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Este informativo foi pensado como um canal de comunicação do PROANTAR para
divulgar os principais acontecimentos, nacionais e internacionais, relativos ao meio
ambiente, pesquisa científica, diplomacia e operações na região austral, assim como
eventos e demais informações relevantes para a comunidade científica, educadores,
gestores e público interessado nas atividades do Brasil na Antártica.

CCAMLR
Vários países e a União Europeia se uniram para fortalecer a proposta de designação
das Áreas Marinhas Protegidas (MPA) do Mar de Weddell e Leste da Antártica, a ser
discutida no âmbito da 40ª reunião da Comissão para Conservação dos Recursos Vivos
Marinhos Antárticos (CCAMLR), que irá ocorrer no períodode 18 a 29 de outubro. O
vídeo de divulgação da iniciativa contém o apoio de diferentes Ministros de Estado, e
está disponível em https  ://tinyurl.com/mpaCCAMLR

Seminário “O Brasil na Antártica: balanço de quatro décadas”
No contexto dos 40 anos da criação do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) e da presença
do Brasil no continente antártico, o Itamaraty e a Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), em
parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Ministério do Meio Ambiente, a
Marinha do Brasil e a Escola Superior de Guerra, entre outros, realizarão o seminário nos dias 22 e
23 de novembro. O evento será acompanhado do lançamento de publicação da FUNAG intitulada
“Coleção Antártica”, com previsão inicial de três volumes (textos normativos, textos históricos e
artigos contemporâneos), com a finalidade de preservar a memória jurídica e diplomática sobre
temas antárticos e de estimular o debate acerca da presença do Brasil no Continente.

XXXII RAPAL
No período de 28 a 30 de setembro foi  realizada, em formato virtual,  a 32ª
Reunião de Administradores de Programa Antárticos Latino-americanos (RAPAL).
Com participação de Argentina, Brasil, Chile, Equador, Peru e Uruguai, além dos
observadores Colômbia e Venezuela, teve como principais iniciativas:
- levantamento dos planos de emergência das estações da Península Antártica,
desenvolvimento de protocolos específicos e planejamento das ações de busca
e salvamento em caso de eventos extremos como terremotos e tsunamis;

- incremento da participação dos pesquisadores regionais na realização de estudos científicos e
coleta de dados para subsidiar as metas prioritárias do Comitê de Proteção Ambiental (CEP); e
- criação de um fórum sobre educação no âmbito da RAPAL,  a fim de identificar  estratégias e
oportunidades  comuns  para  maior  inserção  de  temas  antárticos  no  currículo  escolar  e
oportunidades para o ensino não-formal.

https://tinyurl.com/mpaCCAMLR


30 anos do Protocolo de Madri
No dia 4 de outubro foi realizada a conferência
internacional  “Antártica:  Presente  e  Futuro",
organizada  pelo  Governo  da  Espanha  para
celebrar os 30 anos de assinatura do Protocolo
ao Tratado da Antártica sobre Proteção ao Meio
Ambiente.  
A conferência contou com a participação de diversas autoridades, cientistas e especialistas, que se
reuniram para debater questões científicas,  institucionais e sociais relacionadas a Antártica.   A
transmissão do evento está disponível em https://tinyurl.com/Madri30

OPERANTAR XL
A 40ª Operação Antártica  (OPERANTAR)  teve início  no dia  6  de outubro,  com a realização do
primeiro teste RT-PCR para COVID-19 de todo o pessoal embarcado no NApOc Ary Rongel, e início
do período de quarentena a bordo. O navio segue viagem até Rio Grande (RS), onde será feito o
embarque de cargas e a tripulação receberá as roupas especiais para o frio. Após um novo porto
em  Punta  Arenas  (Chile)  para  reabastecimento,  o  Gigante  Vermelho  navega  até  a  Península
Antártica, com previsão de chegada na Estação Antártica Comandante Ferraz dia 29 de outubro. 

Identidade Visual do PROANTAR
Com o objetivo de divulgar os elementos básicos da identidade visual -
logotipo,  cores  e  tipografia  institucional  -  a  todas  as  instituições
integrantes,  parceiras  e  colaboradoras  do  Programa,  a  SECIRM
disponibilizou em seu website o manual da marca. Os arquivos em alta
resolução podem ser obtidos no link abaixo:
 https://www.marinha.mil.br/secirm/proantar/identidade-visual

Navio de Apoio Antártico
O estaleiro Jurong Aracruz foi o vencedor da licitação e construirá o novo Navio de Apoio Antártico
(NApAnt), que substituirá o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel na execução das atividades
logísticas e de apoio às pesquisas científicas do PROANTAR. A construção do navio, no estado do
Espírito Santo, tem potencial para gerar cerca de 600 empregos diretos e 6.000 indiretos. 
O NApAnt terá maior tonelagem e resistência, e será equipado com modernos acessórios para
movimentação e transporte de cargas, devendo ser concluído até 2025. 

Pesquisadora antártica premiada
A  oceanógrafa  Dra.  Ana  Cecília  Rizzatti  Albergaria  Barbosa,
pesquisadora queinvestiga a presença de poluentes na Antártica
e já  participou de  diversas  expedições  com o PROANTAR,  foi
premiada na categoria Ciências Químicas da 16ª edição do “Para
Mulheres na Ciência”, iniciativa realizada pela L’Oréal, UNESCO-
Brasil e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) com o objetivo
promover  e  reconhecer  a  participação  da  mulher  na  ciência,
favorecendo a igualdade de gênero. 

Colaborações, comentários e sugestões serão sempre bem-vindos! 
Contato pelo e-mail proantar@marinha.mil.br.

https://www.marinha.mil.br/secirm/proantar/identidade-visual
https://tinyurl.com/Madri30

