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COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 

ATA 169ª SESSÃO ORDINÁRIA 

Brasília, 2 de setembro de 2008 

 

1 - ABERTURA 

Constatado o “quorum” de 11 Representantes, conforme estabelecido no Art. 9º do 

Regimento da CIRM, o Almirante-de-Esquadra JULIO SOARES DE MOURA NETO declarou 

aberta a Centésima Sexagésima Nona Sessão Ordinária da CIRM. 

1.1 - Membros Representantes 

- Casa Civil da Presidência da República 

Sr. RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES (Titular). 

- Ministério da Defesa 

Vice-Almirante WILSON BARBOSA GUERRA (Titular); e 

Capitão-de-Fragata ALVARISTO NAGEM DAIR JUNIOR (Suplente). 

- Comando da Marinha 

Contra-Almirante FRANCISCO CARLOS ORTIZ DE H. CHAVES (Secretário); e 

Capitão-de-Mar-e-Guerra CARLOS FREDERICO SIMÕES SERAFIM (Suplente). 

- Ministério das Relações Exteriores 

Ministro LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO MACHADO (Titular). 

- Ministério dos Transportes 

Sr. ANGELO VINICIUS A. NASCIMENTO AZEVEDO (Representante).  

- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Sr. FRANCISCO QUIXABA FILHO (Representante). 

- Ministério da Educação 

Sr. JOÃO CARLOS BRAHM COUSIN (Titular). 

- Ministério da Saúde 

Srª SIMONE EGYPTO CAVALHEIRO EGYPTO (Representante). 

- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Sr. ISMAR FERREIRA DA COSTA FILHO (Suplente). 

- Ministério de Minas e Energia 

Sr. ROBERTO VENTURA SANTOS (Representante). 

- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Sr. FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIRA (Representante). 

- Ministério de Ciência e Tecnologia 



 

2-12 

Sra. ARIANE DURCE MACIEL SILVA (Representante). 

- Ministério do Meio Ambiente 

Sra. CLAUDIA ALVES DE MAGALHÃES (Representante). 

- Ministério da Integração  

Sr. ROSALVO DE OLIVEIRA JUNIOR (Representante). 

- Ministério do Turismo 

Sr. CARLOS HENRIQUE FERRAZ VASCONCELOS (Representante). 

- Ministério do Esporte 

Sra. DANIELLE GRUNEICH (Representante). 

- Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República 

Sr. JOSÉ CLAUDENOR (Representante). 

1.2  - Outros Participantes  

Capitão-de-Mar-e-Guerra FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES PINTO (SECIRM); 

Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) CELSO MORAES PEIXOTO SERRA (SECIRM);  

Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) GERALDO GONDIM J. FILHO(SECIRM); 

Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) FLÁVIO LUIZ GIACOMAZZI (SECIRM); 

Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) CARLOS ROBERTO LEITE (SECIRM); 

Capitão-de-Fragata CARLOS RADICCHI (EMA); 

Capitão-de-Corveta ROBSON DE ARAÚJO DA SILVA (SECIRM); 

Capitão-Tenente (T) MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA (SECIRM); 

Capitão-Tenente (T) SIMONE SANT’ANNA MITCHELL (SECIRM); 

Sra. CRISTIANE GUINAMCIO (Secretaria de Patrimônio da União) 

 

2 -ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1 - Relação de Documentos (Ref.: Doc. CIRM 168/1) 

O Coordenador da CIRM participou aos Representantes que o Doc. CIRM 168/1 relaciona 

todos os documentos que servirão de referência para esta reunião: 

169/1 - Relação de documentos para a 169a Sessão Ordinária da CIRM; 

169/2 - Agenda da 169a Sessão Ordinária da CIRM; 

169/3 - Ata da 168a Sessão Ordinária da CIRM; 

169/4 - Resolução nº 2/2008, sobre a inclusão da Secretaria Especial de Portos da Presidência da 

República como membro do colegiado da CIRM; e 

169/5 - Ata da 72a Sessão Ordinária da Subcomissão para o PROANTAR. 
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2.2  - Adoção da Agenda (Ref.: Doc. CIRM 168/2) 

O Coordenador da CIRM submeteu ao plenário a aprovação da Agenda para esta reunião, 

documento CIRM 169/2. Como não houve nenhum pedido de modificação, o Coordenador 

declarou aprovada a Agenda desta Sessão. 

2.3 - Aprovação da Ata da 168ª Sessão Ordinária (Ref.: Doc. CIRM 168/3)  

O Coordenador da CIRM participou que a Ata da 168a Sessão Ordinária foi encaminhada 

aos Representantes, para apreciação, no dia 8 de agosto e, submeteu ao plenário a aprovação da 

mesma. (Doc.CIRM 169/3). Como não houve nenhum pedido de modificação, o Coordenador 

declarou aprovada a Ata da 168ª Sessão Ordinária da CIRM. 

3 - ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 

3.1 - Inclusão da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República (SEP/PR) como 

membro do colegiado da CIRM 

O Coordenador da CIRM participou que foi encaminhado ao MD o Aviso nº 33/2008, de 

10 de julho de 2008, pelo qual a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República 

(SEP/PR) solicita a sua inclusão como membro do colegiado da CIRM a que se refere o 

documento CIRM 169/4 - Resolução nº 2/2008 e concedeu a palavra ao Secretário da CIRM, que 

fez algumas considerações sobre o assunto. 

O Secretário da CIRM informou que a motivação da candidatura da Secretaria Especial de 

Portos da Presidência da República – SEP/PR para participar da CIRM, se dá pela natureza e 

especificidades de suas ações prioritárias estabelecidas. 

Criada pela Lei nº. 11.518, de 5 de setembro de 2007, a SEP tem como missão assessorar 

direta e imediatamente o Presidente da República na formulação de políticas e diretrizes para o 

desenvolvimento e o fomento do setor de portos e terminais portuários marítimos e, 

especialmente na promoção, execução e avaliação de medidas, programas e projetos de apoio ao 

desenvolvimento da infra-estrutura e da superestrutura dos portos e terminais portuários 

marítimos e dos outorgados às Companhias Docas. 

Como principais competências cabem à SEP: a formulação, coordenação e supervisão das 

políticas nacionais; participação no Planejamento Estratégico, o estabelecimento de diretrizes 

para sua implementação e a definição das prioridades dos programas de investimentos; o 

desenvolvimento da infra-estrutura e da Superestrutura Aquaviária dos Portos e Terminais 

Portuários sob sua esfera de atuação, visando à segurança e eficiência do transporte aquaviário 

de cargas e de passageiros. 

Constata-se grande interface entre as competências da SEP com as questões tratadas na 

CIRM, dando com exemplo as questões afetas ao Gerenciamento Costeiro; a qualidade 



 

4-12 

ambiental da zona costeira; ao monitoramento da qualidade ambiental e; mais especificamente, a 

Agenda Ambiental Portuária. 

Com relação ao gerenciamento costeiro podemos, também, mencionar a participação da 

SEP nos Planos de Desenvolvimento Urbano (PDU) e nos Planos de Desenvolvimento e 

Zoneamento Portuários (PDZ), no tocante à integração porto-cidade. 

É importante ressaltar, também, que a SEP assumiu as atribuições oriundas do Ministério 

dos Transportes relativas aos portos organizados de todo o país. 

Assim, a participação da SEP na CIRM certamente irá contribuir para a integração das 

ações e iniciativas do governo federal referentes aos portos com as demais instituições que fazem 

parte do colegiado. 

O Coordenador submeteu o assunto à apreciação do plenário. 

Não havendo nenhuma objeção ou pedido de modificação declarou aprovada a inclusão da 

Secretaria Especial de Portos da Presidência da República como membro do colegiado da CIRM 

e assinou a Resolução nº 2/2008, documento CIRM 169/4. 

4 - SUBCOMISSÃO PARA O PSRM 

4.1 - Tramitação do Decreto de aprovação do VII PSRM 

O Coordenador concedeu a palavra ao representante do MD, que coordena a tramitação do 

VII PSRM para aprovação presidencial. 

O Representante do MD informou que ocorreu um pequeno problema após a aprovação em 

2007 na VI Reunião Extraordinária, em que o MD encaminhou o processo à tramitação do 

Decreto à Presidência da República, mas em novembro de 2007 a Casa Civil devolveu esse 

processo que estava assinado por todos de maneira que fosse incluído no SIDOF . O documento 

foi incluído no SIDOF e o MD encaminhou a exposição de motivos 231 em 15 de maio de 2008 

e no presente momento nós estamos aguardando apenas o MRE fazer a assinatura no SIDOF 

para então o documento ser apresentado para aprovação na Casa Civil da Presidência da 

República.  

O representante do MRE informou que após o documento ser aprovado e assinado pelo 

Ministro das Relações Exteriores, abriu-se um novo processo, pois havia pequenas alterações 

técnicas no texto e isso teve que ser reencaminhado à consultoria jurídica do MRE e essa é a 

única razão pela qual ele não foi ainda assinado, pois está ainda na dependência de um parecer 

favorável da consultoria jurídica sem o que o Ministro não pode assinar. Mas nós não antevemos 

qualquer dificuldade é uma questão apenas de trâmite. 

O Coordenador agradeceu e afirmou que passando pelo MRE será devolvido à Casa Civil 

pelo MD e então será encaminhado à assinatura do Presidente da República.  
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4.2 - Comitê Executivo para o Programa REMPLAC 

O Coordenador concedeu a palavra ao representante do MME, coordenador do Comitê. 

O representante participou que nos projetos PPI a informação importante é a possibilidade 

de encontrar fosfato na plataforma brasileira, o que está sendo amplamente divulgado pela mídia, 

considera-se que existe um potencial bastante significativo no sentido de encontrar reservas de 

fosfato na plataforma brasileira que vai diminuir sensivelmente as importações ou a dependência 

externa desse insumo para a agricultura.  

Outra questão importante são aquisições de equipamentos, sonares, equipamentos 

geofísicos para o melhor conhecimento do substrato marinho. São equipamentos adquiridos 

através de recursos do PPI , pela CPRM que serão colocados sob a responsabilidade da DHN 

para uso da comunidade científica e de pesquisa. Ressaltou, também sobre o esforço para que 

esses equipamentos sejam o mais rápido possível embarcados nos navios, já existe uma 

programação para essa atividade, que vai dar um impulso muito grande no conhecimento do 

substrato e geológico das plataformas brasileiras.  

Participou que o Seminário sobre os Recursos Minerais da Área Internacional do Atlântico 

Sul Equatorial está sendo organizado pelo MME, MRE, MD e SECIRM e será realizado nos dias 

26, 27 e 28 de novembro, no hotel Pestana-RJ. É um seminário internacional que trará 

pesquisadores de vários países e tem como idéia principal dar um impulso no Brasil de como nós 

podemos tratar um melhor conhecimento e a aproximação do Brasil principalmente na área 

internacional do Atlântico Sul. Será um Seminário fechado para 80 pessoas a princípio, mas com 

a possibilidade de ser transmitido via internet para todo o país. 

Informou ainda que a partir do dia 26 de outubro será realizado o Congresso Brasileiro de 

Geologia, onde serão divulgados, os projetos do REMPLAC para a comunidade científica com o 

intuito de agregar o maior número de pessoas nesses projetos. 

Finalizando, informou que foi definida uma programação para o uso das embarcações para 

pesquisa, o que ajuda a criar uma cultura junto às instituições de pesquisas, universidades, etc. 

O Coordenador concedeu a palavra ao CMG Serafim, Subsecretário para o PSRM para 

detalhar sobre a instalação dos equipamentos nos navios e este informou que o equipamento 

Sonar multifeixe já foi adquirido. A previsão de docagem do navio Cirius é para março de 2009, 

quando será instalado o sonar e iniciará a fase de testes e treinamento de pessoal e está previsto 

para o início do segundo semestre a operacionalização do equipamento. 

4.3 - Comitê Executivo para PROARQUIPELAGO 

O Coordenador concedeu a palavra ao Secretário da CIRM. 

A construção da nova Estação Científica foi concluída em junho passado e, desde então, 
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vem operando de forma satisfatória. Em paralelo, foi também instalada a antena do sistema 

Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC), de forma que os 

pesquisadores já contam com sinal de internet naquele longínquo ponto do território nacional. 

No dia 23 de junho, foi realizada, no Auditório Professor Otto de Brito Guerra, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cerimônia comemorativa do décimo aniversário 

de criação da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo.  

Na ocasião foram prestadas homenagens às pessoas cuja atuação foi determinante para o 

sucesso do Programa Arquipélago nesse período e feito o lançamento, pela ECT, de dois selos e 

um carimbo comemorativo. As primeiras obliterações foram realizadas pelo Presidente do 

Congresso Nacional, Senador Garibaldi Alves Filho, pela Senadora Rosalba Ciarlini e outras 

autoridades presentes. Ao final foi aberta uma exposição, montada especialmente para a ocasião, 

pela SECIRM, destinada a demonstrar ao público a importância estratégica da ocupação 

permanente do arquipélago para a pesquisa e o desenvolvimento do País. 

No período de 23 a 29AGO, equipes de reportagem lideradas pelos jornalistas Carlos De 

Lannoy, do Jornal da Globo, e Antonio Marinho, do Jornal O Globo, transportadas pela Fragata 

Greenhalgh, realizaram vasta coleta de imagens e entrevistas no Arquipélago, com o propósito 

de elaborar matérias sobre a importância estratégica, científica e econômica da Estação. Não se 

tem, ainda, informação quanto à data de veiculação das matérias. 

4.4 - Comitê Executivo para o PROTRINDADE 

O Coordenador concedeu a palavra ao Secretário da CIRM, coordenador do Comitê. 

Foram definidos os parâmetros básicos para a construção do Alojamento de Pesquisadores 

na Ilha da Trindade, com base em relatório da Diretoria de Obras Civis da Marinha (DOCM) e 

nas necessidades básicas para a realização de pesquisas. Há intenção de que o projeto seja 

elaborado pela DOCM com a colaboração da UFES.  

O CE solicitou que as instituições nele representadas buscassem fontes de recursos 

financeiros para a construção do alojamento e para o financiamento de projetos de pesquisa na 

ilha. 

4.5 - Comitê Executivo para o Programa GOOS/Brasil 

O Coordenador concedeu a palavra ao Secretário da CIRM que apresentou uma sinopse dos 

projetos-piloto em andamento. 

4.5.1 - PIRATA - “Projeto-Piloto para o Arranjo de Bóias Ancoradas no Atlântico 

Tropical” 

Encontram-se em fase de planejamento as próximas Comissões PIRATA-XI e SWE-IV, 

que deverão ocorrer no mês de fevereiro p.v, ou, alternativamente, no mês de outubro de 2009. 
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Durante a comissão PIRATA-XI cogita-se dar início a um projeto piloto de monitoramento do 

fluxo de CO2 no oceano.  

4.5.2  - MOVAR - “Monitoramento da Variabilidade Regional do Transporte de Calor na 

Camada Superficial do Atlântico Sul, entre o Rio de Janeiro e a Ilha da Trindade”: 

O Projeto MOVAR tem como propósito a obtenção de perfis de temperatura da água do 

mar, a cada vinte milhas náuticas, em um perfil entre o Rio de Janeiro e a Ilha da Trindade. 

Durante o ano 2008, já foram realizadas três comissões em apoio ao MOVAR, estando 

previsto o lançamento, ainda este ano, de oitenta probes de XBT e seis bóias de deriva, a fim de 

compor a malha amostral de alta densidade do projeto. 

4.5.3  - PNBOIA - “Programa Nacional de Bóias” 

No âmbito da Rede de Monitoramento a partir de Bóias Fixas e de Deriva (PNBOIA), 

coordenada pelo CHM, encontram-se em fase de recebimento, comissionamento e lançamento, 

seis bóias fixas meteo-oceanográficas, sendo quatro oceânicas e duas costeiras, que comporão a 

rede Sul/Sudeste, já identificada como prioritária para o Projeto. 

Além dessas, encontra-se em fase de modernização a bóia “Minuano”, que poderá ser 

utilizada como reserva, ou mesmo ser lançada na região de Arraial do Cabo, tema esse ainda sob 

apreciação do Subcomitê para o PNBOIA. 

Todas essas bóias têm previsão de instalação no período de 2008-2009. 

Serão ainda recebidas, durante o ano 2008, dez bóias derivantes do tipo SVP-B e setenta 

do tipo SVP, para lançamento de acordo com o Planejamento Estratégico aprovado pelo 

Programa GOOS/Brasil. 

Alem dessas, houve o recente oferecimento, de parte do INPE, para o lançamento de mais 

cinco bóias SVP, na região do talude continental, nos vórtices de São Tomé e de Cabo Frio. 

O apoio logístico para o lançamento de todos os instrumentos, no escopo do PNBOIA, é 

provido pelos navios da DHN. 

4.5.4  - GLOSS/Brasil 

O Projeto GLOSS, que contempla a Rede Permanente de Monitoramento sobre o Nível 

do Mar, coordenada pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), é composta por doze 

estações ao longo da costa brasileira e ilhas oceânicas conta, atualmente, com: 

a) seis estações maregráficas em estado plenamente operacional; 

b) dois marégrafos em fase de testes, sendo um em Fortaleza (do tipo radar) e o outro, na 

Barra do Riacho; e 

c) quatro marégrafos em fase de instalação, compreendendo duas estações em 

ilhas oceânicas (Trindade e Fernando de Noronha), uma estação no Arquipélago de São Pedro e 
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São Paulo, e, finalmente, uma estação nas proximidades de Rio Grande. 

Os dados que vêm sendo coletados por todos os marégrafos que compõem a 

Rede têm sido regularmente intercambiados pelo BNDO, junto aos centros internacionais de 

dados. 

A Rede, que passa por um processo de modernização, tem como previsão a 

instalação de todos os marégrafos, até o ano de 2009. 

4.6  - Comitê Executivo de Aqüicultura e Pesca (AQÜIPESCA) 

O Coordenador concedeu a palavra ao representante da SEAP, coordenador do Comitê. 

O representante da SEAP informou que o Comitê está com a agenda desatualizada por 

motivos diversos. Um deles é operacional e de responsabilidade da própria Secretaria de 

Aqüicultura e Pesca, devido a demandas conjunturais e principalmente por causa daa agenda do 

ano corrente, não foi possível executar a agenda já estabelecida no PNT. A SEAP junto com o 

MMA debateu sobre uma reformulação em torno da gestão do uso dos recursos pesqueiros, de 

forma a reformular tanto agenda do comitê como a própria participação nos demais comitês. 

O representante solicitou ao plenário que na próxima reunião da CIRM seja apresentado a 

agenda do Comitê Executivo de Aqüicultura e Pesca. 

O Coordenador abriu a palavra para que o plenário acatasse ou não a proposta da SEAP. 

Não havendo nenhuma manifestação contrária, o Coordenador aprovou o pleito da SEAP. 

4.7  - Comitê Executivo para Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos 

Recursos Vivos Marinhos (REVIMAR) 

O Coordenador concedeu a palavra a representante do MMA coordenador do Comitê, por 

meio do IBAMA. 

A representante o MMA informou que a situação do REVIMAR é de que o grupo não 

conseguiu avançar com a Proposta Nacional de Trabalho (PNT) por motivos de reestruturação do 

ministério. Solicitou ao plenário que na próxima reunião da CIRM seja apresentado uma agenda 

e um programa de trabalho. 

Não havendo manifestações contrárias, o Coordenador acatou a solicitação. 

4.8  - Comitê Executivo para o Levantamento e Avaliação do Potencial Biotecnológico da 

Biodiversidade Marinha (BIOMAR) 

O Coordenador concedeu a palavra ao representante do MCT, coordenador do Comitê. 

A representante do MCT informou que no último dia 15 de agosto foi realizada a 3ª Sessão 

Ordinária do BIOMAR e o restante dos recursos no valor de R$ 36.781,00 foram repassados para 

o Departamento de Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense, destinado a um 

projeto de apoio ao desenvolvimento da biotecnologia marinha. Este projeto visa a 
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caracterização do estado da arte em biotecnologia marinha. O objetivo principal é diagnosticar a 

capacidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação em biotecnologia marinha no Brasil. A 

coordenação desse projeto é da Dra. Valéria L. Teixeira e como se trata de uma universidade 

federal, o processo de descentralização dos recursos já foi iniciado e o MCT aguarda apoio dos 

outros representantes desse Comitê no sentido de aportar recursos para fortalecer essa ação.  

4.9  - Comitê Executivo para a Consolidação e Ampliação dos Grupos de Pesquisa e Pós-

Graduação em Ciências do Mar (PPG-Mar) 

O Coordenador concedeu a palavra ao representante do MEC, coordenador do Comitê. 

O representante do MEC informou que o PPG-Mar teve uma reunião de planejamento na 

primeira quinzena de agosto em que foram definidas quatro ações e inseridas no PNT para serem 

desenvolvidas em 2008 com recursos são da ordem de R$ 268.000,00: 

1- incentivar a prática de empreendedorismo nas universidades, como primeiro evento será 

realizado o primeiro encontro de empresas juniores de todos que trabalham vinculados a 

Ciências do Mar no Brasil; 

2- material de divulgação sobre Ciências do Mar, fundamentalmente um livro que reúna 

tudo sobre Ciências do Mar para ser trabalhado junto com os alunos de graduação das 

universidades; 

3- sanar as carências e qualificação do corpo docente de Ciências do Mar; e 

4- identificação e mapeamento de todos periódicos científicos em Ciências do Mar. 

Ressaltou ainda que no último dia 31 de junho o Presidente da República sancionou a lei 

que regulamenta a profissão de oceanógrafo no Brasil. 

4.10  - GT AD HOC “AREA” 

O Coordenador concedeu a palavra ao representante do MRE, coordenador do Comitê. 

O representante do MRE participou que vários tópicos relativos ao GT AD HOC Area já 

foram relatados pelos representantes anteriores e não há mais a acrescentar. 

5 - SUBCOMISSÃO PARA O LEPLAC 

O Coordenador concedeu a palavra ao representante do MRE, coordenador da Subcomissão. 

O representante do MRE participou que na 168ª Reunião da CIRM o Coordenador assinou a 

Resolução nº 1/2008 aprovada pela plenária, Houve uma exposição de motivos pelo MD sobre a 

questão do levantamento dos limites exteriores da plataforma continental, a EM/263/MD, foi 

encaminhada ao Presidente da República, aprovada e publicada no DOU em 4 de julho de 2008. 

Por essa exposição de motivos aprovada pelo PR foram adotadas as decisões de autorizar a 

elaboração de uma nova proposta para o limite exterior da plataforma continental a ser 

encaminhada oportunamente à Comissão de Limites da Plataforma Continental e uma 
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informação importante é que o provimento de recursos necessários para a elaboração desta. Com 

base nisso o LEPLAC já retomou os trabalhos com vistas a preparação dessa nova proposta. 

Nesse período foram realizadas importantes apresentações sobre o LEPLAC para várias 

autoridades nacionais, o Presidente da República, Ministro da Defesa, o Ministro-Chefe da Casa 

Civil, o Comandante da Marinha, o Presidente da Petrobrás e o Presidente da ANP. Participou 

ainda, o GT LEPLAC elaborou uma série de questões e um pedido de esclarecimento a serem 

encaminhados a Comissão de Limites e isso foi feito por intermédio da missão brasileira junto as 

Nações Unidas e, portanto, aguarda-se um retorno da Comissão com as explicações que foram 

solicitadas. Também prosseguiram os esforços junto aos vizinhos na fronteira marítima sul, o 

Uruguai, e fronteira marítima norte, a França, com vistas a sempre desejada harmonização dos 

pleitos junto a Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU, os entendimentos estão 

avançados. 

6 - SUBCOMISSÃO PARA O PROANTAR 

O Coordenador concedeu a palavra ao Secretário da CIRM, coordenador da Subcomissão. 

6.1 - Operação Antártica XXVII 

O planejamento da OPERANTAR XXVII foi elaborado de modo a atender aos dez projetos 

do Ano Polar Internacional e um projeto do Edital nº 49/2006, conforme decidido nas últimas 

reuniões do CONAPA e da Subcomissão para o PROANTAR. 

A Subcomissão para o PROANTAR ratificou, em sua última Sessão Ordinária, o apoio aos 

onze projetos científicos selecionados para a OPERANTAR XXVII, documento CIRM 169/5, 

que contém em anexo o cronograma simplificado da operação. 

6.2  - Vôos de Apoio da OPERANTAR XXVII 

A programação de Vôos de Apoio para Operação Antártica XXVII foi aprovada com sete 

vôos no verão e três no inverno. 

6.3  - Treinamento Pré-Antártico - TPA/2008 

O Treinamento Pré-Antártico foi realizado no Centro de Adestramento da Ilha da 

Marambaia (CADIM), no período de 27 de julho a 3 de agosto. Dele participaram 165 

instruendos, sendo 117 pesquisadores dos projetos que serão apoiados na OPERANTAR XXVII. 

O TPA é pré-requisito para a participação em Operações Antárticas. 

6.4  - Sistema do Tratado da Antártica 

6.4.1 - XXXI ATCM 

A XXXI ATCM foi realizada em Kiev, Ucrânia, de 2 a 13 de junho.  
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O Secretário da CIRM ofereceu a palavra ao representante do MRE que 

participou que a delegação brasileira foi integrada por representantes da MB, do MRE, do MCT 

e do MMA. A reunião foi dividida em várias sessões plenárias: reuniões de Chefes de 

Delegação, reunião do Comitê de proteção ambiental e reuniões dos grupos de trabalhos, de 

turismo, jurídico, institucional e de trabalho operacional. Os trabalhos durante a ATCM se 

concentraram em números bastante expressivos de documentos de informação foram 133, 

documentos de trabalho foram 63 e além de documentos do secretariado que foram 13. Realizou-

se também uma reunião de representantes do Fórum do Brasil, Índia e África do Sul, o chamado 

IBAS, na ocasião se acordou intensificar a cooperação bilateral em relação as atividades de 

pesquisas científicas e atividades logísticas. Esses três países consentiram em abrigar em suas 

respectivas estações ao menos um cientista na próxima temporada Antártica 2008/2009.  

Também em 2009 será realizado um Seminário conjunto que servirá para 

concluir o processo de troca de informações entre os respectivos programas antárticos e a 

avaliação do potencial da cooperação bilateral. 

Na Sessão do Comitê de Proteção Ambiental a delegação informou sobre o 

desenvolvimento da Rede Sulamericana sobre a Biodiversidade Marinha na Antártica a 

BIOANTAR. Iniciativa do MCT e dedicada a promoção de atividades cientificas conjuntas e a 

otimização do apoio logístico a essas atividades. Nesse Comitê foi muito elogiado o trabalho da 

Doutora Tânia Brito a frente do chamado Fraiol Informal Group, as recomendações desse grupo 

foram aprovadas. No grupo de trabalho jurídico e institucional o Brasil informou que a Medida 

nº 1/2003 que cria o Secretariado do Tratado da Antártica e do grupo de Buenos Aires ainda se 

encontra no Congresso para aprovação. 

Concluiu, informando que a próxima ATCM será em Baltimore-EUA de 6 a 17 de abril de 2009 

quando serão comemorados os 50 anos da assinatura do Tratado da Antártica, será uma ocasião 

importante e se espera que se aprove uma declaração política sobre esse tema. 

6.4.2 - XX COMNAP 

A XX Reunião do COMNAP/SCALOP contou com a presença de 29 delegações de 

países membros do Tratado da Antártica. Realizada no período de 29 de junho a 4 de julho de 

2008 em São Petersburgo, Rússia, reuniu gerentes de programas antárticos que debateram temas 

relacionados com: a segurança das operações na região Antártica; novas técnicas construtivas 

para a região; utilização de energias renováveis; e propostas para nova organização 

administrativa do conselho. 

6.5  - Aquisição do novo Navio Polar  
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Atualizando as informações prestadas na 168ª Sessão Ordinária, acerca do novo Navio 

Polar, é com grata satisfação que comunico a este plenário que ainda esta semana estará 

concluída a aquisição do navio. A ser batizado “Almirante Maximiano”, o navio ora está sendo 

submetido a obras de adaptação que incluem a instalação de um pacote de equipamentos 

científicos integralmente custeado pela Marinha do Brasil, no valor aproximado de R$ 12 

milhões.  

7  - GRUPO DE INTEGRAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO COSTEIRO (GI-

GERCO) 

O Coordenador concedeu a palavra ao representante do MMA, coordenador do Comitê. 

A representante do MMA informou que não nesse período não aconteceu reunião do 

GIGERCO e que não tem informações a acrescentar. 

8 - COMITÊ EXECUTIVO PARA O PROGRAMA DE MENTALIDADE MARÍTIMA 

(PROMAR) 

O Coordenador concedeu a palavra ao Secretário da CIRM, coordenador do Comitê. 

Entre maio e agosto foram realizadas nove exposições e apresentadas quinze palestras sobre 

os temas “O Programa Antártico Brasileiro” e “Amazônia Azul” em Universidades e/ou 

Congressos com temas afins.  

9 - OUTROS ASSUNTOS 

O Coordenador concedeu a palavra aos membros desta Comissão aqui representados.  

A representante do MMA informou sobre a demanda que surgiu através da Lei do Óleo em 

que o MMA coordenou a elaboração das Cartas de Sensibilidade, material distribuído entre os 

representantes da CIRM, como instrumento importante para uma ação coordenada em eventos de 

derramamento de óleo e ações de contingência. As primeiras foram da bacia sedimentar Ceará 

Potiguar em 2004, agora foi concluída Santos, Espírito Santo e ainda outras estão em andamento, 

a previsão é de que até 2012 o projeto estará concluído. 

A representante do ME informou que o ministério está retomando o projeto Navegar, já 

conhecido de todos, projeto com três modalidades náuticas que será retomado pelo novo 

secretário, uma iniciativa do Programa Segundo Tempo. 

10 - DATA DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CIRM 

O Coordenador propôs que a próxima Sessão da CIRM seja realizada no dia 11 de dezembro 

de 2008. 

11 - ENCERRAMENTO 

O Coordenador agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. 


