








• Conferência de Paris, em 1955; 
• Objetivo: 

- Cessar o confronto entre Chile e Argentina pela posse 
      do continente; 
- Preservação da região para pesquisas científicas; 

 
• Termos do tratado: 

- Liberdade de pesquisa e direito à livre utilização dos resultados; 
- Introdução de pessoal e equipamento militar no continente desde que para 

fins científicos; 
- Obriga os contratantes a agirem de acordo com a Carta das Nações Unidas 

para que não ocorra qualquer atividade contrária ao tratado; 
- Admite a modificação ou emenda do Tratado à qualquer tempo por acordo 

unânime das partes, por 30 anos de vigência ou por solicitação de qualquer 
uma das partes contratantes; 

- Elege os EUA como depositário dos instrumentos de ratificação do trabalho, 
com possibilidade de adesão de qualquer membro das nações unidas; 

- Define a área jurisdição do tratado como situada ao Sul de 60° de latitude Sul, 
incluindo as plataformas de gelo e ressalvando a preservação do direito 
internacional aplicável ao alto mar; 

- Nenhuma nova reivindicação poderá ser estabelecida quanto a soberania 
territorial da Antártica  enquanto este tratado estiver em vigor ; 

- Proíbe realizações de explosões nucleares e depósitos de resíduos radioativos; 
 

 
 

 
 
 
 



Até 1991 a Antártica não 
pertenceria a nenhum 
país em especial. Em 1991 
esse acordo foi 
prolongado até 2041. 

 

O Tratado previa que os 
países deveriam 
apresentar  resultados de 
pesquisa científica ou 
tecnologia original para 
manter suas posições. 

 

O Brasil, a partir de 1980,  
baseou sua pesquisa em 
estudos do Krill e da 
Geografia do continente. 

Krill 





ONU (Organização das Nações Unidas) : 
• Criada em 1945; 
• Formada por 192 Estados soberanos; 
• Fundada após a Segunda Guerra Mundial; 

 
Objetivos: 
• Manter a paz e a presença no mundo; 
• Fomentar relações cordeais entre as nações; 
• Promover progresso social; 
• Melhores padrões de vida e direitos humanos; 
• Quando foi criada, um dos seus principais objetivos era evitar guerras 

por falta de alimento ou pelo acesso a recursos naturais. Para 
solucionar esse problema foi instituída a FAO (Food and Agriculture 
Organization);  

 
FAO 
• A ela, são atribuídos os esforços para aumentar os níveis gerais e 

melhorar a produtividade agrícola e das condições de vida da 
população rural; 

• A principal consequência de seus esforços foi a criação do conceito de 
segurança alimentar; 
 
 
 



• As primeiras reuniões da ONU sobre problemas 
ambientais tiveram origem graças aos estudos da 
FAO ; 

• Os solos em zonas tropicais e áreas desmatadas 
para extração de madeira foram prioridades nesses 
estudos, pois a erosão acelerada deste tipo de solo 
pode gerar ravinas e voçorocas tornando o solo 
impróprio para a agricultura; 
 

Conferência da Biosfera 
• Realizada em 1968, pela Unesco; 
• Originou o programa Man And The Biosphere 

(MAB); 
• Objetivos: 

- Aprofundamento das pesquisas científicas 
para melhor conhecimento das causas 
progressivas da degradação ambiental; 

- A concepção das Reservas da Biosfera, 
instrumento de combate aos efeitos do 
processo de degradação; 

 
 





 São áreas de ecossistemas terrestres e marinhos reconhecidas como importantes 
para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável;   

 Principal instrumento de pesquisa do programa MAB; 

 Elas devem cumprir 3 funções : 

 Contribuir para a conservação da biodiversidade; 

 Fomentar o desenvolvimento econômico sustentável; 

 Criar condições logísticas para efetivação de projetos demonstrativos, produção e 
difusão  do conhecimento e para educação ambiental, bem como para pesquisas 
científicas; 

 

 



 Zonas Núcleo – uma ou mais áreas legalmente protegidas; 

 

 Zonas de Amortecimento – tem por objetivos simultâneos minimizar o impacto sobre 
estes núcleos e promover a qualidade de vida das populações da área; 

 

 Zonas de Transição - sem limite fixo, se destinam prioritariamente ao monitoramento e 
à educação ambiental. 

 

 





 Industrialização gerou vários novos problemas ambientais; 

 Para discutir esse tema é convocada a primeira grande conferência da ONU sobre meio 
ambiente, Conferência de Estocolmo, em 1972; 

 Vertentes das discussões: 
 Crescimento Zero – Defendida pelos países ricos , sugeria aos países pobres que parassem de crescer; 

 Desenvolvimentista – Defendida pelos países  pobres  de um lado e países que iriam barrar o crescimento 
de base industrial , defendiam a ideia de alcançar o desenvolvimento dos países ricos; 

 

 Vitória dos desenvolvimentistas; 

 Transferência de unidades de produção altamente poluentes dos países ricos para os 
países pobres; 



Participação das ONGs 
 
 Realizaram  um fórum paralelo à Conferência de Estocolmo, que serviu de palco para 

suas reivindicações ; 

 Posições dos participantes: 

 Protecionistas – Proteção de espécies ameaçadas; 

 Naturalistas – Preocupados em manter áreas naturais, deram origem a organizações como o 
Sierra Club; 

 Preservacionistas – Defendem a intocabilidade dos sistemas naturais protegidos, pregando a 
retirada humana dessas áreas; 

 Conservacionistas – Admitem o uso cuidadoso das áreas protegidas ; 

 Após 1990 surgem os: 

 Radicais – Defendem o uso igualitário dos recursos naturais ,chegando a praticar ações 
terroristas para defender seus ideais; 

 Desenvolvimentistas – Não se preocupam em mudar e sim reformar seu modo de vida 
procurando um desenvolvimento com o uso dos recursos  aliados à dinâmica do planeta; 



Resultados da Conferência de Estocolmo: 
 
 Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente:  Proclamações e Princípios 

 Comprometimento em manter em condições adequadas os ambientes naturais de seus 
territórios; 

 Evitar a poluição do ar e dos mares; 

 Necessidade de se criar o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(Pnuma); 

 Estabelecido em dezembro de 1972 pela Assembleia Geral da ONU; 

 Passou a funcionar em 1973, com sede em Nairóbi, capital do Quênia;  

 



• KRAJEWSKI, Angela Corrêa, GUIMARÃES, Rul Borges, RIBEIRO, Wagner 
Costa. "Geografia- Pesquisa e Ação", 1ªEdição, São Paulo (2005), Capítulo 
25; 

 

• http://www.rbma.org.br/mab/unesco_01_oprograma.asp

• http://www.onu-brasil.org.br/conheca_onu.php

• http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_da_Ant%C3%A1rtida

• http://www.webartigos.com/articles/34633/1/Problemas-ambientais-
provocados-pelas-atividades-economicas/pagina1.html
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