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Este informativo foi pensado como um
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 
gestores e público interessado nas atividades do Brasil na Antártica
 
40 anos do PROANTAR 
Conduzido de maneira tenaz e com muito sucesso desde a sua 
criação, em 1982, o PROANTAR tem como principal propósito a 
promoção da pesquisa científica na região antártica, berço de uma 
incrível biodiversidade e origem de fenômenos naturais que atingem 
o território nacional, influenciando o clima e as condições de vida no 
nosso País.  
São 40 anos de história, inúmeras milhas navegadas, densas nuvens 
transpassadas e longínquas pesquisas realizadas. O esforço 
empreendido por cada brasileiro partícipe do PROANTAR traz consigo 
a alma sublime de um povo que acredita em seus sonhos, super
se preocupa em deixar para gerações futuras a esperança, a perseverança e a fé de que, no âmbito 
das atividades desenvolvidas pelo PROANTAR, tudo acontece com o propósito de garantir a 
presença soberana de nossa Pátria na 
brasileiro. 
https://cutt.ly/ordem-do-dia-01-2022
 

 

 

O Sistema do Tratado da Antártica: Instrumentos Normativos
Este é o primeiro volume da Coleção Antártica, lançada 
Fundação Alexandre de Gusmão em comemoração aos 40 anos de história do 
Programa Antártico Brasileiro e da primeira operação brasileira no continente 
(realizada no verão austral 1982
 Faça o download
https://cutt.ly/FUNAG_antartica

 
 

Sob o sol da meia-noite 
O montanhista do PROANTAR e fotógrafo Edson Vandeira 
conta como é viver (quase) o tempo todo sob a luz do dia na 
Antártica, fenômeno observado durante o verão na região 
austral. A exposição virtual contém algumas
feitos durante as últimas OPERANTAR, 
https://cutt.ly/UOYyEG3  

Notas ANTÁRTICAS 

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

Conduzido de maneira tenaz e com muito sucesso desde a sua 
criação, em 1982, o PROANTAR tem como principal propósito a 

a pesquisa científica na região antártica, berço de uma 
incrível biodiversidade e origem de fenômenos naturais que atingem 
o território nacional, influenciando o clima e as condições de vida no 

São 40 anos de história, inúmeras milhas navegadas, densas nuvens 
transpassadas e longínquas pesquisas realizadas. O esforço 
empreendido por cada brasileiro partícipe do PROANTAR traz consigo  
a alma sublime de um povo que acredita em seus sonhos, supera adversidades com criatividade e 
se preocupa em deixar para gerações futuras a esperança, a perseverança e a fé de que, no âmbito 
das atividades desenvolvidas pelo PROANTAR, tudo acontece com o propósito de garantir a 
presença soberana de nossa Pátria na Antártica, a fim de preservar os interesses do povo 

2022   

O Sistema do Tratado da Antártica: Instrumentos Normativos
Este é o primeiro volume da Coleção Antártica, lançada 
Fundação Alexandre de Gusmão em comemoração aos 40 anos de história do 
Programa Antártico Brasileiro e da primeira operação brasileira no continente 
(realizada no verão austral 1982-1983). 

download gratuito do livro na biblioteca digital da FUNAG:
https://cutt.ly/FUNAG_antartica  

O montanhista do PROANTAR e fotógrafo Edson Vandeira 
como é viver (quase) o tempo todo sob a luz do dia na 

Antártica, fenômeno observado durante o verão na região 
A exposição virtual contém algumas fotos e vídeos 

feitos durante as últimas OPERANTAR, e está disponível em 

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 

comunidade científica, educadores, 
gestores e público interessado nas atividades do Brasil na Antártica. 

 
dversidades com criatividade e 

se preocupa em deixar para gerações futuras a esperança, a perseverança e a fé de que, no âmbito 
das atividades desenvolvidas pelo PROANTAR, tudo acontece com o propósito de garantir a 

Antártica, a fim de preservar os interesses do povo 

O Sistema do Tratado da Antártica: Instrumentos Normativos  
Este é o primeiro volume da Coleção Antártica, lançada pelo Itamaraty e 
Fundação Alexandre de Gusmão em comemoração aos 40 anos de história do 
Programa Antártico Brasileiro e da primeira operação brasileira no continente 

igital da FUNAG: 

 



Estação meteorológica automática é reativada na EACF 
O projeto ATMOS (AnTarctic Modeling Observation System), desenvolvido 
no Laboratório de Estudos do Oceano e da Atmosfera (LOA), do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/MCTI), reativa estação 
meteorológica automática na Estação Antártica Comandante Ferraz 
(EACF). Os dados coletados no continente antártico podem ser 
observados em tempo real.  
Maiores informações em https://cutt.ly/inpe_ATMOS   
 

 

 

MCTI patrocina vídeos sobre a Antártica  
Durante a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT), em dezembro, o ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovações, Marcos Pontes, conversou com a pinguim 
Georgia, avatar que faz parte do Projeto Fala Antártica do 
MCTI, criado pelo programa InterAntar, em parceria com 
a Universidade Federal do ABC (UFABC). Dentre as 
iniciativas para divulgação das pesquisas antárticas para 
crianças e jovens por meio de perfis nas redes sociais, 
foram disponibilizados vídeos em Tik Tok:  
 https://www.tiktok.com/@antarticaouantartida. 

 
Monitoramento das condições meteoceanográficas na região Antártica  
O projeto REMO (Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica), uma parceria entre o Centro 
de Hidrografia da Marinha, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a Petrobras, 
prevê o desenvolvimento e lançamento de 
boias ondógrafo para estabelecer uma rede de 
coleta de dados operacionais no Atlântico Sul, 
fator de grande importância para a calibração 
e validação de modelos de previsão 
meteoceanográfica.  
Os dados coletados no continente antártico 
podem ser observados em tempo real por 
meio da página: 
 http://www.operantar.live/.  

 
60 milhões de ninhos de peixes descobertos na Antártica 

 

Pesquisadores do Alfred Wegener Institute (AWI) 
identificaram uma colônia de reprodução com 60 milhões de 
ninhos de peixe-do-gelo (icefish) na Antártica. Distribuídos 
numa extensão de 240 km2, cada um dos ninhos tem, em 
média, 15 cm de profundidade e 75 cm de diâmetro.   
O achado pode fortalecer a proposta de criação da área 
Marinha Protegida (MPA) na região do Mar de Weddel. 
A bordo do navio de pesquisas alemão Polarstern, os 
pesquisadores registraram em vídeo a descoberta:  
https://cutt.ly/AWI_twitter  

 
 

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


