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Introdução

Às vésperas de completar 30 anos, o Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) vive um

momento de repensar o seu futuro e orientar suas prioridades de acordo com as necessidades da

comunidade científica, da sociedade brasileira e dos interesses nacionais. É chegado o momento de

avaliar e depurar as experiências e os conhecimentos adquiridos nas diversas frentes de trabalho

atuantes na região antártica. Com isso, busca-se direcionar e investir esforços e recursos do

Programa em atividades científicas, buscando a fronteira do conhecimento e considerando temas

estratégicos e prioritários para os interesses nacionais e os compromissos internacionais do Brasil

com relação às Ciências Antárticas e à Antártica propriamente dita.

Neste contexto, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) decidiu criar,

em 26 de agosto de 2010, pela Resolução nº 2/2010, o Grupo de Trabalho (GT) para a proposição

de um planejamento estratégico para o PROANTAR, com a finalidade de indicar rumos e ações, de

curto, médio e longo prazos, a serem tomados para preparar o Programa para enfrentar os desafios

futuros, em todos seus campos de atuação.

Em 23 de novembro de 2010, o Secretário da CIRM instituiu, pela Portaria nº 76/SECIRM,

o GT com prazo de 180 dias para a realização dos trabalhos, prorrogados por mais 120 dias, em 28

de abril de 2011, pela Resolução nº 4/2011 da CIRM. As quatro primeiras reuniões foram realizadas

em 29 de novembro de 2010, 10 de dezembro de 2010, 27 de janeiro de 2011 e 23 de fevereiro de

2011, sendo seguidas de oito reuniões em formato de oficinas moderadas por especialista

contratada, nos dias 14 de abril de 2011, 24 e 25 de maio de 2011, 27 e 28 de julho de 2011 e 30 e

31 de agosto e 1 de setembro de 2011.

Ao longo desse período, participaram dos trabalhos representantes da SECIRM, MRE,

MCTI, MMA, MEC, MTur, CNPq, CAer, CGEE, e os delegados do Brasil no SCAR (cientistas

membros do CONAPA/MCTI).

O planejamento estratégico teve enfoque participativo, construído coletivamente, a partir de

perguntas norteadoras que instigaram a reflexão e a convergência de entendimentos. As ideias,

conhecimentos e experiências de cada integrante do GT constituíram a matéria prima do trabalho.

Para atingir o resultado que ora se apresenta foi fundamental a participação de pessoas com

capacidade e condições de contribuir positivamente em direção à construção de convergências para

tomadas de decisões coletivas de qualidade.

Durante as quatro primeiras reuniões preparatórias foram definidas as metodologias e

ferramentas de trabalho e iniciada a busca de informações que embasaram as discussões

preliminares. Neste período, foram também instalados quatro Subgrupos de Trabalho (SGT)

temáticos, a saber: SGT Científico, coordenado pelo MCTI; SGT Ambiental, coordenado pelo

MMA; SGT Político, coordenado pelo MRE; e SGT Operacional, coordenado pela SECIRM. Os
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coordenadores dos SGT utilizaram consultas amplas, orientadas e sistematizadas, cujos resultados

foram consolidados e apresentados à Plenária do GT.

As reuniões e oficinas ocorreram na sala de reuniões da CIRM, seguindo a programação a

seguir:

DATA DO EVENTO PAUTA

29 de novembro de 2010

10 de dezembro de 2010

27 de janeiro de 2011

23 de fevereiro de 2011

- Definição de metodologias e ferramentas de trabalho
- Instalação de Sub-Grupos de Trabalho (SGT) temáticos:
SGT Científico, coordenado pelo MCTI
SGT Ambiental, coordenado pelo MMA
SGT Político, coordenado pelo MRE
SGT Operacional, coordenado pela SECIRM

- Levantamento de informações preliminares, com consultas externas
sobre a Matriz FOFA no âmbito dos SGT.

14 de abril de 2011

- Retrospectiva do PROANTAR, SECIRM
- Orientação: linha lógica de construção do Direcionamento

Estratégico
- Análise FOFA
- Encaminhamentos

24 e 25 de maio de 2011

- Monitoramento dos encaminhamentos da Oficina anterior
- Alinhamentos e entendimentos iniciais: atualização do diagrama do

PROANTAR, Memória Organizacional, Diretrizes Científicas,
Regulamentação do Protocolo de Madri.

- Complementação da Análise FOFA
- Construção da Visão de Futuro
- Revisão dos Objetivos do PROANTAR
- Construção do Direcionamento Estratégico: Marco Lógico (início

do desenho da estratégia)
- Encaminhamentos

26 e 27 de julho de 2011

- Monitoramento dos encaminhamentos da Oficina anterior
- Considerações acerca do direcionamento estratégico
- Apresentação da “Expedição Criosfera 1” ao interior do Continente

Antártico no verão 2011/2012 (INCT da Criosfera)
- Apresentação do estudo sobre produtividade científica do

PROANTAR e da estrutura da consulta aos pesquisadores sobre
temas e questões relevantes referentes às fronteiras científicas do
PROANTAR para 2012-2022.

- Revisão e Ajuste no Direcionamento Estratégico
- Identificação de Ações Estratégicas – por objetivo
- Encaminhamentos

30 e 31 de agosto e
01 de setembro de 2011

- Monitoramento dos encaminhamentos da Oficina anterior
- Apresentação dos resultados da consulta aos pesquisadores sobre

fronteiras científicas do PROANTAR para 2012-2022 pelo MCTI
- Alinhamento de entendimentos sobre Monitoramento Ambiental
- Revisão e ajustes no Direcionamento Estratégico
- Atualização das Ações – por Objetivo
- Priorização: Aplicação da metodologia GUT
- Construção da Matriz de Cooperação Interinstitucional
- Atualização da estrutura do Relatório (versão GT)
- Redação do esboço do Relatório
- Revisão do esboço do Relatório
- Encaminhamentos finais
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A metodologia de planejamento adotada nas oficinas considerou o perfil dos participantes e

a trajetória até então percorrida pelos membros do GT. A partir da análise de situação feita por meio

da metodologia FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) (Anexo A) e da perspectiva

de aplicação da metodologia GUT/FGV (Gravidade, Urgência e Tendência) para priorização de

ações, a decisão do Grupo foi a de aplicar a metodologia de planejamento conhecida como Marco

Lógico. Tal método sistematiza o pensamento estratégico em uma matriz lógica de apresentação da

estratégia a ser implementada (objetivos superior e específico, resultados e ações estratégicas; e

pressupostos adotados).

À matriz foi acrescentado o planejamento dos objetivos de gestão, considerando como

pilares os pré-requisitos necessários para que a estratégia seja implementada. Complementando o

direcionamento estratégico, foram realizadas: (i) a priorização de ações com a utilização da

metodologia GUT, o que possibilitou indicar ações de curto, médio e longo prazos; e (ii) a análise

de cooperação interinstitucional sistematizada também em uma matriz.

Entretanto, para ser posto em prática, o planejamento estratégico deverá ser sucedido de

planejamentos nos níveis abaixo e estudos complementares sobre assuntos específicos dentro de

cada instituição integrante do PROANTAR, bem como pelo aprimoramento da gestão

compartilhada, com eficiência e efetividade da comunicação e da memória corporativa. A avaliação

e o monitoramento periódicos sobre a condução do Programa, identificando lições aprendidas,

devem contribuir para retroalimentar planejamentos atuais e futuros. Tudo isso necessita ser

compartilhado para qualificar e fortalecer tanto a rede de gestores como promover a gestão de

excelência do PROANTAR.

Para sua melhor compreensão, este documento está organizado da seguinte forma:

 Introdução
 Contextualização
 Diretrizes para o PROANTAR
 Visão de Futuro
 Direcionamento Estratégico do PROANTAR/Marco Lógico do PROANTAR 2012-2022
 Recomendações Finais do Grupo de Trabalho
 Anexos
 Ficha Técnica
 Referências Bibliográficas
 Glossário
 Siglas e Abreviaturas
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Contextualização

Sistema do Tratado da Antártica
Sistema Antártico Brasileiro

SISTEMA DO TRATADO DA ANTÁRTICA

Uma das características mais marcantes da Ciência Antártica é o contexto internacional em

que ela, desde o início, se organizou e se instituiu. Esse quadro não decorre apenas dos diversos e

relevantes componentes de natureza científica associados à região, mas, sobretudo, dos essenciais

elementos de cunho político que precisam interagir e se articular por força das inevitáveis

complementaridades existentes no binômio política-ciência quando se trata do continente austral.

As evidentes dificuldades (logísticas, operacionais, humanas, financeiras, ambientais etc.)

envolvidas para a execução de pesquisas científicas na Antártica, as dimensões e a magnitude da

região e os riscos constantes e extremos que cercam quaisquer atividades em áreas remotas e

inóspitas, se constituem em permanentes estímulos e desafios para a articulação política e a

cooperação internacional entre os atores interessados. Todavia, tais iniciativas só passaram a lograr

êxito após a Segunda Guerra Mundial, quando foi superado o período de competição estabelecida

entre as diversas expedições científicas nacionais, até então motivadas por interesses territorialistas

naquele Continente.

Contudo, algumas experiências pontuais de cooperação científica internacional ocorreram

durante a organização dos Anos Polares de 1882/83 e 1932/33. Em 1950, o então denominado

Conselho Internacional de Uniões Científicas (hoje Conselho Internacional para Ciência -

International Council for Science, ICSU), discutiu a proposta de realizar o Terceiro Ano Polar

Internacional. Por sugestão da Organização Meteorológica Mundial (WMO), o conceito de Ano

Polar pôde ser estendido para todo o globo, nascendo assim o Ano Geofísico Internacional (AGI),

que veio a se realizar entre julho de 1957 e dezembro de 1958.

O significativo sucesso do AGI 1957/58 proporcionou, então, bases concretas para uma

nova fase de investigação científica do continente austral, fundamentada na liberdade investigativa,

no intercâmbio de dados entre programas antárticos e no estímulo à colaboração internacional entre

cientistas. Tais iniciativas contribuíram para consolidar o tão desejável e promissor ambiente de paz

e cooperação entre as nações interessadas nas ciências antárticas. Neste mesmo período, 1957, o

ICSU aprovou a criação do Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica (Scientific Committee on

Antartic Research, SCAR), formado por delegados de diversos países engajados em pesquisas

antárticas.

Foram estes marcos importantes que asseguraram o desenvolvimento da pesquisa antártica,

tendo deles participado os seguintes países: Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos,

França, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, República Sul Africana e a extinta União das

Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje representada pela Rússia.
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Após o AGI, os países atuantes na Antártica mantiveram suas estações polares ativas,

reafirmando seu interesse na região. Isso motivou, em 1958, a convocação dos Estados Unidos para

que as Partes envolvidas participassem da Conferência de Washington, DC, para discutir o futuro do

Continente. Como resultado desta conferência, os doze países participantes vieram a assinar, em 1º

de dezembro de 1959, o Tratado da Antártica, que entrou em vigor em 23 de junho de 1961.

O Brasil só veio a aderir ao Tratado da Antártica em 1975. Em 12 de janeiro de 1982 foi

criado o Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) e, no mesmo ano, foi realizada a primeira

expedição antártica brasileira ao Continente, tendo se tornado Membro Consultivo do Tratado em

1983, e, em 06 de fevereiro de 1984, foi inaugurada a Estação Antártica Comandante Ferraz

(EACF), fixando permanentemente a bandeira do Brasil na Antártica.

Nos anos subsequentes, outros acordos internacionais vieram se somar ao Tratado na busca

de estabelecer marcos regulatórios para as diversas atividades humanas na região, compondo o

arcabouço legal que hoje se denomina Sistema do Tratado da Antártica (STA). Tendo em vista que o

STA constitui o contexto político no qual a pesquisa sobre a Antártica tem lugar, considera-se útil

representá-lo esquematicamente (figura 1), apresentando-o sucintamente a seguir.

Figura 1. Esquema do STA.

Tratado da Antártica (TA)

Instrumento do Direito Internacional que vigora desde 1961, o Tratado da Antártica (TA)

regula a atuação dos países e indivíduos na região antártica. As Reuniões Consultivas do Tratado da

Antártica (Antarctica Treaty Consultative Meeting, ATCM) são realizadas anualmente, hospedadas
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pelas Partes Consultivas de acordo com a ordem alfabética do nome dos países (em inglês). As

Medidas, Decisões e Resoluções são aprovadas por consenso na ATCM, visando implementar os

princípios e estabelecer normas e diretrizes para a gestão do Tratado da Antártica e do Protocolo

sobre Proteção do Meio Ambiente (Protocolo de Madri), bem como para o funcionamento da

própria ATCM. Decisões abordam questões organizacionais internas da ATCM; Resoluções são

textos exortatórios e não juridicamente vinculantes para as Partes Consultivas; Medidas são

juridicamente vinculantes para as Partes Consultivas, tão logo sejam aprovadas.

Os principais dispositivos do TA se caracterizam por:

 assegurar a liberdade de pesquisas, cujos resultados devem ser permutados e tornados

livremente utilizáveis, estando prevista a presença de observadores das Partes Contratantes com

acesso irrestrito a qualquer tempo e em qualquer lugar, aí incluídas todas as estações, instalações e

equipamentos existentes na Antártica;

 exortar as Partes Contratantes a empregarem esforços apropriados, em conformidade com

a Carta das Nações Unidas, para que ninguém exerça na Antártica qualquer atividade contrária aos

princípios do Tratado;

 definir a área de jurisdição do Tratado como aquela situada ao sul de sessenta graus de

latitude sul, incluindo as plataformas de gelo, ressalvando, contudo, a preservação do direito

internacional aplicável ao alto-mar;

 admitir a modificação ou emenda do Tratado a qualquer tempo, por acordo unânime das

Partes, ou depois de decorridos trinta anos de vigência (1991), por maioria, mediante convocação de

uma conferência de revisão, por solicitação de qualquer uma das Partes Contratantes;

 estabelecer que nenhuma nova reivindicação, ou ampliação de reivindicação existente,

relativa à soberania territorial na Antártica, será apresentada enquanto o presente Tratado estiver em

vigor;

 eleger o governo dos Estados Unidos como depositário dos instrumentos de ratificação do

Tratado e conceder a possibilidade de adesão a qualquer Estado que seja membro das Nações

Unidas;

 permitir que equipamento ou pessoal militar possa ser introduzido na região, desde que

para pesquisa científica ou para qualquer outro propósito pacífico; e

 proibir a realização de explosões nucleares e o depósito de resíduos radioativos (primeiro

acordo nuclear internacional).

Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica (SCAR)

De natureza não-governamental, o Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica (SCAR) foi

instituído em 1957 com o objetivo de promover e coordenar as atividades científicas sobre a região

antártica e seu papel no planeta Terra. As discussões e articulações científicas do SCAR são
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conduzidas por Grupos Científicos Permanentes (Scientific Steering Committees, SSG), que

representam os domínios científicos atuantes na Antártica. Adicionalmente, o Comitê atua como

órgão assessor independente dentro do Sistema do Tratado em assuntos técnico-científicos.

Convenção sobre Conservação das Focas Antárticas (CCAS)

A Convenção sobre Conservação das Focas Antárticas (CCAS), assinada em 1972, entrou

em vigor em 1978 e proporciona mecanismos para a proteção, pesquisa e monitoramento das

populações e a regulamentação do manejo e captura responsável das focas antárticas, de forma a

manter o equilíbrio do ecossistema da Antártica.

Convenção sobre Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos (CCAMLR)

Vigorando desde 1982 em conformidade com as disposições do Tratado da Antártica, a

Convenção sobre Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos (CCAMLR) é um acordo

inovador sobre utilização de recursos vivos, sobretudo por ser o primeiro instrumento internacional

a adotar a abordagem ecossistêmica para o manejo da pesca comercial no Oceano Austral, definindo

espécies protegidas, métodos e limites de captura, bem como mecanismos de controle e inspeção.

Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais (COMNAP)

Criado em 1988, a partir do antigo Grupo de Trabalho sobre Logística e Operações do

SCAR, o Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais (COMNAP) foi formalmente

reconhecido como integrante do STA em 1997, na qualidade de Observador, e proporciona

assessoria à ATCM em assuntos técnicos, práticos e não-políticos relacionados à implementação de

atividades científicas e seu apoio logístico, sobre aspectos operacionais, de cooperação científica, de

segurança, tecnológicos e para troca de informações.

Convenção sobre a Regulamentação das Atividades sobre Recursos Minerais

Antárticos (CRAMRA)

A minuta da Convenção sobre a Regulamentação das Atividades sobre Recursos Minerais

Antárticos (CRAMRA) foi proposta em 1988. Seu objetivo era criar um regime de exploração de

recursos minerais antárticos que fosse compatível com o Tratado da Antártica. No final das

negociações da CRAMRA, França e Austrália, apoiadas por vários grupos ambientalistas, relutaram

em assinar a Convenção, pois se tratava de um sistema de exploração de recursos minerais da

Antártica em detrimento do meio ambiente, enfraquecendo a proteção dos recursos vivos do

continente. Tal recusa impediu que a CRAMRA entrasse em vigor, já que as decisões no STA

devem ser unânimes. A Convenção foi efetivamente abandonada em 1991, com a assinatura do

Protocolo sobre Proteção do Meio Ambiente do Tratado da Antártica (Protocolo de Madrid).
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Protocolo ao Tratado da Antártica sobre Proteção do Meio Ambiente (Protocolo de

Madri)

Aprovado em 1991, durante a XI Reunião Consultiva Especial do Tratado da Antártida

(Special ATCM) realizada em Madri, o Protocolo ao Tratado da Antártica sobre Proteção do Meio

Ambiente (Protocolo de Madri) entrou em vigor em 1998 e visa proteger o meio ambiente e os

ecossistemas antárticos em benefício de toda a humanidade, declarando a Antártica como continente

devotado à paz e à ciência. O Protocolo de Madri substitui e amplia as Medidas Acordadas para a

Conservação da Fauna e Flora Antárticas, anteriormente adotadas pelas Partes do Tratado,

ampliando a proteção ambiental para toda a região antártica. Ele prevê procedimentos em relação a

assuntos como eliminação de resíduos e de poluição marinha, avaliação de impacto ambiental e

conservação da fauna e flora antárticas.

Ainda, estabelece que ele possa ser modificado a qualquer tempo, por acordo unânime das

Partes, ou depois de decorridos cinquenta anos de vigência (2048), mediante convocação de uma

conferência de revisão, por solicitação de qualquer uma das Partes Contratantes.

O artigo 7 do Protocolo proíbe qualquer atividade relacionada com recursos minerais,

exceto para pesquisa científica. Para que ele seja modificado, no curso de uma conferência de

revisão, necessita a proposta vir acompanhada de um regime jurídico compulsório sobre as

atividades relativas aos recursos minerais antárticos, contendo as modalidades e condições com que

elas se processariam.

Comitê para Proteção do Meio Ambiente (CEP)

Instituído pelo Protocolo de Madri, o Comitê para Proteção do Meio Ambiente (CEP) tem

como função formular recomendações às Partes sobre a implementação do Protocolo, para sua

apreciação nas ATCM.

Reunião de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL)

Ainda que não formalmente integrada ao STA, a RAPAL é considerada como apêndice

essencial ao Sistema no âmbito da América Latina, principalmente como fórum de articulação

desses países atuantes na Antártica, em temas administrativos, logísticos e de interface com as

pesquisas científicas.

SISTEMA ANTÁRTICO BRASILEIRO (SAB)

As atividades de pesquisa científica, apoio logístico e outras que o Brasil desenvolve na

Antártica compõem o chamado Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) que, por sua vez, se

insere num quadro institucional complexo, no qual atuam articuladamente diversos órgãos
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governamentais federais que compõem o que se convencionou chamar de Sistema Antártico

Brasileiro (SAB).

Entre os gestores do PROANTAR, deve ser destacada a Comissão Interministerial para os

Recursos do Mar (CIRM), responsável pela administração geral do Programa e que congrega os

principais atores institucionais.

Dado que o SAB é o espaço em que o PROANTAR se desenvolve em suas diferentes

expressões, considera-se necessário à sua melhor compreensão representá-lo esquematicamente

(figura 2), apresentando-o sucintamente a seguir.

Figura 2. Esquemático do SAB.

Política Nacional para Assuntos Antárticos (POLANTAR)

A POLANTAR, aprovada pelo Decreto nº 94.401, de 03 de junho de 1987, visa à

consecução dos objetivos do Brasil em relação à Antártica, levando em consideração os

compromissos assumidos pelo País no âmbito do STA.
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Comissão Nacional para Assuntos Antárticos (CONANTAR)

A CONANTAR, criada em 1982, é o órgão colegiado de caráter permanente, coordenada

pelo Ministério das Relações Exteriores, tem a finalidade de assessorar o Presidente da República

em temas políticos sobre a Antártica e na consecução da POLANTAR e de outras políticas

relacionadas.

Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas (CONAPA)

Criado em 1996, é um Comitê consultivo de caráter permanente, composto pela

representação de cientistas e gestores públicos, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia

& Inovação, com a função de assessorar o Ministro da C,T&I em assuntos relacionados à política

científica e tecnológica para a Antártica, no âmbito do PROANTAR e em consonância com a

POLANTAR.

Subcomissão para o PROANTAR

Coordenada pelo Secretário da CIRM, a Subcomissão para o PROANTAR tem caráter

permanente, e se apoia na estrutura administrativa da Secretaria da CIRM (SECIRM/Marinha do

Brasil) para a realização de suas tarefas. Foi criada com a finalidade de assessorar a CIRM na

condução do PROANTAR, devendo ter a participação de representantes de instituições que tenham

ações previstas no PROANTAR, ou que tenham participação na implementação do Programa, ou

ainda, de qualquer outra entidade, por convite da Subcomissão, para tratar de assuntos específicos.

Hoje, a Subcomissão para o PROANTAR é constituída por representações do MCTI, MMA, MRE,

MTur, MEC, CNPq, além da SECIRM. As atividades da Subcomissão são subsidiadas por três

Grupos Assessores do PROANTAR: Grupo de Assessoramento (GA), Grupo de Avaliação

Ambiental (GAAm) e Grupo de Operações (GO).

Grupo de Assessoramento (GA)

O GA, coordenado pelo MCTI, presta assessoria científica, em articulação com o Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nas atividades de seleção e

acompanhamento dos projetos de pesquisa, bem como no apoio financeiro, institucional e político

às atividades científicas antárticas brasileiras, em nível nacional e internacional.

Grupo de Avaliação Ambiental (GAAm)

O GAAm, coordenado pelo MMA, é responsável por avaliar os impactos sobre o meio

ambiente antártico referentes às atividades científicas, operacionais, logísticas, turísticas e quaisquer

outras, governamentais ou não, em consonância com o Protocolo de Madri.
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Grupo de Operações (GO)

Coordenado pela SECIRM, o GO contribui para o planejamento, coordenação e execução

das Operações Antárticas (OPERANTAR), inclusive para o seu próprio processo de avaliação e

aprimoramento. A estrutura operacional para a execução das OPERANTAR é composta pela

Estação Antártica Comandante Ferraz, por refúgios, acampamentos, Estações de Apoio Antártico,

navios e helicópteros da Marinha do Brasil, aviões da Força Aérea Brasileira, além de outros meios

disponíveis.

Instituições de Pesquisa

As Instituições de Pesquisa envolvidas com o PROANTAR são as universidades e os

institutos de pesquisa científica e tecnológica, representados no Programa por cientistas e

pesquisadores a eles vinculados, bem como seus respectivos projetos, grupos e redes de pesquisa

atuantes em temas referentes à Antártica e ao Oceano Austral, como, por exemplo, os Institutos

Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) antárticos.

O Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT) visa mobilizar e

agregar, de forma articulada, grupos de pesquisa em áreas de fronteira da ciência e em áreas

estratégicas para o desenvolvimento sustentável do País, como definidas no Plano de Ação para

Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI); impulsionar e desenvolver a pesquisa científica e

tecnológica de ponta associada a aplicações que promovam a inovação e o espírito empreendedor,

entre outros objetivos gerais.

A criação de INCT conta com apoio financeiro e institucional do CNPq/MCTI, da

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC) e de Fundações

Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAP), do Ministério da Saúde (MS) e do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Os atuais INCT relevantes e estratégicos para o PROANTAR (aprovados pelo Edital

15/2008 – CNPq/MCTI) são:

 INCT da Criosfera (INCT Crio) que se dedica ao estudo da variabilidade de diferentes

componentes da massa de gelo planetária (gelo marinho antártico, geleiras e o manto de gelo

antártico, geleiras andinas e permafrost) e suas respostas a mudanças climáticas;

 INCT Antártico de Pesquisa Ambiental (INCT APA) que visa implementar uma rede

de monitoramento atmosférico e oceânico na região antártica; e

 INCT para Mudanças Climáticas (INCT MC) visa implantar e desenvolver uma

abrangente rede de pesquisas interdisciplinares sobre mudanças climáticas, contando com a

cooperação de vários grupos de pesquisa do Brasil e do exterior.
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Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)

O PROANTAR, aprovado pela CIRM em 1982, institui e organiza o apoio nacional à

realização de pesquisas científicas em diversas áreas do conhecimento sobre a região antártica, de

forma a respaldar a condição do Brasil como Membro Consultivo do Tratado da Antártica e, por

conseguinte, assegurar a participação brasileira nos processos decisórios relativos ao futuro daquele

continente.

São objetivos do PROANTAR:

 contribuir para a consecução dos objetivos brasileiros estabelecidos pela POLANTAR;

 promover pesquisa diversificada, de alta qualidade, com referência a temas antárticos

relevantes;

 contribuir para a plena participação do Brasil em todos os atos internacionais e em

instituições do STA, bem como em outros organismos e reuniões internacionais que tratem de temas

antárticos;

 promover a presença brasileira na Antártica, demonstrando o firme interesse do Brasil

naquela região;

 contribuir para a busca de cooperação internacional, visando alcançar os objetivos de

interesse nacional na Antártica, por meio da participação em programas internacionais de pesquisa e

de entendimentos bilaterais ou multilaterais;

 contribuir com a promoção da proteção do meio ambiente antártico e da preservação de

seus ecossistemas dependentes e associados, em todas as atividades brasileiras na Antártica,

cooperando ativamente com o esforço internacional para este fim;

 desenvolver tecnologias, visando à minimização do impacto da presença humana no

ambiente antártico, bem como das condições de habitabilidade e segurança para os usuários das

instalações permanentes e temporárias brasileiras na Antártica;

 incentivar a formação de recursos humanos com capacidade em assuntos antárticos e de

grupos de pesquisa capazes de conduzir investigação científica de elevada qualidade no ambiente

antártico; e

 priorizar, sobre todas as atividades, a segurança e as boas condições de trabalho, visando

àqueles que, sob o planejamento do Programa, venham a atuar na Antártica.

São metas do PROANTAR:

 desenvolver pesquisa diversificada, de alta qualidade, com referência a temas antárticos

relevantes, especialmente, os que tenham repercussão global e aqueles que afetam ou possam vir a

afetar a população e o território brasileiros;
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 obter e produzir dados tecnológicos e científicos, sobretudo de fenômenos cuja influência

alcance o território brasileiro, ou que sejam relevantes para o ser humano, ou que tenham aplicações

práticas ao País;

 apoiar a formação, o aperfeiçoamento e a especialização de pesquisadores brasileiros em

assuntos antárticos, bem como apoiar a complementação da formação de cientistas e técnicos em

temas e áreas de conhecimento de interesse para o Brasil;

 incentivar e prover os meios para dar ênfase à representatividade brasileira, no que tange à

ciência antártica, em eventos e reuniões científicas internacionais;

 capacitar o País na ampliação dos meios que permitam a expansão das pesquisas

científicas e tecnológicas no mar e no continente antárticos;

 desenvolver soluções tecnológicas e especificar procedimentos que contribuam para a

minimização do impacto ambiental das atividades brasileiras na Antártica, sejam elas de qualquer

natureza, inclusive as científicas, logísticas ou de turismo;

 promover um sistema central de informações científicas, ambientais e logísticas adequado

ao planejamento e à execução das medidas de proteção ao meio ambiente antárticos;

 desenvolver programas de monitoramento ambiental nas áreas de atividade do Brasil na

Antártica; e

 apoiar atividades educacionais em todos os níveis, inclusive com intercâmbio acadêmico

internacional.
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Diretrizes para o PROANTAR

Neste capítulo do Relatório foram selecionados e apresentados, de forma sucinta, alguns

documentos importantes que norteiam ou poderão vir a contribuir com o PROANTAR, a saber.

Plano Brasil 2022

O Plano Brasil 2022, planejamento estratégico de longo prazo para o Brasil, produzido pela

Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República em dezembro de 2010,

estabeleceu diretrizes para quatro áreas, visando assegurar a posição de destaque do País na

América do Sul e no mundo. Nessas áreas, existem diretrizes e metas que tem conexão estratégica

com as atividades desenvolvidas pelo PROANTAR, a saber:

1) Economia

 elevar o dispêndio total em pesquisas e desenvolvimento para 2,5% do PIB;

 elevar o dispêndio privado em pesquisas e desenvolvimento para 1% do PIB;

 dobrar o número de bolsas concedidas pelo CNPq e pela CAPES;

 ter 450 mil pesquisadores;

 alcançar 5% da produção científica mundial;

 decuplicar o número de patentes;

 decuplicar o número de empresas inovadoras;

 ampliar a oferta de informação meteorológica; e

 aumentar em 50% a captura sustentável da pesca.

2) Sociedade

 garantir a segurança alimentar a todos os brasileiros.

3) Infraestrutura

 tratar de forma ambientalmente adequada 100% dos resíduos sólidos.

4) Estado

 consolidar a articulação política com países em desenvolvimento;

 reforçar parcerias estratégicas com países desenvolvidos; e

 consolidar arranjos institucionais de cooperação .

Política Nacional para Assuntos Antárticos (POLANTAR)

A POLANTAR define diretrizes que orientam as atividades do PROANTAR, entre as quais

se destacam:

 participação do Brasil em todos os atos e organismos internacionais que compõem o STA;

 continuidade e ampliação do PROANTAR como fundamento da inclusão do Brasil entre

as Partes Consultivas do Tratado, objetivando:
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amplo conhecimento científico da região antártica em seus diversos aspectos,

incrementando as pesquisas nacionais na Antártica com envolvimento crescente de

cientistas brasileiros;

levantamento, identificação e prospecção de recursos naturais antárticos e a

obtenção de dados sobre as potencialidades e possibilidades de aplicações científicas e

tecnológicas; e

promoção de avanços e inovações tecnológicas nacionais aplicáveis às

condições fisiográficas e ambientais do Continente Antártico e do Oceano Austral,

inclusive para as próprias atividades e estudos científicos e tecnológicos sobre recursos

naturais de interesse nacional.

 garantia da segurança e de condições adequadas de trabalho em todas as atividades

humanas conduzidas na Antártica, sob responsabilidade do PROANTAR.

Plano de Ação para Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI/MCTI)

A primeira edição do PACTI (2007-2010), promovido e coordenado pelo MCTI, com

expressivos e significativos resultados para o País, estabelece o Programa de C,T&I para a

Antártica, no qual se instituiu o apoio interministerial dos principais gestores do PROANTAR para

a realização das pesquisas antárticas.

Entre o final de 2010 e início de 2011, foi realizada a revisão e atualização do PACTI pelo

MCTI, com vistas à edição 2011-2015. Nesse sentido, foi elaborada, junto ao CONAPA, a proposta

do novo Programa de CT&I para a Antártica (2011-2015), em tramitação no MCTI. Tal proposta

objetiva apoiar a realização de pesquisas multidisciplinares e de excelência internacional sobre a

região Antártica e sua área adjacente, de forma a compreender os fenômenos locais presentes e

pretéritos, suas interações, influências e interrelações globais, bem como suas implicações para o

Brasil. Para tal, foram propostas ainda as seguintes Linhas Temáticas:

1. CT&I para Antártica

 apoiar a ampliação da área geográfica de atuação do PROANTAR na região antártica,

tendo em vista interesses de ordem científica;

 incentivar pesquisas que considerem as recomendações do Comitê Científico de Pesquisas

Antárticas - SCAR e de outras instâncias internacionais pertinentes;

 apoiar e acompanhar continuamente as atividades de pesquisa do PROANTAR;

 promover a avaliação periódica das atividades científicas do PROANTAR;

 apoiar a criação, desenvolvimento e manutenção de banco de metadados e de banco de

dados científicos georreferenciados sobre a Antártica; e
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 apoiar a divulgação de informações sobre a Antártica e resultados alcançados pelas

pesquisas aos tomadores de decisão e à sociedade brasileira.

2. Gestão administrativo-operacional

 aportar recursos financeiros para a atividade de coleta operacional de dados na Antártica,

Oceano Austral e áreas contíguas de importância para o Brasil;

 promover ampla e continuada formação e fixação de recursos humanos nas diversas áreas

de C,T&I antárticas;

 fomentar a participação de representantes das diversas áreas de C,T&I antártica na

composição das delegações brasileiras em reuniões internacionais do STA, em particular do SCAR;

e

 estimular a formação de parcerias científicas, intercâmbios e acordos multilaterais para a

pesquisa antártica entre o Brasil e outros países.

3. Gestão ambiental antártica

 apoiar a coleta operacional, manutenção e ampliação da série histórica de dados antárticos.

 apoiar a coleta de dados ao longo do manto de gelo antártico;

 implantar no continente antártico sítio de pesquisas ecológicas de longa duração,

articulado ao Programa de Ecologia de Longa Duração - PELD do MCTI/CNPq; e

 apoiar o monitoramento de longo prazo sobre impactos antrópicos e outras ações que

contribuam para a gestão ambiental adequada na Antártica.

Plano Estratégico do SCAR (2011 – 2016)

As diretrizes adotadas pelo SCAR para as pesquisas antárticas, em especial aquelas

inseridas no seu recente Plano Estratégico do SCAR (2011-2016), apontam para os Temas

Emergentes, Programas de Pesquisa e Sistemas de Observação, entre os quais destacamos aqueles

considerados interessantes ao direcionamento do PROANTAR:

Temas Emergentes:

a. Mudanças climáticas passadas, atuais e futuras;

b. Respostas sistemáticas da Antártica a mudanças;

c. Compreensão da biodiversidade da Antártica, evolução e ecologia;

d. Ligações e teleconexões entre regiões polares e o sistema Terra;

e. Pólos como ponto privilegiado de observação da Terra, do Geoespaço, do Sistema Solar e

além;

f. Exploração e modelagem da dinâmica do gelo e ambientes de subgelo; e

g. Observação e modelagem do oceano, gelo, atmosfera e criosfera.
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Programas de pesquisa instituídos pelo SCAR:

a. Antarctica and the Global Climate System (AGCS)

b. Evolution and Biodiversity in the Antarctic (EBA)

c. Antarctic Climate Evolution (ACE)

d. Astronomy and Astrophysics from Antarctica (AAA)

Sistemas de Observação instituídos pelo SCAR:

a. Southern Ocean Observing System (SOOS)

b. Cryosphere Observing System (CryOS)

A participação do Brasil no Ano Polar Internacional (2007-2009), patrocinado pelo ICSU e

pela WMO, contribuiu para o aumento da colaboração científica internacional e do acesso do País à

Antártica e, por intermédio do compartilhamento internacional da infraestrutura e recursos

logísticos, tornou possível a realização das primeiras missões brasileiras ao interior da Antártica.

Tal investimento possibilitou o crescimento do papel do País dentro do SCAR/ICSU, cujas

recomendações afetam o modo de operação e as ações de preservação ambiental dos países atuantes

na região antártica. No entanto, ressalta-se que entre o grupo Brasil-Rússia-Índia-China (BRIC), o

Brasil é aquele que menos investe na Antártica.
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Visão de Futuro 2022

A Antártica, o Brasil e o PROANTAR

A ANTÁRTICA, O BRASIL E O PROANTAR

A estabilidade do regime do STA, com a manutenção do “status quo” em questões como o

congelamento das reivindicações territoriais e a proibição da exploração dos recursos minerais na

Antártica, constitui fator importante para que o Brasil desenvolva continuamente ações naquela

região sem maiores percalços, na medida em que não se vislumbram significativas mudanças

políticas nos próximos 10 anos.

Na condição de Parte Consultiva do Tratado da Antártica, o País tem plenas condições de

influir nas decisões sobre o futuro do Continente Austral, bem como de usufruir dos resultados

advindos das pesquisas científicas lá desenvolvidas.

A Antártica continuará tendo papel essencial para os sistemas naturais globais como

reguladora térmica do planeta, controlando as circulações atmosféricas e oceânicas e influenciando

o clima e as condições de vida na Terra. Logo, as complexas inter-relações da Antártica e do

Oceano Austral com o resto do planeta continuarão sendo investigadas e compreendidas.

Entretanto, os crescentes interesses brasileiros no Atlântico Sul e, em particular, no

continente Antártico, guardam motivações estratégicas históricas, atuais e futuras, que transcendem

interesses exclusivamente científicos, sem, no entanto, prescindir deles de modo algum. Nesse

sentido, o conhecimento científico e tecnológico desenvolvido e acumulado será determinante para

avanços do País em direção às fronteiras científicas exploratórias rumo ao interior do Continente e

ao Oceano Austral, permitindo alavancar os potenciais encerrados nos recursos naturais marinhos e

continentais da Antártica.

Com área continental de aproximadamente 13,8 milhões de km2, detentora de recursos

naturais valiosos, inclusive por concentrar 70% da água doce do planeta, a região continuará sendo

um singular laboratório natural em relação a outras regiões da Terra. Considerando que o papel de

destaque de um país no âmbito do STA acompanha a qualidade das atividades científicas, sua

capacidade e abrangência investigativa, as articulações cooperativas internacionais e as “expertises”

acumuladas nesse processo, a liderança política desejada pelo Brasil deverá ser alcançada com a

execução de programas científicos de vanguarda e o aumento da capacidade de atuação no

continente. O resultado destes esforços será o papel distinto e influente do Brasil nos fóruns

internacionais associados ao STA.

Com isso, podemos identificar e definir a Visão de Futuro do PROANTAR.
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Propostas das Visões do Futuro

Visão de Futuro do PROANTAR

Ser um Programa de referência internacional com liderança dentro do STA, conquistada

pela qualidade das pesquisas científicas desenvolvidas, com ênfase naquelas que influenciem

o Brasil.

Nesse sentido, o PROANTAR deverá consolidar e ampliar a presença brasileira na região

antártica, conquistada nos últimos 30 anos, investindo em pesquisas científicas de qualidade, com

preservação do meio ambiente. O caráter multidisciplinar e a integração de esforços de

pesquisadores brasileiros de diferentes especialidades com a comunidade científica internacional

deverão continuar sendo fortemente estimulados, inclusive para ampliar a área geográfica de

atuação do PROANTAR. Tais esforços, por sua vez, alavancarão os avanços necessários na gestão,

infraestrutura e logística, incluindo melhores e novas instalações no continente antártico e nas ilhas,

além de navios polares e outros meios e equipamentos dedicados à pesquisa científica e tecnológica.

Os processos naturais incidentes sobre a região, por exercer profunda influência sobre o

clima global e, por consequência, os ecossistemas e a sociedade, brasileiros e sulamericanos, farão

a Antártica cada vez mais presente no cotidiano nacional. Os fenômenos que lá ocorrem têm afetado

diretamente a economia nacional devido a variações extremas do clima, especialmente a agricultura,

pesca, saúde, turismo, meio urbano, economia etc. A produtividade marinha do Atlântico Sul, por

exemplo, estará cada vez mais associada com os destinos do continente gelado e com os fenômenos

nele observados.

Assim, espera-se que o PROANTAR possa melhorar a qualidade de seus produtos e ampliar

suas aplicações práticas para a sociedade brasileira, a principal credora e, portanto, a que deverá ser

beneficiária direta das pesquisas antárticas, da seguinte forma:

 aprimoramentos da previsão sobre a atuação das “friagens” sobre o território brasileiro

(frentes frias antárticas que chegam a atingir até o sul da Amazônia) e produção de estudos de caso

e modelagens preventivas sobre impactos socioeconômicos na saúde e na agricultura

(hospitalizações por doenças pulmonares, prejuízos e quebras de safras agrícolas etc.);

 melhoria da previsão meteorológica nacional e dos modelos climáticos que incorporem os

processos atmosféricos antárticos e a variabilidade da área coberta por mar congelado no hemisfério

sul, essenciais para a precisão dos sistemas de modelagem;

 desenvolvimento de estudos prospectivos e de ações preventivas sobre o impacto das

mudanças globais na Antártica e suas consequências para o Brasil, em particular, sobre a

variabilidade climática, o aquecimento global, a ocorrência de desastres naturais e eventos extremos

incidentes sobre o território brasileiro, o derretimento do gelo, entre outros. A partir deles, os

serviços públicos para a gestão preventiva e corretiva de impactos dessa natureza, como a defesa
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civil, as administrações urbanas, costeiras, portuárias, as indústrias petrolíferas, mineral e pesqueira,

entre outros, poderão ser mais eficientes e eficazes em suas ações;

 investigação das variações de radiação solar decorrentes de mudanças químicas na

atmosfera e dos seus impactos no meio ambiente. Em particular, a manutenção de programas de

monitoramento do "buraco de ozônio" antártico e dos índices de radiação ultravioleta incidente na

população, nas culturas agrícolas e rebanhos brasileiros darão orientação sobre medidas preventivas

e atenuantes desses impactos na saúde pública e na economia;

 ampliação do conhecimento dos processos físicos da alta atmosfera antártica e das

interações com a radiação solar, e prevenção de ocorrências de interferência nas telecomunicações

(teletransmissão), na navegação por satélites e na administração das redes nacionais de energia

elétrica, evitando “apagões” (blackouts);

 ampliação e integração de conhecimentos sobre a diversidade, abundância e distribuição

da vida marinha, e sobre o ambiente antártico, para a compreensão dos mecanismos pelos quais

aquela região influencia a produtividade e biodiversidade dos oceanos ao largo do Brasil;

 aplicação dos conhecimentos sobre biodiversidade e mecanismos e processos adaptativos

dos organismos antárticos a condições extremas de frio, nas áreas médica e farmacêutica e no

desenvolvimento de bioprodutos;

 produção de conhecimentos e de massa crítica para subsidiar decisões e recomendações

políticas sobre a diversidade biológica e o uso sustentável dos recursos vivos marinhos, inclusive

para o posicionamento do Brasil em foros internacionais;

 integração das investigações geofísicas, geológicas e biológicas em estudos sobre o

Oceano Austral, visando ao entendimento da sua influência pretérita e atual sobre a margem

continental brasileira, ampliando com isso o conhecimento sobre recursos energéticos nacionais; e

 implementação de programa de comunicação social para fins educativos e de

conscientização pública a respeito da relevância da Antártica para o planeta, em especial para a

América do Sul e para o cotidiano socioeconômico e ambiental brasileiro.
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Direcionamento Estratégico/Marco Lógico do PROANTAR 2012-2022
Considerações Estratégicas

Objetivos Estratégicos e Resultados Esperados
Ações Estratégicas

Pressupostos
Indicação de Ações de Curto, Médio e Longo Prazos

Cooperação Interinstitucional

CONSIDERAÇÕES ESTRATÉGICAS

Conforme relatório apresentado na Edição Especial do livro Parcerias Estratégicas (CGEE,

2010), que aborda os resultados da 4ª Conferência Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação

(4CNCTI 2010), o apoio e o financiamento da pesquisa antártica brasileira passaram por várias

fases que refletiram não apenas a conjuntura política, mas também o grau de amadurecimento de

uma nova comunidade cientifica no País.

A organização da pesquisa antártica brasileira em grandes grupos temáticos com intensa

colaboração internacional é recente. Entre 2002-2006, foram financiadas duas redes de pesquisas

centradas nas relações entre o meio ambiente antártico e o Brasil. Em 2007, houve ação especifica

de fomento dentro do Ano Polar Internacional (2007-2009), seguida da criação de dois Institutos de

Ciência e Tecnologia em temas antárticos (INCT Antártico de Pesquisas Ambientais e INCT da

Criosfera), dando prioridade a projetos de grande envergadura com inserção internacional.

Mais recentemente (2009-2010), o maior investimento já feito na pesquisa antártica

nacional incentivou a elaboração e execução de projetos nacionais obrigatoriamente em cooperação

com países sulamericanos. Esse crescente aumento dos investimentos na pesquisa antártica

brasileira permitiu a reorganização de grupos e a participação mais efetiva da comunidade em

programas internacionais polares.

Considerando que, atualmente, é a qualidade do programa cientifico que incrementa o

“status” de um País dentro do STA (mais do que a presença física per si na região), deve-se ter

como meta para o Programa a pesquisa de nível internacional na Antártica, garantindo ao Brasil

liderança entre os países emergentes com atividades na região, influência ativa nas decisões

políticas sobre o futuro da Antártica e do Oceano Austral e o aprimoramento do conhecimento das

relações ambientais daquela região com a América do Sul.

Sendo assim, a partir das diretrizes gerais (políticas e científicas) até aqui estabelecidas, que,

em maior ou menor grau, têm sido orientadoras das atividades do PROANTAR, bem como das

informações oriundas de levantamentos e consultas realizados junto à comunidade científica

antártica nacional (Anexos B e C), foram definidas três (3) Estratégias para a Ciência Antártica, a

seguir relacionadas:

1. Dar prioridade ao apoio às demandas científicas qualificadas, multidisciplinares e de

longo prazo, que envolvam temas e questões científicas alinhados com as recomendações
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estratégicas e os programas internacionais de maior interesse cientifico para o País, relacionados ao

SCAR, a saber:

Antártica, Mudanças Globais e conexões com a América do Sul;

 Ecossistemas, biodiversidade e impactos antrópicos; e

 Potencial tecnológico e conservação de recursos naturais.

O incremento de investimentos na pesquisa antártica, atingindo níveis compatíveis com o

tamanho da economia nacional e que leve à liderança entre os países emergentes deve considerar:

 apoio à montagem de estrutura laboratorial;

 formação de nova geração de pesquisadores polares brasileiros;

 impacto da ciência brasileira dentro do STA; e

 fortalecimento de grupos em universidades e instituições de pesquisa com alta

produtividade sobre temas antárticos, para que atuem como âncoras de grandes colaborações

internacionais e que permitam a institucionalização, de maneira permanente, da pesquisa polar

nacional.

2. Ampliar a cobertura geográfica das atividades científicas do PROANTAR na região

antártica, no que diz respeito a realizar pesquisas na Península e no Continente Antártico, bem como

no Oceano Austral, além das ilhas hoje investigadas e outras que vierem a ser.

Particularmente, a expansão da área geográfica de atuação do PROANTAR é essencial para

o avanço das Ciências da Atmosfera e das Geociências, e poderá ser realizada por meio de

colaboração internacional.

É necessário, portanto, avaliar a possibilidade de se estabelecer uma nova estação antártica,

sem prejudicar outras opções para expansão dos programas científicos, tais como, a realização de

expedições ao interior do Continente e de cruzeiros marítimos.

3. Promover a formação de parcerias científicas, intercâmbios e acordos de cooperação bi ou

multilaterais para pesquisas polares austrais entre o Brasil e outros países atuantes na Antártica.

Nesse sentido, atenção especial deve ser direcionada aos acordos de cooperação com países da

América do Sul, que têm pautado as ações do Brasil no âmbito do PROANTAR.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E RESULTADOS ESPERADOS DO PROANTAR 2012-2022

Conforme já esclarecido, a região antártica tem papel essencial no sistema ambiental

planetário, responde rapidamente a mudanças induzidas pela humanidade em outros continentes e

afeta o cotidiano das sociedades. Essa região, que cobre aproximadamente dez por cento da

superfície da Terra, está sob a égide do Tratado da Antártica (TA), do qual o Brasil é uma das Partes

Consultivas. As decisões no âmbito do Tratado são tomadas por consenso e a influência das Partes
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nessas decisões deriva de seu grau de comprometimento com a região, em grande parte

demonstrado pela condução de programas científicos de alta qualidade internacional.

Nesse contexto, a busca pelo aumento da influência do Brasil nas decisões sobre o futuro da

região e no próprio STA, ao mesmo tempo em que se visa melhorar o retorno direto à sociedade,

demandarão ao PROANTAR o aprimoramento de suas ações voltadas à Antártica ao longo dos

próximos 10 anos. Durante o processo de planejamento do PROANTAR, estabeleceu-se os

seguintes Objetivos Estratégicos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (SUPERIOR): Brasil ser protagonista nas decisões

sobre o destino da Antártica.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Assegurar a posição do Brasil como Parte Consultiva

e subsidiar sua ação influente no STA, de forma a contribuir para o alcance do Objetivo

Estratégico superior.

Para alcançar o Objetivo Estratégico Específico de assegurar a posição do Brasil como

Membro Consultivo e subsidiar sua ação influente no STA, exige-se do PROANTAR ampliar,

fortalecer e assegurar vários Resultados Esperados - produtos e serviços - relacionados com suas

diversas áreas de atuação. Nesse sentido, os Resultados Esperados (produtos e serviços) do

PROANTAR para os próximos 10 anos são:

1. a participação plena do Brasil no STA;

2. a realização de pesquisas de qualidade internacional, multidisciplinares e de interesse para

o Brasil sobre a região antártica;

3. o desenvolvimento de inovações tecnológicas aplicáveis à Antártica;

4. a proteção e a conservação do meio ambiente antártico, em conformidade com o

Protocolo de Madri;

5. a formação de recursos humanos e o apoio aos núcleos de pesquisa antártica;

6. a disponibilização de uma logística requerida para realizar com segurança as atividades na

Antártica;

7. a ampliação e consolidação da cooperação internacional em assuntos antárticos;

8. a consolidação do reconhecimento do PROANTAR pela sociedade brasileira; e

9. o controle e o monitoramento do fluxo turístico brasileiro na Antártica.

Para alcançar tais resultados, é considerado Pré-requisito fundamental assegurar a gestão de

qualidade, integrada e compartilhada, entre atores do Programa.

AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROANTAR 2012-2022

Considerando os Resultados Esperados e o atendimento do Pré-requisito fundamental, supra
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mencionados, é essencial assegurar a execução de uma série de Ações Estratégicas a eles

relacionadas, que serão delineadas a seguir.

1. São ações estratégicas necessárias para a participação plena do Brasil no STA:

 Buscar articulação com atores do STA em temas de interesse comum;

Assegurar condições preparatórias e propositivas para atuação coordenada e alinhada dos

membros do PROANTAR no STA, por meio da participação interministerial e interinstitucional,

com a presença de especialistas (quando for o caso);

Assegurar condições para participação interministerial e interinstitucional, com

especialistas brasileiros (quando for o caso), nos processos decisórios em reuniões internacionais do

STA;

 Organizar/integrar/centralizar a memória das reuniões, posicionamentos e demais

documentos, com ênfase no registro analítico sobre o desempenho do Brasil no STA, com o apoio

de um banco de dados integrado; e

 Viabilizar estudo sobre o arcabouço normativo nacional aplicável ao STA.

O Sistema do Tratado da Antártica (STA) constitui amplo regime internacional que regula

todas as atividades no continente antártico. Nas reuniões regulares do Sistema, é importante que a

delegação brasileira esteja capacitada e bem articulada, de maneira a intervir de forma consistente

nas decisões sobre a condução e o futuro do regime.

Dessa forma, a coordenação e a articulação entre os membros da delegação brasileira antes

das reuniões do STA são primordiais para alcançar tal objetivo. Antes dos eventos internacionais,

deve haver reuniões de coordenação com a participação de todos os ministérios membros do

PROANTAR, bem como das instituições e dos especialistas pertinentes ao assunto, quando for o

caso. Tais atos preparatórios se prestam a estudar previamente os assuntos da agenda, definindo os

posicionamentos que o País deverá defender durante a reunião.

Também é fundamental, para a participação plena do Brasil no STA, que a delegação

brasileira presente às reuniões internacionais seja composta por representantes de todas as áreas

envolvidas com os assuntos a serem tratados. Uma vez que existem reuniões do STA em que os

temas debatidos são técnicos, a presença de representantes do corpo técnico dos órgãos gestores do

PROANTAR se faz necessária para qualificar a intervenção brasileira com toda propriedade

cabível.

Nesse sentido, a criação e implementação de banco de dados sistematizado e alimentado

pelos membros do PROANTAR também constitui medida essencial no aprimoramento da

participação do Brasil no STA. A sistematização dos registros históricos institucionais, com

subsídios, memórias e relatórios das reuniões, provê informações para os membros do Programa e

os permite produzir documentos consistentes a partir do resgate da posição brasileira nos diversos
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temas da agenda antártica. Tal sistema integrado de informações entre os gestores do PROANTAR

permitirá estabelecer, ainda, restrições e níveis diferenciados de acesso aos documentos

armazenados, não apenas para os gestores como também para os demais interessados e o público

em geral.

A realização de estudos específicos para a internalização de Resoluções e Medidas das

ATCM no arcabouço normativo brasileiro, a fim de dar plena aplicação das decisões tomadas no

âmbito do STA, é outra ação a ser implementada.

2. São ações estratégicas necessárias para a realização de pesquisas de qualidade

internacional, multidisciplinares, e de interesse para o Brasil sobre a região Antártica:

 Selecionar e apoiar projetos científicos de qualidade científica internacional,

multidisciplinares e que sejam de interesse para o Brasil;

 Criar e implantar banco de metadados e de dados científicos georeferenciados;

 Realizar acompanhamento permanente e avaliação periódica das atividades científicas no

âmbito do PROANTAR; e

 Propor e viabilizar instrumentos legais e meios ágeis para o trânsito internacional de

equipamentos e materiais científicos.

Os principais temas científicos, as áreas estratégicas e outros condicionantes identificados e

discutidos neste documento fornecem as bases para a proposição de um novo paradigma para a

pesquisa antártica brasileira. Este visa propiciar um salto qualitativo, compatível com o estado da

arte e as perspectivas futuras da ciência antártica internacional.

Nesse sentido, busca-se selecionar e apoiar projetos científicos de qualidade científica

internacional, multidisciplinares e de interesse para o Brasil. Duas categorias de projetos estão

previstas, os de natureza induzida, segundo prioridades definidas para o Programa, e aqueles

propostos espontaneamente pela comunidade científica.

Projetos induzidos: projetos amplos e de longo prazo, da mais alta qualidade e relevância

científica, estruturados em torno de grandes temas emergentes ou filiados a programas prioritários

de investigação antártica, conforme aqueles já identificados neste documento ou que vierem a ser

identificados no futuro. Tais projetos, em número adequado, terão duração plurianual e caráter

multidisciplinar, a serem executados por equipes científicas integradas, provavelmente, porém não

obrigatoriamente, multi-institucionais e, preferencialmente, envolvendo cooperação internacional.

Esta categoria inclui também projetos de avaliação e monitoramento ambiental, em escala global ou

regional.

Projetos espontâneos: de escopo menor, também de alta qualidade, enfocando problemas

científicos específicos, de caráter inovador e/ou experimental, ou envolvendo monitoramento

ambiental, de prazo mais curto e de amplitude local, em moldes a serem definidos oportunamente.
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As características dos projetos temáticos, a serem desenvolvidas por equipes numerosas,

envolvendo o uso de metodologia variada, longa duração e necessidades logísticas complexas,

implicam na previsão de orçamentos plurianuais, em nível adequado, e a garantia de apoio logístico

necessário e continuado. A ampliação da cooperação internacional, tanto no desenvolvimento da

pesquisa quanto para o apoio logístico, requer planejamento de longo prazo, compatível com a

duração e escopo dos projetos.

Portanto, além do apoio financeiro gerenciado e fornecido pelo MCTI/CNPq (FNDCT), o

Programa deverá, principalmente no caso da implementação dos projetos temáticos maiores, buscar

fontes adicionais de recursos, por meio de negociações com outras agências e programas nacionais

de fomento de ciência e tecnologia e demais financiadores e investidores.

A harmonização dos procedimentos de avaliação, aprovação e acompanhamento dos

projetos também deverá ser pactuada entre as instituições financiadoras e o Programa Antártico

Brasileiro, com vistas a realizar o balanço de resultados, custos e benefícios, a fim de reafirmar ou

rever estratégias de investimento em pesquisas promissoras, naquelas em andamento e em novas

iniciativas.

O Programa necessita ainda estabelecer mecanismos institucionais para o acompanhamento

da evolução e das tendências das ciências antárticas, inclusive no sentido de efetuar ajustes nos

componentes do planejamento científico e do desenvolvimento tecnológico. O estabelecimento de

um sistema integrado de dados e metadados antárticos (científicos, ambientais, logísticos, políticos

e administrativos) no âmbito do PROANTAR, se constitui em medida de grande alcance para a

condução da estratégia política preconizada no presente documento, na medida em que serve a

diversos objetivos e ações estratégicas elencados.

A disponibilidade de uma base nacional de dados antárticos interligada com as instituições

nacionais participantes do PROANTAR facilitará e tornará mais eficiente o planejamento, execução

e acompanhamento das variadas atividades que o Brasil desenvolve no continente antártico. A

integração de dados e informações sistematizadas e georeferenciadas é ação essencial nesse

processo, inclusive reconhecida e recomendada internacionalmente no âmbito do STA.

Por fim, considerando o dinamismo inerente às pesquisas antárticas internacionais, torna-se

necessária a proposição e implementação de instrumentos legais e político-administrativos que

agilizem o trânsito aduaneiro de equipamentos e de materiais científicos entre a Antártica, os países

parceiros e o território brasileiro. Tais condições alfandegárias favoráveis devem atender não apenas

ao transporte de equipamentos científicos, mas também de amostras e materiais científicos. Nesse

sentido, recomenda-se, de imediato, que os gestores do Programa elaborem e submetam, via CIRM,

Projeto de Lei, no qual se reconheça e se assegure tais condições no Brasil. Em relação ao trânsito

dos materiais em outros países, também é necessário negociar o assunto, via canal diplomático.
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3. É ação estratégica necessária para o desenvolvimento de inovações tecnológicas

aplicáveis à Antártica:

 Fomentar iniciativas de desenvolvimento de inovações tecnológicas propiciadas pelas

condições especiais do ambiente polar.

As possibilidades de desenvolvimento tecnológico associado à execução de pesquisa

científica na região antártica derivam das características físicas específicas da região, remota, hostil

e praticamente intocada. A região oferece desafios e oportunidades de geração, experimentação e

uso de inovações tecnológicas em várias áreas de atividade, com potencial de aplicação prática,

econômica e até comercial que merece ser explorado.

A coleta e análise de dados científicos na região antártica frequentemente requer

equipamentos e instrumentos especiais, cujo funcionamento seja eficiente, mesmo sob as condições

extremas e agressivas do clima frio que prevalecem na região, tanto em terra como no mar. Além

disso, os cuidados com a proteção ambiental, inerentes a todas as atividades humanas na região, a

inacessibilidade de muitas áreas e as dificuldades de natureza logística estimulam, também, a

utilização de estações de medição automáticas e de sensoriamento à distância com o uso de satélites

e outras tecnologias.

Vários projetos conduzidos pelo PROANTAR derivam do desenvolvimento de

equipamentos específicos adaptados ao uso local. Alguns resultados científicos e tecnológicos

significativos da pesquisa antártica brasileira incluem o desenvolvimento de bóias de deriva,

monitoradas via satélite, especialmente produzidas para as condições antárticas e utilizadas para

medição de parâmetros atmosféricos e oceanográficos no Oceano Austral. Entre outras iniciativas

está também o desenvolvimento de robôs oceanográficos (ROV) para a exploração científica e a

investigação biotecnológica de organismos marinhos.

As atividades humanas na região antártica são inteiramente dependentes do uso de

combustível fóssil para o transporte aéreo e marítimo e para geração de energia para estações de

pesquisa, refúgios e acampamentos. Os crescentes custos relacionados ao suprimento de

combustível e os impactos e riscos ambientais envolvidos estimulam medidas de conservação de

energia e busca de fontes alternativas (biocombustíveis, energia eólica etc.), o que por sua vez

exigem equipamentos especialmente adaptados às condições antárticas.

A evolução de organismos sob as condições ambientais rigorosas existentes no continente

antártico levou ao surgimento de adaptações fisiológicas específicas que garantem sua

sobrevivência. Muitas dessas adaptações incluem aspectos de potencial interesse para pesquisa

aplicada. Por exemplo, o ácido graxo ômega3, presente em peixes de água fria, é um importante

fármaco para combater elevados níveis de colesterol no sangue humano. Outros organismos de água

fria apresentam sistemas imunológicos bastante desenvolvidos e, por isso, devem ser objetos de

pesquisa, visando sua possível utilidade terapêutica.
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O aproveitamento de recursos vivos marinhos antárticos requer a aquisição e

desenvolvimento de tecnologia eficiente para levantamentos biológicos e biotecnológicos, avaliação

de estoques, navegação, artes de pesca, vestimentas apropriadas e outras necessárias para garantir

segurança e alto rendimento do empreendimento. O desenvolvimento de técnicas industriais de

processamento de recursos pesqueiros para alimentação constitui uma área de pesquisa aplicada

complementar a ser contemplada.

A ciência e a tecnologia podem contribuir de maneira importante em diversos aspectos do

desenvolvimento e das relações internacionais do Brasil. Isso inclui o comércio exterior; a

ampliação e o fortalecimento da articulação multilateral e da cooperação internacional em CT&I; o

fomento a parcerias científicas e tecnológicas voltadas à integração regional e ao desenvolvimento

de projetos cooperativos em temas de interesse mútuo em regiões fronteiriças; a ampliação e o

fortalecimento da ciência brasileira no cenário internacional; a defesa dos interesses estratégicos

nacionais; e a contribuição para soluções cooperativas sobre problemas de dimensão planetária.

Para atender a essas potencialidades, editais de fomento à inovação tecnológica induzida

deverão ser lançados com recursos específicos, oriundos de agências de fomento (CNPq, FINEP),

de fundos setoriais (FNDCT), de parcerias com empresas privadas e de institutos de pesquisa, bem

como por meio de acordos de cooperação internacional para intercâmbio e transferência de

tecnologias. Também será importante prever mecanismos para promover o engajamento da indústria

nacional e o fomento a inovações tecnológicas, visando à nacionalização de meios, instrumentos e

sensores, aplicados a pesquisas brasileiras nos oceanos e na Antártica.

4. São ações estratégicas necessárias para a proteção e a conservação do meio ambiente

antártico, em conformidade com o Protocolo de Madri:

Aprimorar o processo da Avaliação de Impacto Ambiental do PROANTAR;

 Fomentar o monitoramento contínuo das mudanças ambientais percebidas na Antártica em

escala local, regional e global;

 Fomentar o uso de tecnologias limpas no PROANTAR; e

 Inspecionar programas antárticos de outros países, priorizando parcerias com países

sulamericanos.

A proteção ao meio ambiente é umas das mais altas prioridades de todas as nações que

operam na Antártica. Cabe aos países que têm atividades na região austral, sob a égide do STA, o

compromisso de proteger e preservar aquele ambiente. A Antártica é a região mais preservada do

planeta e assim deve ser mantida, compatibilizando a presença humana e o atendimento de suas

necessidades, com a mitigação do impacto ambiental naquele que é um ecossistema único, com alto

grau de fragilidade.



31/68

O STA confere medidas de ampla proteção à região, sobretudo após 1998 com a entrada em

vigor do Protocolo de Madri, que estendeu a preservação ambiental para toda a região antártica. O

Protocolo recomenda que todas as atividades na Antártica sejam realizadas de maneira a reduzir ao

mínimo o impacto da presença humana na região. Para atingir tal objetivo, estabeleceram-se

princípios, procedimentos e obrigações que devem ser seguidos na execução de pesquisas

científicas, no apoio logístico às estações antárticas e em outras ações não-governamentais, visando

à proteção da flora e fauna da região. O citado Protocolo impõe, também, rigorosas regras e

limitações à eliminação de resíduos e medidas preventivas contra a poluição marinha. Requer,

ainda, a aplicação de procedimentos para a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) das atividades

desenvolvidas na região, inclusive daquelas não-governamentais. Esses processos de avaliação vêm

sendo inicialmente realizados para as atividades de pesquisa, devendo ser aprimorados para as

demais atividades logísticas e operacionais do PROANTAR.

O Protocolo de Madri recomenda, ainda, que o monitoramento seja executado desde o

planejamento até a condução de qualquer atividade na Antártica. O monitoramento ambiental é,

portanto, o instrumento de acompanhamento e prevenção que deve nortear as atividades de

gerenciamento ambiental, com intuito de prevenir, minimizar e/ou mitigar eventuais impactos. É

essencial que, no caso de impactos imprevistos, estes sejam detectados nos estágios iniciais para

que ações mitigadoras apropriadas possam ser implementadas com brevidade.

Nos últimos anos, o Brasil tem realizado estudos sobre o estado do meio ambiente na Baía

do Almirantado, local de instalação da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF). Tais estudos

abrangentes sobre as condições ambientais daquela região têm permitido a avaliação dos impactos

das atividades humanas gerados por cientistas, visitantes e outros usuários da EACF, bem como dos

impactos cumulativos decorrentes de operações logísticas atuais e passadas.

O diagnóstico ambiental e os estudos multidisciplinares comparativos permitiram a

proposição preliminar de indicadores de qualidade ambiental, visando ao estabelecimento de um

programa de monitoramento para a região em estudo.

No contexto mais amplo, existe ainda a perspectiva de implementação de Programa de

Monitoramento Contínuo no âmbito do PROANTAR, considerando as mudanças ambientais

percebidas na Antártica em escala local, regional e global.

O PROANTAR deverá perseguir o uso de fontes de energia alternativas em todas as suas

atividades na Antártica, bem como buscar um nível de eficiência energética compatível,

principalmente em sua Estação Antártica, o que hoje já não se encontra em patamares desejáveis,

considerando que a EACF foi construída em 1983/84, utilizando tecnologias disponíveis à época.

Da mesma forma, seu sistema de gerenciamento de resíduos deverá ser atualizado, para permanecer

em níveis aceitáveis, uma vez que a EACF teve sua capacidade expandida nos últimos anos.
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O sistema de inspeções mútuas em instalações antárticas entre membros do Tratado, criado

pelo Protocolo de Madri, não vem sendo utilizado pelo Brasil para verificar programas antárticos de

outros países. No mesmo sentido, o País tem que estar permanentemente preparado para receber

essas inspeções. Esse assunto deverá ser incrementado nas parcerias internacionais, principalmente

com os países sulamericanos.

5. São ações estratégicas necessárias para a formação de recursos humanos e o apoio

aos núcleos de pesquisa antártica:

Apoiar a formação de mestres e doutores sobre temas antárticos; e

 Dar apoio político e financeiro para a institucionalização e consolidação de núcleos de

pesquisa antártica.

A organização e consolidação, nas instituições brasileiras, de grupos de pesquisa voltados

para a temática antártica ao longo dos 30 anos do PROANTAR foram acompanhadas pela formação

de alunos de graduação e pós-graduação em diversas áreas científicas de interesse para o Programa.

Essa atividade, que ocorre de maneira espontânea, é majoritariamente viabilizada graças a

recursos financeiros do CNPq, por meio do fornecimento de bolsas de estudos de diversas

modalidades. O próprio apoio técnico aos projetos tem se beneficiado desse tipo de auxílio, que

permite minorar deficiências de recursos humanos que frequentemente afetam as instituições

universitárias brasileiras.

Um aspecto peculiar do PROANTAR é que a formação em nível de pós-graduação em

assuntos antárticos, tanto de mestrado quanto de doutorado, ocorre, quase que exclusivamente,

junto a instituições brasileiras. Se de um lado esta situação pode ser corretamente interpretada como

indicativa da existência de competência acadêmica local na formação de novos pesquisadores, ela

decorre também de fatores que vêm afetando o funcionamento mais eficiente do Programa.

Dentre estes, ressaltam-se a incerteza quanto ao volume de recursos financeiros disponíveis

anualmente para a pesquisa, impossibilitando o planejamento de atividades no longo prazo

(plurianual), além de limitações na capacidade de apoio logístico do Programa. Essa combinação de

fatores não estimula o engajamento de grande número de estudantes nos cursos de pós-graduação e,

também, a atração e a absorção de novos pesquisadores para o Programa e/ou envolvimento desses

em pesquisa antártica em tempo integral. A situação repercute negativamente também no

surgimento de novos grupos de pesquisa e na própria estabilidade dos já existentes.

Em decorrência disso, em geral, a pesquisa antártica constitui, hoje, parcela das atividades

acadêmicas de cientistas ou de grupos de pesquisa. A instituição, pelas agências de fomento, de

políticas de incentivo à formação e fixação de novos pesquisadores, pela campanha de pós-

graduação induzida, à semelhança do ocorrido em outras áreas da ciência, passa a ser parte

importante da solução para essas questões.
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Outro aspecto correlato, mas não menos importante para o problema da formação e fixação de

recursos humanos, refere-se à absorção de pós-graduados em especialidades antárticas/polares pelo

sistema acadêmico brasileiro. Essa não é, reconhecidamente, uma questão específica do

PROANTAR, embora possa estar sendo agravada pelas deficiências no funcionamento do Programa

já abordadas. O apoio político-institucional e financeiro para a institucionalização e consolidação de

núcleos de pesquisa antártica pode contribuir para estimular a formação, especialização e fixação de

cientistas polares brasileiros.

6. São ações estratégicas necessárias à disponibilização de uma logística requerida para

realizar com segurança as atividades na Antártica:

 Realizar estudo específico, desenvolver projeto e construir uma nova estação

científica brasileira na Antártica, adequada às necessidades científicas identificadas neste estudo e

aos requisitos ambientais atuais, para substituição da EACF, até 2022;

 Incorporar ao PROANTAR, por meio de aquisição ou construção, um terceiro navio

antártico que seja capaz de realizar atividades logísticas e científicas nas áreas de interesse da

pesquisa, no entorno do continente antártico. O navio deverá ser capaz de navegar através de

campos de gelo de maior espessura e possuir autonomia para operar em locais situados a maiores

distâncias dos portos de apoio na América do Sul, além de atender aos requisitos ambientais e de

segurança previstos no novo Código Polar que está em elaboração na IMO;

 Propor à MB, a realização de estudo para a revitalização do NApOc Ary Rongel, a

fim de retardar o término da sua vida útil; e

 Garantir a disponibilidade de aeronaves e tripulações para a realização do apoio

logístico aéreo na região antártica, inclusive no interior do continente, sobre o manto de gelo

permanente.

A condição do Brasil de país atlântico, situado a uma relativa proximidade da região

antártica, e as influências dos fenômenos naturais que lá ocorrem sobre o território nacional

justificam o histórico interesse brasileiro sobre aquele Continente. Essas circunstâncias, além de

motivações estratégicas – de ordem geopolítica, científica e econômica - foram fatores

determinantes para que o País aderisse ao Tratado da Antártica em 1975.

A SECIRM, órgão executivo da CIRM, responsável pelo gerenciamento do PROANTAR,

planeja, coordena e acompanha os deslocamentos dos navios, das aeronaves e das equipes

envolvidas na execução dos projetos de pesquisa na região antártica e também garante a logística

necessária para o funcionamento, de forma ininterrupta e com segurança, da Estação Antártica

Comandante Ferraz (EACF), bem como dos refúgios e acampamentos necessários a atender às

demandas da pesquisa antártica.
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Considerando as perspectivas futuras, faz-se necessário que o PROANTAR desenvolva

ações estratégicas, ao longo dos próximos anos, que permitam aprimorar o apoio prestado às

atividades e demandas da pesquisa, em moldes a serem definidos oportunamente. Além do

atendimento das demandas da pesquisa, a estrutura logística deverá se adequar aos novos requisitos

de proteção ambiental cada vez mais rigorosos no ambiente antártico.

Cabe ressaltar, nesse contexto, as expectativas de atendimento operacional, decorrentes do

SGA/EACF, às futuras pesquisas científicas conduzidas no continente antártico, bem como para as

demandas recíprocas decorrentes dos acordos de cooperação internacional na Antártica, atuais e

futuros.

Perto de completar o seu 28º aniversário apoiando a ciência brasileira na Antártica, a EACF

já está defasada para atender às demandas da pesquisa no continente, da forma ambientalmente

correta. Ampliada entre 2006/2011, quando a sua área atingiu 2.621 m2, a EACF obteve melhorias

em seu conforto interno, laboratórios e no apoio logístico em geral. Entretanto, seu alto custo de

manutenção, devido, por exemplo, à Estação atual ser feita de material altamente suscetível à

corrosão; os impactos ambientais inerentes às características do projeto; a baixa eficiência

energética, por estar, por exemplo, em constante contato com o solo e o gelo; o aumento da

demanda por vagas para pesquisadores; e a necessidade de modernizar seus sistemas logísticos, de

modo a, cada vez mais, facilitar o recebimento de apoio externo, como armazenamento e

bombeamento de combustível, guarda de víveres, transporte de cargas, processamento dos seus

resíduos etc, recomendam sua substituição. Um novo projeto, com requisitos definidos em conjunto

com o MCTI, CNPq, MMA, PETROBRAS/ CENPES e SECIRM, deverá ser desenvolvido entre

JAN/2012 e DEZ/2013, de forma a possibilitar a substituição da EACF, até 2022. A sua futura

localização também deverá ser alvo de estudo, considerando que sua atual posição apresenta

vantagens importantes, por se encontrar em região relativamente abrigada de vento e mar (Baía do

Almirantado) e, principalmente, pela relativamente curta distância ao subcontinente sulamericano, o

que facilita o apoio logístico, mesmo no inverno, além da proximidade do aeródromo da Base

Chilena Presidente Eduardo Frei.

Cabe ressaltar que eventuais necessidades de outros pontos para apoio à pesquisa em outras

regiões do continente antártico poderão ser supridos por meio de acordos de cooperação

internacionais, principalmente os binacionais, e por meio do lançamento de acampamentos, sem a

obrigatoriedade de construção de outras estruturas fixas, que acarretariam grandes dispêndios para o

Brasil.

Não obstante, a logística do PROANTAR deve se capacitar para apoiar projetos de pesquisa

no interior do continente antártico (sobre o manto de gelo), investindo em equipamentos,

vestimentas, acessórios, treinamento e tecnologias inovadoras e necessárias à execução de
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expedições de longa distância no Domo Ocidental. Esse esforço logístico demandará aporte de

recursos financeiros em patamares superiores aos recebidos atualmente pelo Programa.

Os atuais navios antárticos Ary Rongel e Almirante Maximiano, apesar de serem essenciais

ao Programa, não possuem autonomia e capacidade de operação em áreas marítimas com campos

de gelo mais espessos, onde se pretende que a pesquisa científica seja desenvolvida.

Os empregos dos dois navios antárticos têm sido realizados nos limites de suas capacidade e

não permitem o atendimento da crescente demanda da pesquisa, o que só seria possível com a

participação de uma terceira embarcação. Outro aspecto importante é que, devido à hostilidade do

ambiente antártico, os sistemas dos navios operam no limite, fazendo com que o período de

manutenção entre Operações (MAI a SET) não seja suficiente para a execução de todos os serviços

necessários. A existência de um terceiro navio permitiria realizar revezamentos operacionais,

quando necessários.

Os Requisitos de Estado-Maior (REM) e os Requisitos de Alto Nível de Sistemas (RANS)

para um novo navio deverão ser elaborados atendendo aos interesses das novas fronteiras da ciência

na Antártica e aos desafios de operar em áreas geográficas mais remotas e em campos de gelo de

maior espessura, preferencialmente com helicópteros de maior capacidade que os atualmente

utilizados.

Ademais, deverá ser proposta à MB a realização de estudo para a revitalização do NApOc

Ary Rongel, cuja vida útil está prevista para encerrar em 2016.

Para prosseguir operacionalizando os apoios logísticos aéreos no continente antártico, a

FAB necessita manter aeronaves (ANV) e tripulações com capacidade de operar naquele ambiente,

sendo propostas as seguintes medidas:

1. capacitar e manter tripulações treinadas para ações logístico-operacionais, inclusive em

pistas sobre o manto de gelo (“gelo azul”), no interior do continente antártico;

2. manter tripulações capacitadas para sobrevivência em ambiente antártico;

3. manter em operação na Força um modelo de aeronave de transporte, com capacidade de

operar nas pistas de pouso existentes na região da Península Antártica e em pistas sobre

o manto de gelo (“gelo azul”) no interior do continente.

4. realizar intercâmbios com Forças Aéreas que têm experiência em operar no interior do

continente antártico; e

5. participar ativamente de fóruns e eventos internacionais sobre operações aéreas polares,

especialmente na Antártica.

7. São ações estratégicas necessárias a ampliação e consolidação da cooperação

internacional em assuntos antárticos:

 Responder a pedidos de cooperação internacional de forma consistente e de acordo com as
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diretrizes do PROANTAR;

 Fomentar editais conjuntos internacionais de pesquisas científicas; e

 Incrementar a utilização conjunta entre países de infraestruturas e meios logísticos

disponíveis.

A ampla cooperação internacional é um dos princípios em que se fundamenta o Tratado da

Antártica. Essa cooperação é praticada, correntemente, em várias modalidades, desde a participação

mútua de pesquisadores de diferentes países em projetos de interesse comum, até o

compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instalações e ações de apoio logístico,

viabilizados por meio de contatos entre Programas, ou por meio de acordos bi ou multinacionais,

em torno de projetos de grande porte. A cooperação internacional é muitas vezes a única maneira de

viabilizar a execução de projetos que exigem apoio logístico e tecnologia complexos e

dispendiosos.

Historicamente, o PROANTAR tem acompanhado inúmeras iniciativas de cooperação entre

pesquisadores brasileiros e especialistas estrangeiros, com vistas a permitir participação e apoio

mútuo em pesquisas de interesse comum. A maioria, porém, tem sido conduzida no nível pessoal

dos interessados e, em alguns casos, assumida somente pelas instituições de pesquisa de origem dos

pesquisadores brasileiros envolvidos.

No entanto, atividades de cooperação internacional complexas e duradouras só podem ser

satisfatoriamente executadas se houver reais e mútuos benefícios para as partes envolvidas, e se

estas dispuserem de meios e recursos para cumprirem adequadamente com seus respectivos

compromissos.

Diversas oportunidades de cooperação surgem do contato entre cientistas em reuniões

internacionais, sobretudo naquelas organizadas pelo SCAR, que funciona, ainda, como facilitador

em coordenar programas estratégicos e consórcios científicos internacionais. Nesse sentido, o Brasil

vem procurando estabelecer acordos formais com outros programas antárticos nacionais. Haja vista

as limitações logísticas do PROANTAR, as parcerias internacionais podem ser a alternativa para a

expansão do Programa de forma menos onerosa. No entanto, à medida em que se planeja tal

expansão com a premissa da cooperação externa, a ocorrência de interferências estrangeiras sobre

nossas decisões aumenta. Como exemplo, cita-se a cooperação com o Chile para uso da Base

Presidente Eduardo Frei que condiciona o planejamento de cada OPERANTAR às decisões da

Força Aérea Chilena.

Para a implementação desse importante aspecto da atividade científica antártica, o Programa

deverá utilizar os mecanismos disponíveis nas instituições de fomento científico e tecnológico do

País, com a celebração de acordos que tenham como finalidades a publicação de editais conjuntos

internacionais de pesquisa científica em temas de interesse comum e o incremento de uso conjunto
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de instalações, fixas e móveis, já disponíveis. Essas parcerias devem ser construídas sob a

coordenação do Ministério das Relações Exteriores (DMAE/MRE).

O trabalho conjunto de cientistas brasileiros e estrangeiros permite a troca de experiência e

contribui para promover a excelência da ciência antártica brasileira. Além disso, a utilização

conjunta de infraestruturas e de meios promove, também, a aproximação de gestores dos programas

antárticos nacionais e são instrumentos necessários e adequados à expansão da atuação do

PROANTAR de maneira mais eficiente.

8. São ações estratégicas necessárias para a consolidação do reconhecimento do

PROANTAR pela sociedade brasileira:

 Executar ações de divulgação científica e inserção social do conhecimento gerado pelo

PROANTAR;

 Estabelecer comunicação efetiva do PROANTAR nos fóruns científicos; e

 Implementar plano de comunicação articulado, visando aos públicos interno e externo aos

órgãos integrantes do PROANTAR; e

 Incrementar conteúdo sobre a Antártica e o PROANTAR nos livros didáticos.

A divulgação do PROANTAR e de seus resultados é essencial para respaldar, junto à

sociedade brasileira, os recursos investidos nas pesquisas antárticas e na permanência do Brasil no

continente antártico.

O PROANTAR deve desenvolver programas específicos de comunicação social nos meios

de comunicação de massa, com o objetivo de divulgar o Programa junto à sociedade brasileira. O

conhecimento adquirido a respeito dos fenômenos climáticos envolvidos com aquele continente e

sua influência global possibilitarão ao País planejar ações públicas para prevenção e redução de

perdas humanas e materiais decorrentes de desastres naturais e eventos extremos de grande escala.

A divulgação científica e tecnológica antártica junto a escolas dos três níveis e a professores

de ensino fundamental e médio são de particular importância, dado o efeito multiplicador que tal

iniciativa tem junto à sociedade, em relação ao futuro do Programa.

Neste contexto, a inserção de temas antárticos e sobre o PROANTAR nos livros de

Geografia e História dos ensinos fundamental e médio também contribuirá para o esforço de

disseminação das atividades do Programa.

Para a comunidade científica devem ser estimuladas as publicações científicas em revistas

de reconhecido impacto internacional, bem como em publicações de divulgação científica em

universidades, faculdades e institutos. Isso, além de ressaltar benefícios e avanços científicos e

tecnológicos decorrentes das pesquisas antárticas, reforça o reconhecimento do Brasil nos fóruns

científicos internacionais e naqueles do STA.
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Da mesma forma, a fim de difundir o PROANTAR e seus resultados, é primordial a

divulgação dos resultados dos projetos científicos desenvolvidos na Antártica, de forma acessível e

de fácil entendimento ao público em geral, bem como de suas demais atividades.

9. São ações estratégicas necessárias para o controle e o monitoramento do fluxo

turístico brasileiro na Antártica:

Ampliar conhecimentos sobre o turismo antártico; e

Aperfeiçoar a divulgação dos procedimentos e promover a devida capacitação aos

visitantes, sobre as regras para as visitas turísticas ao continente.

Nos últimos anos, o número de viagens a lugares inóspitos ao redor do planeta aumentou

significativamente. A região antártica é alvo da visita de grande número de pessoas que tem a

curiosidade de constatar as peculiaridades do continente gelado. Na América do Sul, países como

Chile e Argentina já operacionalizam visitas excursionadas à região, levando, anualmente, centenas

de turistas no período do verão, entre os meses de dezembro e fevereiro.

Segundo dados oficiais, as empresas brasileiras, atualmente, não operam visitas turísticas ao

continente antártico, apesar de haver registros sobre pequenas expedições que partiram do Brasil

rumo à Antártica. Em razão disso, o turismo internacional na Antártica, com ou sem registros da

participação de empresas, cidadãos ou embarcações brasileiras, carece de estudos detalhados por

parte do Brasil para a ampliação de conhecimentos. Mesmo havendo procedimentos aprovados no

STA e já regulamentados pelo Governo brasileiro para incursões turísticas ao continente antártico,

há que se complementar tal ordenamento normativo acerca dos direitos e responsabilidades das

empresas de turismo e visitantes brasileiros à região, bem como das embarcações de bandeira

brasileira.

Controlar e monitorar o fluxo turístico brasileiro na Antártica é umas das atribuições do

PROANTAR, em especial do Ministério do Turismo em parceira com outros gestores do Programa.

O ordenamento das visitas turísticas se faz necessário de forma a permitir o seu monitoramento e

controle, minimizando possíveis impactos ambientais e fortalecendo a proteção do meio ambiente

antártico e a ação do Brasil naquela região. Também, é uma essencial ferramenta para a divulgação

e sensibilização pública sobre a importância da Antártica, bem como para o reconhecimento da

sociedade sobre os esforços e resultados advindos do PROANTAR.

10. São ações estratégicas necessárias para assegurar a gestão de qualidade, integrada

e compartilhada, entre atores do Programa:

 Criar estruturas organizacionais específicas para assuntos antárticos nas instituições

integrantes do PROANTAR;
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Aprimorar a articulação entre os gestores do PROANTAR e os pesquisadores dos grupos

científicos;

 Promover a capacitação de gestores do PROANTAR;

 Incentivar novos integrantes do PROANTAR a participarem do Treinamento Pré Antártico

– TPA;

 Integrar o sistema de memória das instituições do PROANTAR, por meio da criação de

um banco de dados;

 Incrementar a integração da gestão (processos, procedimentos etc.) do PROANTAR;

Assegurar, no âmbito de cada Ministério, recursos financeiros necessários ao bom

desenvolvimento do PROANTAR, para que não sofram descontinuidade;

 Fortalecer ações junto à Frente Parlamentar de Apoio ao PROANTAR, visando ao aporte

de recursos;

Assegurar a manutenção das parcerias existentes; e

Ampliar a ação articulada junto aos fóruns de decisão responsáveis pelo Orçamento

Federal.

As instituições gestoras do Programa deverão, oportunamente e em conjunto, analisar as

ações e condições presentes neste Planejamento Estratégico, com vistas à sua implementação

prática.

O fato de a execução geral do Programa ser de responsabilidade da CIRM, a articulação

entre os ministérios envolvidos deve ser aprimorada, inclusive com a institucionalização de setores

específicos/temáticos para tratar exclusivamente de assuntos antárticos nas estruturas internas dos

principais órgãos gestores do PROANTAR.

Atualmente, apenas três ministérios participantes da CIRM, quais sejam - MD/Marinha do

Brasil, MCTI/CNPq e MMA – colaboram com recursos orçamentários diretos, ou via captação, para

a condução do Programa. Faz-se necessário que outros ministérios que integram o PROANTAR, no

que lhes couber, criem Ações Orçamentárias vinculadas ao Programa ou vinculem as existentes.

O estabelecimento de um sistema integrado e eficiente de informações científicas,

logísticas, ambientais, políticas e administrativas do PROANTAR constitui medida de grande

alcance, inclusive para a harmonização dos procedimentos de gestão entre as instituições

responsáveis pelo Programa, conforme mencionado em diversas Ações Estratégicas.

A disponibilidade de uma base nacional de dados antárticos e do PROANTAR,

eletronicamente interligada com as instituições nacionais participantes, facilitará e tornará mais

eficiente o planejamento, a execução e o acompanhamento das variadas atividades em diversos

níveis.
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PRESSUPOSTOS

Pressupostos são fatores externos à governabilidade ou responsabilidade do Programa,

porém necessários e essenciais para que os Objetivos do Programa sejam alcançados. Logo,

Pressupostos com baixa probabilidade de ocorrer podem colocar em risco o êxito do Programa.

Os seguintes Pressupostos foram selecionados pelo GT:

 Estabilidade no regime jurídico vigente para a Antártica, principalmente em relação às

reivindicações territoriais, à exploração dos recursos minerais e propício à cooperação

internacional;

Significativa ascensão da relevância de temas ambientais e sobre mudanças climáticas na

agenda política dos países;

 Manutenção e fortalecimento de ambiente propício à cooperação entre países

sulamericanos;

Ampliação do mercado de trabalho para a inserção de pesquisadores especializados em

Antártica; e

 Implementação de mecanismos para normatizar o fluxo turístico na Antártica, pelo STA.
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INDICAÇÃO DE AÇÕES – CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

curto prazo – implementação imediata dentro dos próximos 3 anos
médio prazo – implementação dentro dos próximos 6 anos
longo prazo – implementação dentro dos próximos 10 anos

Para indicação de ações de curto, médio e longo prazos, adotou-se uma adaptação da metodologia GUT (gravidade, urgência e tendência)
desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Vale lembrar que priorizações podem ser modificadas no decorrer do tempo, a partir de
recomendações resultantes de monitoria e avaliação sistemáticas do Programa.

Matriz de Identificação de Ações de curto, médio e longo prazos

Ações curto prazo, implementação imediata com estruturação e ou conclusão dentro dos próximos 3 anos.

1.1-Buscar articulação com atores do STA em temas de interesse comum.

1.2-Assegurar condições preparatórias e propositivas para atuação coordenada e alinhada dos membros do PROANTAR no STA, por meio da
participação interministerial e interinstitucional, com a presença de especialistas (quando for o caso).
1.3-Assegurar condições para participação interministerial e interinstitucional, com especialistas brasileiros, nos processos decisórios em reuniões
internacionais do STA.

2.1-Selecionar e apoiar projetos científicos de qualidade científica internacional, multidisciplinares e que sejam de interesse para o Brasil.

2.4- Propor e viabilizar instrumentos legais e meios ágeis para o trânsito internacional de equipamentos e materiais científicos.

4.2-Fomentar o monitoramento contínuo das mudanças ambientais percebidas na Antártica em escala local, regional e global.

4.3-Fomentar o uso de tecnologias limpas do PROANTAR.

6.3- Propor à MB, a realização de estudo para a revitalização do NApOc Ary Rongel, a fim de retardar o término da sua vida útil.

7.2-Fomentar editais conjuntos internacionais de pesquisas científicas.

10.1-Criar estruturas organizacionais específicas para assuntos antárticos nas instituições integrantes do PROANTAR.

10.4-Incentivar novos integrantes do PROANTAR a participarem do Treinamento Pré Antártico – TPA.

10.7-Assegurar, no âmbito de cada Ministério, os recursos financeiros necessários ao bom desenvolvimento do PROANTAR, para que não sofram
descontinuidade.

10.8-Fortalecer ações junto à Frente Parlamentar de Apoio ao PROANTAR, visando ao aporte de recursos.

10.9-Assegurar a manutenção das parcerias existentes.
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Ações curto prazo, implementação imediata com estruturação e ou conclusão dentro dos próximos 3 anos.

10.10-Ampliar a ação articulada junto aos fóruns de decisão responsáveis pelo Orçamento Federal.

Ações médio prazo, implementação imediata com estruturação e ou conclusão dentro dos próximos 6 anos.

1.4-Organizar/integrar/ centralizar a memória das reuniões, posicionamentos e demais documentos, com ênfase no registro analítico sobre o
desempenho do Brasil no STA, com apoio de um banco de dados integrado.

1.5- Viabilizar estudo sobre o arcabouço normativo nacional aplicável ao STA.

2.2-Criar e implantar banco de metadados e de dados científicos georreferenciados.

2.3-Realizar acompanhamento permanente e avaliação periódica das atividades científicas no âmbito do PROANTAR.

4.1-Aprimorar o processo da AIA (Avaliação de Impacto Ambiental) do PROANTAR.

4.4-Inspecionar programas antárticos de outros países, priorizando parcerias com países sulamericanos.

5.1-Apoiar a formação de mestres e doutores sobre temas antárticos.

5.2-Dar apoio político e financeiro para a institucionalização e consolidação de núcleos de pesquisa antártica.

6.2-Incorporar ao PROANTAR, por meio de aquisição ou construção, um terceiro navio antártico.

6.4-Garantir a disponibilidade de aeronaves e tripulações para a realização do apoio logístico aéreo na região antártica, inclusive no interior do
continente, sobre o manto de gelo permanente.

7.1-Responder a pedidos de cooperação internacional de forma consistente e de acordo com as diretrizes do PROANTAR.

7.3-Incrementar a utilização conjunta entre países de infraestruturas e meios logísticos disponíveis.

8.1-Executar ações de divulgação científica e inserção social do conhecimento gerado pelo PROANTAR.

8.2-Estabelecer comunicação efetiva do PROANTAR nos fóruns científicos.

8.3-Implementar plano de comunicação articulado, visando aos públicos interno e externo aos órgãos integrantes do PROANTAR.

8.4-Incrementar conteúdo sobre a Antártica e o PROANTAR nos livros didáticos.

9.1-Ampliar conhecimentos sobre o turismo antártico

9.2-Aperfeiçoar a divulgação dos procedimentos e promover a devida capacitação aos visitantes, sobre as regras para as visitas turísticas ao
continente.

10.2-Aprimorar a articulação entre gestores do PROANTAR e os pesquisadores dos grupos científicos.
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Ações médio prazo, implementação imediata com estruturação e ou conclusão dentro dos próximos 6 anos.

10.3-Promover a capacitação de gestores do PROANTAR.

10.5-Integrar o sistema de memória das instituições do PROANTAR, por meio de um banco de dados.

10.6-Incrementar a integração da gestão (processos, procedimentos etc.) do PROANTAR.

Ações longo prazo, implementação imediata com estruturação e ou conclusão dentro dos próximos 10 anos.

3.1-Fomentar iniciativas de desenvolvimento de inovações tecnológicas propiciadas pelas condições especiais do ambiente polar.

6.1-Realizar estudo específico, desenvolver projeto e construir uma nova estação científica brasileira na Antártica, adequada às necessidades
científicas identificadas neste estudo e aos requisitos ambientais atuais, para substituição da EACF, até 2022.
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COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

Matriz de Cooperação Interinstitucional
Ação Responsável Quem coopera Recomendações

1.1-Buscar articulação com atores do STA em temas de interesse
comum.

MRE Todos Participar dos eventos do
STA.

1.2- Assegurar condições preparatórias e propositivas para atuação
coordenada e alinhada dos membros do PROANTAR no STA, por
meio da participação interministerial, interinstitucional e com
especialistas (quando for o caso).

MRE, MCTI,
SECIRM, MMA

MTur, MPA, CNPq, MEC
Promover reuniões
preparatórias; Implantar
SIG

1.3-Assegurar condições para participação interministerial e
interinstitucional, com especialistas brasileiros, nos processos
decisórios em reuniões internacionais do STA.

SECIRM, MCTI,
MRE, MMA

MPA, MTur

Coordenar e convocar
membros e
colaboradores com
antecedência;

1.4-Organizar/integrar/centralizar a memória das reuniões,
posicionamentos e demais documentos, com ênfase no registro
analítico sobre o desempenho do Brasil no STA, com apoio de um
banco de dados integrado;

SECIRM
MRE, MTur, MCTI, MPA,
MEC

Contratar empresa
responsável pela criação
e manutenção de banco
de dados.

1.5-Viabilizar estudo sobre arcabouço normativo nacional
aplicável ao STA.

MRE Todos
Contratar assessoria
jurídica para fazer o
estudo.

2.1-Selecionar e apoiar projetos científicos de qualidade científica
internacional, multidisciplinares e que sejam de interesse para o
Brasil.

MCTI CNPq, FAP

Editais
Encomendas
Patrocínios, parcerias,
convênios

2.2-Criar e implantar banco de metadados e de dados científicos
georeferenciados.

CNPq MMA, MCTI, INCTs

Contratar empresa ou
especialista para criação
e manutenção de banco
de dados

2.3-Realizar acompanhamento permanente e avaliação periódica
das atividades científicas no âmbito do PROANTAR

MCTI CNPq

SIG; promover eventos;
definir protocolo de
procedimentos no
CONAPA

2.4- Propor e viabilizar instrumentos legais e meios ágeis para o
trânsito internacional de equipamentos e materiais científicos.

SECIRM, MRE Todos
Contatos com a Sec.
Receita Federal.
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Ação Responsável Quem coopera Recomendações
Cooperação internacional
com Chile e Argentina

3.1-Fomentar iniciativas de desenvolvimento de inovações
tecnológicas propiciadas pelas condições especiais do ambiente
polar.

CNPq MCTI , FAPs e empresas

Editais
Encomendas
Patrocínios, parcerias,
convênios

4.1-Aprimorar o processo da AIA do PROANTAR. MMA
SECIRM, IBAMA, INCT
APA

Estabelecimento de
protocolos

4.2-Fomentar o monitoramento contínuo das mudanças ambientais
percebidas na Antártica em escala local, regional e global.

MMA e CNPq
MCTI , empresas e
parceiros, FAPs

Editais
Encomendas
Patrocínios, parcerias,
convênios

4.3-Fomentar o uso de tecnologias limpas do PROANTAR. MMA
SECIRM, MCTI, FINEP,
BNDES, CENPES,VSE,
outras empresas

Editais
Encomendas
Patrocínios, parcerias,
convênios

4.4-Inspecionar programas antárticos de outros países, priorizando
parcerias com países sulamericanos.

MRE SECIRM, MCTI, MMA

Articular acordos com as
Partes para inspeções.
Cooperação internacional
para inspeções.

5.1-Apoiar a formação de mestres e doutores sobre temas
antárticos.

MEC/CAPES MCTI, CNPq Concessão de bolsas.

5.2-Dar apoio político e financeiro para a institucionalização e
consolidação de núcleos de pesquisa antártica.

MCTI/CNPq Todos
Editais.

6.1-Realizar estudo específico, desenvolver projeto e construir
uma nova estação científica brasileira na Antártica, adequada às
necessidades científicas identificadas neste estudo e aos requisitos
ambientais atuais, para substituição da EACF, até 2022.

SECIRM Todos

Estudo Específico,
Projeto arquitetônico e
de construção;
Construção.

6.2- Incorporar ao PROANTAR, por meio de aquisição ou
construção, um terceiro navio antártico.

SECIRM
MCTI, MMA, CNPq;
MB/MD

REM/RANS
Editais
Encomendas
Patrocínios, parcerias,
convênios, acordos de
cooperação.
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Ação Responsável Quem coopera Recomendações

6.3- Propor à MB, a realização de estudo para a revitalização do
NApOc Ary Rongel, a fim de retardar o término da sua vida útil.

SECIRM Todos
Enviar documento para
a MB propondo o estudo.

6.4- Garantir a disponibilidade de aeronaves e tripulações para a
realização do apoio logístico aéreo na região antártica, inclusive no
interior do continente, sobre o manto de gelo permanente.

MD - Comando da
Aeronáutica

SECIRM
Acordos cooperação,
intercâmbios,
treinamentos.

7.1-Responder a pedidos de cooperação internacional de forma
consistente e de acordo com as diretrizes do PROANTAR.

MRE SECIRM, MCTI, MMA
Acordo de cooperação
Internacional

7.2-Fomentar editais conjuntos internacionais de pesquisas
científicas

MRE, MCTI/CNPq Todos

Editais
Encomendas
Patrocínios, parcerias,
convênios, acordos de
cooperação

7.3- Incrementar a utilização conjunta entre países de
infraestruturas e meios logísticos disponíveis.

MRE, SECIRM Todos
Acordos de cooperação
Internacionais.

8.1-Executar ações de divulgação científica e inserção social do
conhecimento gerado pelo PROANTAR.

MCTI
Universidades e Centros
de Pesquisa, Escolas,
PROANTAR

Publicações, eventos,
mídia eletrônica;
documentários; livros
didáticos; campanhas

8.2-Estabelecer comunicação efetiva do PROANTAR nos fóruns
científicos.

MCTI, MEC
Universidades e Centros
de Pesquisa

Publicações, organização
e participação em seções
temáticas

8.3-Implementar plano de comunicação articulado, visando aos
públicos interno e externo aos órgãos integrantes do PROANTAR.

SECIRM Todos SIG, mídia eletrônica

8.4-Incrementar conteúdo sobre a Antártica e o PROANTAR nos
livros didáticos.

MEC, SECIRM Todos Convênios, patrocínios

9.1-Ampliar conhecimentos sobre o turismo antártico MTur
SECIRM, MRE, MMA,
EMBRATUR

Estabelecer protocolo de
procedimentos; contratar
consultoria; visitar países
operadores de turismo
polar

9.2-Aperfeiçoar a divulgação dos procedimentos e promover a MTur SECIRM, MRE, MMA, Estabelecer protocolo de
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Ação Responsável Quem coopera Recomendações
devida capacitação aos visitantes, sobre as regras para as visitas
turísticas ao continente.

EMBRATUR procedimentos; contratar
consultoria; visitar países
operadores de turismo
polar.

10.1-Criar estruturas organizacionais específicas para assuntos
antárticos nas instituições integrantes do PROANTAR.

Todos exceto SECIRM Todos
Procedimentos internos
aos órgãos.

10.2- Aprimorar a articulação entre os gestores do PROANTAR e
os pesquisadores dos grupos científicos

Todos Todos Promover reuniões.

10.3-Promover a capacitação de gestores do PROANTAR SECIRM
Ministérios e instituições
integrantes da CIRM

Cursos, estágios, TPA.

10.4-Incentivar novos integrantes do PROANTAR a participarem
do Treinamento Pré Antártico – TPA

SECIRM Todos TPA.

10.5-Integrar o sistema de memória das instituições do
PROANTAR, por meio de um banco de dados.

SECIRM Todos

Criar um sistema de
gestão integrada do
PROANTAR, interna e
com versão pública
(sistema de protocolo),
plataforma informatizada

10.6-Integrar a gestão (processos, procedimentos etc.) do
PROANTAR

SECIRM Todos

Criar um sistema de
gestão integrada do
PROANTAR, interna e
com versão pública
(sistema de protocolo),
plataforma informatizada

10.7-Assegurar, no âmbito de cada Ministério, os recursos
financeiros necessários ao bom desenvolvimento do PROANTAR,
para que não sofram descontinuidade.

Todos MPOG, Congresso
Nacional (Parlamentares)

PPA atualizado
Subsidiar as propostas de
lei orçamentária anual
pelos ministérios

10.8-Fortalecer ações junto à Frente Parlamentar de Apoio ao
PROANTAR, visando ao aporte de recursos.

CIRM / SECIRM
ASPAR/ Todos os
ministérios e instituições

- Manter contato
permanente com os
Membros da Frente.
-aumentar o número de
parlamentares integrantes
da Frente.
-Promover reuniões com
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Ação Responsável Quem coopera Recomendações
a Frente, para balanço
das atividades.

10.9-Assegurar a manutenção das parcerias existentes. SECIRM Todos
Definir protocolo de
diretrizes e prioridades

10.10-Ampliar ação articulada junto aos fóruns de decisão
responsáveis pelo Orçamento Federal.

SECIRM

MPOG, Congresso
Nacional (Parlamentares),
Todos integrantes do
PROANTAR

Manter contato com
órgãos responsáveis pelo
Orçamento Federal
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Recomendações Finais do Grupo de Trabalho

Considerando as datas em que passaram a vigorar os documentos que orientam o Programa

Antártico Brasileiro, sobretudo a POLANTAR (1987) e o próprio PROANTAR (1982); a evolução e

ampliação dos acordos internacionais associados ao STA; a nova posição do Brasil no cenário

político global; e as propostas e recomendações emanadas desse processo de Planejamento

Estratégico do PROANTAR os membros do presente GT, reunidos em plenária, acordaram sobre

algumas Recomendações Finais específicas referentes às atuais diretrizes políticas e administrativas

que orientam o Programa, a seguir enumeradas.

1. Estudo do texto vigente da POLANTAR, e sua atualização se necessário;

2. Revisão do texto do PROANTAR, em consonância com o STA, com o arcabouço legal

vigente e com as atribuições institucionais dos gestores do Programa, à luz das estratégias

oriundas do presente Planejamento; e

3. Revisão e adequação da minuta da Política Nacional para Ciência e Tecnologia Antártica

(PNCTA) para aprovação.
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Anexo A - Análise de Situação

ANÁLISE PROANTAR

A análise FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) revelou que o PROANTAR
dispõe de uma gama de forças internas que sustentam a sua continuidade no período 2011-2022. Em
particular, deve ser destacado o fato de estar incorporado como política de Estado, com boa
visibilidade entre as autoridades nacionais, tanto no Executivo, com a participação de diversos
ministérios em sua gestão, como no Legislativo, por meio da Frente Parlamentar de Apoio ao
PROANTAR. Isso é resultado da percepção geral sobre o valor estratégico da permanência do Brasil
no STA. A larga experiência adquirida pelo Programa com a permanência ininterrupta na Antártica
nos últimos 30 anos serviu de base para o desenvolvimento de um conjunto de competências, dentre
as quais devem ser citadas a científica, expressa por meio da produção qualificada junto à
comunidade internacional, e a logística e operacional, que, destacadas como forças internas robustas,
contribuem para o reconhecimento internacional do Programa. É importante citar, também, a
existência de empresas brasileiras de grande porte interessadas em parcerias, principalmente no que
tange à produção híbrida de energia e à utilização de biocombustíveis. Ex: PETROBRAS e VSE.

A metodologia empregada, no entanto, mostrou também fraquezas internas do PROANTAR,
que precisam de atenção para que não comprometam o seu andamento no período abarcado neste
planejamento estratégico. Embora o elenco seja considerável, é na gestão que se encontram os
aspectos mais graves a ameaçar o Programa. A elevada rotatividade de recursos humanos, a escassez
desses mesmos recursos, a limitada normatização de procedimentos, a falta de um sistema de
gerenciamento informatizado, a incerteza e insuficiência de recursos financeiros e a reduzida
visibilidade junto à sociedade são aspectos que resultam da inexistência de processos continuados de
avaliação da gestão, considerados como fraquezas graves que precisam de solução. As condições do
Brasil na Antártica, com ausência de articulação dos atores, necessidade de renovação de
infraestrutura logística e dependência da logística de outro país, entre outros aspectos, também são
fraquezas identificadas como graves, que carecem de atenção especial para a sua superação.

Entretanto, não apenas as fraquezas internas devem ser objeto de preocupação no âmbito do
Programa. As questões ambientais, em particular as mudanças climáticas globais e o fluxo
desordenado e crescente de turistas; as jurídicas, incluindo a baixa regulamentação do Protocolo de
Madri e a necessidade de internalização de Medidas da ATCM; e as econômicas, como a pressão
internacional para exploração econômica de recursos do turismo, são todas ameaças externas ao
PROANTAR, que fogem à sua governabilidade. Será necessário manter a atenção nestes aspectos,
buscando mitigar seus efeitos sobre o PROANTAR.

Além das fraquezas internas e das ameaças externas que o pressionam, o PROANTAR tem ao
seu alcance amplo conjunto de oportunidades que, em contrapartida, podem ser aproveitadas para seu
fortalecimento. A proximidade do Brasil à Antártica e as características do regime internacional a que
está submetido o continente antártico, o potencial de cooperação internacional e a crescente
consciência ambiental mundial são aspectos que abrem um leque de oportunidades para o
fortalecimento do PROANTAR. Neste sentido, também representam oportunidades de fortalecimento
do Programa a imagem externa do País junto à comunidade internacional em temas antárticos e a
percepção no âmbito interno da sua importância que, entretanto, mesmo reconhecida, deve ser
constantemente aprimorada.

Em face dos resultados alcançados com a aplicação da análise FOFA, é possível concluir que
o PROANTAR contém forças internas suficientemente robustas para garantir a sua continuidade no
período 2011-2022. No entanto, não se pode deixar de ter atenção às suas fraquezas internas, que
aliadas às ameaças externas podem comprometer o seu andamento adequado. Aproveitar as
oportunidades externas para o fortalecimento do Programa é o desafio que se impõe. Abaixo, segue
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quadro com a síntese da análise FOFA realizada pelos SGT temáticos, por meio de consultas
direcionadas.

Matriz de Análise FOFA
Legenda Matriz de Análise FOFA

* forças robustas ou fraquezas graves

São Forças Internas do PROANTAR: São Fraquezas Internas do PROANTAR

Força política do PROANTAR:
-PROANTAR é uma política de Estado*.
-Boa visibilidade do Programa junto às
autoridades brasileiras*.
-Continuidade do PROANTAR*.

Gestão – orçamento e parcerias:
-Gestão interministerial (interinstitucional) do
PROANTAR*.
-Previsão orçamentária no PPA .
-Cooperação regional sulamericana*.
-Apoio do Ministério da Defesa* (meios,
estrutura e segurança).

Gestão - meios de comunicação:
-Existência de meios de comunicação –
divulgação.

Capacidade do Brasil para na Antártica:
-Presença de instituições e grupos voltados para
a ciência na Antártica (INCTs, universidades,
grupos de pesquisas).
-Estrutura logístico – científica instalada na
Antártica e no Brasil* (exemplos: laboratório
científico nacional no interior do continente,
atuação de alguns projetos no interior do
continente, expansão da área de pesquisa de
ponta no Oceano Austral com meios flutuantes).
-Capacidade de permanência ininterrupta no
ambiente antártico*.
-Monitoramento científico de longo prazo
-Experiência adquirida em operações/atividades
antárticas*.
-Potencialidade na capacitação de recursos
humanos em ciência antártica.
-Potencial de acervo de amostras nas
instituições
-Processo de implantação do SGA na EACF.
-Certificação da EACF (ISO 14.001) pela
implantação de Sistema de Gestão Ambiental.

Gestão - modelo:
-Falta de avaliação do modelo de gestão do
Programa*.
-Ocorrência de ações isoladas desarticuladas
(entre os envolvidos com o Programa).

Gestão – pessoas:
-Alta rotatividade de pessoas (RH) do
Programa* (alternância e alta rotatividade de
representantes dos órgãos gestores do
PROANTAR).
-Carência de capacitação específica para os
gestores do PROANTAR.
-Número reduzido de pessoas – número de
técnicos na gestão do Programa, nos ministérios
etc.
-Limitada fixação e descontinuidade de RH nas
atividades antárticas.

Gestão – processos:
-Fluxos e procedimentos ineficazes.
-Normatização dos procedimentos de
funcionamento do Programa limitada*.
-Registro e acessibilidade à memória do
PROANTAR deficientes.
-Informações dispersas e fragmentadas, não
sistematizadas e não acessíveis à distância
-Falta de sistema e gerenciamento informatizado
das atividades antárticas*.
-Sistema de avaliação e seleção de projetos pode
limitar a inserção de pesquisadores novos
-Acompanhamento limitado de projetos.
-Produção científica sujeita a variações dos
investimentos*.
-Demanda de projetos incompatível com
recursos disponíveis.

Gestão da produção PROANTAR:
-Seleção, acompanhamento e avaliação das
pesquisas deficientes.
-Faltam dados concretos para avaliar a produção
e relevância dos resultados das pesquisas
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Produção brasileira
-Expertise técnico-científica adquirida pelo
Brasil.
-Capacidade de indução na realização das
pesquisas visando responder a demandas
ambientais globais e locais.
-Produção científica de alta qualidade.

Reconhecimento dos esforços brasileiros:
-Liderança do Brasil em regimes ambientais
internacionais*.
-Participação (ampla, ativa ou efetiva) do Brasil
nos instrumentos internacionais que compõem o
regime antártico.
-Reconhecimento internacional do
PROANTAR*.

Gestão – comunicação social do Programa
-Pouca visibilidade do Programa junto à
sociedade*.
-Pouco conhecimento e visibilidade pública do
PROANTAR.

Diretrizes, objetivos e ações do Brasil para a
Antártica
-Indefinição das prioridades científicas do Brasil
na Antártica*.
-Prioridades científicas do Brasil na Antártica
pouco conhecidas e ainda não consideradas para
implementação (diretrizes provenientes do
SCAR, PNCTA e CONAPA).
-Insuficiência de pesquisas em ciências
humanas
-Escassez de projetos inovadores e de
desenvolvimento de produtos, processos e
patentes.
-Limitada participação de especialistas
brasileiros em reuniões internacionais
relacionadas ao tema antártico.

Condições do Brasil na Antártica:
-Monitoramento ambiental insuficiente.
-Área geográfica de atuação restrita,
congestionada, com interesses múltiplos, sem
articulação entre os atores*.
-Ilha Rei George com interesses múltiplos, não
articulados.
-Dependência logística de outro país*.
Restrição logística*.
Longo tempo despendido com abastecimento
logístico.
-Equipamentos de apoio á pesquisa limitados,
inadequados e/ou inexistentes.
-Dificuldade no trânsito de materiais
provenientes da Antártica.
-Desconhecimento sobre o fluxo turístico
internacional na Antártica (informação e forma
de turismo).
-Inexperiência do Brasil em operações turísticas
para a Antártica.
-Necessidade de renovação dos meios flutuantes
e infraestrutura logística*.
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São Forças Robustas do PROANTAR: São Fraquezas Graves do PROANTAR

Força política do PROANTAR:
-PROANTAR é uma política de Estado*.
-Boa visibilidade do Programa junto às
autoridades brasileiras*.
-Continuidade do PROANTAR*.

Gestão – orçamento e parcerias:
-Gestão interministerial (interinstitucional) do
PROANTAR*.
-Cooperação regional sulamericana*.
-Apoio do Ministério da Defesa* (meios,
estrutura e segurança).

Capacidade do Brasil para e na Antártica:
-Estrutura logístico – científica instalada na
Antártica e no Brasil*.
-Capacidade de permanência ininterrupta no
ambiente antártico*.
-Experiência adquirida em operações/atividades
antárticas*.

Reconhecimento dos esforços brasileiros:
-Liderança do Brasil em regimes ambientais
internacionais*.
-Reconhecimento internacional do
PROANTAR*.

Gestão - modelo:
-Falta de avaliação do modelo de gestão do
Programa*.

Gestão – pessoas:
-Alta rotatividade de pessoas (RH)*.

Gestão – processos:
-Normatização dos procedimentos de
funcionamento do Programa limitada*.
-Falta de sistema e gerenciamento informatizado
das atividades antárticas*.

Gestão – orçamento X produção PROANTAR:
-Incerteza e insuficiência de recursos
financeiros*.
-Produção científica sujeita a variações dos
investimentos*.

Gestão – comunicação social do Programa
-Pouca visibilidade do Programa junto à
sociedade*.

Diretrizes, objetivos e ações do Brasil para a
Antártica
-Indefinição das prioridades científicas do Brasil
na Antártica*.

Condições do Brasil na Antártica:
-Área geográfica de atuação restrita,
congestionada, com interesses múltiplos, sem
articulação entre os atores*.
-Dependência logística de outro país*.
-Restrição logística*.
-Necessidade de renovação dos meios flutuantes
e infraestrutura logística*.
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Oportunidades para o PROANTAR Ameaças ao PROANTAR

Facilidades;
-Relativamente fácil acesso à área de atuação do
PROANTAR (área geográfica) (sétimo país
mais próximo da Antártica).

Regime Antártico
-Regime internacional sobre a Antártica
abrangente, bem estabelecido e propício à
cooperação.
-Inserção do Brasil nos instrumentos que
compõem o Regime Antártico.
-Proximidade da Reunião Consultiva do Tratado
da Antártica no Brasil (2014): mobilização
política, institucional, financeira e potencial de
divulgação.

Condições políticas, econômicas e legais
favoráveis
-Existência de uma Frente Parlamentar em
Apoio ao PROANTAR.
-Proximidade de eventos mundiais (Copa,
Olimpíada, Rio+20 etc) para divulgação do
PROANTAR.
-Proximidade da comemoração dos 30 anos do
PROANTAR para alavancar apoios e lançar
produtos.
-Existência de amparo legal para normatizar o
fluxo turístico comercial na Antártica.

Imagem externa do Brasil
-Imagem atual positiva do Brasil na comunidade
internacional.

Potencial de parcerias internacionais
-Ambiente propício à cooperação com países
sulamericanos.
-Proposta da Argentina de utilização de pólo
logístico e científico em Ushuaia.
-Possibilidade de participar de consórcios
científicos internacionais.
-Propostas de cooperações bilaterais (ex. BRA-
ARG, BRA-CHI).
-Parcerias internacionais com instituições de
pesquisa com tradição científica na Antártica.

Consciência ambiental mundial
-Crescente importância dos temas ambientais e
de mudanças climáticas na agenda política dos
países

Situação mundial
-Mudanças climáticas.
-Crescimento do turismo desordenado.

Regime Antártico
-Falta de regulamentação formal do Protocolo
de Madri.
-Necessidade de internalização de Medidas da
ATCM pelos organismos brasileiros
responsáveis.
-Temporalidade do regime de exploração dos
recursos minerais antárticos.
-Existência de pesca IUU (ilegal, unrelated,
unauthorized).

Pressão sobre potencial exploração da Antártica
-Falta de regulamentação da bioprospecção na
Antártica.
-Introdução de espécies exóticas.
-Aumento das atividades desordenadas de
turismo na Antártica.
-Inexistência de regulamentação para o acesso
turístico à Antártica.

Exigência ambiental na Antártica
-Elevação significativa do nível de exigência
ambiental entre os países integrantes do STA
(mais restrições).

Recursos para implementação do PROANTAR
(fraquezas)

-Falta de garantia de aporte orçamentário
complementar sistemático/permanente
(emendas).
-Incerteza e insuficiência de recursos
orçamentários

Recursos Humanos
-Limitada possibilidade de inserção profissional
de pesquisadores especializados na Antártica.

Condições na Antártica
-Dificuldades e restrições logísticas e
operacionais do ambiente antártico.
-Controle inadequado do impacto antrópico na
Antártica.
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Oportunidades para o PROANTAR Ameaças ao PROANTAR
Atividades potenciais na Antártica
-Crescimento do fluxo e interesse turístico na
Antártica.
-Crescimento do segmento de turismo
cientifico.

Questões “alfandegárias”
-Embaraços para importação/exportação de
equipamentos científicos.
-Embaraços para transporte
nacional/internacional (envio e remessa) de
materiais científicos.
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Anexo B – Produtividade científica do PROANTAR 2006-2011

Produção científica do PROANTAR

Este levantamento-diagnóstico foi realizado junto aos pesquisadores e coordenadores de
projetos apoiados pelo CNPq/MCTI desde 2006. Tal avaliação teve objetivo de conhecer a efetiva
produtividade e representatividade científica nacional e internacional das pesquisas atuantes e
apoiadas pelo PROANTAR. A produção científica foi analisada dos pontos de vista quantitativo e
qualitativo. Foram também avaliadas a formação e a fixação de recursos humanos especializados em
ciências polares antárticas.

Procedimentos de apuração

O levantamento da produção foi baseado nos projetos ligados ao PROANTAR e aprovados
nas seguintes chamadas públicas: Edital 49/2006 – PROANTAR; Ano Polar Internacional - 2007-
2008 (Fundos Setoriais); Edital 15/2008 – INCT Antárticos (INCT Criosfera e INCT APA); Edital
23/2009 – PROANTAR

Foram reunidas as seguintes referências: i) artigos completos publicados em periódicos
indexados; ii) livros ou capítulos de livros publicados; iii) orientações de Doutorado, Mestrado e
Monografia de Graduação concluídas, bem como outras de Iniciação Científica conduzidas.

As fontes básicas de informações foram as plataformas eletrônicas do CNPq (Lattes, INCT,
Grupos de Pesquisa), bem como a consulta direta a pesquisadores e gestores do PROANTAR. Os
resultados estão sintetizados no QUADRO 1 a seguir.

A análise abordou a relação das pesquisas com as áreas de domínio das ciências antárticas
apoiadas no âmbito do PROANTAR e predefinidas nas diretrizes científicas do SCAR e do próprio
Programa, a saber: Ciências da Vida, Ciências da Terra, Ciências Físicas, Ciências Humanas,
Ciências Ambientais e Tecnologia. Os resultados estão sintetizados no QUADRO 2 a seguir.

No caso dos INCT, incluiu-se também de coordenadores os respectivos subprojetos,
obedecendo a divisão em Módulos (quatro) do INCT Antártico de Pesquisas Ambientais (INCT APA)
e por Laboratórios (sete) no caso do INCT da Criosfera. Os resultados estão sintetizados no
QUADRO 3 a seguir.

As publicações científicas foram triadas quanto à autoria dos pesquisadores, de forma a
qualificar cada coordenador/projeto pelo volume de publicações como autor principal (Atp e Lvp).
De forma geral, foi feita a ordenação da produção em função das diversas unidades e variáveis
estabelecidas na análise (projetos, grupos e redes de pesquisa, editais de apoio, áreas do
conhecimento), adotando-se a seguinte ordem:

1º- número de orientações de Doutorado concluídas (Dr)
2º- número de artigos publicados como Autor Principal (Atp)
3º- índice de impacto dos artigos, segundo Journal Citation Report (JCR)
4º- número de orientações de Mestrado concluídas (Ms)
5º- número de orientações de Monografia de Graduação concluídas (TCC)
6º- número de orientações de Iniciação Científica conduzidas (IC)
7º- número de livros/capítulos publicados como Autor Principal (Lvp)

No caso das áreas científicas e dos INCT, estabeleceram-se índices relativos de produtividade
que permitissem compensar eventuais distorções e subsidiar a discussão quanto às diferenças
inerentes a cada projeto e a cada contexto analisado. Nesse sentido, foram estabelecidos índices de
Produtividade, somando-se valores de variáveis relevantes (Pd=Dr+Ms+Atp), pelo número de
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projetos envolvidos (Pd/Proj), buscando-se equacionar diferenças quanto ao número de projetos
apoiados nas diversas áreas das ciências antárticas.

Em relação aos INCT, outros dois índices de produtividade foram estabelecidos, um em
relação ao número de instituições científicas representadas (Pd/Inst) e outro em relação ao número
de pesquisadores (coordenador+equipe) envolvidos (Pd/Pq).
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Anexo C – Consulta sobre Temas Emergentes em CT&I para o PROANTAR (2011-2022)

Temas Emergentes em CT&I para o PROANTAR (2012-2022)

Em atenção ao processo de Planejamento Estratégico do PROANTAR, elaborou-se

formulário de consulta à comunidade científica, contendo quatro itens diretos e objetivos, com intuito

de identificar a relevância dos Temas e Questões Científicas Antárticas emergentes que compõem as

fronteiras do conhecimento referentes à Antártica e ao Oceano Austral, bem como suas conexões com

a América do Sul, o Atlântico Sul e o Clima Global, no horizonte temporal 2011-2022.

Os itens tratavam do seguinte:

 Item 1: Elenco de três Grandes Temas que agrupam as principais Macro Questões

Científicas, baseados em levantamentos e consultas feitos previamente junto à comunidade científica

antártica nacional e internacional, inclusive no que preconiza o Plano Estratégico 2011-2016 do

Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica (SCAR Strategic Plan 2011-2016). Nesse item, solicitou-

se atribuir, em ordem crescente de relevância, valores de 1 a 5 para cada uma das questões

apresentadas.

 Item 2: Espaço para exposição de aspectos logísticos e operacionais necessários ao

atendimento das demandas e questões científicas consideradas mais relevantes do item 1.

 Item 3: Espaço para sugestões sobre outras questões científicas eventualmente não

contempladas no item 1.

 Item 4: Espaço para expressar outras considerações e recomendações não abordadas no

processo de identificação dos principais temas e questões sobre as pesquisas antárticas como um

todo.

A consulta foi direcionada aos 58 coordenadores de projetos hoje atuantes pelo PROANTAR,

correspondendo aos mesmos pesquisadores considerados no levantamento sobre a produtividade

científica do PROANTAR entre 2006-2011 (Anexo B). Do total consultado, 41 pesquisadores

enviaram suas contribuições, cujos resultados (item 1: relevância das Macro Questões em relação a

cada Tema) estão sumarizados a seguir, segundo a ordem de relevância considerada. Para tal

ordenamento, foi feita a média dos valores atribuídos por cada um dos colaboradores em cada um dos

três Temas propostos, bem como a lista de distribuição de valores (de 1 a 5) feita pelos

pesquisadores.

Os resultados dos itens 2, 3 e 4 não serão apresentados aqui por se tratarem de questões

dissertativas e pouco objetivas. Apesar disso, as informações obtidas a partir destes itens foram

utilizadas e incorporadas em outros momentos deste processo de planejamento, de acordo com o que

ficou definido pelos membros do GT.
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Glossário

1. Ciências Ambientais: abrangem estudos de avaliação de impacto ambiental e
monitoramento de longo prazo de parâmetros físicos e bióticos, e os relativos ao
estado e conservação do meio ambiente.

2. Ciências da Terra: tratam da origem, constituição e evolução física e biológica do
planeta.

3. Ciências da Vida: compreendem os estudos ecológicos, da biologia e evolução dos
organismos marinhos e terrestres, uso sustentável dos recursos vivos, biologia
humana e medicina.

4. Ciências Físicas: incluem a física e a química da atmosfera e do espaço exterior,
relações solares-terrestres e estudos glaciológicos e oceanográficos.

5. Ciências Humanas: abarcam estudos que tratam dos aspectos do homem como
indivíduo e como ser social.

6. Tecnologias: tratam da transformação do conhecimento científico em processos e
produtos.
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Siglas e Abreviaturas

1. AAA - Astronomy and Astrophysics from Antarctica
2. ACE - Antarctic Climate Evolution
3. AGCS - Antarctica and the Global Climate System
4. AGI - Ano Geofísico Internacional
5. AIA - Avaliação de Impacto Ambiental
6. ANV - Aeronave
7. API - Ano Polar Internacional
8. ASOC - Antarctic and Southern Ocean Coalition
9. ASPAR - Assessoria Parlamentar
10. ATCM - Reunião Consultiva do Tratado da Antártica (Antarctica Treaty Consultative

Meeting)
11. BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
12. CAer - Comando da Aeronáutica
13. CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
14. CCAMLR - Convenção sobre Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos
15. CCAS - Convenção sobre Conservação das Focas Antárticas
16. CEP - Comitê para Proteção do Meio Ambiente (Comittee for Environment

Protection)
17. CGEE - Centro de Gestão de Estudos Estratégicos
18. CIRM - Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
19. CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
20. COMNAP - Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais
21. CONANTAR - Comissão Nacional para Assuntos Antárticos
22. CONAPA - Comitê Nacional sobre Pesquisa Antártica
23. CRAMRA - Convenção sobre a Regulamentação das Atividades sobre Recursos Minerais

Antárticos
24. CryOS - Cryosphere Observing System
25. EACF - Estação Antártica Comandante Ferraz
26. EBA - Evolution and Biodiversity in the Antarctic
27. EMAer - Estado-Maior da Aeronáutica
28. EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica
29. EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
30. EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo
31. FAB - Força Aérea Brasileira
32. FAP - Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa
33. FGV - Fundação Getúlio Vargas
34. FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos
35. FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
36. FOFA - Matriz de Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças
37. FURG - Universidade Federal do Rio Grande
38. GA - Grupo de Assessoramento (PROANTAR)
39. GAAm - Grupo de Avaliação Ambiental (PROANTAR)
40. GO - Grupo de Operações (PROANTAR)
41. GT - Grupo de Trabalho
42. GUT - Matriz de Gravidade, Urgência e Tendência
43. IAATO - International Association of Antarctica Tour Operators
44. IBT - Instituto Brasileiro Tecnológico
45. ICSU - antigo Conselho Internacional de Uniões Científicas, hoje denominado

Conselho Internacional para a Ciência (International Council for Science)
46. IEAPM - Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
47. IMO - Organização Marítima internacional (International Maritime Organization)
48. INCT - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia
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49. INCT APA - INCT Antártico de Pesquisa Ambiental
50. INCT Crio - INCT da Criosfera
51. INCT MC - INCT para Mudanças Climáticas
52. INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
53. ISO - Tipo de Certificação estabelecida pela Organização Internacional para

Padronização (International Organization for Standardization)
54. IUU - Pesca ilegal, não-declarada e não-regulamentada (Ilegal, Unrelated,

Unauthorized fishing).
55. JCR - Journal Citation Report (JCR)
56. MACK - Universidade Mackenzie
57. MB - Marinha do Brasil
58. MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia & Inovação
59. MD - Ministério da Defesa
60. MEC - Ministério da Educação
61. MMA - Ministério do Meio Ambiente
62. MRE - Ministério das Relações Exteriores
63. MS - Ministério da Saúde
64. MTur - Ministério do Turismo
65. ON - Observatório Nacional
66. OPERANTAR - Operação Antártica
67. PACTI - Plano de Ação para Ciência, Tecnologia e Inovação
68. PELD - Programa de Ecologia de Longa Duração
69. PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A
70. PNCTA - Política Nacional para Ciência e Tecnologia Antártica
71. PNRM - Política Nacional para os Recursos do Mar
72. POLANTAR - Política Nacional para Assuntos Antárticos
73. PPA - Plano Plurianual
74. PROANTAR - Programa Antártico Brasileiro
75. RANS - Requisitos de Alto Nível de Sistemas
76. RAPAL - Reunião de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos
77. REM - Requisitos de Estado-Maior
78. RH - Recursos Humanos
79. Rio+20 - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

(United Nations Conference on Sustainable Development) que ocorrerá em
2012 no Rio de Janeiro

80. ROV - Veículo-robô operado por controle remote (Remotely Operated Vehicle)
81. SAE - Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
82. SCAR - Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica (Scientific Committee on

Antarctic Research)
83. SCI - Science Citation Index
84. SECIRM - Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
85. SGA - Sistema de Gestão Ambiental
86. SGT - Subgrupo de Trabalho
87. SOOS - Sistema de Observação do Oceano Austral (Southern Ocean Observing

System)
88. SSG - Grupos Científicos Permanentes (Scientific Steering Committes)
89. STA - Sistema do Tratado da Antártica
90. TA - Tratado da Antártica
91. TPA - Treinamento Pré-antártico
92. UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro
93. UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
94. UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
95. UFPR - Universidade Federal do Paraná
96. UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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97. UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
98. UFS - Universidade Federal de Sergipe
99. UNIPAMPA
100. UNESP

- Universidade Federal do Pampa
- Universidade Estadual Paulista

101. UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos
102. UNITAU - Universidade Federal de Taubaté
103. UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí
104. USP - Universidade de São Paulo
105. VSE - Vale Soluções em Energia S/A
106. WMO - Organização Meteorológica Mundial (World Meteorological Organisation)


