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RESUMO. As ilhas Falkland/Malvinas são um arquipélago situado ao sul da costa leste da América do Sul e de atual
posse britânica, palco de séculos de disputas por seu controle. Clamado pela Espanha (Tratado de Tordesilhas) e também
disputada por França e Reino Unido, as ilhas se destacaram no período colonial como promissor porto controlador da
rota comercial Atlântico/Pacífico. Com a ascensão da Argentina com país independente, o Reino Unido toma posse
de vez das ilhas, tendo esses dois países assentamentos no local. Com a criação do Canal do Panamá sua importância
comercial cai drasticamente até a criação dos super-cargueiros. As Falkland/Malvinas sempre se caracterizam por
sua importância estratégica geográfica até o final do século XX, mas agora se acresce de outra potencialidade com a
descoberta reservas de hidrocarbonetos. Após pesquisas de avaliação sobre os possíveis recursos econômicos feita por
Lord Shackleton, a potencialidade de hidrocarbonetos, recursos pesqueiros e a exploração do turismo trariam grande
prosperidade as Falkland, a tornando um local mais competitivo economicamente, além de a ilha se tornar uma fonte
geradora de renda. Desta forma as reflexões sobre os conflitos Reino Unido e Argentina na manutenção do poder
sobre essas ilhas minimizam o aspecto de localização geográfica, em uma perpectiva clássica de geopolítica e ganham
matizes sobre os processos de expansão da produção, consolidação territorial e acumulação capitalista. A crescente
demanda por recursos energéticos consolidam a ideia de que a potencialidade das Falklands pode ser extremamente
satisfatória para os países litigiosos, A Argentina debilitada economicamente poderia ter um florescimento econômico e
o Reino Unido estaria menos dependente de outros países, podendo ser esse o motivo do conflito de 1982 e sua disputa
que se arrasta a décadas. Este artigo em si traz o desenvolvimento da capacidade econômica das Ilhas Falklands com
um especial enfoque nos recursos de hidrocarbonetos por serem um recurso de alto valor e que pode trazer grandes
impactos para o Reino Unido e Argentina.
Palavras-chave. Geopolítica; Petróleo, Argentina, Reino Unido, Falklands/Malvinas.
ABSTRACT. The Falkland/Malvinas Islands are an archipelago in the south east coast of South America and current
British possession, the scene of centuries of disputes over its control. Claimed by Spain (Treaty of Tordesillas) and also
disputed by France and the United Kingdom, the islands stood out during the colonial period as a promising driver
of trade route harbor Atlantic/Pacific. With the rise of independent country with Argentina, the United Kingdom
takes possession of the islands once, and these two countries settlements on site. With the creation the Panama´s
Canal its commercial importance drops dramatically until the creation of the super cargo vessels. The Falkland/
Malvinas always characterized by its geographical strategic importance until the late twentieth century, but now adds
another capability with the discovery of oil reserves. After evaluation research on the possible economic resources
made by Lord Shackleton, the potential for hydrocarbons, fisheries and the exploitation of tourism would bring great
prosperity Falkland, to becoming a more economically competitive place, and the island become a source of income.
Thus reflections on conflicts United Kingdom and Argentina in maintaining power over these islands minimize the
appearance of geographic location, in a classic sense of understated nuances come about geopolitics and the processes
of production expansion, territorial consolidation and capital accumulation. The growing demand for energy resources
consolidate the idea that the potential of the Falklands can be extremely satisfying for litigious countries, Argentina
The weakened economically could have an economic boom and the United Kingdom would be less dependent on other
countries, and may be the reason for the 1982 conflict and its dispute that has dragged on for decades. This article in
itself brings the development of economic capacity Falkland Islands with a special focus on hydrocarbon resources
by being a resource of high value and can bring great impacts to the United Kingdom and Argentina.
Keywords. Geopolitic, Petroleum, Argentina, United Kingdom, Falklands/Malvinas.
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APRESENTAÇÃO DO TEMA

Em 1982 a Argentina invade militarmente as Ilhas Falkland/Malvinas sem declarações
formais, alegando a reconquista por direito de uma usurpação territorial por parte do Britânicos,
mas que em uma visão geopolítica mais ampla se observa uma ação desesperada para o salvamento
político e econômico desta nação. A situação da Argentina neste momento era clara, a economia
sofrendo pesadamente uma crise estrutural no setor financeiro, por más medidas e decisões com
relação ao setor fizeram a fluidez econômica e juros se descontrolarem causando um aumento
significativo nos empréstimos estrangeiros para compensar (FERNÁNDEZ, 1983). Acrescido de
uma recente declaração de um informe sobre as potencialidades econômicas das Falklands com
descoberta de grandes reservas de petróleo (ainda não mensuradas com exatidão) poderiam ser a
salvaguarda econômica argentina, sendo que o investimento da prospecção e venda poderiam ser
a força necessária para retirar a Argentina dessa situação. O Reino Unido em uma crise econômica
e social com o advento das políticas neo-liberais de Margaret Thatcher, parecia que não exerceria
resistência. Resultando assim em uma invasão frustrada e agravando mais a situação Argentina.
Mas o que mais esse arquipélago impacta econômicamente? As Ilhas Falklands em seu
descobrimento nunca tiveram uma projeção ecônomica significativa, suas principais fontes
rentáveis foram seu porto de provisões para navios em transito Atlântico/Pacífico, caça a baleias e
focas e criação de ovelhas para produção de lã. Com a criação do Canal do Panamá o tráfego pelas
Falklands desapareceu só retornando infimamente com o advento dos grandes navios que não
conseguiam passar pelo Canal, isso por volta de 1967, as caças a baleias e focas foram proibidas e
assim restando a criação de ovelhas como principal fator econômico para as ilhas.
Esse persistente litígio chama a atenção e se destaca por ser uma resquício do século XX,
a descolonização. Sendo esse uma das abordagens legais que a Argentina defende. O que ainda
persiste no oculto processo geopolítico entre essas nações é muito mais alem do que a moralidade
descolonizadora Latino-americana, é um jogo de poder Norte-Sul por fator econômico estratégico.
E a potencialidade econômica das ilhas ditam a persistência dessa situação.
QUESTÃO CENTRAL

A questão central do trabalho é uma avaliação econômica das Ilhas Falklands tomando que
este seja o principal fator por sua disputa entre Argentina e Reino Unido.
INTERLOCUÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL

A meta britânica sempre foi controlar as ilhas para ter melhor acesso e firmar autoridade
no Estreito de Beagle, tudo pela manutenção de sua rede de comércio mundial, economicamente
nas ilhas o que se mantinha paralelo ao comércio portuário era a exploração das extensas áreas de
pasto com a criação de ovelhas para produção de lã e a caça de focas e baleias que são abundantes
na região. A população sempre foi totalmente envolvida por essa estrutura, no gráfico 1 se pode
observar o impacto da economia na população:
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Gráfico 1 - Censo pupulacional Ilhas Falklans (1851-2012)

Fonte: Adaptado por CAMARGO, F.R. de <http://www.falklands.gov.fk/assets/79-13P.pdf>.

Com a entrada em serviço do Canal do Panamá em 15 de Agosto de 1914, o contorno pelo Estreito de
Beagle se tornou desnecessário, a grande fonte econômica das Falkland foi cortada, refletindo na população
que decaiu de 2271 em 1911 para 2094 em 1921, o ramo econômico que se intensificou foi o extrativismo,
a caça a baleias e focas, ao ponto de em 1917 o Reino Unido tornar monopólio próprio esse ramo. Outro
fator foi a expansão na exploração das outras ilhas, como as Georgias do Sul, que rendeu crescimento em
1931 para 2892. Mas a partir dai o corre o decrescimento gradual até 1980, pela subsequente proibição
da caça das focas e baleias, mesmo com a o advento dos super-cargueiros nos anos 60, que não passavam
pelo Canal, não foi suficiente para estabilizar ou fazer crescer a população das ilhas, mantendo sempre a
criação de ovelhas para lã como principal produto local, por não precisar de muito investimento e mão de
obra, a quantidade de ovelhas chegou a cifras de 644 mil cabeças em 1975 (GRAMIGNA. s.d. p. 5), mas
as condições de vida nas ilhas é que a faziam ser extremas, poucas opções trabalhistas, educação e saúde
dependentes do continente, essa situação só veio se alterar pós 1982 com grandes investimentos por parte
do Reino Unido.
Os investimentos por parte do Reino Unido que vieram no pós-guerra de 1982 foi incitado por
um relatório, em 1976 Lord Edward Shakleton veio as ilhas com uma equipe com finalidade de avaliar a
potencialidade econômida do local, no relatório feito por Shakleton ele destacou as reservas de petróleo
que poderiam se comparar as do Mar do Norte, mas não estavam totalmente calculadas, a exploração da
pesca, agricultura mesmo pela acidez do solo, alginatos de origem da classe de algas Phaeophyta, muito
comum nas águas circundantes as ilhas e o turismo e pequenas industrias e oficinas para simples produtos,
como malhas e ferramentas de uso quotidiano (SHACKLETON; JOHNSON, 1977, p. 8-11).
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Pesca

O primeiro incentivo econômico em geral foi a criação da FICS (Falkland Islands Interm Conservation
and Management Zone) e da FOCZ (Falkland Islands Outer Conservation Zone), sendo a maior com 150
milhas marítimas, sendo essas voltadas para a exploração comercial e limite territorial marinho. Delimitado
a área, o plano do empreendimento da pesca priorizava as embarcações locais, mas por falta da capacidade
local de barcos de pesca o governo das ilhas resolveu vender licenças de exploração para qualquer barco,
sendo essas licenças renovadas anualmente. A pesca faz tanto peso na economia das ilhas que de acordo
com o PIB das ilhas em 1986 foi de 9,8 milhões de libras e em 1987 após a liberalização da pesca saltou
para 30,7 milhões de libras e deste total 13.7 milhões são de origem direta da pesca (GRAMIGNA. s.d. p.9).
Sendo em média feita a captura de 260 mil toneladas de peixe por ano e a receita nos anos de 1990-2000 das
licenças renderam 23 milhões de libras de um total 44,1 milhões das fontes de recurso das ilhas (BARTON.
2002, p.127-129). A receita das licenças pesqueiras podem ser observadas na Tabela 1, destacando que os
valores dos recursos obtidos são diferentes dos dados de PIB. Destaco que é (período pré-exploração de
petróleo) a fonte mais rentável economicamente para as Falkland.

Um dos principais pescados é a lula, sendo duas espécies pescadas, Illex e Loligo, No Mapa
1 se encontra suas principais áreas de pesca. A pesca nas ilhas em comparação com outros locais
do mundo é modesta. Logo nos primeiros anos de venda de licenças para a pesca, o governo
observou que necessitava de uma regulamentação para não ocorrer a exploração desenfreada e
que acarretasse em problemas ambientais futuros, também em uma forma de tornar os moradores
locais mais participantes nesse segmento econômico:
To conserve the resource, and thus ensure its continued productivity. To maintain the economic
viability of the ﬁsheries as a whole. To enable the Falklands to enjoy greater beneﬁts from the
resource. (...) These objectives are still relevant today. The proper conservation of resources
remains the primary objective. The promotion of direct involvement in the ﬁshery by Falkland
companies and residents, has been actively pursued. (BARTON, 2002, p. 130).

Segundo BARTON (2002) a temporada de pesca nas ilhas é de duas estações (6 meses), a
pesca Illex ocorre dos meses de Fevereiro a Junho (primeira estação) e o Loligo ocorre nos quarto
e terceiro mês da primeira e segunda estações. As espécies de peixe ósseos podem ser obtidas
em todo o ano, o que diferencia são as rodadas de licenciamento que são revistas nos intervalos
das estações, com fim de evitar grandes impactos nas populações de peixes. Na Tabela 2 se pode
observar a quantidade de peixes por tonelada capturados e suas respectivas espécies.
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Mapa 1 - Área de pesca de lula nas Ilhas Falkland

Fonte: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.482/pdf
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Tabela 1 - Receita governamental das Falkland a partir da pesca e outros recursos no período de 1983-2000

Fonte: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.482/pdf

Tabela 2 - Total de peixes (Toneladas) e suas respectivas espécies capturadas nas Falkland nos períodos
de 1990-1999

Fonte: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.482/pdf

Turismo

Outro ramo econômico seguindo o informe Shackleton seria o investimento no turismo, que
teria um impacto mais direto com a população local, por ter um contado mais direto com os produtos
e serviços. Dentro dessa ideia do turismo as vantagens naturais seria a motivação turística, com
clima mais frio e incondizente com banhos de mar e atividades recreativas de áreas mais quentes.
Para o turismo de ilhas e pequenos Estados existem seis questões principais a serem abordadas:

Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 599-611. ISBN 978-85-63800-17-6

ILHAS FALKLANDS, O DESPERTAR ECONÔMICO

605

There are six issues commonly found in the development of island microstates. These are, first,the question of
tourist demand versus protection of the environment; second, determining the role of government and its agencies;
third, sustaining the economic health of the supporting infrastructure; fourth, the problem of material supplies
and the implications for imports; fifth, the important issue of population increase or decline. Here there are two
cases, one in which overpopulation brings down the level of prosperity and the other in which underpopulation
hinders growth. Finally, there is the question of sustaining the indigenous population. (RILEY. 1995, p. 172).

Mas para o caso das Falklands apenas dois eram necessários para se empreender o turismo
nas ilhas, a questão da proteção ambiental e a infra-estrutura de apoio. Na proteção ambiental que
é a motivação do turismo, foi imposto o limite de 500 pessoas a visitar locais mais sensíveis por
temporada, locais de ninhos de aves e de procriação de animais marinhos. Foi necessário um certo
investimento para estabelecer melhor a infra-estrutura de apoio, hotéis, pensões, restaurantes e
lojas de souvenir, locais onde ocorre a retenção de capital para o local.
Contudo a quantidade de turistas em geral a visitarem é determinada pelo transporte, a
acessibilidade das ilhas é mais pelos navios, deste modo são os navios cruzeiros os responsáveis
pelo maior fluxo de turistas, tendo em 2003-04 chegado 34.000 pessoas desse modo, mas se
contabilizar a própria tripulação pode chegar a 50.000, (ROYLE, 2004, p. 887) ver Tabela 3. Outro
modo mas de pouco fluxo são os voos, sendo que só existe uma ligação aérea e esta é com o Chile,
Punta Arenas, que ocorre com regularidade semanal, existe a rota via Ilha Ascensão que é feita
pela RAF (Real Força Aérea, em tradução livre), mas essa é bem menos turística por se tratar de
voos mais rústicos e sem conforto. O menor fluxo turístico vem da base militar de Mount Pleasant
pelas saídas de folga dos militares e seus familiares.
Em questão econômica o turismo não tem grande impacto no ponto de vista em receita
liquida comparada com a pesca, sendo 300.000 libras em 2003-04 (ROYLE, 2004, p. 887), mas o
real impacto que o turismo causa sendo uma segunda fonte de renda para os pequenos criadores
de ovelhas que transformaram suas casas para receber os turistas, pensões pequenas, a manutenção
de pequenos ofícios e fabriquetas que vendem produtos aos turistas e com tudo sendo uma forma
de controle da inflação e equilibrando o sistema financeiro nas ilhas, a proposta do turismo é
assegurar uma forma de reter capital a população local, na Tabela 4 se pode observar isso.
Tabela 3 - Turistas nas Ilhas Falkland 1987-1994

Fonte: RILEY. 1995, p. 472.
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Tabela 4 - Contribuição do Turismo em mil libras nos anos de 1991-1992

Fonte: RILEY. 1995, p. 472.

Criação de ovelhas

No campo da agricultura que sempre forneceu a lã, a abordagem foi a intensificação da
produção e aproveitar a tradição e a vantagem geográfica para focar na criação de ovelhas para a
produção de carne. As ilhas tem uma característica de ter solos pobre de turfa ácida (THOMPSON,
2000, p. 39) e (ROYLE, 1995, p. 315). Investimentos nas gramíneas locais para alimentação e
inseminação artificial para fins de melhoramento genético, foram o foco para o aperfeiçoamento
da produção resultando também no aumento nas vendas. Em 1988 eram vendidos 2.5 milhões
de libras em lã e assim saltando para 4 milhões de libras em 1994 (ROYLE, 1995, p. 315). Os
resultados do segundo empreendimento com as ovelhas, em 2011 a carne de 44.000 ovelhas já
eram exportada para as Ilhas britânicas e Europa (FALKLAND ISLANDS GOVERNMENT, 2012).
Em geral esse desenvolvimento econômico das ilhas no pós guerra de 1982 com a Argentina,
iniciado por um grande processo de investimentos baseados no Informe Shakleton, expansão
de melhoramentos da criação de ovelhas para lã e abrindo a para a exploração de carne, abrindo
licenças para pesca nas águas territoriais e incentivar o turismo local. Resultou as Ilhas Falklands
o oitavo lugar no mundo em PIB (Produto Interno Bruto) per capita em 2011 (CIA. 2011), ficando
a frente de países como Noruega e EUA e perdendo para Listenstaine e Catar por exemplo. Mas o
que ainda está por vir são os planos de prospecção de petróleo que ainda não se iniciaram e nem
incrementaram a economia ainda, mas tem grande potencial de impactar a economia não só das
Falkland mas do Reino Unido de uma forma geral.
Petróleo nas Falklands

O interesse britânico em obter petróleo nas Falkland vem da crise dos anos 70 (BIANGARDI.
2011, p.129) para se tornar menos dependente do petróleo proveniente de outros países já que
suas reservas não são autosuficientes, assim o foco para a procura de novas fontes nos territórios
ultramarinos e o foco se cai sobre existência de petróleo nas Falkland, o informe Griffts foi o primeiro
a relatar isso já em 1970, mas com o informe Shackleton em 1977 foi confirmada oficialmente a
existência, pelas grandes bacias sedimentares presentes no entorno do arquipélago (FRAGA, 1995,
p. 115). Com essa descoberta se levou a duas situações, a necessidade de avaliar a potencialidade
petrolífera e oficializar a demarcação territorial para com a Argentina.
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O Reino Unido em 1986 delimita a Zona Econômica Exclusiva em 150 milhas náuticas
para fins pesqueiros (Mapa 1), sendo esse o início das delimitações das fronteiras marítimas,
Argentina se posiciona contra, mas pela adoção da política de “paraguas de soberania” em 1989
onde a diplomacia não se arremetia a causa da soberania das Falkland, mas tenta manter relações
amistosas de modo a não perder totalmente as vias diplomáticas com o Reino Unido, dessa forma
não se altera a delimitação dessa zona. Nesse contexto o governo britânico se reserva a total
exploração dessas áreas.
No ponto referente a potencialidade também se deve destacar a viabilidade da prospecção
que tem sido o ponto crucial e o que até na atualidade é o fator que impede o imediato início da
exploração. Sabendo dessa imediata inviabilidade o governo britânico teve seu foco na pesca, mas
em setembro de 1990 o Reino Unido libera ao governo local das Falkland a abertura das licenças
para a exploração petrolífera. Um mau sinal veio em primeiro de Maio de 1992 quando a empresa
estadunidense OXY não obteve sucesso na prospecção de três poços. Um comitê foi formado
para se responsabilizar nos assuntos do petróleo, desse surge o estudo das quatro localidades de
potencial petrolífero, A Plataforma Continental Leste das Malvinas, Bacia do Sul, Bacia do Oeste
e Bacia de San Julián. A empresa SPECTRUM com base em informes preliminares desenvolve um
cronograma para a exploração que foi ignorado e não executado e previa inicio da exploração em
2002. Até o ano de 1995 foi marcado pelas avaliações e análises das possibilidades até que por
parte unilateral do Governo das Falkland se abre a licitação internacional, mas excluem todas as
empresas que tenham 51% dos ativos de origem argentina, o ressentimento dos moradores locais
com os argentinos são grandes.
Mapa 2 - Zona Econômica Exclusiva das Ilhas Falklands

Fonte: http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef0163001aabde970d-pi
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O governo argentino rebate advertindo que todas as empresas que atuarem nas Falkland serão proibidas
de atuar na Argentina. Essa é uma medida de reciprocidade, e as atitudes argentina neste momento são
dotada de ações que não comprometam o próprio direito de soberania sobre as ilhas (Paraguas de Soberania).
E segue que em vários momentos a Argentina tenta negociar a situação da extração petrolífera da bacia
oeste, tendo em vista que independente da posse das Falkland a reserva se estende as águas territoriais
argentinas. Um acordo foi assinado entre as partes em 27 de Setembro, com 6 pontos principais:
1) Se mantêm o sistema de “paraguas de soberania” sem a abordagem do tema de soberania, mantendo
as relações diplomáticas e comerciais;
2) O acordo não se aplica as Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul;
3) Há acordo na cooperação na prospecção e possível exportação dos hidrocarbonetos;
4) Se cria um conselho entre as duas nações que visa somente ater as questões dos hidrocarbonetos
e só serão acatados por unânime consenso das partes;
5) Além das áreas contestadas foram demarcadas mais 6 áreas de 3500km² em águas argentinas
para a possível prospecção;
6) E a recolha separada de royalties é aceito sem a especificação do valor ou porcentagens.
Desses pontos principais definidos entre Reino Unido e Argentina fica definido as possíveis prospeções
de hidrocarbonetos, mas o ponto principal é a perspectiva de cada país sobre esse acordo. A visão argentina
dada de um informe pós acordo é de que se reafirma que a Argentina tem direitos sobre Falkland, Ilhas
Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, que o acordo não é um reconhecimento da soberania britânica e o acordo
significa um marco de das boas relações mesmo se tratando de um modus vivendi. A opinião britânica é
direta e não aceita nenhuma ação argentina de impor encargos econômicos as companhias de petróleo, mas
aceita a criação de legislações sobre o tema, salvaguardando a soberania e a jurisdição britânica (FRAGA.
1995, p.123).
Passado doze anos desse tratado, em 2007 o governo argentino o declarou como sem vantagem e o
denunciou pelo fato de não terem tidos avanços concretos na exploração conjunta. Dessa forma o Reino
Unido se volta para as bacias que não transitem entre as fronteiras, tentando de uma forma não criar mais
motivos aos argentinos.
Até agora só foi divulgado que o poço Sea Lion, na bacia norte está em condições econômicas de
exploração e a projeção de outras áreas são muito promissoras. Todas as características dessa bacia sul
coincidem com outras bacias que já tem exploração de hidrocarbonetos e a própria bacia de Magalhães, que
a Argentina extrai petróleo. Destacando que a Argentina tomou medias jurídicas internas para a proibição
da exploração nas ilhas (The Economist, 2014), as grandes empresas internacionais se ressentiram em
participar, malogrando suas participações, mas isso resultou em uma forma positiva a empresas petrolíferas
britânicas de menor tamanho, tornando a exploração uma ferramenta totalmente britânica. As empresas
que estão envolvidas no processo de exploração de hidrocarbonetos nas ilhas são cinco, Argos Resources,
Desire Petroleum, Rockopper Exploration e Borders and Southern Petroleum. Na Imagem 1 se observa
seus locais de exploração offshore.
No contexto da quantidade de hidrocarbonetos, em cálculos de média as reservas prováveis
(Undiscovered resource) das Falklands segundo a Agência Americana de Geologia (USGS) são de 5.302
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bilhões de barris de petróleo e 12.060 bilhões de pés cúbicos de gás (USGS, 2012). Segundo o mesmo
documento, essas reservas prováveis das Ilhas Falkland são maiores que as reservas prováveis argentinas.
As bacias argentinas com reservas de hidrocarbonetos são: Salado-Pulta del Este (Dividida com o Uruguai),
Neuquen, San Jorge, Magallanes (Dividida com o Chile) e Malvinas. A Bacia de Salado-Punta del Este tem
como provável reserva de petróleo 1.975 bilhões de barris e 4.593 bilhões de pés cúbicos de gás.
Mapa 3 - Empresas e seus locais de prospecção

Fonte: http://www.falklands-oil.com/

Neuquen têm 334 milhões de barris de petróleo e 497 bilhões de pés cúbicos de gás. San Jorge 67
milhões de barris de petróleo e 51 bilhões de pés cúbicos de gás. Magallanes 205 milhões de barris de
petróleo e 497 bilhões de pés cúbicos de gás. Malvinas 138 milhões de barris de petróleo e 333 bilhões de
pés cúbicos de gás. A soma de tudo se apresenta como 2.719 bilhões de barris de petróleo e 5.971 bilhões
de pés cúbicos de gás, realmente menos do que as especulações da Bacia das Falklands.
RESULTADOS FINAIS

Tomando as informações assim se percebe que na visão das prováveis reservas a Argentina
ganharia muito com a aquisição das Falkalnds, quase dobrando suas reservas de hidrocarbonetos.
As reservas comprovadas argentinas no ano de 2012 eram de 2.50 milhões de barris, sendo neste
mesmo ano extraído 203.477 barris (Instituto Nacional de Estadistica y Censos de la Republica
Argentina, 2013). Logicamente a riqueza que traria essa nova fonte de petróleo para a Argentina
trariam grande impactos a situação financeira. Sendo uma garantia comprovada de renda e recurso
para findar suas dividas.
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Camargo

Se a tendo a perspectiva interna britânica a sua produção está declinando, em 2008 a produção
de petróleo 1327 mil barris/dia, em 2012 produziu 888 barris/dia. Sendo essa produção oriunda
de alto mar (DEPARTMENT OF ENERGY & CLIMATE CHANGE, 2014). Reino Unido apresenta
grande consumo de petróleo, 1503 barris/dia em 2012, (U.S Energy Information Administration,
2014) sendo maior que o consumo, assim a produção das ilhas Falklands supririam a defasagem
que se encontra. Um grande impacto positivo para a economia britânica será a produção de
hidrocarbonetos nas Ilhas Falkalnds.
Dessa disputa que impacto traz ao Brasil? Levando em conta que a Argentina utiliza de
todos os meios não belicosos para se fixar nas Falklands/Malvinas, o Mercosul não ficou de fora, a
pedido do governo de Cristina Kirchner, os países desse bloco não receberão navios com bandeira
das ilhas. Além de que como o engajamento brasileiro de uma maior abertura comercial tendo em
vista a grande parceria que o Brasil tem com a Argentina, obviamente a pioneira em exploração do
petróleo marinho, Petrobras, não entra nos nas licitações britânicas, que de fato seria de grande
valor. As apostas brasileiras se apoiam na Argentina que em uma provável confirmação de sua posse
sobre as ilhas teria uma parceria com a YPF para explorar esses recursos. A posição brasileira para
com o Reino Unido é de nação amiga, mas que apoia a “descolonização” nessa questão. Brasil vê
que não terá vantagens econômicas nem parcerias a serem estabelecidas com o Reino Unido em
relação as ilhas, assim se mantendo “neutro”, posição que não agrada a Argentina.
Esse conflito um exemplo do quadro maior da disputa Norte/Sul se mostra pouco belicoso,
mas muito aguerrido de ambas as partes em seus ideais o que indica que é relevante e estratégica
situação para os países inseridos e por seus aliados que de alguma forma os apoiam. A causa
econômica é o resultado material e o aumento de prestígio é uma das batalhas desse conflito
Norte/Sul.
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