
COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 

Resolução n 2  4/2021 

A CIRM, 

LEVANDO EM CONTA a importância geopolítica e econômica do Ártico, com o aumento da 

exploração de petróleo e gás, da pesca e do turismo nessa região, bem como a relevância do Ártico 

para fenômenos climáticos globais e a regulação na vida na Terra; 

CONSIDERANDO a ampliação das rotas marítimas no Oceano Ártico e os possíveis efeitos 

sobre a organização do transporte mundial de carga; 

CONSIDERANDO, ainda, que o Conselho do Ártico, o principal fórum internacional de 

cooperação na região, foi estabelecido pelos oito Estados árticos em 1996 com a participação 

permanente de povos indígenas regionais e aberto à participação de outros países na qualidade de 

observadores; 

RELEMBRANDO que parte dos fundos marinhos do Oceano Ártico estão em áreas fora de 

jurisdição nacional dos Estados árticos e tem status especial de "patrimônio comum da humanidade", 

na forma da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM); e 

RECONHECENDO que não existe atualmente política definida pelo Estado brasileiro no que 

diz respeito às atividades do Brasil em relação à região do Ártico, embora o Brasil possa ser 

considerado ator polar destacado em razão de sua exitosa presença na Antártica, realizando pesquisa 

científica relevante naquele continente desde 1982, 

RESOLVE: 

1. Aprovar a criação do Grupo Técnico (GT) sobre Atividades no Ártico, no âmbito da 

Subcomissão para o Programa Antártico Brasileiro, com a finalidade de avaliar a conveniência e 

oportunidade de o Governo Brasileiro participar mais ativamente das atividades da comunidade 

internacional no que diz respeito ao Ártico, podendo, ao cabo dos seus trabalhos, realizar propostas 

sobre como poderia se dar eventual participação brasileira; e 

2. Designar os seguintes órgãos para comporem o GT sobre Atividades no Ártico: 

- Coordenador: 

Ministério das Relações Exteriores (MRE). 

II - Membros: 

Ministério da Defesa (MD); 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 

Ministério de Minas e Energia (MME); 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); 
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Continuação da Resolução n 9  4/2021, da CIRM. 

Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

Diretoria-Geral de Navegação (DGN/MB); 

Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM/MB); e 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI). 

Brasília, DE, em 18 de maio de 2021. 

ALMIARNIER SANJTOS 

Aln1l'r(nte de Esquadra 

Comadante da Ma ri 

Coordenador da ClRl1 
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