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O que é o Ártico?

• Terras setentrionais da América do Norte, Europa, Ásia e inúmeras 
ilhas e arquipélagos espalhados pelas águas polares;

• Estende-se desde o Círculo Polar Ártico (66° Norte) ao Polo Norte.





Clima e vegetação

• Clima Polar;

• Inclinação do eixo de rotação da Terra faz com que ocorra o 
fenômeno conhecido como “Sol da meia-noite”;

• Vegetação local:

• Tundra – vegetação campestre formada por Musgos e Líquens. Surge 
apenas no verão (período de derretimento do gelo).











Banquisas e icebergs

• Banquisas – massas de gelo que podem 
atingir mais de 5 metros de espessura e 
cobrir mais de 14 milhões de km²



• Icebergs –geleiras continentais que alcançam o oceano e flutuam levadas pelas correntes 
marítimas;

• Grande perigo para a navegação



Desvendando o 
Ártico

• Registro mais antigo – 825 a.C (Mediterrâneo ao
Ártico);

• Islândia – Séc. XVIII: Irlandeses; Séc. IX: Colonizada por
Vikings da Noruega;

• Viagens nos séculos XV e XVI – tentativas de alcance
dos mercados no Extremo Oriente;

• 1891 – Explorador estadunidense Robert Edwin Peary
contornou a Groenlândia e comprovou o fato de ser
uma ilha



Os povos do frio

• Cinco países têm faixas litorâneas voltadas para o Ártico:

• Rússia, Noruega, Canadá, EUA (Alasca) e Dinamarca (Groenlândia);

• Última grande região do planeta a ser ocupada – Ártico da América do Norte;

• Inuítes/Esquimós ocupam extensas áreas dessa região;

• Diversidade cultural reconhecida por distintos nomes dos povos;

• Ártico europeu e asiático é mais diversificado que o da América do Norte.





• Atualmente, muitos povos estão integrados à cultura dominante
dos países aos quais pertencem suas terras



A luta por direitos: o caso dos inuítes

• Canadá – povos inuítes passaram a impedir a implantação de
empreendimentos de exploração (mineral, hidrelétricas) forçando o
governo a reconhecer os direitos;

• 1999 – Criação do território NUNAVUT:

• 30 mil habitantes;

• 85% inuítes;

• Governo próprio;

• Direito sobre exploração de recursos naturais;

• Assembleia legislativa própria.





Ártico: alterações em curso

• Preocupação: mudanças climáticas causadas pelo aquecimento
global;

• Principais evidências:

1. Secas prolongadas;

2. Chuvas torrenciais;

3. Maior frequência de furacões;

4. Ondas de calor;

5. Recuo e diminuição da espessura de geleiras
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Principal causa do aquecimento global

• Agravamento do efeito estufa;

• Maior acúmulo de gases como o Dióxido de Carbono e o Metano na
atmosfera;

• IPCC/ONU a temperatura média poderá aumentar em 5°C até 2100.





Consequências no Ártico

• Recuo de 14% das banquisas do Ártico desde 1970;

• Redução do albedo/água líquida absorve o calor;

• Derretimento do gelo ao redor da água líquida;

• Aumento do nível médio dos Oceanos (lembre-se da Oceania);

• Redução do potencial da Corrente do Golfo (ameniza o inverno
europeu);

• Descongelamento do permafrost: problemas em estradas e em
oleodutos no Alasca;

• Contaminação da cadeia alimentar dos povos do Ártico



Disputa geopolítica!

• Extração mineral;

• Novas rotas comerciais;

• Rússia, China e EUA aumentaram o interesse pela região;

• Presidente Trump tentou comprar a Groenlândia – proposta
recusada pela Dinamarca.


