aumento de tensão na Guerra Fria e um possível conflito envolvendo o sexto 

continente, medo compartilhado pelos demais países. No dia 7 de outubro de 1948 o Chile 

recusou oficialmente a proposta, justificando que a internacionalização de algum setor antártico 

havia fracassado historicamente, além disso a Zona de Segurança Hemisférica, estipulada no 

Tratado do Rio de Janeiro em 1947, na qual a Antártica americana estava inclusa, não era 

compatível com uma internacionalização que incluísse países fora das Américas nela 

(MANCILLA GONZÁLEZ, 2006). 

A contraproposta chilena veio no mesmo ano, conhecida como “Declaração de 

Escudero”, uma espécie de predecessor do Tratado da Antártica, na qual seus membros estariam 

sujeitos à “uma moratória nas reivindicações territoriais; um acordo para o intercâmbio de 

dados científicos; e uma declaração de que estações e expedições à região não constituiriam 

fundamento para futuras reivindicações” (FERREIRA, 2009, p.37). Ainda que não tenha sido 

uma proposta definitiva, a declaração foi essencial para a formulação do Tratado, quase uma 

década depois. 

Os desentendimentos entre os três países continuaram, mas a necessidade de uma frente 

sul-americana com força suficiente para barrar os interesses expansionistas do Reino Unido era 

mais urgente. Em julho de 1947 Chile e Argentina se reuniram para as discussões do que seria 

a “Antártica Sul-americana” abordada nas negociações Escudero-Ruiz Moreno cerca de seis 

anos antes, a fim de delinearem um tratado antártico entre os dois países acerca da questão.  

Insatisfeito com o posicionamento dos rivais, o Reino Unido sugeriu levar a disputa à 

Corte Internacional de Justiça (CIJ) em 1948, mas Chile e Argentina não só não aceitaram, 

como a chancelaria chilena insistiu em sua posição de soberania perante seu território antártico. 

As atividades navais e militares na região foram mais uma adição à desconfiança mútua entre 

os três países. O ápice foi a visita do presidente chileno Gabriel González Videla à inauguração 

da base militar Bernardo O’Higgins. Para os britânicos, significava uma afronta direta vinda de 

países do “terceiro mundo”, e a mídia não tardou a noticiar o fato como sendo uma questão de 

honra para o Reino Unido não aceitar o agravo (MANCILLA GONZÁLEZ, 2006). 
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A fim de amenizarem a questão antártica que escalava para uma guerra e prejudicava as 

demais relações diplomáticas e comerciais em plena Guerra Fria, Argentina e Reino Unido 

convidaram o Chile para firmarem um acordo que amenizasse as desavenças austrais (ainda 

que temporariamente). Assim foi firmada a Declaração Conjunta entre Chile, Argentina e Reino 

Unido em 1949, anualmente renovada no dia 20 de novembro até a assinatura do Tratado, em 

1959. Sobre o acordo, o Chile concordou em cessar o envio de navios de guerra ao sul do 

paralelo 60ºS de latitude durante a temporada antártica. Por mais que a declaração desacelerasse 

as hostilidades, não foi capaz de cessar de vez o conflito entre britânicos e argentinos, como 

aponta CARDONE (2015, p.32): 

 

Mesmo que a Declaração Tripartite de 1949 tenha limitado brevemente a escalada do 

conflito, entre 1952 e 1954 a disputa pela região chegou à quase confrontação armada 

incluindo a desmontagem da estação meteorológica argentina das ilhas Georgias do 
Sul por parte dos britânicos; a abertura de fogo por parte da armada argentina para 

evitar o desembarco de uma guarnição britânica na Baia Esperança em 1952; e a 

detenção de militares argentinos por uma esquadra britânica e posterior destruição dos 

refúgios argentinos e chilenos na Ilha Decepção em 1953.   

 
 

Com a destruição do refúgio chileno na Ilha Decepção, o país cogitou apelar ao TIAR 

para que os demais países das Américas com incursões na Antártica se posicionassem 

favoravelmente ao país andino, uma vez que o TIAR incluía territórios antárticos. Um apoio 

norte-americano, todavia, seria improvável na ocasião, visto que os EUA também possuíam 

interesses na região e os três Estados eram seus aliados, especialmente o Reino Unido, um forte 

oponente à URSS na Europa durante o período da Guerra Fria52. Por fim, as demais alternativas 

cogitadas pelo país foram deixadas de lado, considerando o contexto internacional e o peso de 

seu rival. 

Os desentendimentos se mantiveram até 1957, quando uma reunião entre Argentina e 

Reino Unido suscitou no Chile a desconfiança de que o segundo país estaria comprando navios 

de guerra para o primeiro. No mais, não houve escalada de conflito para além de ruídos militares 

e incidentes diplomáticos, além de uma nova disputa na CIJ. O Chile sabia que seu poderio 

militar estava aquém do britânico, e não confiava inteiramente na Argentina (MANCILLA 

GONZÁLEZ, 2006). 

Finalmente, os preparativos e, por fim, o advento do Tratado da Antártica em 1959 

trouxe um momento de calmaria para os três Estados. As rusgas entre os dois países da América 

                                                             
52 O apoio norte-americano com base no TIAR também não viria a se concretizar anos mais tarde, durante a 

Guerra das Malvinas, quando o país não depositou seu apoio à Argentina. 
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do Sul entrariam em hiato por mais algumas décadas, respaldadas pelo STA e mais complexas, 

dado o contexto do Tratado. Tudo isso, no entanto, não foi suficiente para que mais uma disputa, 

dessa vez ainda mais arriscada, tomasse forma anos depois, dessa vez fora das delimitações da 

Antártica.  

Em 1983 Chile e Argentina entram em disputa novamente, dessa vez por três ilhas no 

canal de Beagle, as ilhas Lennox, Pícton e Nueva, porções terrestres estratégicas para a corrida 

territorial que se instaurou entre os dois países pelo continente antártico. Desde 1977 as ilhas 

haviam sido concedidas ao Chile pela CIJ, mas a Argentina não aceitou e prosseguiu com 

exercícios militares na região, seguidos pelo Chile, até que em 1984 uma nova decisão foi 

tomada e por tratado assinado em 1985, as ilhas continuaram pertencendo ao Chile (VIEIRA, 

2006a).  

O evento foi o ápice da rivalidade entre os dois países e se aproximou de uma guerra de 

proporções continentais que poderiam ter envolvido o Brasil, caso o Chile desejasse formar 

uma aliança, como será visto na próxima sessão.  

 
 

3.3 A crise no canal de Beagle 

 

A fronteira que separa Argentina e Chile na região da Patagônia foi delimitada em 1881, 

a fim de evitar que os países tivessem acesso a dois oceanos ao mesmo tempo, deixando as duas 

costas do Estreito de Magalhães sob jurisdição chilena, graças à proximidade com a cidade de 

Punta Arenas. O tratado reconhecia que todas as ilhas ao sul do Canal de Beagle (ou estreito de 

Beagle) pertenceriam ao Chile, entretanto, não havia definição clara no documento sobre quais 

seriam as limitações territoriais do Canal, e graças a essa ambiguidade, as ilhas Nueva, Picton 

e Lenox estavam passíveis de se encontrar fora da zona de domínio do mesmo. Por muitos anos, 

as três ilhas foram consideradas por ambos os países como pertencendo ao Chile. 

Assinados pelos dois países, os Pactos de Mayo de 1902 determinavam que questões 

fronteiriças fossem resolvidas mediante arbitragem da coroa britânica, pondo fim, até então, à 

possibilidade de um conflito bélico referente às diversas disputas territoriais que os dois 

mantinham. Não aceitando o destino daquelas três ilhas do estreito, a Argentina cogitou por 

diversas vezes levar o assunto para arbitragem, mas foi dissuadida internamente a não o fazer, 

graças à falta de argumentos consistentes. Deter a nacionalidade das ilhas significava 

estabilidade política, credibilidade e oportunidades econômicas (AERT, 2016, p.309), além de 
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possuir jurisdição sobre uma importante área na região sul do globo terrestre, a passagem para 

dois oceanos, dois continentes e um importante estreito:  

 

[...] enquanto o litoral do Chile está voltado para o Oceano Pacífico, o da Argentina 

encontra-se no Oceano Atlântico. Como o Canal de Beagle dá passagem de um oceano 

para outro, a posse das ilhas em seu interior poderia significar projeção de poder de 

um país sobre o oceano que banha o país vizinho – e sobre a própria Antártica 

(VIEIRA, 2006a, p.54). 

 

Após frustradas negociações ao longo dos anos, o caso foi levado à arbitragem, porém 

devido ao governo ditatorial que se instalou na Argentina em 1966 sob a liderança de Juan 

Carlos Onganía, o forte teor nacionalista e os novos rumos da política nacional, cujas teorias 

falavam não só de fronteiras terrestres, mas também “fronteiras ideológicas”, impediram que 

qualquer decisão fosse acatada, especialmente por se considerar que o Chile avançava em 

direção ao socialismo (LACOSTE, 2004, p.5). Com a posse do presidente argentino Alejandro 

Agustín Lanusse e sua visão voltada para maior integração latino-americana, em 22 de julho de 

1971 assinou conjuntamente com o presidente Salvador Allende um acordo de arbitragem que 

levaria a decisão nas mãos da Coroa Britânica. Não obstante, devido às disputas geopolíticas 

pelas Ilhas Malvinas, envolvendo Argentina e Reino Unido, a questão seria resolvida por um 

Tribunal Arbitral internacional, independente, composto por cinco juízes de países diferentes, 

todos membros da Corte Internacional de Justiça (Estados Unidos, França, Nigéria, Reino 

Unido e Suécia). O veredito deveria ser entregue à Coroa Britânica, a qual poderia aceitar ou 

não o resultado. Nos próximos anos, os especialistas chilenos apresentaram 14 volumes e 213 

mapas, enquanto os argentinos levaram 12 volumes e 195 mapas (Ibid., p.6), exaustivamente 

argumentando sobre a legitimidade de seus reclames.  

Por unanimidade, a Corte chegou a uma decisão em 18 de fevereiro de 1977: 

delimitando uma fronteira, em sua maior parte no centro do Canal, na qual o reclame chileno 

por todas as ilhas estreito foi negado. Entretanto, por estarem localizadas ao sul do canal de 

Beagle, as ilhas Picton, Nueva e Lennox, bem como seus ilhéus e rochas circundantes, 

pertencem à República do Chile. Sua sentença foi pronunciada pela Rainha dois meses depois, 

e em 2 de maio se comunicou oficialmente à decisão às partes envolvidas. No dia seguinte, a 

Argentina declarou que “nenhum compromisso obriga a cumprir aquilo que afeta interesses 
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vitais da Nação ou que prejudiquem direitos de Soberania que não haviam sido expressamente 

submetidos à decisão de um árbitro”.53 

A Argentina acusou o Reino Unido de utilizar o resultado como uma forma de desviar 

sua atenção das Ilhas Malvinas para o Canal de Beagle. Entretanto, para Freedman (2005 apud 

CHURCH, 2008), o parecer da maioria dos funcionários simplesmente ignorava a questão das 

Malvinas.  

O acesso chileno ao oceano Atlântico por meio das ilhas do Canal de Beagle era, à 

época, ao mesmo tempo um desfalque estratégico na posição nacional em relação aos oceanos 

e à Antártica, uma perda geopolítica significativa e uma questão de se reafirmar tanto interna, 

quanto externamente. Honra e moral estavam em jogo, do ponto de vista dos argentinos. 

Segundo Church (2008, p.10-12), outro fator de peso era a pesca regional, ligada a importantes 

ganhos econômicos para ambos os países, e a futura possibilidade de exploração comercial de 

importantes recursos naturais na Antártica, especialmente petróleo, que desde então se 

especulava ser abundante ali.  

A década de 1970 trouxe um golpe de Estado no Chile (1973) e outro na Argentina 

(1976), a primeira crise mundial do petróleo (1973) e a segunda (1978-1979), fatores que se 

somaram à volta das negociações sobre exploração antártica:  

 

Reafirmando que é do interesse de toda a humanidade que a área do Tratado da 

Antártica continuará para sempre a ser usada exclusivamente para fins pacíficos e não 

se tornará a cena ou o objeto da discórdia internacional; […] observando a evolução 

tecnológica em exploração mineral polar e o crescente interesse na possibilidade de 

serem explorados minerais na área do Tratado da Antártica; considerando que há uma 
necessidade de um estudo mais aprofundado e deliberação entre as partes consultivas; 

reconhecendo que a exploração mineral é suscetível de levantar problemas de natureza 

ambiental e que as partes consultivas devem assumir a responsabilidade para a 

proteção do meio ambiente e a utilização racional dos recursos; consciente da situação 

especial no continente decorrentes do regime especial do Tratado da Antártica e das 

recomendações adotadas abaixo; recomende aos seus governos que o assunto 

“recursos antárticos - efeitos da exploração mineral” deva ser cuidadosamente 

estudado e incluído na agenda para a próxima reunião dos membros consultivos. 

(ATCM VIII - junho 1975 apud MATTOS, 2015 p. 161).  

 

Nos anos 1980 uma espécie de corrida para a Antártica se iniciou novamente, fortemente 

influenciada pela crise do petróleo, fazendo com que países como Argentina e Chile 

requeressem nas Reuniões Consultivas do Tratado da Antártica a revisão da questão 

exploratória naquele momento. Alguns estadistas acreditavam que 1991 seria o último ano de 

                                                             
53 “ningún compromiso obliga a cumplir aquello que afecte intereses vitales de la Nación o que perjudique 

derechos de soberania que no hayan sido expresamente sometidos a la decisión de un árbitro” (La Opinión, 4 de 

maio de 1977, apud CHURCH, 2008, p. 9, tradução nossa).  
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congelamento nas atividades comerciais antárticas, entretanto o Protocolo de Madri elevou a 

moratória por mais 50 anos.  

É importante ressaltar que nos dois países, a Tierra del Fuego, região mais austral da 

América do Sul, onde por onde passa o estreito de Beagle, se localiza sob o mesmo espaço 

jurisdicional que a Antártica e as águas do Atlântico entre os dois continentes (AERT, 2016 

p.313). A área de reclame territorial antártico de ambos tem a região da península antártica em 

comum, a porção de terra continental mais próxima da Tierra del Fuego. Para alcançar a 

península e suas ilhas adjacentes, a navegação, tanto marítima, quanto aérea, faz uso da região.  

A ascensão de governos militares trouxe um caráter específico para a disputa territorial 

entre os dois países. A construção de identidade do Estado sob os regimes militares está 

intimamente ligada ao modelo de desenvolvimento e visão de mundo que esse tipo de governo 

adota, especialmente graças à formação do indivíduo dentro da instituição militar, refletida na 

mentalidade do estadista oriundo das mesmas, uma vez que “não há dúvidas que a razão de 

existir dos militares é a guerra, pois os termos estratégicos e geopolíticos são de uso comum” 

(INFANTE, p. 345-350, 1984 apud CHURCH, 2008 p.11, tradução nossa)54.  

Somados os fatores logísticos, territoriais, econômicos, ideológicos, geopolíticos e 

institucionais, os dois países tinham vários incentivos para prosseguirem sua disputa territorial, 

tendo em mente que a iminente guerra poderia possivelmente envolver outros países da 

América Latina e se tornar uma guerra continental. Dentre as possibilidades, Bolívia poderia 

aproveitar a oportunidade para declarar guerra ao Chile, e finalmente ganhar a saída ao mar; 

assim como o Peru poderia tentar recuperar seus territórios perdidos para aquele país na guerra 

do Pacífico; Equador estaria disposto a honrar sua histórica aliança com os chilenos; e 

finalmente havia a possibilidade de o Brasil entrar na guerra (ORTIZ, 2005 p. 66). 

A partir de julho de 1977, os dois países iniciaram uma série de negociações bilaterais 

em Santiago e missões diplomáticas em Buenos Aires, mas os diálogos fracassaram. A Junta 

Militar Chilena promulgou o Decreto Supremo 216, no qual o Chile implementava 

unilateralmente o laudo. Imediatamente Bolívia e Peru cortaram relações diplomáticas com o 

Chile.  

Enquanto o Chile seguia aceitando a sentença, a Argentina declarara sua nulidade em 

25 de janeiro de 1978. A manutenção da posição argentina recebeu amplo apoio dos setores 

privados, dos intelectuais e especialistas. As universidades tratavam o assunto como questão de 

                                                             
54 “No cabe duda que la razón de existir de los militares es la guerra, por lo que los términos estratégicos y 

geopolíticos son de uso común” (INFANTE, p. 345-350, 1984 apud CHURCH, 2008 p.11, tradução nossa). 
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soberania nacional inegociável, assim como os agentes políticos envolvidos. Os militares em 

peso apoiavam a escalada de conflito a uma guerra total onde o Chile seria invadido e Santiago 

ocupada, e nesse sentido, a opinião pública, insuflada pelas elites intelectuais e pela mídia, 

também apoiava a decisão beligerante do governo, se fosse caso de guerra. O Chile mantinha 

sua posição legalista.  

Para haver guerra total, todos os setores da sociedade argentina deveriam estar 

mobilizados, devido ao esforço empregado nessa investida, e no caso do tipo de confronto que 

seria usado no conflito, tal guerra deveria ser rápida e letal:  

 
Para os estrategistas, o significado de muito grande é frequentemente descrito como 

‘guerra total’, um termo que abarca pelo menos duas generalizações possíveis: guerra 

com armas nucleares ou por outro método excepcionalmente destrutivo; mas também 

uma guerra na qual a mais ampla possibilidade de disposição social e recursos são 
utilizados em fins militares. Ambos possuem a característica de que os meios de 

combate ameaçam sobrepujar os fins para os quais eles são aplicados. Clausewitz, 

para quem a interação entre os fins e os meios era sempre central, foi um dos primeiros 

a reconhecer que tal tipo de guerra poderia ser a tendência do futuro. (MORAN, 2002 

p.40).55 

 

Significaria acabar de vez com todas as pretensões, reclames e disputas territoriais 

chilenas, de modo que um esforço massivo e caro compensaria futuramente, seja explorando 

esses territórios, seja negociando com outros países tendo tais vantagens. 

Em maio daquele ano, o exército e aeronáutica argentinos passaram a realizar diversas 

expedições ao sul do país, demonstrando sua força militar superior, sua marinha tinha total 

confiança na vitória, ao passo que o presidente do Chile, o General Augusto Pinochet, ameaçava 

um embargo econômico com consequências notáveis ao inimigo.  

Ao final do ano, após mais negociações entre o então presidente argentino General Jorge 

Rafael Videla e Pinochet, frente à inflexibilidade chilena em ceder sua posição, a Argentina se 

preparou para a guerra, com um plano de invasão nas três ilhas, e possivelmente no território 

chileno, denominada Operación Soberanía. Tropas de infantaria conhecidas como Albatros 

foram enviados às porções argentinas da Tierra del Fuego. As duas nações estavam preparadas 

para a guerra em dezembro de 1978: 

 

                                                             
55 “For strategists, the realm of the very large is often described as ‘total war', a phrase that covers at least two 

general possibilities: war with nuclear weapons or by other exceptionally destructive methods; but also war in 

which the broadest possible range of social energy and resources are harnessed to military effort. Both share the 

quality that the means of fighting threaten to overwhelm the ends for which they are applied. Clausewitz, for whom 

the interaction of ends and means was always central, was among the first to recognize that such wars might be 

the wave of the future”. (MORAN, 2002 p.40, tradução nossa) 
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O plano de guerra argentino consistia em que, ao mesmo tempo, a marinha enfrentasse 

seus adversários no Estreito de Magalhães e as forças aéreas destruíssem os 

abastecimentos vitais e linhas de comunicação do Chile, o exército, a mando do 

General Menéndez, deveria cruzar os Andes para ocupar Santiago e possivelmente 

Valparaíso, em uma operação de Blitzkrieg.56 (TUROLLO, 1996; TAPIA, 1997 apud 

CHURCH, 2008).  

 

 

Em 12 de novembro os argentinos decidiram tomar as ilhas. O Papa João Paulo II, em 

um telegrama enviado no mesmo dia, dirigido aos presidentes Videla e Pinochet, pedia maiores 

esforços para encontrarem uma posição pacífica. Sob mútuo acordo que o Papa seria a melhor 

autoridade para mediar as novas negociações, era esperado que houvesse um encontro com as 

respectivas autoridades para que um consenso fosse atingido. Entretanto, antes que a reunião 

pudesse ocorrer, em 14 de novembro Videla deu ordem de invasão imediata – as ilhas seriam 

ocupadas na semana seguinte. 

Sob a iminência do conflito, já com as tropas dos dois países preparadas para a guerra, 

no dia 21 o Papa designou o Cardeal Antônio Samoré para uma viagem urgente a Buenos Aires, 

que foi aceita pelos dois países. O peso do Vaticano seria vital para as negociações, uma vez 

que a grande maioria da população dos dois países era católica, incluindo os dois presidentes, 

e recusar a decisão papal seria um golpe contra um dos pilares do regime militar, 

independentemente da decisão.   

Enquanto as autoridades se encontraram com urgência em Buenos Aires para resolver 

o conflito, a marinha argentina avançou em posição de ataque na região do Cabo de Hornos. 

Com a marinha chilena preparada para responder, uma tempestade torrencial tornou impossível 

localizar precisamente os inimigos, impedindo o choque dos dois países. Ao final do dia, 

Oficiais das duas forças armadas aceitaram aguardar a mediação e os ataques foram suspensos. 

Pelo fato do Chile ter previamente habitado a ilha, e ser visto pelo Vaticano como um 

país mais pobre que seu vizinho, a proposta do Papa veio em dezembro de 1980, muito 

semelhante ao laudo anterior: as ilhas permaneceriam com o Chile. 

Internamente, a Argentina passava por uma crise, tanto econômica e financeira, quanto 

política. O presidente Videla via seu mandato enfraquecido chegando ao fim e as três forças 

armadas eram penetradas por conflitos de poder e influência. Levar a guerra total adiante teria 

                                                             
56 “EI plan de guerra argentino consistia en que mientras la marina enfrentaba a sus adversarios en el Estrecho 

de Magallanes y las fuerzas aereas destruian los abastecimientos vitales y las Iíneas de comunicación de Chile, 

el ejército, al mando del General Menéndez, debía cruzar los Andes para ocupar Santiago y posiblemente 

Valparaíso en una operación de Blitzkrieg”. (TUROLLO, 1996; TAPIA, 1997 apud CHURCH, 2008, tradução 

nossa) 
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um custo considerável para o país, que não valia a posse das ilhas. Por fim, os dois países 

aceitaram o resultado. 

A posição beligerante argentina possuía um caráter mais agressivo em relação ao Chile 

do que o oposto, uma vez que os chilenos apenas mantiveram as decisões anteriormente 

tomadas por acordos e órgãos internacionais, enquanto os ânimos internos na Argentina 

estavam voltados para uma revanche histórica que por anos havia sido sustentada 

diplomaticamente. 

Mesmo com o próximo presidente argentino considerando retomar as ilhas do canal 

após o conflito das Malvinas, a derrota argentina perante o Reino Unido, o processo de abertura 

democrática e fim do regime militar e a necessidade de melhorar suas relações diplomáticas 

com o Chile foram esfriando os ânimos dos setores mais favoráveis a uma nova investida 

militar. Em 1985 o Tratado de Paz e Amizade entre Chile e Argentina foi ratificado.  

Embora o poderio militar da Argentina fosse um pouco superior que o chileno, havia 

muitos paralelos entre as duas forças, levando os oficiais das duas nações a acreditarem que 

manobras bem executadas na Tierra del Fuego seriam suficientes para vencerem seu oponente, 

visto que não havia a possibilidade de negociar a questão somente usando superioridade militar. 

Se ambos ou apenas um deles dispusessem de armas nucleares em plena Guerra Fria, a escalada 

de conflito jamais teria chegado ao ponto de envolver a mobilização das três forças. 

Mesmo não entrando em conflito com o Chile, o clima belicista com respaldo público 

que pairava sobre a Argentina se manteve nos ânimos das forças armadas e da população, 

culminando na Guerra das Malvinas, o que distanciou temporariamente o país de sua relação 

hostil com o país vizinho e, por fim, esfriou os ânimos de um novo confronto.  

A partir da década de 1990, com o Protocolo de Madri e com a necessidade de 

cooperação, as disputas entre Chile e Argentina na Antártica se tornaram silenciosas e quase 

imperceptíveis, envoltas por complexas teias de relações econômicas, diplomáticas e militares.  

 

3.3.1 A Argentina na Antártica hoje: projeto semelhante ao chileno 

 

De modo semelhante ao Chile, a Argentina adaptou seu programa conforme o STA. O 

Instituto Antártico Argentino é o órgão que executa as atividades argentinas no continente, sob 

dependência da Dirección Nacional Del Antarctico (DNA), responsável por controlar, 

coordenar, planejar e difundir tais atividades antárticas. A DNA é uma pasta do Ministério das 

Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto, ao mesmo tempo em que assessora esse 
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ministério. Ela também exerce representação ante ao COMNAP e à RAPAL, órgãos voltados 

aos programas antárticos a nível nacional e continental. Hoje o país conta com sete bases 

temporárias, as bases Brown, Melchior, Primavera, Decepcion, Camara, Petrel e Matienzo e 

seis bases permanentes: Belgrano II, San Martin, Marambio, Esperanza, Carlini e Orcadas. As 

estações se concentram no que a Argentina chama de Província da Terra do Fogo, Antártica e 

Ilhas do Atlântico Sul, região que o país considera como parte de seu território. Nesse ínterim, 

as Ilhas Malvinas também eram – e ainda são – consideradas parte da região, mas devido à 

ocupação britânica durante a Guerra das Malvinas em 1982, as mesmas desde então não se 

encontram mais sob jurisdição argentina. 

Dentre os responsáveis pela implementação e supervisão das operações de apoio 

logístico estão o EMCFFAA (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas), o COFFAA 

(Comando Operacional de las Fuerzas Armadas), a Marinha Argentina e o Exército Argentino. 

Também é possível notar a constante inserção da Antártica no cotidiano do cidadão argentino, 

de modo que os interesses perpassem a esfera de Defesa e encontrem as demais esferas Públicas. 

É interessante observar o programa antártico argentino pois seu desenvolvimento é 

acompanhado de perto pelo governo chileno, junto a suas capacidades militares, a fim de 

equiparar as forças empregadas no sexto continente. 

 
 

3.4 A Antártica para o Chile 

 

A primeira expedição antártica chilena ocorreu em janeiro de 1947, na qual o país 

consolidou sua presença na região:  

 

A expedição chilena, cujos objetivos confundiam-se com os dos argentinos, percorreu 

toda a costa ocidental da Terra de Grahan e seus arquipélagos, seguindo um itinerário 

pela ilha Trinidad, de altas montanhas cobertas de neve, o estreito de Gerlache, o canal 

de Neumeyer, penetrando, por fim, numa região insólita e incomparável, sem igual a 

qualquer outra do mundo polar. Na ilha Greenwich, do arquipélago das Shetland, a 

62º30’ de latitude sul e 59º41’ de longitude oeste, os chilenos instalam a sua “Casa 

Antártica”, sua primeira base na região, e na ilha Roberts, um farol. A instalação de 

um simples farol, numa região tão desolada, à primeira vista, parece algo 

desproposital, um gesto, no mínimo, meramente simbólico (GANDRA, 2006, p.6). 

 

Em 29 de maio de 1964 INACH foi inaugurado e é, desde então, o responsável pela 

coordenação, planificação e execução das ações governamentais chilenas no polo sul. Em 1964, 

junto com a criação do instituto, foi realizada uma expedição científica, o pontapé para o 

desenvolvimento de pesquisas nas áreas das ciências da natureza e ciências biológicas.  



94 

 

 
 

Sediado desde 2004 em Punta Arenas, o INACH cujas atividades são divididas entre 

seis departamentos: Científico, Orçamentário e de custos, Suporte à Ciência, Concurso e Meio 

ambiente, e Comunicação e Educação. Trata-se de uma divisão do Ministério de Relações 

Exteriores do Chile, cujas responsabilidades englobam o desenvolvimento científico e 

tecnológico na Antártica, a participação ativa no Sistema do Tratado Antártico e a comunicação 

com a comunidade científica. É considerado um Serviço Público de caráter nacional. No 

continente, o instituto opera diretamente na base Professor Julio Escudero57.  

Possui três conglomerados de bases permanentes, além de outras quatro bases de verão 

e três refúgios operativos, sendo os mais significativos: o conglomerado da Base Presidente 

Eduardo Frei Montalva – Base Frei, que concentra atividades da Força Aérea chilena, além de 

englobar a Villa Las Estrellas, um dos dois únicos assentamentos com população regular, 

incluindo crianças; a Base Prat, coordenada pela Marinha Chilena, e a Base O’Higgins, a mais 

antiga, inaugurada em 1948 e operada pelo Exército, responsável por desempenhar atividades 

logísticas.  

Atualmente, o país manifesta suas pretensões na Antártica exclusivamente através do 

INACH. São definidos três objetivos estratégicos governamentais e quatro estratégicos 

institucionais. Os governamentais são assegurar a execução da Política Antártica Nacional, 

destacar o Chile como uma potência na região e reforçar as relações de cooperação 

principalmente com foco em outros países latino-americanos. Já os objetivos institucionais são 

incentivar a pesquisa científica na Antártica, promover a participação ativa no STA, colocar a 

cidade de Punta Arenas como ponto principal de acesso ao continente antártico e reforçar o 

envolvimento cultural que a sociedade chilena tem com a Antártica, criando um sentimento de 

identidade, algo que o país já faz com as famílias vivendo nos assentamentos da Villa Las 

Estrellas. O turismo regional é outro ponto forte do programa antártico chileno, atraindo 

diversos visitantes para cruzeiros que atravessam as ilhas da Tierra del Fuego.  

Explorar as possibilidades ocupacionais na Antártica levou tanto o Chile, quanto a 

Argentina, a enviarem mulheres grávidas para o continente, e realizar partos em suas 

instalações. O primeiro caso ocorreu em 1978, quando o argentino Emilio Marcos Palma se 

tornou a primeira criança nascida na Antártica, na base Esperanza. O Chile seguiu o feito 

enviando mães para darem à luz em sua base Frei Montalva nos anos seguintes. O primeiro 

bebê chileno em solo antártico nasceu em 1984 (DAY, 2019; DODDS, 2012). 

                                                             
57 INACH. Informações disponíveis em http://www.inach.cl/inach/. Acesso em 10 de dezembro de 2018. 

http://www.inach.cl/inach/
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 Estes pequenos feitos são utilizados como argumento e para familiarizar os chilenos em 

seu relacionamento com uma região a qual a imensa maioria dos cidadãos daquele país sequer 

visitará. 

 

3.4.1 A política antártica e os interesses geopolíticos 

 

Todas as decisões tomadas pelo país em prol da Antártica fazem parte de políticas bem 

definidas para a região, pensando na melhor forma de administrar os recursos dispensados ao 

programa antártico chileno.  

Sediar o INACH em Punta Arenas segue a tendência de outros países reivindicantes, 

que alocaram a sede de seus respectivos programas antárticos para cidades estrategicamente 

posicionadas. Espinoza (2009) nota que regionalizar o controle daqueles programas traz o apoio 

de outras instituições envolvidas na Antártica, como é o caso também da Austrália, Noruega e 

França. A Austrália mantém a Divisão Antártica Australiana em Hobart, na Tasmânia, sede de 

outras instituições antárticas internacionais, assim como a Nova Zelândia sedia seu programa 

em Christchurch, duas regiões que servem como hub antártico. A França trouxe seu programa 

para a cidade de Brest, mesmo local onde mantém o aquário-parque Oceanópolis, no qual atua 

uma divisão polar. Com Punta Arenas não foi diferente: 

 

Punta Arenas está na etapa de consolidação de várias iniciativas antárticas públicas e 

privadas, com o apoio, dentre outros, do Ministério de Relações Exteriores, o Governo 

Regional, Serviço de Cooperação Técnica (SERCOTEC), Corporação de Fomento de 

Produção (CORFO), a Agência Regional de Desenvolvimento Produtivo, Comissão 

Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (CONICYT), Programa CORFO-

INNOVA, Junta Nacional de Jardins Infantis (JUNJI), Empresa Nacional do Petróleo 
(ENAP) e Serviço Nacional de Turismo (SERNATUR)58. 

 

 Estas instituições representam o desenvolvimento regional, em termos econômicos e 

políticos, da área urbana mais próxima da Antártica dentro do território chileno. O 

fortalecimento de Punta Arenas é crucial para que o Chile defenda seus interesses na Antártica 

a partir de uma cidade bem estruturada e integrada aos demais elementos civis e dos setores 

público e privado. 

                                                             
58 Punta Arenas está en la etapa de consolidación de varias iniciativas antárticas públicas y privadas, con el 

apoyo, entre otros, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno Regional, Servicio de Cooperación 

Técnica (SERCOTEC), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la Agencia Regional de Desarrollo 

Productivo, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), Programa CORFO-

INNOVA, Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y Servicio 

Nacional de Turismo (SERNATUR) (ESPINOZA, 2009, p. 10, tradução nossa). 
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3.4.2 Diplomacia e Política Externa 

 

A busca por um bom relacionamento com diversos países dentro do STA é uma das 

marcas do país em termos de cooperação antártica. Em 1916 a expedição liderada pelo chileno 

Pardo Villalón resgatou 22 homens presos na Ilha Elefante. Em 1915 a Expedição 

Transantártica Imperial, sob a coroa britânica e comandada por Ernest Shackleton, se viu presa 

em pleno inverno antártico quando sua embarcação, o veleiro Endurance, foi destruído pelo 

gelo, obrigando os 28 tripulantes a passarem meses em um acampamento improvisado, até que 

Shackleton e outros cinco homens navegaram a bordo de um barco aberto, buscando ajuda em 

países da América do Sul, até chegar ao Chile. O governo foi convencido a ajudar no resgate 

dos outros homens e mandou tripulação e embarcações de apoio59. O feito é até hoje lembrado 

no Chile como exemplo de cooperação antártica, com a imagem de Villalón convertida em 

herói. Em 2016, membros da Marinha Real Britânica se uniram a oficiais chilenos para 

homenagear a expedição de Villalón no mês que ela completou cem anos, em uma série de 

comemorações na cidade de Punta Arenas, sinalizando um bom relacionamento atualmente.  

Outros exemplos de boas relações são aqueles que envolvem a compra de insumos para 

a pesquisa antártica. A Rússia vê o país como um parceiro comercial quando se trata de 

aeronaves próprias para o continente antártico. Uma versão adaptada para os polos do 

helicóptero russo Mil Mi-17, lançada em 2016, fez o mercado russo apostar no Chile como 

futuro comprador. O país latino-americano já havia adquirido outros modelos de aeronaves da 

Rússia para seu programa antártico, garantindo frutíferas relações comerciais na área. A Rússia, 

assim como uma série de países, utiliza o aeroporto da cidade de Punta Arenas para chegar à 

sua estação Bellingshausen, vizinha à EACF e à base Frei, na Ilha Rei George. 

Em setembro de 2019 ocorreu o primeiro Comitê de Cooperação Antártica Conjunta 

Chile-China, na cidade de Santiago, ocasião na qual a China pediu ao país sul-americano 

autorização para utilizar o porto de Punta Arenas a fim de transportar pessoas e materiais para 

a Antártica60. O pedido ocorreu após desentendimentos entre Austrália e China a respeitos de 

dois acordos: a) criação de uma área de proteção ambiental em águas antárticas próximas às 

                                                             
59 GAMPER, Juan. Shackleton Crew rescued by Pardo, 100 Years Later. IFSMA, 2016. Disponível em:  

http://www.ifsma.org/tempannounce/aga41/Shackleton%20Rescue.pdf. Acesso em: 7 de dezembro de 2016. 
60 Como visto em ZHOU, Laura. How Chinese access to Chilean port could give Antarctic exploration 

activities a boost.  South China Morning Post. 19 de setembro de 2019 Disponível em: 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3027957/chinese-access-chilean-port-may-give-antarctic-

exploration. Acesso em: 12 de outubro de 2019. 

http://www.ifsma.org/tempannounce/aga41/Shackleton%20Rescue.pdf
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3027957/chinese-access-chilean-port-may-give-antarctic-exploration
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3027957/chinese-access-chilean-port-may-give-antarctic-exploration
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regiões reivindicadas por Austrália e Nova Zelândia, cuja administração ficaria nas mãos de 

órgãos internacionais com forte influência dos dois países, a fim de afastar atividade pesqueira 

chinesa; b) a criação de uma área especialmente administrada (ASMA, em inglês) pela China 

na região de Domo Argus, ponto culminante do manto de gelo antártico. A China dispõe de 

bases antárticas em diversas áreas do continente, e cada uma possui uma distância diferente 

para ser alcançada. Devido à proximidade geográfica, o porto australiano de Hobart, na 

Tasmânia, é um dos principais pontos de partida da China para o continente, entretanto, a 

indisposição entre os dois países levou a China a procurar outra opção regionalmente estável 

para seguir em direção ao continente, que conta, inclusive, com o acesso a dois oceanos 

distintos. A parceria entre ambos os países é mais uma vantagem que o Chile pode utilizar 

futuramente na região, uma vez que a China tem forte presença ali, com bases em quase todas 

as áreas reivindicadas por outros países e grande alocação de recursos e empenho para seu 

programa antártico.  

É interessante para o Chile manter um número diversificado de parcerias antárticas com 

Estados que possuem forte presença austral e mobilização de recursos bem definida para a 

Antártica, considerando aqueles cujos interesses não coincidam com a área denominada de 

Antártica Chilena, como é o caso dos países vistos anteriormente. O país já possui dois rivais 

consideráveis disputando sua área de interesse, e tem ciência que mais uma série de Estados 

miram na região da península antártica visando passagem estratégica e exploração de recursos. 

Pensando em fazer frente a países com muitos recursos como o Reino Unido, é uma questão 

lógica manter uma aproximação com membros do Tratado que invistam fortemente no sexto 

continente, e ao considerar uma rival tão próxima como a Argentina, a aproximação com o 

Brasil entra em questão. Desse modo, o país é capaz de balancear seus interesses na Antártica 

com parcerias frutíferas. O Chile sabe, historicamente, que o reclame territorial tem um custo 

altíssimo, mais alto ainda se considerar um cenário em que o STA seja ameaçado. O cálculo 

estratégico deve considerar uma saída fortemente diplomática frente a um possível conflito. 

Entrar em disputa atualmente com qualquer um dos dois países significa que, mesmo no caso 

de uma improvável vitória, o país ainda teria que confrontar os interesses do outro rival e seus 

aliados.  

 

3.4.3 Capacidades militares e navais 

 

Se pensarmos nos dois principais rivais chilenos na Antártica, Argentina e Reino Unido, 

o país ainda mantém certo equilíbrio em relação ao país vizinho, mas apresenta distanciamento 
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em termos de poderio militar com o Estado europeu. Para compensar, o Chile investiu tempo e 

recursos ao longo dos anos para se manter no Polo Sul, de modo a equiparar as capacidades 

militares na Antártica. 

No Ranking de Poderio Militar de 2020 (2020 Military Strength Ranking em inglês), da 

plataforma Global Firepower61, em capacidades militares totais, o Chile se situa na 47ª posição, 

enquanto a Argentina fica um pouco à frente com a 43ª posição. Já em termos navais, o Chile 

se destaca em relação ao país vizinho na categoria Poderio de Frota Naval (Navy Fleet Strengths 

2020), na 36ª posição e a Argentina fica atrás na 54ª posição.  

A principal embarcação antártica, o navio quebra-gelo, também é fator de paridade entre 

os países andinos. A Marinha do Chile deu início, no dia 9 de maio de 2017, à construção de 

seu novo quebra-gelo, o Antártica 1, a fim de substituir o antigo Almirante Óscar Viel, enquanto 

a Argentina reconstruiu o ARA Almirante Irizar em 2017.  

De acordo com o relatório SIPRI 2019 (Milex Data 1949-2019)62, os gastos militares 

chilenos se equipararam com o da vizinha Argentina (em milhões de dólares) no meio da 

década, porém foram consideravelmente maiores em 2019.  

 

                                                             
61 O algoritmo utilizado pelo ranking é denominado PowerIndex ‘(PwrIndx)’ score, e mede mais de 50 categorias, 

que vão de fatores econômicos a capacidade logística e geografia. VER: GLOBAL Firepower. 2020 Military 

Strength Ranking Disponível em: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp. Acesso em: 20 de maio 

de 2020. 
62 SIPRI. Military Expenditure Database. STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE. 

Disponível em https://www.sipri.org/databases/milex. Acesso em: 20 de maio de 2020. 

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
https://www.sipri.org/databases/milex


99 

 

 
 

Gráfico 1. Gastos militares entre Chile e Argentina na última década (em milhões de dólares) 

 

Fonte: Elaboração nossa com base nos dados do relatório SIPRI 2019. 

 

Dados os contextos em que ambos os países se inserem – em termos continentais na 

América do Sul e em termos de projeção de poder na Antártica – o Chile se aproximou do 

poderio militar total da Argentina e segue em posição naval um pouco superior ao da vizinha. 

Para a Antártica, a disputa continental entre os dois países é acirrada. 

Se comparados ao do Reino Unido, o Chile ainda é muito inferior. Entretanto, no caso 

dos britânicos, os gastos em Defesa superam diversas vezes os gastos chilenos porque aquele 

Estado atua em regiões diversas do Globo, além dos gastos dispensados à OTAN. Parte da 

capacidade científica, tecnológica e militar empregada pelo país pode ser convertida para a 

Antártica se assim for conveniente, mas a comparação não é equiparável em termos antárticos. 

Os chilenos ainda possuem a vantagem geográfica.  
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Gráfico 2. Gastos militares entre Chile e Reino Unido na última década (em milhões de dólares) 

 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do relatório SIPRI 2019 

 

O Chile fica em segundo lugar entre os três países no fator de indivíduos trabalhando 

em estações antárticas e capacidade de acolher pessoas em suas instalações. De acordo com 

relatório da CIA em 201763, durante o verão daquela temporada (dezembro-fevereiro), onde 

ocorreu o ápice pessoas trabalhando em estações científicas na Antártica, o número de 

indivíduos por país foi o seguinte: Argentina: 601; Austrália: 243; Belarus: 12; Bélgica: 40; 

Brasil: 66; Bulgária: 22; Chile: 433; China: 166; Czechia: 20; Equador: 34; Finlândia: 17; 

França: 90; França e Itália (operação conjunta): 80; Alemanha: 104; Índia: 113, Itália: 120, 

Japão: 130; Coréia do Sul: 130; Países Baixos: 10; Nova Zelândia: 86; Noruega: 70; Peru: 30; 

Polônia: 40; Rússia: 335; África do Sul: 80: Espanha: 98; Suécia: 20; Ucrânia: 24; Reino Unido: 

196; Estados Unidos: 1,399 e Uruguai: 68. Total: 4.877. 

 Deslocar um número considerável de pessoas e garantir que elas tenham um local 

adequado às suas necessidades por longos períodos de tempo na Antártica é um dos sinais de 

que um país tem capacidade de manter seu status no polo sul, algo que os chilenos fazem com 

primazia.  

Além disso, sua pista de pouso na ilha Rei George é um fator importantíssimo para 

determinar a influência que o país exerce no continente. Outros Estados sequer podem chegar 

na ilha por vias aéreas sem a autorização e o favor dos chilenos. O trajeto Punta Arenas – 

                                                             
63CIA. The World Factbook. Informações disponíveis em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ay.html. Acesso em: 20 de maio de 2020. 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ay.html
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Aeródromo Teniente Marsh, Ilha Rei George é feito por 15 países: Alemanha, Brasil, Bulgária, 

Chile, China, Coréia do Sul, Equador, Espanha, Estados Unidos, Peru, Reino Unido, Rússia, 

Tchéquia, Ucrânia e Uruguai, algo inédito na Antártica (ESPINOZA, 2009). 

 

3.5 Passado, presente e futuro conectados na mesma lógica da estratégia 

 

Apesar de seguir a lógica liberal pautada na Interdependência Complexa disposta no 

Tratado da Antártica, os interesses territoriais chilenos ainda estão fortemente ligados ao 

pensamento Realista que compreende a articulação entre diplomacia e defesa como ferramentas 

de uma política racionalista e positivista, intrinsecamente ligada ao pensamento desenvolvido 

no setor militar do país que influencia no desenvolvimento de seu projeto antártico. Se a 

natureza humana é egoísta sob esse prisma, a desconfiança contínua entre os Estados justifica 

a manutenção de uma estratégia que, se não é capaz de conquistar a Antártica agora que o 

poderio naval chileno ultrapassa a vizinha Argentina e é inferior ao de outros países também 

com reclames regionais, é, ao menos, capaz de impedir que esses mesmos Estados dominem a 

região no momento.  

Vale ressaltar que o Tratado da Antártica, embora tenha amenizado disputas territoriais 

por anos na região, deu margem a um conflito ainda mais complexo como o conflito de Beagle. 

Mesmo envolvendo interesses antárticos, o conflito se deu fora das delimitações continentais 

protegidas pelo Tratado, logo, não estava imune à escalada rápida e ao sentimento de 

revanchismo que gerou nos dois países. Atualmente, a população dos Estados que reivindicam 

ou delimitam suas respectivas áreas antárticas tem ainda mais estímulo de seus governos a 

pensarem na Antártica como parte de seus territórios, e essa sensação transborda para aqueles 

membros do STA que nunca reivindicaram nenhuma parcela regional. Documentários, 

programas de TV, interações nas mídias sociais, sites dedicados à questão e parte do currículo 

escolar em certos países são alguns dos exemplos de propagação do sentimento de proximidade 

com Antártica.  

É interessante notar que a bibliografia chilena, em sua imensa maioria, trata a questão 

antártica como algo que “é” para o Chile, partindo do pressuposto de que seu direito à Antártica 

é inerente à sua história, à sua existência e à sua geografia, enquanto a bibliografia brasileira 

atual trata a Antártica como uma questão de posicionamento estratégico para o país, buscando 

encontrar a melhor definição para a política antártica brasileira.  
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Mesmo não sendo capaz de se projetar definitivamente na Antártica e estabelecer o 

território antártico chileno perante o Sistema Internacional, é inegável o peso que o país (assim 

como a Argentina) desempenhou para o delineamento do regime antártico atual. Não só 

atrapalhando os planos britânicos no momento mais oportuno possível, como se aproveitando 

de parcerias estratégicas bem definidas e seu alinhamento com outras potências como foi o caso 

dos EUA. A estratégica chilena na Antártica funcionou e provou que mesmo perante Estados 

mais fortes, tanto em termos militares quanto em termos econômicos, exercer influência 

regional, procurar por soluções diplomáticas e políticas, se aproveitar da posição geográfica e 

elaborar sua política interna e externa tendo em vista seu objetivo maior é extremamente eficaz. 

O Chile é um dos muitos exemplos de como não se deve subestimar o empenho político de um 

país, por menor que ele seja, se suas ações forem bem coordenadas e executadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

O RELACIONAMENTO ENTRE BRASIL E CHILE 

 

O capítulo a seguir relata a experiência conjunta do Brasil e do Chile na Antártica, de 

modo a explicitar o grau de relacionamento que os dois países dispõem e buscar responder as 

questões iniciais do trabalho, com base nas características intrínsecas de ambos os programas 

antárticos apresentadas nos capítulos anteriores. O Chile viu no Brasil a oportunidade de trazer 

para seu lado um importante parceiro estratégico, e seu relacionamento conturbado com a 

Argentina foi um dos fatores determinantes para firmar acordo de cooperação com a principal 

potência regional. À época da consolidação da presença brasileira no continente, a Argentina 

também tinha interesse em se tornar um importante parceiro estratégico na Antártica, fator que 

impulsionou ainda mais Santiago a se dispor para acomodar o Brasil no continente austral.  

Ainda que os dois países possuam um bom relacionamento em demais áreas e 

participem de outras inciativas de integração regional, o caso da Antártica se destaca das demais 

áreas por suas particularidades. Vale ressaltar a falta de menções ao continente em diversos 

artigos, debates, documentos e livros que tratam sobre integração regional nos mais diversos 

campos, mas principalmente nas iniciativas de Defesa. Essas lacunas reforçam a necessidade 

de incluir o continente nos assuntos em que ele deveria estar presente, e mostram certo grau de 

desconhecimento sobre o mesmo. 

 

4.1 O apoio à adesão brasileira 

 

Desde suas respectivas assinaturas no Tratado, em 1959 e 1975, os dois países sempre 

dispuseram de relações favoráveis, sendo o Chile o país que mais ofereceu vantagens e ajuda 

ao PROANTAR desde sua criação: 

 

O anunciado início das atividades brasileiras na Antártica é novamente seguido da 

oferta por diversos países de programas de cooperação. A oferta chilena foi 

particularmente generosa, oferecendo pessoal especializado para planejamento, 

treinamento e adaptação climáticos, base de apoio em Punta Arenas e a cooperação 

de suas estações na Antártica. Porém, a Guerra das Malvinas vai colocar a política 

antártica brasileira novamente em compasso de espera, adiando seguidas vezes a 

primeira reunião da Conantar (FERREIRA, 2009, p.133). 

 



104 

 

 
 

Tal aproximação foi pensada enquanto a Argentina aumentava sua área de influência 

tanto na Antártica, quanto para com seus vizinhos brasileiros. Ao considerar os países vizinhos 

em sua equação de poder regional, o Chile passa a utilizar a geografia a seu favor. Sua relação 

busca o equilíbrio de poder em termos militares enquanto a Antártica for um território neutro e 

sem Estado.  

Passa a ser estrategicamente viável para ambos que o Tratado seja seguido enquanto as 

forças dos dois Estados estão equiparadas em termos de poderio e recursos. Essa lógica realista, 

no entanto, se adaptou ao longo dos anos aos termos do Tratado, e apesar de serem rivais, os 

dois países dispõem de um bom relacionamento na Antártica hoje.  

Para além das questões científicas e ambientais, o Chile deixa claro em seu programa 

antártico os interesses geopolíticos, especialmente na integração sul-sul e cooperação 

multilateral, tornando-se vital para as políticas regionais de outros agentes interessados no meio. 

A Antártica e o Polo Sul são pontos-chave para compreender a política externa do país, 

especialmente na relação com países vizinhos: 

 

O Chile se auto-denomina um país “tricontinental” pelo fato de que suas ilhas no 

Oceano Pacífico se localizam na Oceania, seu território encontra-se na América do 

Sul e suas reivindicações territoriais ao sul abrangem a Antártica. Essa pretensão 

choca-se com a da Argentina porque suas reivindicações territoriais ao sul, tanto sub-

antárticas como antárticas, são em grande parte as mesmas que as da Argentina 

(VIEIRA, 2006a, p.54). 

 

É impossível ignorar o peso que a Argentina teve para as decisões chilenas e seu apoio 

ao Brasil. De certa forma, a rivalidade histórica entre os vizinhos andinos beneficiou o governo 

brasileiro e possibilitou o avanço de uma rede de apoio na Antártica ainda mais efetiva por parte 

dos dois governos. 

 

4.1.1 O estreitamento dos laços  

 

A década de 1970 trouxe a escalada de tensões entre Chile e Argentina e a possível 

adesão brasileira ao Tratado. Se em um primeiro momento a Argentina não era favorável à 

entrada brasileira no STA, sua efetiva participação passou a ser vista como uma parceira 

estratégica para Buenos Aires, pelo peso, influência, poder político e econômico que o Brasil 

carregava.  
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Além disso, a possível construção de uma estação de pesquisa em parceira com os 

brasileiros representava mais uma estação consolidada na Antártica, o que por si só já é uma 

vantagem sobre os demais Estados que estão na região, com menor dispêndio de recursos: 

 

Não se poderia deixar de levar também em consideração a discreta sondagem feita por 

representantes da Argentina e do Chile [...] em julho último em Buenos Aires, no 

sentido de averiguar a reação do Brasil quanto à sua eventual participação em 

atividades austrais, em bases conjuntas com grupos argentinos e chilenos. Segundo se 
pode depreender, àquele ensejo, os governos da Argentina e do Chile estariam 

sofrendo desilusões no campo da cooperação consignada no Tratado da Antártida, 

mormente em relação aos países desenvolvidos presentes no Continente Austral. Essa 

interpretação favorável à presença brasileira na Antártida foi recentemente 

corroborada pelas declarações feitas, a título pessoal, pelo Ministro das Relações 

Exteriores do Chile64 ao Embaixador do Brasil em Santiago no sentido de que, “caso 

fosse solicitada, a marinha chilena colocaria à disposição do Brasil sua experiência e 

conhecimentos na região austral”65 

 

Ao longo de seu programa e de suas operações antárticas, o Chile convidou uma série 

de pesquisadores e militares de países com os quais mantinha boas relações, a fim de participar 

de suas expedições antárticas. Com o Brasil não foi diferente, mesmo antes do país aderir ao 

Tratado: 

 

Além do “Atlas de Relações Internacionais” do IBGE, pode-se afirmar que a década 
de 1960 pouco contribuiu para incrementar o interesse brasileiro sobre o continente 

antártico. Merece registro, no entanto, a participação de três oficiais da MB, 

aperfeiçoados em hidrografia, em três diferentes expedições chilenas à Antártica, a 

convite daquele país. Foram eles os capitães de corveta Sálvio Augusto de Oliveira 

Martins (1963-1964), Mario Edelman (1964-1965) e José Henrique França Gomes 

(1966-1967). Foram os primeiros militares brasileiros a estarem no Sexto Continente 

(MATTOS, 2015, p.123). 

 

Conforme o Brasil iniciava suas atividades antárticas, o Chile estaria presente em outros 

eventos importantes. A primeira vez que o Brasil esteve em uma conferência internacional 

voltada para a Antártica foi em Punta Arenas, entre os dias 11 e 14 de abril de 1977, a convite 

dos chilenos. Na ocasião, o Chile buscava analisar a reação dos presentes em relação a 

modificações no Tratado, especialmente àquelas voltadas à exploração mineral no continente. 

Vale ressaltar que naquela época o Brasil ainda não podia participar das reuniões da ATCM 

nem mesmo como membro observador, ainda que tivesse aderido ao Tratado, o que não impediu 

                                                             
64 Patricio Carvajal Prado (16 de jul. 1916 - 15 de jul. 1994, Santiago) foi um oficial da Armada do Chile, chefe 

do Estado Maior de Defesa Nacional em 1973 e Ministro das Relações Exteriores do Chile no período de 1973-

1978. 
65 Telegrama secreto 2093, de 27 de agosto de 1974. Fonte: Arquivo Histórico do Itamaraty (apud MATTOS, 

2015, p.198).  
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Santiago de convidar o país para a reunião e levar em consideração sua resposta (MATTOS, 

2015, p.128):  

 
Participaram da reunião 13 países, sendo que, dos membros signatários originais do 

Tratado, apenas a URSS e a Bélgica não foram ao Chile. O chefe da delegação 

brasileira foi o Primeiro Secretário Ivan Cannabrava, do MRE, que ainda tinha o 

Capitão-de-Corveta Ferraz e o Doutor Dourimar Nunes de Souza, do Conselho 

Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O engenheiro João Wiltgen, 

presidente do IBEA, e seu chefe do Departamento Científico, Professor Aristides 
Pinto Coelho, único do Brasil a discursar, participaram do evento, mas não eram 

considerados oficialmente representantes do governo brasileiro. 

 

A boa comunicação entre Santiago e Brasília permitiu que o PROANTAR fluísse com 

a ajuda do INACH e das forças armadas chilenas empregadas em seu programa, o que culminou 

em um acordo em 2013, a fim de reiterar o relacionamento amistoso. 

 

4.2 Acordo de cooperação 

 

Em 26 de janeiro de 2013, em Santigo, Chile, foi assinado o Acordo de Cooperação 

Antártica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do 

Chile, reiterando a cooperação bilateral e os laços de amizade entre os dois países. Levando em 

consideração os parâmetros do Tratado da Antártica e do Acordo Básico de Cooperação 

Científica, Técnica e Tecnológica assinado previamente por ambos em 1990, além da 

cooperação, intercâmbio de informações, tecnologia, aperfeiçoamento e de recursos humanos, 

o documento institui a revisão anual da execução do acordo, a fim de analisar os benefícios e 

possibilidades de aperfeiçoamento.  

O acordo (ver anexo II), cuja revisão é anual, prevê a criação de editais conjuntos e 

intercâmbio de informações que dizem respeito a novas tecnologias, logística, infraestrutura, 

pesquisas, projetos e implementações de diversos tipos aplicados a seus programas antárticos, 

tendo o STA como base, cujos custos estejam sob responsabilidade das partes acordadas. Abre 

a possibilidade de participação de outros países, de modo a tornar o acordo plurilateral e tem 

permanência de vigor indeterminado. Reforça a parceria estratégica de ambos, principalmente 

após o incêndio da EACF em 2012, de modo a consolidar o bom relacionamento entre os países 

que, na prática, já existia há anos. 

Dentre as possibilidades futuras para o PROANTAR, estão a utilização do hub de Punta 

Arenas para atracar um quebra-gelo brasileiro, caso o Brasil adquira uma embarcação do tipo, 

uma nova estação conjunta, ou pequenas estações menores para estudos específicos em áreas 
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diferentes da Antártica. Ainda há espaço para abrir novos canais de comunicação que 

possibilitem futuras empreitadas em conjunto. 

 

4.3 Relacionamento interdependente 

 

O PROANTAR possui uma série de dependências em suas relações com o Chile, a 

começar pela logística. Não há pista de pouso na estação brasileira devido à geografia local, e 

durante o inverno, época em que as águas da Baía do Almirantado estão congeladas, mesmo 

navios quebra-gelo ficam impossibilitados de navegar pela região por diversos meses. Para 

chegar em Frei por vias aéreas durante o verão, é necessário utilizar o aeroporto na estação 

chilena Eduardo Frei Montalva na mesma ilha. Por via marítima, o Brasil depende de portos de 

outros países localizados mais ao sul. 

O ponto de partida pode ser feito por Ushuaia, na Argentina, ou por Punta Arenas, no 

extremo sul chileno, de duas formas: 1) os navios NPo Almirante Maximiano (H-41) e NApOc 

Ary Rongel (H-44) saem de um dos dois portos em direção à Ilha Rei George; ou 2) voo com o 

avião C-130 Hércules em direção à estação Frei, e de lá para a EACF por via marítima. Por não 

dispor de navio quebra-gelo, o acesso brasileiro à Ferraz se limita ao verão antártico. Nos meses 

invernais, a Estação recebe suprimento somente por via aérea, nos chamados “Vôos de Apoio 

à OPERANTAR”. São em média dez voos sazonais, que jogam a carga de suprimentos através 

de paraquedas até a região onde estão os cientistas. Quem realiza o procedimento é o Esquadrão 

Gordo da Força Aérea Brasileira, único no mundo a realizar tal operação. Diferentemente do 

Chile, o Brasil não emprega o Exército em suas operações antárticas.  

Sem a cooperação com o Chile, a presença brasileira no Tratado é seriamente 

prejudicada em termos de logística, como na ocasião do incêndio da EACF, quando cientistas 

e militares brasileiros que estavam na estação foram socorridos e transportados por militares 

chilenos, primeiro para a Base Frei, depois para Punta Arenas. Entretanto, não há uma 

designação oficial clara sobre os interesses nacionais em sua relação com o Chile no longo 

prazo, tampouco se vê o delineamento de uma estratégia integrada na América do Sul levando 

em consideração a uma possível mudança no Protocolo de Madri, a partir de 2048. 

  

4.3.1 Os objetivos e ganhos 

 

Dentro do Modelo de Alcance de Objetivos, ao considerar os recursos empregados pelo 

Chile na cooperação como o input, o acordo entre os dois países na Antártica traz benefícios 
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para ambos. Enquanto o Brasil opera com apoio logístico chileno, o Chile garante um bom 

relacionamento e uma posição de barganha com o vizinho, tendo em vista o relacionamento 

duradouro. A implementação da cooperação resulta em economia para o Brasil quanto à 

construção de uma pista de pouso na Antártica, e na possibilidade de utilizar o porto chileno, 

entretanto tem como efeito colateral maior dependência em relação ao Chile. Já para os 

chilenos, cooperar com o Brasil resulta em ganhos estratégicos em sua busca por protagonismo 

antártico e assertividade em seu posicionamento enquanto país indispensável para aqueles que 

buscam alcançar a Antártica. Tais ganhos são considerados o output da cooperação.  

 O apoio chileno ao Brasil não representou perigo para seu posicionamento na Antártica, 

pelo contrário, trouxe um importante aliado e estabeleceu um relacionamento onde o Brasil 

depende do Chile para estar na Antártica. Investir seu tempo, recursos e apoio político é uma 

forma de salvaguardar seus interesses no continente.  

 Por outro lado, o Brasil vê a possibilidade de utilizar a rivalidade chilena com a 

Argentina para barganhar soluções e novos acordos na Antártica, sem perder sua aliança com 

os dois países.  

 

4.4 Considerações Finais 

 

O caso brasileiro difere do caso chileno em vários aspectos, e esse é o primeiro ponto 

para justificar a cooperação. O Brasil não possui reclame territorial na Antártica, não se 

envolveu em disputas na região com outros países e não enxerga a Antártica sob olhar 

ocupacional. Logo, o histórico de ambos os países no continente também é diferente. A adesão 

brasileira ao Tratado foi fruto de um cálculo estratégico influenciado pela geopolítica nacional 

que foi gestacionada na primeira metade do século XX. Sua ocorrência se deu em um contexto 

muito próprio do Governo Geisel, dentro de outro contexto muito específico, o da Ditadura 

Militar durante a Guerra Fria. A manutenção da presença brasileira no Polo Sul foi pensada de 

acordo com a estratégia de Defesa de um país de proporções continentais. 

No caso chileno, a saída para três oceanos, a proximidade com a Antártica e as disputas 

territoriais com a vizinha Argentina se somaram às pretensões de expansão de um país limitado 

à costa oeste da América do Sul com ampla possibilidade de ilhas ao sul da península sul-

americana, as quais se estendem até próximas à Antártica.  

O Brasil não entrou em conflito direto com nenhum Estado para manter seus interesses 

na Antártica, pelo contrário, se beneficiou com o STA para se inserir no continente, tendo 

apenas como desafio seus próprios problemas internos e a reconstrução da estação de pesquisa. 
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A principal adversidade encontrada pelo país foi realocar imensos recursos para um programa 

que não é facilmente encontrado na literatura a respeito da geopolítica e estratégica nacional, 

não sendo popular dentro da área de Defesa, que, por sua vez, não é um assunto amplamente 

debatido entre a sociedade brasileira.  

O Chile, em contrapartida, adaptou seu discurso e seu programa antártico de acordo com 

a nova ordem, sem jamais se esquecer de suas intenções na Antártica. O continente é 

constantemente inserido nos documentos oficiais, na economia, na literatura e na política dos 

chilenos, logo, o histórico dos dois países é muito diferente na região. A parceria entre ambos 

é um movimento natural que não traz implicações significativas para os interesses de nenhum 

dos dois. O Brasil é um país de proporções continentais com grande influência sobre a América 

do Sul, e o Chile dispõe de boa estrutura para se manter na Antártica. 

A geopolítica, por fim, foi fator determinante para a aproximação de Chile e Brasil 

Antártica, dado o arranjo sistêmico em que ambos se encontravam quando o Chile buscou o 

Brasil para oferecer seu apoio na implementação do programa brasileiro. Pensando no peso 

brasileiro na América do Sul e no mundo, e na posição que o Chile busca alcançar na Antártica. 

Se, após uma possível revisão do Protocolo de Madri, houver um novo arranjo 

sistêmico, a justificativa dada pelos Estados seguirá a lógica que melhor convier para conquistar 

ganhos e projeção de poder regional. É impossível falar sobre Antártica sem compreender o 

pensamento realista clássico, mas é possível visualizar uma ordem pautada em novas teorias se 

elas se encaixarem na visão de mundo que os atores querem projetar tanto em termos culturais 

e teóricos, quanto em termos práticos de poder. 

Da mesma forma, caso o paradigma estratégico chileno mude, em vista a um cenário 

futuro negativo para a cooperação entre os dois países, cabe ao Brasil traçar um plano que não 

dependa exclusivamente das instalações e apoio logístico do Chile. As relações ora amistosas, 

ora conflituosas com a vizinha Argentina podem significar uma relação com ganhos 

pragmáticos para o Brasil, se bem explorada. 

Em qualquer um dos cenários, o Brasil não está em posição de perder influência na 

questão antártica, por questões geográficas, climáticas, hídricas e comerciais. A possibilidade 

de criar uma parceria geoestratégica forte o suficiente para confrontar interesses de outros 

Estados altamente presentes na Antártica deve começar o quanto antes.  

Algumas questões não são explícitas em nenhum arranjo do STA, entretanto estão 

intimamente ligadas a essa relação simbiótica. Há a possibilidade de abrir um canal ainda mais 

vantajoso para os brasileiros, a fim de formar uma frente latino-americana que garanta 
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interesses de dimensões continentais? Somente uma participação brasileira mais ativa na 

Antártica, em termos de desenvolvimento de políticas ainda mais elaboradas para o continente, 

é capaz de responder essa questão antes de 2048, vislumbrando tanto o cenário de exploração 

comercial dentro da interdependência complexa, quanto à interrupção do Tratado ante aos 

anseios territoriais das hegemonias futuras. 

Mesmo com todas as fraquezas que o PROANTAR possui, dentre elas a ausência de 

pista de pouso própria e necessidade de permissão para adentrar no continente utilizando a pista 

chilena – algo que pode comprometer o deslocamento brasileiro em caso de crise externa – o 

país finalmente conseguiu atingir os objetivos traçados inicialmente em seu plano de 

recuperação ambiental da área e dar início à reconstrução da base e ainda se tornou referência 

internacional relativo à forma como cuidou do meio ambiente antártico após o desastre, ao custo 

de muitos esforços e uma demora significativa para o começo das obras. Todo o processo se 

deu ao longo de uma recessão financeira e nebulosa crise política. Somado à crise, está o 

congelamento de gastos públicos aprovado durante o governo Temer (2016-2019), que apesar 

de teoricamente não afetar a educação, afeta áreas adjacentes como os investimentos em ciência 

e tecnologia e em materiais utilizados nas pesquisas científicas. 

Assim como em governos anteriores, logo no início do governo Bolsonaro (2019) houve 

contingenciamento de gastos com universidades públicas e a previsão para os investimentos na 

área ainda é uma incógnita. O mal funcionamento das Universidades Públicas e Federais, bem 

como os Institutos Federais, e no pior cenário a paralização destas instituições, é um golpe para 

a permanência na Antártica, sob as normas do Tratado. Mesmo que o PROANTAR continue 

recebendo verba como um programa governamental, ele depende do funcionamento total destas 

instituições, que mantêm suas pesquisas em vigor. Como ficará a ciência desenvolvida na região 

ainda é um questionamento não respondido, mas dá margem a uma imensa contradição, dados 

os recursos já investidos no programa, caso ele passe por um congelamento. Contradição essa 

que pode, e deve ser questionada por todos os envolvidos no programa, dos setores militares e 

científicos aos setores universitários e ambientais, todos diretamente beneficiados pelo 

programa.  

Os esforços nacionais ainda estão aquém daqueles empenhados por Chile, o Brasil tem 

potencial para investir ainda mais em pesquisas científicas envolvendo a Antártica e que 

garantem produções do saber importantes em assuntos geológicos, geográficos, oceanográficos, 

climáticos e etc., tão vitais para o desenvolvimento da persistente ciência brasileira. Deixar um 
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projeto caro e importante de lado nesse momento é uma grave falha do país para com todos os 

órgãos envolvidos em todo o processo, com a sociedade e com a educação.   

A importância dos militares para o pensamento estratégico antártico é visível na 

formação dos programas antárticos estudados, especialmente no contexto da América Latina, 

seja porque os Estados passaram por longos períodos de ditaduras civis-militares, seja porque 

a visão estratégica que abraça a ideia de Antártica passa pelo seio desta instituição, além dos 

Estados dissimularem interesses expansionistas com discursos ambientais, científicos e 

pacifistas, ainda que preocupações reais e pertinentes. Logo, não é possível conceber o 

pensamento geopolítico que levou os Estados a se interessarem pela Antártica sem compreender 

como pensavam seu setor de Defesa e Estratégia. Ainda nos dias atuais, ao observamos mais 

atentamente a administração dos programas antárticos, a fim de tentarmos entender quais serão 

os passos futuros dados em direção ao sexto continente, é necessário considerar este aspecto. 

Enquanto a escalada de conflito no Ártico acende um alerta amarelo, é certo que no 

Atlântico Sul e na Antártica a interdependência ainda prosseguirá, especialmente com menor 

atenção de grandes potências bélicas. Essa brecha é essencial para que o Brasil consolide sua 

posição tanto no Atlântico Sul, quanto na Antártica, visto que os problemas no Ártico têm pouca 

ou quase nenhuma consequência direta para o país. Ao mesmo tempo, caso o conflito tome 

proporções maiores, é importante compreender que se as passagens marítimas no polo norte 

estiverem comprometidas durante um conflito, aquelas vias pelo Sul, especialmente as que se 

encontram próximas à Antártica, serão amplamente visadas por países com grande capacidade 

bélica e de deslocamento. Como Oxman (2006) argumenta, a tentação territorial é 

contrabalanceada pela necessidade de utilizar os meios marítimos de outros Estados por 

diversas questões, logo o país tem em suas mãos o status de nação cooperativa para usar como 

moeda e também como condição na região. Deixar um projeto caro e importante de lado nesse 

momento é uma grave falha do país para com todos os órgãos envolvidos em todo o processo, 

com a sociedade e com a educação.  

Ainda que a preocupação ambiental seja de suma importância, ela corre o risco de cair 

nas armadilhas de caráter imperialistas quando pensadas sob a ótica de Estados dominantes. 

Custear expedições antárticas, estações de pesquisa e, quem sabe, instalações inteiramente 

militares no futuro requer muitos recursos. Se a Antártica for pensada como um bem em comum 

da humanidade, deve-se considerar qual será a parcela da humanidade responsável pelo 

monitoramento e manutenção da paz regional, dados os altos custos de manutenção dos 

programas antárticos. O sistema de exploração antártica pende para a desigualdade perante 
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Estados mais ricos e aqueles mais pobres, inclusive os que talvez mais necessitem dos recursos 

mais abundantes na região, água potável e equilíbrio ambiental. 
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