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Resumo 

Este artigo tem como objetivo analisar as estratégias e a participação de 
Rússia, Estados Unidos e China, três dos grandes atores do sistema internacional, 
no Ártico. Observando os investimentos científicos, militares e econômicos de cada 
um dos países em questão, o estudo analisa como as políticas desses países para 
com o norte acabam por refletir seu papel na geopolítica global, mostrando sua 
visão atual e seus objetivos futuros. Identifica-se então que a China mantém o foco 
em manter seu crescimento econômico, enquanto Estados Unidos e Rússia visam a 
segurança e um papel de destaque na diplomacia internacional. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos tem-se presenciado diversas mudanças climáticas que 

lentamente alteram a face de nosso planeta. Entre as diversas consequências que o 

aquecimento global causa, o degelo do Ártico tem sido visto com bons olhos por 

diversos atores do sistema internacional. Isso porque um Oceano Ártico sem gelo 

pode se tornar a rota principal de grande parte do comércio mundial e pode tornar 

acessíveis diversas reservas de minérios, gás natural e petróleo. 

Considerando menores gastos em combustível e seguros contra pirataria, 

e restrições de capacidade nos canais de Suez e do Panamá, analistas chineses 

calculam que a China poderá poupar de 60 a 120 bilhões de dólares por ano ao 

utilizar as rotas do Ártico (RAINWATER, 2012). Sobre os recursos naturais, pesquisas 

da United States Geological Survey afirmam que contém em torno de 13% do 
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petróleo e 30% do gás natural ainda não descoberto na Terra. Além da existência 

de diversos minerais como cobre, ouro, zinco, chumbo, níquel, entre outros (USGS, 

2008). 

Procurando contornar as disputas que essa riqueza gera, os países se 

baseiam na UNCLOS (Convenção da ONU sobre o Direito do Mar), de 1982, que dá a 

cada Estado o direito de exploração econômica exclusiva de 200 milhas 

(aproximadamente 370 km) a partir de seu litoral em direção ao mar. A UNCLOS 

também afirma que se um país provar que sua plataforma continental ultrapassa as 

200 milhas mar adentro, esse país tem direito sobre essa área. É o caso da 

reivindicação da Rússia sobre a cordilheira de Lomonosov, que corta o Oceano Polar 

Ártico. Outro mecanismo do direito internacional importante na região é o 

Conselho Ártico: com oito membros permanentes (Islândia, Finlândia, Suécia, 

Estados Unidos, Rússia, Noruega, Dinamarca e Canadá) e diversos observadores, o 

órgão tem sido palco de debates sobre diversos temas que envolvem o presente e o 

futuro da região. 

A partir dessa realidade, este artigo analisa as políticas de três grandes 

países do sistema internacional para com o Ártico, destacando três frentes de 

investimento: científica, econômica e militar. Primeiramente será analisada a 

Rússia, que possui uma histórica relação com o Ártico e busca o poder perdido com 

o fim da União Soviética. Em segundo lugar, os Estados Unidos, superpotência que 

vem perdendo poder em relação a outros atores. A China será o terceiro país a ser 

analisado e, apesar de estar longe do Ártico, tem demonstrado grande interesse na 

região e destaca-se como possível próxima superpotência. Por último será feita 

uma análise de como a relação de cada um com a região reflete seu papel no 

mundo atual. 

 

Uma escada para a Rússia retomar o poder perdido 

 

Donos de quase metade da costa do Oceano Ártico, os russos têm feito 

do extremo norte a grande prioridade do governo atual. Em 2007, um navio quebra-

gelo e dois mini submarinos russos comandaram uma missão científica na qual foi 

cravada uma bandeira russa no fundo do mar do Polo Norte, demonstrando a 

intenção de ocupar a região. Ao mesmo tempo, o deputado russo e veterano 
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explorador soviético, Artur Chilingarov, declarava que “o Ártico é nosso, e nós 

temos que demonstrar nossa presença lá” (BLANK, 2011). 

A vontade russa de ocupar o Ártico é estimulada por um sentimento de 

poder perdido. Com o fim da União Soviética, o PIB do país despencou, gerando não 

só um caos financeiro, mas uma estabilidade política que começou a ser 

contornada somente na virada do século. Militarmente, a União Soviética possuía, 

na década de 1980, uma frota de 170 submarinos, sendo 45 nucleares, hoje esse 

número é de 33 submarinos, sendo nove nucleares. A situação decaiu tanto que, 

em 2008, Medvedev disse, em sua campanha à presidência, em Murmansk, que a 

marinha do país não possuía navios para apoiar os pescadores russos, que eram 

frequentemente abordados pela guarda costeira norueguesa em função das 

divergências sobre pesca no Mar de Barents (ROWE, 2009). Atualmente, dos catorze 

navios hidrográficos russos, onze estão operando há mais de vinte e cinco anos, e 

milhares de quilômetros da costa no Ártico não estão coberta por rádio. 

No campo científico, a Rússia tem investido muito em pesquisas a fim de 

aprimorar o conhecimento e a interação com o Ártico. Estima-se que até 2015 todo 

litoral norte esteja mapeado, assim como as águas árticas que são território russo. 

Além disso, em 2009, Medvedev anunciou que a Universidade Técnica de 

Arkhangelsk (State Technical University), no litoral norte russo, se transformaria na 

Northern Arctic Federal University, com o foco em pesquisas de apoio as 

reivindicações territoriais russas e na exploração de petróleo e gás natural da 

região2. 

Sobre a economia, o grande foco são os recursos naturais. Para isso, a 

Rússia tem desenvolvido grandes campos de exploração no noroeste do país, 

principalmente na península de Yamal. Para contornar a carência de tecnologia de 

exploração de recursos em alto mar, têm sido feitos acordos com empresas 

norueguesas, norte-americanas, italianas e asiáticas. Um exemplo foi o acordo 

assinado entre a empresa petroleira russa Rosneft e a norueguesa Statoil para 

exploração de recursos energéticos do oceano (LORENZ, 2013). 

O campo mais sensível para os russos é com certeza o militar. Ao mesmo 

tempo em que vê a OTAN se expandindo para países outrora soviéticos, os 
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interesses para com o Ártico fazem com que outros Estados invistam em aparatos 

militares especiais para a região. Ainda assim, a esquadra do norte (Northern 

Fleet), a maior e mais poderosa das marinhas russas com cerca de dois terços de 

toda força nuclear naval, é também de longe a mais forte no Ártico. A esquadra 

consiste em submarinos nucleares com mísseis e torpedos, navios de guerra, porta-

aviões e navios antissubmarinos. O degelo do Ártico praticamente garante o acesso 

da frota russa ao Oceano Atlântico, importante para ações internacionais, 

principalmente depois de a Rússia perder portos importantes no Mar Báltico (hoje 

Estônia) e no Mar Negro (atualmente Ucrânia) (BLANK, 2011). 

Procurando modernizar a frota, o governo russo anunciou recentemente 

que, até 2020, 51 novos navios de guerra, 16 submarnos multifuncionais e 08 

submarinos porta-mísseis entrarão em atividade na Marinha Russa. Os russos 

também encomendaram navios de assalto anfíbio dos franceses e anunciaram a 

criação de uma brigada especializada no Ártico na península de Kola. Essa nova 

brigada terá equipamentos de guerra para condições climáticas severas. Segundo 

Moscou, os investimentos são necessários para balancear o poderio da OTAN na 

região, ocorrendo, inclusive, após o anúncio de que Estados Unidos e Canadá 

estabeleceriam brigadas similares (PETTERSEN, 2012). Contando todos os gastos de 

reforma das forças armadas, incluindo a construção de um complexo militar-

industrial, serão destinados, até o mesmo ano, 700 bilhões de dólares3. 

Uma preocupação que tem surgido é sobre a escalada militar na região, 

que causa tensões entre os países. Em 2007, o presidente Putin ordenou voos de 

patrulha sobre espaços neutros no Ártico. Ao se aproximar do Alasca, dois aviões 

TU-95 russos foram acompanhados de perto por quatro F-15 norte-americanos4. Em 

2010, foi a vez de dois Tu-160 Blackjack russos serem acompanhados por dois F-16 

noruegueses e dois Tornados da RAF, na primeira vez em que aviões bombardeiros 

foram seguidos por tantos jatos da OTAN (CONLEY, 2012). 

As tensões entre a Rússia e os países da OTAN na região se acirram na 

medida em que a Noruega defende abertamente o envolvimento da organização na 

região. Roger Ingebrigtsen, secretário de estado norueguês por duas vezes, lembra 

que acordos bilaterais militares com a Rússia têm sido feitos desde 1995, mas 
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afirma que “a cooperação com a Rússia no extremo norte é importante, mas 

igualmente importante é a presença de nossos aliados” (INGEBRIGTSEN, 2011). 

A reação russa tem sido forte. Em 2010, o então presidente Medvedev, 

afirmou que o Ártico ficará bem sem a presença da OTAN5. O Ministro das Relações 

Exteriores Sergei Lavrov também se pronunciou ao dizer, em 2011, que “Não há 

absolutamente nenhuma razão para que a OTAN se intrometa nas disputas sobre os 

recursos do Ártico”6. Em junho de 2013, o agora primeiro-ministro Medvedev voltou 

a fazer afirmações parecidas ao falar que “qualquer expansão da OTAN que 

incluam Suécia e Finlândia seria um aumento na balança de poder a ser respondida 

por Moscou”7. 

 

O futuro do poderio econômico chinês 

 

Único dos três países em questão que não é Ártico, a China é o não-

Ártico que mais tem se feito presente na região. Apesar de não haver uma política 

oficial de parte do governo da China sobre o Ártico, cientistas e acadêmicos 

chineses têm mostrado um crescente interesse pela região. Os líderes chineses 

ainda estão nos primeiros estágios para formular uma política oficial, mas 

acadêmicos, analistas políticos, militares e outros grupos de interesse estão 

procurando informar e exercer influência sobre a formulação dessas políticas 

(CAMPBELL, 2012). 

No campo científico a China sempre mostrou interesse nos polos do 

planeta. A partir da década de 1990 a China esteve envolvida em pesquisas nos 

polos. O país mantém uma estação de pesquisa no arquipélago de Svalbard, em 

operação desde 2004. Desde 2009 também tem conduzido um diálogo bilateral 

sobre problemas do Ártico com a Noruega, possuindo institutos acadêmicos 

especializados em pesquisas sobre a região. Além disso, os chineses são donos do 

maior quebra-gelo do mundo, o Xuelong (Dragão da neve), que tem sido parte 

central das pesquisas polares chinesas. O mais recente plano quinquenal chinês 

                                         
5 http://barentsobserver.com/en/sections/security/medvedev-arctic-best-without-nato 
6 http://voiceofrussia.com/2011/11/29/61197944/ 
7 http://barentsobserver.com/en/opinion/2013/06/russias-arctic-nato-and-norway-post-kirkenes-
political-landscape-18-06 
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(2011-2015) fala em um esforço em pesquisas polares e oceânicas, e uma ativa 

gestão do meio marinho integrada (CAMPBELL, 2012). 

O Xuelong, construído pela Ucrânia, já conduziu cinco expedições de 

pesquisa no Ártico, incluindo a travessia do Polo Norte geográfico do planeta em 

2010. Até 2014, a China pretende lançar o primeiro de uma série de novos quebra-

gelos que se juntarão ao Xuelong. Com investimentos de 200 milhões de dólares, o 

novo navio deve deixar a China com quebra-gelos maiores e de qualidade superior 

aos dos Estados Unidos e do Canadá (RAINWATER, 2012). 

 Sobre a questão militar, a China tem planos de modernização de sua 

marinha nos próximos anos visando à segurança das rotas marítimas de suprimento. 

Desde 1993, o orçamento do Exército de Libertação Popular, o equivalente chinês 

às forças armadas, tem aumentado 15% por ano, incluindo a construção de mísseis 

balísticos antinavios, aeronaves, minas navais, satélites ópticos e submarinos, que 

podem ultrapassar a marinha norte-americana daqui a 15 anos (RAINWATER, 2012). 

No entanto, o grande foco dos chineses para com o Ártico envolve questões 

econômicas, sendo a aquisição de recursos a grande prioridade da política externa 

chinesa. 

Como a maior nação naval do mundo, 46% do PIB chinês está relacionado 

com a indústria marítima. Assim, qualquer mudança nas rotas marítimas terá 

impacto direto na economia chinesa, afetando a importação e a exportação 

(CONLEY, 2012). 

Pelo fato de metade do petróleo importado da China ser oriundo do 

Oriente Médio e chegar até o Pacífico por uma infraestrutura controlada por 

estrangeiros, o país também tem investido nas novas rotas marítimas do norte, 

procurando assim acabar o “dilema de Malaca” (referente à dependência chinesa 

do estreito de mesmo nome). Esse estreito é controlado por países considerados 

instáveis e é onde passa 85% do petróleo importado pela China (RAINWATER, 2012). 

A China também tem trabalhado bilateralmente com cada país do Ártico. 

Além de estarem fazendo parcerias com a Noruega e com a Rússia para aprimorar 

os conhecimentos em exploração de recursos em águas geladas, somente entre 

2010 e 2011, as estatais chinesas Sinopec e China National Offshore Oil Corporation 

investiram mais de 16 bilhões de dólares em energia canadense. A China consome 

cerca de metade da dos minerais canadense. Com a Rússia, os chineses firmaram 
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um acordo em 2012 envolvendo 15 bilhões de dólares e a criação de um fundo de 

investimento de quatro bilhões (RAINWATER, 2012). Em 2013, os países anunciaram 

a compra de 20% pelos chineses do projeto Yamal LNG, que deve, a partir de 2016, 

explorar 16,5 milhões de toneladas de gás natural do norte russo, requerendo 

investimentos que ultrapassam 20 bilhões de dólares8. 

Desta mesma forma, a Groenlândia, apesar de ainda não ter conquistado 

sua independência, tem feito acordos com a China. Em 2009, a empresa privada 

chinesa Jiangxi Zhongrun Mining adquiriu porcentagens do direito de exploração de 

metais e minerais no sul da ilha. Outra empresa, a Jiangxi Lianhe Mining, também 

tem investido numa parceria com a britânica Nordic Mining Corporation para 

exploração de recursos groenlandeses (JACKOBSEN; PENG, 2012). 

Mas o país com o qual a China tem avançado mais em parcerias é a 

Islândia. A ilha recebeu diversos investimentos chineses desde a grave crise de 2008 

que atingiu o país. Após diversos acordos serem anunciados em 2012 na visita do 

premier Wen Jiabao ao país, as partes anunciaram em 2013 um acordo de livre-

comércio, o primeiro de um país europeu com a China (RAINWATER, 2012). Em uma 

entrevista, o presidente islandês, Ólafur Grimsson, chegou a afirmar que, durante o 

colapso bancário de 2008, não houve ajuda nem dos Estados Unidos nem da Europa. 

Então a Islândia optou por se aproximar da China9. 

Outro fato no mínimo curioso aconteceu em 2011, quando o empresário 

chinês Huang Nubo anunciou planos de comprar terras no norte da Islândia para 

transformar num centro de ecoturismo Ártico. O governo islandês tem se mostrado 

contra o investimento por desconfiar que as terras sejam, no futuro, usadas 

secretamente pelos militares chineses (JACKOBSEN; PENG, 2012). 

 

Estados Unidos: Segurança em primeiro lugar 

 

Estado Ártico graças a compra do Alasca dos russos no século XIX, os 

Estados Unidos é, entre os mais evolvidos, o que menos tem demonstrado interesse 

direto na região. Os estadunidenses são os únicos entre os cinco países que 

                                         
8 http://barentsobserver.com/en/energy/2013/09/chinese-money-russian-arctic-12-09 
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possuem litoral no Oceano Ártico que não assinaram a UNCLOS, e, portanto, perde 

poder no debate sobre as questões marítimas. 

Após as tentativas fracassadas de W. Bush e Obama convencerem o 

congresso de ratificarem o documento, o governo pretende reivindicar a extensão 

de sua plataforma continental mesmo sem assiná-lo. Segundo o website do 

Extended Continental Shelf Project, os países que não assinaram o UNCLOS 

possuem os mesmos direitos de extensão da plataforma continental, porém não 

recebem recomendações do órgão. Os limites estabelecidos sem se basear nas 

recomendações não são considerados finais e vinculativos10. 

Da parte econômica, as empresas nacionais extraem petróleo do Alasca 

há décadas, possuindo importante conhecimento na exploração de recursos em 

condições climáticas severas. Essas empresas, que ao contrário da maioria dos 

países são privadas, e não estatais, aproveitam o degelo do Ártico para fazer 

parcerias de exploração em outras regiões onde não há esse conhecimento, como a 

Rússia e a Groenlândia. 

Por parte do governo, o documento NSPD-66 / HSPD-25, de 2009, afirma 

que a alta prioridade dos Estados Unidos está nas questões de segurança, 

particularmente a importância de se manter a presença militar na região. Destaca 

também que o país tem interesses de segurança nacional no Ártico, e está 

preparado para agir sozinho ou em conjunto com outros Estados para salvaguardar 

esses interesses que incluem assuntos como defesa antimísseis, sistemas de 

transporte marítimo estratégico e liberdade de navegação11. Outro documento que 

faz afirmações sobre a região é o Arctic Road Map da marinha estadunidense, 

dizendo que o Ártico não é uma região desconhecida para eles e que se devem 

expandir suas capacidades para aumentar o envolvimento na região12. 

Na questão militar interna, apesar de os Estados Unidos terem uma força 

de guerra incomparável a qualquer outra no mundo atual, quando se trata de 

regiões polares a situação não é a mesma. A Guarda Costeira americana possui 

apenas três navios quebra-gelo, sendo que dois estão no fim de sua vida útil. 

Mesmo se houvesse esforços para a produção de mais, necessitariam de oito a dez 

                                         
10 http://continentalshelf.gov/missions/09arctic/aug14.html 
11 https://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-66.htm 
12 http://www.navy.mil/navydata/documents/USN_artic_roadmap.pdf 
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anos para que um novo quebra-gelo entre em serviço e até agora não foi deslocado 

dinheiro para a produção de novos navios do tipo. Em 2013, inclusive, foi enviado 

um documento ao Congresso explicando a necessidade de modernização dos 

quebra-gelos da guarda costeira13. Por outro lado, os Estados Unidos possuem uma 

frota de trinta a quarenta navios de combate, incluindo submarinos de ataque, 

contratorpedeiros e porta-aviões, que podem ser deslocados para o norte seja 

partindo do Oceano Pacífico ou do Atlântico (BLANK, 2011). 

Sobre a segurança internacional, os Estados Unidos, percebendo a 

crescimento da visibilidade do Conselho Ártico, têm se mostrado contra o debate 

de temas de segurança no órgão, e incentivam o engajamento da OTAN na região. 

Para isso, os estadunidenses contam com o apoio do governo da Noruega. O 

primeiro-ministro norueguês, Jens Stoltenberg, afirmou: “nós temos que fazer do 

extremo norte a prioridade de defesa, e vamos continuar a encorajar que OTAN e 

UE participem da questão da segurança”14. Em 2009, durante o encontro com 

parlamentares da organização, membros do gabinete norueguês também afirmaram 

que “a OTAN deve aumentar seu papel no extremo norte” (ROZOFF, 2009). Deste 

modo, o analista político Paul Hessler afirma que a Noruega tem feito o papel de 

ponte entre a OTAN e a Rússia, esperando que Moscou aceite uma presença direta 

da organização no extremo norte15. 

De olho no Ártico, a aliança militar também demonstra vontade de se 

expandir para Suécia e Finlândia, que ainda não são membros. Em 2009, a OTAN 

realizou o maior exercício militar com aeronaves da fronteira da Suécia com a 

Finlândia, incluindo 50 aviões e duas mil pessoas de dez países diferentes (ROZOFF, 

2013). Em 2013, a Suécia fez parte pela segunda vez do exercício da força aérea 

norte-americana Red Flag, em Nevada, e, a partir de 2014, Suécia e Finlândia 

devem fazer parte da vigilância do espaço aéreo islandês, país sem força militar. 

Em 2006, Estados Unidos parou de fiscalizar o espaço aéreo da ilha diretamente, 

deixando esse papel para a OTAN (AKULOV, 2013). 

                                         
13 http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL34391.pdf 
14 http://www.defensenews.com/article/20130529/DEFREG/305290022/NATO-Rejects-Direct-
Arctic-Presence 
15 http://www.defensenews.com/article/20130529/DEFREG/305290022/NATO-Rejects-Direct-
Arctic-Presence 
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Membro do Conselho Sueco para a Paz, do Comitê Gestor da Paz 

Internacional e do conselho de administração da Rede Global Contra as Armas e 

Energia Nuclear, Agneta Norberg lembra que, apesar da maioria da população 

sueca ser contra a adesão à organização, a Suécia está presente no Afeganistão e 

que em 2006 participou de um exercício no Alasca, fazendo grandes manobras com 

aviões de guerra. Segundo ela, a Suécia já faz parte da OTAN, falta somente um 

documento assinado para registrar o fato (AKULOV, 2013). 

 

Estratégias em análise 

 

As políticas russas para o Ártico são tão simples quando óbvias. Com o 

fim da Guerra Fria, a Rússia aderiu as políticas ocidentais esperando que os Estados 

Unidos fossem os receber como grandes parceiros da nova ordem mundial. Na 

realidade, ao preferir estabelecer uma relação de vitorioso e derrotado, o ocidente 

forçou reformas que fizeram a Rússia praticamente se deteriorar. 

Após as reformas de Putin, que fizeram o país se reerguer e retomar sua 

auto-estima, Moscou tenta revitalizar toda a estrutura abandonada em seu litoral 

norte. No entanto, argumentos contra a Rússia no estilo dos usados durante a 

Guerra Fria são comuns na opinião pública. O país é frequentemente acusado de 

possuir uma postura agressiva, de estar se armando e reivindicando vastos 

territórios sem boas razões para isso (VORONKOV, 2013). 

Não por acaso, boa parte da elite acadêmica, dos políticos e dos 

militares russos enxergam os Estados Unidos e a OTAN como uma ameaça a 

segurança russa e suspeitam do aumento das atividades da organização (CONLEY, 

2012). Desde o final da Guerra Fria, a OTAN vem se expandindo em direção aos 

russos, inclusive em países da antiga União Soviética. Apesar de o Secretário Geral 

da OTAN, o General Anders Fogh Rasmussen afirmar que “Nesse momento a OTAN 

não tem a intenção de aumentar sua presença ou suas atividades no extremo 

norte”16, a organização vem realizando treinamentos juntamente a Suécia e a 

Finlândia, membros permanentes do Conselho Ártico. 

                                         
16 http://www.defensenews.com/article/20130529/DEFREG/305290022/NATO-Rejects-Direct-
Arctic-Presenc  
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Assim como a China, a Rússia enxerga o mundo de um ângulo muito 

diferente do ocidente, e baseia seus julgamentos em valores diferentes que os 

ocidentais (INGEBRIGTSEN, 2011). Porém, diferente da China, não possui uma força 

econômica capaz de atuar em diferentes regiões do mundo. Deste modo, a Rússia 

vê no Ártico uma oportunidade de exercer maior poder no sistema internacional. 

Entre as prioridades econômicas no norte, Moscou vê nas imensas 

reservas de hidrocarbonetos existentes a oportunidade de manter seu crescimento 

e obter mais tempo para diversificar sua econômica, dependendo menos das 

exportações de recursos no futuro. Outro fator é a possibilidade de cobrar taxas 

daqueles que naveguem pela rota que surge em seu litoral norte, oferecendo a 

infraestrutura de apoio necessária em épocas de clima mais rígido. 

Enquanto a Rússia procura afastar a presença direta dos atores externos 

do Ártico, a China tem exibido habilidade no jeito de se aproximar da região, 

mostrando que pode obter no Ártico o mesmo sucesso que vem obtendo na África. 

Sua força econômica e principalmente sua capacidade de investimento externo tem 

se mostrado única no sistema internacional. O sucesso da China também ocorre 

pelo fato de saber fazer acordos sem interferir em pontos sensíveis dos outros 

países. Enquanto os Estados Unidos normalmente exigem a implementação de seus 

valores como liberdades individuais, abertura econômica e democracia no país 

estrangeiro, a China não se envolve em questões internas, e investe em saúde, 

educação e principalmente infra-estrutura em troca de recursos energéticos. 

Enquanto a maioria dos países ocidentais lutam contra a crise 

econômica, a China segue crescendo e está sabendo atuar nas brechas 

internacionais deixadas por Estados Unidos e União Europeia. Exemplo disso são os 

acordos com a Islândia. Com a máxima de que se vê quem é amigo nas horas 

difíceis, o governo chinês se aproximou do país devastado pela crise no momento 

em que as potências ocidentais tomaram distância. 

É evidente que, junto à aproximação chinesa, nasce um sentimento de 

desconfiança, e muitos alertam que a China estaria apenas repetindo as políticas 

colonialistas do ocidente ao investir nos países e, de barganha, levar seus recursos 

naturais. No entanto, a quantidade de projetos que a China financia em troca 
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desses recursos é gigantesca. Somente na primeira década desse século, Pequim 

investiu em torno de 75 bilhões de dólares no continente negro17. 

Um exemplo de investimentos do tipo no Ártico é a parceria entre o 

governo canadense e a Minerals and Metals Group (MMG), subsidiária da estatal 

chinesa China Minemetals. Para o desenvolvimento de minérios no litoral norte do 

país, a empresa chinesa ficou responsável de construir uma planta de 

processamento, tanques de armazenamento, acampamentos para trabalhadores, 

pistas de pouso, uma estrada permanente (que funciona o ano todo) de 350 km, e 

um porto com capacidade para abrigar navios de até 50 mil toneladas, prevendo 

dezesseis viagens por ano nos sentidos leste e oeste pela Passagem Noroeste – 

ponto de grande importância para a soberania canadense18. 

Aumentando cada vez mais sua presença no Ártico, a China vem 

conseguindo importantes conquistas no âmbito diplomático. O maior exemplo foi 

quando, em 2013, o país foi aceito como membro observador permanente do 

Conselho Ártico. No mesmo encontro, o conselho se negou a conceder o mesmo 

status para a União Europeia pela proibição desta sobre o comércio de peles de 

foca, atividade estritamente ligada ao povo Inuit. Analistas têm afirmado que com 

essa proibição, a União Europeia se apega demais aos seus valores sem procurar 

entender a realidade dos povos autóctones do Ártico. 

Assim sendo, ao mesmo tempo em que a China investe em pesquisas 

científicas, se engajando nos debates sobre mudanças climáticas, ela investe 

pesado nas suas políticas de obter recursos para continuar crescendo. Ao mesmo 

tempo em que assume políticas de sentido revisionista da ordem global, utilizando 

os órgãos internacionais para expressar certo descontentamento com sua posição 

no sistema internacional e promover a multipolaridade, Pequim utiliza das relações 

bilaterais, na qual sua força econômica se sobrepõem as demais, para obter ganhos 

futuros. 

Apesar de o crescimento da economia estadunidense ser muito diferente 

do chinês, crescendo a taxas próximas de zero nos últimos anos, os Estados Unidos 

confiam na sua economia interna. Com o dobro do PIB da economia chinesa, e a 

possibilidade de depender muito pouco da importação de hidrocarbonetos, caso 
                                         
17 http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/04/130430_china_africa_ru.shtml 
18 http://www.huffingtonpost.ca/2012/12/27/izok-corridor-china-arctic_n_2369365.html 
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comece a explorar o petróleo da areia de xisto, o grande foco de Washington para 

com o Ártico é a questão de segurança. 

Se o fim da Guerra Fria fez os Estados Unidos olharem menos para o 

norte, o que fez com que sua frota de quebra-gelos envelhecesse, o país já procura 

se modernizar militarmente para acompanhar os investimentos de outros países na 

área. Ártico a parte, o poderio militar estadunidense ainda é disparado o mais 

moderno e mais potente do mundo, com uma logística de guerra capaz de estar 

presente em diversas regiões do mundo ao mesmo tempo. No entanto, as recentes 

guerras travadas contra o terror prejudicaram a imagem do país 

internacionalmente, mostrando que apesar da grande capacidade de destruição, os 

Estados Unidos possuem sérias dificuldades em gerenciar e revitalizar territórios 

ocupados. 

No Ártico, os Estados Unidos buscaram, historicamente, a cooperação 

militar. Durante a Guerra Fria, estabeleceu radares no norte do Canadá e diversas 

bases na Groenlândia. Somando essa imagem de cooperação com a carência de 

forças militares especializadas no Ártico, Washington usa a OTAN para ocupar cada 

vez mais o norte do planeta. Apesar de a organização fazer afirmações contrárias à 

expansão no norte, a inclusão de Suécia e Finlândia no bloco deixaria a Rússia como 

única força militar do Ártico fora da junta militar. 

Além disso, juntamente com a União Europeia, Washington possui a 

difícil missão de negociar com Canadá e Rússia a fim de fazer com que os novos 

caminhos marítimos do Ártico sejam considerados rotas internacionais e não 

passagens internas dos países em questão. Como rotas internacionais, qualquer país 

poderia navegar pela região sem pedir permissão e sem pagar possíveis taxas para 

canadenses ou russos. 

Visto por muitos intelectuais como potência decadente, em algumas 

áreas é difícil perceber a perda de poder dos Estados Unidos. Por outro lado, é 

evidente que se as taxas de crescimento mantiverem-se nos mesmos níveis do 

passado recente, no futuro a China se tornará a maior potência econômica do 

mundo. Assim, pode-se dizer que ao mesmo tempo em que a Rússia foca na questão 

da segurança para recuperar o poder perdido, os Estados Unidos parecem focar na 

mesma área para não perder o poder que tem. Em relação ao Ártico, é difícil ainda 

dizer o quanto ele beneficiará os países do norte e o quanto os atores externos 
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conseguirão se favorecer das oportunidades surgidas na região, mas parece ser 

certo que se o século XXI será o século da China, e também o do Ártico. Os chineses 

estão sabendo aproveitar desde já o futuro. 

 

Conclusões 

 

Com o aquecimento global e as diversas transformações que ele causa, o 

Ártico está voltando às mesas de debates em todo mundo. Apesar de ainda pouco 

divulgado no Brasil, este é um tema essencial para o futuro da geopolítica mundial 

e para o futuro de um país que procura, cada vez mais, se inserir na agenda global 

de relações internacionais. Enquanto alguns países elaboram suas estratégias para a 

região, outros já começam a botar em prática suas prioridades, sejam elas 

militares ou econômicas, mas sempre ligadas às muito necessárias pesquisas 

científicas. 

Os três países abordados neste artigo tem desempenhado importantes 

papeis no sistema internacional atual e, percebendo a importância futura do 

Ártico, também têm demonstrado grande interesse na região. Ao analisar as 

políticas de cada um, percebemos que ela é um reflexo do papel que cada um 

exerce no sistema, assim como um reflexo de como cada um se enxerga e percebe 

suas capacidades de atuação no futuro da geopolítica global. 

Se o grande problema chinês é a capacitação de recursos energéticos 

para o sustento de seu crescimento, Pequim tem sabido identificar e se inserir nas 

diversas brechas globais, optando por um papel mais tímido na diplomacia quando 

se trata de questões de grande importância internacional, talvez esperando sua vez 

de entrar em cena. Por outro lado, Estados Unidos e Rússia parecem buscar o 

“papel principal” do sistema, quase sempre assumindo posições opostas nas 

negociações dos grandes temas, sendo ainda difícil afirmar se Moscou conseguirá 

relativizar sua fraqueza perante a outra parte, ou se Washington manterá sua 

hegemonia por ainda mais tempo. Espera-se que este artigo contribua para o 

debate do futuro do sistema internacional e do Ártico em si, região que deve ser 

tema cada vez mais frequente de discussões na área de relações internacionais.  
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