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Visite o site da Marinha na internet: 

http://www.mar.mil.br

Publicação quadrimestral da SECIRM

 O Programa Antártico Brasileiro - 
PROANTAR completou 30 anos em janeiro 
último. Ao longo desse período, permitiu 
a formação de centenas de cientistas e um 
vasto acervo de estudos em diversas áreas 
do conhecimento. A presença brasileira na 
Antártica culminou, em 12 de setembro 
de 1983, com a inclusão do País no seleto 
grupo de Membros Consultivos, colocan-
do-o em posição privilegiada no cenário 
global e em condições de participar ativa-
mente das importantes decisões sobre o 
futuro do Continente Gelado. 

Nas suas três décadas, o PROANTAR 
pôde realizar uma média anual de vinte 
projetos de pesquisas nas áreas de oce-
anografia, biologia, biologia marinha, 
glaciologia, geologia, meteorologia e ar-
quitetura, além de permitir à Marinha do 
Brasil, com o apoio da Força Aérea Brasi-
leira, realizar uma das maiores operações 

As sugestões e matérias para a publicação deverão

 ser encaminhadas para:

Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 

Esplanada dos Ministérios - Bloco N - Anexo B - 3o andar 

 Brasília - DF - CEP: 70055-900

FAX: (61) 3429-1336, FONE: (61) 3429-1663

http://www.secirm.mar.mil.br 
 E-mail: secom@secirm.mar.mil.br

Editoração: 1º Ten (T-Rm2) Kênia Picoli

PROANTAR completa 30 anos
e planeja nova Estação Antártica 

de apoio logístico, em termos de comple-
xidade e distância. 

A Estação Antártica Comandante 
Ferraz (EACF) criada em 6 de fevereiro 
de 1984, localizada na Península Kel-
ler, no interior da Baia do Almirantado, 
Ilha Rei George, após 28 anos apoian-
do a comunidade científica, sofreu, na 
madrugada do dia 25 de fevereiro, um 
incêndio que afetou 70% de suas insta-
lações. Permaneceram intactos os re-
fúgios (módulos isolados para casos de 
emergência); os laboratórios de meteo-
rologia, de química e de estudo da alta 
atmosfera; os tanques de combustí-
veis; dois módulos de captação de água 

Estação Antártica
Comandante Ferraz

doce; a Estação Rádio de Emergência e 
o heliponto, que são estruturas isoladas 
da principal.

Apesar do incidente, as pesquisas 
científicas prosseguirão com os recursos 
disponíveis, o NPo ”Almirante Maximia-
no” e os laboratórios que não foram afe-
tados pelo incidente. Além disso, a co-
munidade científica nacional, amparada 
pelas manifestações de solidariedade 
enviadas por instituições de outros pa-
íses com os quais o Brasil tem sólida 
cooperação na Antártica, buscará 
incrementar atividades conjuntas 
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Proantar

2° Tenente Carlos Alberto2° Tenente Santos

 O Brasil perdeu dois bravos marinheiros, verdadeiros heróis, 
que se empenharam no combate ao incêndio na EACF, com o 
sacrifício de suas próprias vidas. Foram prestadas homenagens 
póstumas aos militares Carlos Alberto Vieira Figueredo e  Rober-
to Lopes dos Santos, em Cerimônia Militar realizada na Base Aé-
rea do Galeão, na manhã do dia 28 de fevereiro, ocasião em que 
foram promovidos ao posto de Segundo-Tenente e admitidos na 
“Ordem do Mérito da Defesa”, além de receberem a “Medalha 
Naval de Serviços Distintos”. 

  Os Tenentes Carlos Alberto e Santos tinham em comum, além 
da paixão pelo mar, a espontaneidade, a amizade e a responsa-
bilidade, como militares competentes e homens de bem. Eram 
apaixonados por suas famílias e zelosos em suas profissões. 
Nada mais justo que homenagear esses dois brasileiros, que sin-
tetizam a dedicação pela ciência e pelo País.

Homenagem aos Bravos Marinheiros

com esses parceiros, durante o tempo 
de reconstrução da EACF. 

Atualmente, o PROANTAR trabalha 
na retirada dos escombros e resíduos da 
EACF, na concepção de Módulos Antár-

ticos Emergenciais, para apoiar as ativi-
dades enquanto a futura Estação estiver 
em construção, e, ainda, planeja, em 
conjunto com a comunidade científica, 
uma nova Estação Antártica com instala-

ções modernas e adequadas às deman-
das científicas para os próximos anos, e 
que esteja à altura da sexta economia 
do mundo, posição hoje ocupada pelo 
Brasil.
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 O PROANTAR completou 30 anos de 
atividades no dia 12 de janeiro de 2012. 
Como parte das comemorações, no dia 10 
de janeiro, houve uma cerimônia na Estação 
Antártica Comandante Ferraz com as pre-
senças do Ministro da Defesa, Embaixador 
Celso Amorim, do Comandante da Marinha 
e Coordenador da CIRM, Almirante-de-Es-
quadra Julio Soares de Moura Neto, do Co-
mandante da Aeronáutica, Tenente-Briga-
deiro-do-Ar Junito Saito, do Embaixador do 
Brasil no Chile, Embaixador Frederico Cezar 
de Araújo, do Diretor-Presidente da Vale So-
luções em Energia (VSE), Sr. James Pessoa, 
do Contra-Almirante Marcos José de Carva-
lho Ferreira, Secretário da CIRM e Gerente 
do PROANTAR, entre outras autoridades.

Na ocasião, deu-se início à operação 
do motogerador a etanol desenvolvido pela 
VSE, com combustível fornecido pela Petro-
bras, tornando-se o primeiro País a utilizar 
biocombustível  no continente antártico.

Durante a visita, o Ministro da Defesa e 
comitiva tiveram a oportunidade de conhe-
cer as pesquisas realizadas na EACF, bem 
como visitar o Navio-Polar Almirante Maxi-
miano, que se encontrava próximo à Ferraz, 
e o Navio de Apoio Oceanográfico Ary Ron-
gel, atracado na cidade de Punta Arenas, no 
Chile.

No período de 7 a 11 de fevereiro, o 
PROANTAR recebeu a visita de parlamen-

Ministro da Defesa, Embaixador Celso Amorim, Comandante da Marinha e Coordenador da CIRM,  Almirante-de-Esquadra Julio Soares de
Moura Neto, Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Junito Saito  e  comitiva em visita à EACF

tares, de servidores da Consultoria-Geral 
da União, da Presidência da República, das 
Embaixadas do Brasil no Uruguai e no Chile, 
do Tribunal Regional Federal, da Advocacia-
-Geral da União, entre outros convidados. 
Também integrou a comitiva o Comandante 
da Marinha da Namíbia. 

O propósito da visita foi mostrar o tra-
balho conjunto desenvolvido pelos pesqui-
sadores, Marinha do Brasil e Força Aérea 
Brasileira naquele Continente, além de 
apresentar aos parlamentares os investi-
mentos realizados, oriundos de suas Emen-
das ao Orçamento.

A comitiva, chefiada pelo Secretário-
-Geral da Marinha, Almirante-de-Esquadra 
Eduardo Monteiro Lopes, acompanhado 
do Secretário da CIRM, Contra-Almirante 
Marcos José de Carvalho Ferreira, teve a 
oportunidade de embarcar no Navio Polar 
“Almirante Maximiano”, conhecer a EACF 
e visitar o Navio de Apoio Oceanográfi-
co “Ary Rongel”.

PROANTAR recebe a visita do Ministro da Defesa 
e de Parlamentares

  Parlamentares e demais convidados conhecem o trabalho desenvolvido pelo Brasil na Antártica 

Visita de Parlamentares
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A Marinha do Brasil, a Comissão Interministe-
rial para os Recursos do Mar (CIRM) e o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lança-
ram em 5 de dezembro de 2011 o Atlas geográfico 
das zonas costeiras e oceânicas do Brasil. A publi-
cação coloca em destaque o enfoque geográfico, 
contextualizando as áreas marinhas brasileiras e 
um novo conceito da importância do mar para o 
País.

O lançamento foi realizado na Escola de Guer-
ra Naval, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com 
a presença do Comandante da Marinha, o Almi-
rante-de-Esquadra Julio Soares de Moura Neto, e 
da Presidenta do IBGE, a  Doutora Wasmalia Bivar, 
além de outras autoridades.

Para a elaboração dessa edição foram funda-
mentais os trabalhos conjuntos do IBGE, da Secre-
tária da CIRM, do Ministério do Meio Ambiente, da 
Diretoria de Hidrografia e Navegação, da Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Documentação da Mari-
nha, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 
das Universidades Brasileiras ligadas às Ciências do 
Mar e dos Pesquisadores que contribuíram com da-
dos de suas pesquisas.

O Atlas integra uma visão que vai além das ca-
racterísticas físicas dos oceanos, com a apresenta-
ção de mapas temáticos que refletem os recursos 
do mar, suas características oceanográficas, aspec-
tos sócio-econômicos do litoral brasileiro e com 
informações que propiciam uma melhor compre-
ensão dos nossos ambientes marinhos e costeiros.

Essa ampla abrangência temática é essencial 
para retratar o mar, com informações necessárias 
ao seu conhecimento e de seus recursos naturais, e 
fornecer aos brasileiros elementos que auxiliem na 
consolidação de uma mentalidade marítima.

Nesse contexto, o Atlas geográfico das zonas 
costeiras e oceânicas do Brasil constituiu um proje-
to cuja execução é o resultado de um processo bem 
sucedido e irreversível de trabalho integrado entre 
as instituições representadas na Comissão Intermi-
nisterial para os Recursos do Mar e o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística. 

O Atlas pode ser utilizado por estudantes de to-
dos os níveis de escolaridade, por profissionais, bem 
como por quaisquer pessoas que tenham interesse 
pelas coisas do mar. Para fazer o download acesse 
www.mar.mil.br/secirm/publicacao/atlas.htm

CIRM e IBGE lançam Atlas geográfico das zonas 
costeiras e oceânicas do Brasil

A Presidenta do IBGE,  Doutora Wasmalia Bivar, e o Comandante da Marinha e Coor-
denador da CIRM,  Almirante-de- Esquadra Julio Soares de Moura Neto 
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Em 5 de dezembro de 2011, a Estação 
Científica da Ilha da Trindade – ECIT come-
morou seu 1º aniversário. Durante o ano 
a Estação Científica permaneceu habitada 
permanentemente, tendo recebido um to-
tal de 99 pesquisadores.

Com capacidade para receber até oito 
pesquisadores por vez, a ECIT possui dois 
quartos, dois laboratórios (seco e úmido), 
dois banheiros, sala de estar integrada à 
cozinha, área de serviço e varanda, além de 
estar equipada com mobiliário e utensílios 
domésticos suficientes para propiciar um 
adequado conforto aos que a habitam.

Em seu primeiro ano de operação aten-
deu plenamente às expectativas, apresen-
tando potencial para permanecer em ativi-
dade, visando contribuir para o bem-estar 
dos pesquisadores que darão continuidade 
aos 24 projetos de pesquisas já em anda-
mento, bem como os que se integrarão ao 
Programa de Pesquisas Científicas na Ilha da 
Trindade - PROTRINDADE.

 Estação Científica da Ilha da Trindade - ECIT 
completa um ano

Primeiro mergulho em Martin Vaz   
No período de 17 a 27 de janeiro de 2012, 

durante a Expedição Científica PROTRINDADE 
XII, pela primeira vez foram realizadas pes-
quisas que incluíram o mergulho autônomo 
em Martin Vaz. Pesquisadores de diversas 
universidades  participaram deste fato iné-
dito, no âmbito do Programa de Pesquisas 
Científicas na Ilha da Trindade, Arquipélago 
de Martin Vaz e área marítima adjacente - 
PROTRINDADE. 

A ótima visibilidade, média de 30 me-
tros, e a diversidade da fauna propiciaram 
a coleta de amostras de peixes, moluscos e 
rochas nessa região de tão difícil acesso. O 
material foi analisado e preparado na Esta-
ção Científica da Ilha da Trindade - ECIT, para 

ser utilizado nos laboratórios do continente, 
como previsto no monitoramento de es-
pécies e fenômenos, objeto das pesquisas 
científicas que integram o PROTRINDADE.   

O primeiro mergulho em Martin Vaz con-
tou com o apoio da embarcação VICTORIA A, 
contratada pela Secretaria da Comissão Intermi-
nisterial para Recursos do Mar – SECIRM, que 
coordena o PROTRINDADE, abrindo cami-
nho para futuras expedições que envolvam 
atividades dessa natureza. Após o embarque 
de pessoal e material na Ilha da Trindade, no 
início da manhã, o navio demandou as pro-
ximidades de Martin Vaz, arriando seus dois 
botes orgânicos. Embarcaram seis pesqui-
sadores, um médico, dois mergulhadores 

da Marinha e condutores, além do mate-
rial necessário à realização do mergulho. 
A travessia durou 45 minutos. 

Fizeram parte dessa Expedição Cientí-
fica as seguintes pesquisas: peixes recifais 
do complexo insular Trindade - Martin Vaz: 
status, recrutamento e evolução das assem-
bléias (UFES); biodiversidade de cefalópo-
des na Ilha da Trindade e no Arquipélago de 
Martin Vaz (FURG/UFRN); biodiversidade 
bentônica de infralitoral de Trindade e Mar-
tin Vaz (USP); resíduos sólidos e bioacumu-
lação de poluentes orgânicos e inorgânicos 
no ecossistema marinho da Ilha de Trindade 
(USP); e evolução termotectônica da Ilha da 
Trindade (UNESP).

   Pesquisadores comemoram na ECIT  o primeiro aniversário da Estação
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O Comitê Executivo para a Formação 
de Recursos Humanos em Ciências do Mar 
(PPG-Mar), em conjunto com a Universida-
de Federal do Rio Grande (FURG), promo-
veu, no período de 22 a 25 de novembro 
de 2011, na cidade de Rio Grande - RS, o 4° 
Encontro de Coordenadores de Graduação 
e Pós-Graduação em Ciências do Mar – 4° 
EnCoGrad-Mar. 

O evento foi organizado de forma a reu-
nir, pela primeira vez, os membros de grupos 
de trabalhos do PPG-Mar, os coordenadores 
e os estudantes dos cursos dos diferentes ní-
veis de formação de recursos humanos. 

O 4° EnCoGrad-Mar contou com a pre-
sença de 165 participantes, de 40 cursos de 
graduação e 28 de programas de pós-gradu-
ação. Na ocasião foram realizados, também, 
o 1º Encontro de Editores de Periódicos da Área 
de Ciências do Mar – 1° PeCiMar, o 2° Encontro 
de Empresas Juniores da Área de Ciências do 
Mar – 2° EnCoJunior-Mar, e o 3° Workshop dos 
Grupos de Trabalho do PPG-Mar. 

Entre as atividades desenvolvidas, me-
recem destaque: 

1) a divulgação das informações atualiza-

das sobre o ensino de graduação e pós-gra-
duação. As instituições dedicadas ao tema, 
com maior ou menor intensidade, já forma-
ram 8.103 graduados, 5.410 mestres e 1.574 
doutores; 

2) o lançamento do livro “Estudos Ocea-
nográficos: do instrumental ao prático”; 

3) a realização do Mini-curso “Propriedade In-
telectual e Inovação”, para cerca de 70 participantes; 

4) a divulgação do “Guia de Orientação 
para Criação de Empresas Juniores na Área 
de Ciências do Mar” e do “Inventário de 
Dissertações e Teses da Área de Ciências do 
Mar” e 

5) a conclusão do processo de votação para 
a renovação de metade da representação aca-
dêmica do PPG-Mar, cujos nomes escolhidos 
serão encaminhados ao MEC para nomeação.

 4° Encontro de Coordenadores de Graduação e 
Pós-Graduação em Ciências do Mar 

O Plano Plurianual (PPA) é um instru-
mento de planejamento governamental 
que define diretrizes, objetivos e metas com 
o propósito de viabilizar a implementação e 
a gestão das políticas públicas, orientar a de-
finição de prioridades e auxiliar na promo-
ção do desenvolvimento sustentável. O PPA 
para o período de 2012-2015 – Plano Mais 
Brasil - foi aprovado pela Lei n° 12.593, de 
18/01/2012, no qual constam 65 Programas 
Temáticos (PT) e 44 Programas de Gestão, 
Manutenção e Serviços ao Estado. 

Neste contexto, foi incluído um PT so-
bre o Mar, a Zona Costeira e a Antártida, fato 

Plano Plurianual (PPA) 

inédito neste País, por envolver áreas estra-
tégicas e imprescindíveis para o desenvolvi-
mento da Nação e por congregar interesses 
de diversos Órgãos representados na CIRM.  
Este Programa Temático permitirá a incor-
poração de uma nova dimensão territorial 
à atuação de políticas públicas nacionais, 
assim como evidenciará o caráter estraté-
gico dessas áreas, dentro do macrodesafio 
de “preservar a integridade e a soberania 
nacional”. O PT “Mar, Zona Costeira e An-
tártida” é constituído por 8 Objetivos que 
abrangem diversas ações do PSRM, LEPLAC, 
GI-GERCO e PROANTAR, com foco na pes-

quisa, desenvolvimento sustentável, preser-
vação e gestão ambiental, monitoramento 
oceanográfico e climatológico, formação de 
recursos humanos e mentalidade marítima, 
expressas nas 19 Iniciativas, distribuídas em 
Objetivos e apoiadas por Ações Orçamen-
tárias. Além desses conceitos, foram esta-
belecidas Metas e Indicadores para cada 
Objetivo, bem como os respectivos órgãos 
responsáveis pelas coordenações de suas 
implementações. 
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Exposições e Palestras

GI-GErCo/ProMar

(AL), Itajaí e Porto Belo (SC) e Guarujá (SP) e 
audiência pública para aprovação do Plano 
de Gestão Integrada no município de Entre 
Rios (BA). Entre os dias 5 a 9 de março  foi 
realizada a 1ª Oficina do Projeto Orla no 
município de Aracruz, no Estado do Espírito 
Santo.

A Ação Promoção da Mentalidade Marí-
tima - PROMAR, com o objetivo de mobilizar 
a população brasileira para o engajamento 
na preservação do mar e na utilização sus-
tentável  e racional de seus recursos, par-
ticipou das seguintes atividades no último 
quadrimestre:   

- XVII Congresso Brasileiro de Engenha-
ria de Pesca, com a exposição “A Amazônia 
Azul”, no Centro de Convenções da Amazô-
nia, no período de 27 de novembro a 29 de 
dezembro de 2011, em Belém - PA;

- Semana da Marinha em Salvador - BA,  

O Projeto de Gestão Integrada da Orla 
Marítima - Projeto Orla, é uma ação conjunta 
entre a Secretaria do Patrimônio da União/
MP e o Ministério do Meio Ambiente que 
objetiva articular ações de ordenamento da 
ocupação urbana e de incentivo ao turismo, 
dentre outras, garantindo a proteção ao 
meio ambiente e a correta destinação dos 
imóveis da União. O Projeto Orla atua no 
planejamento do uso e ocupação da orla 
brasileira por meio do envolvimento de 
atores locais, como base no pacto federativo 
entre os três níveis de governo - municipal, 
estadual e federal – e a sociedade civil 
organizada. 

Nos últimos anos, o Projeto Orla vem 
expandindo sua atuação, cobrindo hoje 
cerca de 25% dos municípios costeiros 

Projeto Orla
e ampliando sua base temática, com a 
adaptação da metodologia para as orlas 
fluviais e estuarinas. Atualmente 15 
Comissões Técnicas Estaduais (CTEs) estão 
institucionalizadas ou em processo de 
formação. As CTEs vêm sendo fortalecidas 
por meio de capacitações de seus membros 
e de apoio institucional da Coordenação 
Nacional do Projeto Orla, participando das 
oficinas de elaboração do Plano de Gestão 
Integrada nos municípios costeiros. 

Os gestores costeiros dos estados com 
sedes da Copa 2014 foram mobilizados com 
o objetivo de discutir as ações convergentes 
na preparação do evento. 

Em 2011, foram realizadas oficinas do 
Projeto Orla nos municípios de Campos 
dos Goytacases (RJ), Barra de São Miguel 

1º Seminário sobre Gestão Ambiental Portuária 
com Foco em Resíduos 

A Agência Nacional de Transportes Aqua-
viários (ANTAQ), em parceria com a Secretaria 
Especial de Portos (SEP), promoveu nos dias 8 
e 9 de novembro, em Brasília, o 1º Seminário 
sobre Gestão Ambiental Portuária com Foco 
em Resíduos.

Nessa discussão foram apresentadas 
novas tecnologias de gerenciamento e des-
tinação de resíduos sólidos, além dos aspec-
tos legais envolvidos, como as Convenções 
Internacionais. Como destaque, foram en-
focadas as premissas delineadas pela Lei nº 

12.305/2010, que recentemente instituiu a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, como 
objeto de palestra do MMA. 

Foram apresentadas e discutidas a Re-
solução nº 2.190-ANTAQ, que traz regras so-
bre a Retirada de Resíduos de Embarcações 
nas Áreas Portuárias, e o Estudo de Estrutu-
ração de Rede de Pesquisa para execução 
do Programa de Conformidade do Geren-
ciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes 
Líquidos nos Portos Marítimos Brasileiros, 
desenvolvido pela SEP.

Cabe ressaltar, ainda, que a ANVISA 
apresentou as ações de atendimento ao 
Regulamento Sanitário Internacional (RSI) 
e Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 
Efluentes Líquidos gerados nas Atividades 
Portuárias.

O IBAMA, por sua vez, tratou dos aspec-
tos contidos no “Licenciamento Ambiental 
Federal de Empreendimentos Portuários”.

com a exposição “O Brasil na Antártica e a 
Amazônia Azul”, na Capitania dos Portos da 
Bahia, no período de 02 a 06 de dezembro 
de 2011; 

- Semana da Marinha em Porto Alegre, 
com a exposição “O Brasil na Antártica e a 
Amazônia Azul”, no aeroporto da cidade, no 
período de 12 a 15 de dezembro de 2011;

- a convite da Diretoria de Ensino da 
Marinha, proferiu palestras no Auditório do 
Serviço de Seleção de Pessoal da Marinha, 
na cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 
28 e 29 de fevereiro de 2012, como parte 

das ações de divulgação do conceito Amazô-
nia Azul aos integrantes do Sistema de Ensino 
Naval.

Visando, ainda, estimular o desenvol-
vimento de uma mentalidade marítima 
entre as crianças e os jovens brasileiros o 
PROMAR doou lilvros, cartilhas, mídias com 
vídeos institucionais e “banners” versando 
sobre as ações da CIRM na Amazônia Azul e no 
Continente Antártico, para vinte e duas insti-
tuições de ensino e organizações militares, em 
apoio às suas atividades sócio - educativas. 

 Oficina do  Projeto Orla


