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Assunto:  41° Aniversário do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR)

         À semelhança dos ciclos de preamar e baixamar, em que as marés avançam e recuam no

litoral, o congelamento do Oceano Austral, que ocorre a cada inverno, aumenta a superfície da

Antártica para 27 milhões de km², praticamente dobrando seu tamanho original de 14 milhões de

km² no verão, com um vistoso cinturão branco envolvente sobre o mar.

      Essa enorme área que se conforma no inverno interfere na reflexão dos raios solares,

na circulação oceânica, na migração da fauna marinha e no clima. Por outro lado, no verão, com

longo período de exposição à luminosidade solar, há produção intensa do fitoplâncton no mar,

que  alimenta a  fauna  marinha  e libera oxigênio pela fotossíntese. A  corrente circumpolar

antártica se encarrega  de nutrir o oceano, por meio das quatro correntes frias  que dela

derivam e costeiam a América do Sul, a África e a Austrália, propiciando a vida no mar.

     Tais fenômenos evidenciam a importância desse despovoado continente para o resto do

mundo,  tornando-o  um  privilegiado  laboratório  natural  à  disposição  da  humanidade  para  a

investigação  científica,  como  preceituado  no  Tratado  da  Antártica  (TA),  instrumento

internacional  que  rege  as  atividades  nessa  importante  região.  Compreender  as  questões

antárticas é investir em respostas aos fenômenos naturais que ocorrem em nosso território,

impactando a vida de todos os brasileiros.

    Diante  de  tais  condicionantes,  há  41  anos,  em  12JAN1982,  foi  criado  o  Programa

Antártico Brasileiro (PROANTAR), que transformou o sonho do Brasil em adentrar o mundo dos

conhecimentos antárticos em passos firmes no gelo. Numa bem-aventurada decisão, foi atribuída

à Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) a sua consecução, optando-se por

estrutura  já  existente,  vocacionada  ao  mar,  que  possibilitou  a  otimização  de  esforços  e

recursos.  Desde  então,  com  atuação  consistente  da  Marinha  do  Brasil  (MB)  à  frente  desse

colegiado, o programa passou a navegar com ventos favoráveis.

      O Brasil havia assinado o Tratado, em 1975, mas somente na década seguinte, com

interseção visionária do Almirante Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, coordenador da CIRM, a

guinada para o Sul finalmente ocorreu. O entusiasmo e a perseverança deste insigne Chefe Naval

foram preponderantes para que o PROANTAR largasse suas espias e, logo após, ouvíssemos o

sonoro apito longo do saudoso Navio de Apoio Oceanográfico "Barão de Teffé" unhando seu ferro,

naquele histórico fundeio em 05JAN1983, nas gélidas águas da baía do Almirantado. Quis o

destino  assinalar  que  naquelas  paragens  seria,  futuramente,  fincada  nossa  estação,  muito

embora  tal  localidade  sequer  constasse  na  lista  de  pontos  prioritários.  Prevaleceu,

acertadamente, o olhar marinheiro!

     É honroso mencionar a distinta coragem dos bravos dirigentes do País à época, que
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abriram espaço para o mar antártico dentre as muitas prioridades que a Nação vivenciava.

Conceberam um programa de abrangência nacional, idealizaram linhas de pesquisa, sobrepujaram

todas as dificuldades para a aquisição e preparação do Navio de Apoio Oceanográfico "Barão de

Teffé" e do Navio Oceanográfico "Professor Wladimir Besnard", da Universidade de São Paulo.

   Com satisfação, ressoamos aos quatro ventos que, desde a concepção do PROANTAR, vigora a

mais perfeita integração interinstitucional, cabendo à MB, a gerência do Programa e a promoção

da perfeita sinergia entre os diversos órgãos e instituições do País. Essa notória diversidade

é o que confere robustez ao PROANTAR, residindo aí a sua força genuína. Com esse peculiar

arranjo, galgamos a condição de Membro-Consultivo do Tratado da Antártica, um ano e meio após

início das atividades do Programa, o que nos confere estatura internacional para influenciar

nos destinos da Antártica.

    Desde sua criação, o PROANTAR vem angariando diversas vitórias. Tornou-se um consagrado

programa  de  pesquisas,  reunindo  instituições  e  cientistas  renomados  e  um  considerável

inventário  de  material  tecnológico;  uma  ampla  e  bem  equipada  estação;  novos  e  modernos

helicópteros que operam a bordo dos nossos navios; e um brasileiríssimo avião da Força Aérea

Brasileira (FAB), o KC-390, que perfaz 10 voos anuais em apoio ao Programa. Adensando essas

conquistas, um novo navio, o Navio de Apoio Antártico "Almirante Saldanha", encontra-se em

construção em Território Nacional, o que evidencia cada vez mais o firme compromisso da MB com

o futuro do Programa, com as gerações vindouras e com o progresso da ciência na Antártica.

   Aproando o futuro, o Brasil, por intermédio da Marinha, instituiu, recentemente, em

15JUN2022, a nova Política Nacional para Assuntos Antárticos, que apresentou à sociedade o

posicionamento  do  País  para  os  assuntos  correlacionados  ao  continente  austral,  que

possibilitará  ao  PROANTAR  continuar  navegando  em  águas  seguras  e  em  rumo  definido  e

auspicioso.

     Ao longo desta singradura de 41 anos, ao constatarmos a dimensão alcançada pelo

PROANTAR, rendemos justo e merecido preito de gratidão à geração pioneira que traçou os rumos

nacionais para a pesquisa na Antártica, legando-nos tão venturoso programa. Nosso compromisso

maior é mantê-lo, aperfeiçoá-lo, passando aos nossos sucessores o legado de êxito da CIRM na

condução do Programa; a sólida contribuição nacional ao conhecimento científico polar; e,

sobretudo,  a  crença  absoluta  de  que  todos  os  esforços  realizados  visam  a  assegurar  a

inafastável presença do Brasil na Antártica.

    Às instituições e ministérios que integram a CIRM e o PROANTAR, às universidades e

institutos, seus devotados pesquisadores, aos diplomatas, às empresas TIM/Oi e Petrobras, que

investem  no  programa;  e  às  tripulações  dos  navios  e  aeronaves  e  ao  grupo-base  da

EAComteFerraz,  registro  efusivo  reconhecimento,  como  coordenador  da  CIRM,  ao  trabalho

incansável em prol dos compromissos assumidos pelo Brasil na Antártica. À Frente Parlamentar

Mista  de  Apoio  ao  Programa  Antártico  Brasileiro,  apresento  o  nosso  mais  profundo

agradecimento,  por  fazer  emergir,  nos  elevados  debates  nacionais,  as  questões  afetas  à

latitude 60° Sul.

     Por fim, rendo justa e especial homenagem ao maior responsável pelo êxito desse

Programa, o povo brasileiro. Em seu nome, afiançamos que, por mais intensos que sejam os

ventos austrais, o pavilhão auriverde será mantido hasteado na Antártica pelos marinheiros

brasileiros que lá permanecem, irradiando no sexto continente o esplendor do Cruzeiro do Sul e

a bravura de um povo que não foge à luta.

“Que nos apropriemos desse Mar (Austral) com

uma posse real, profunda, apaixonada e definitiva.”

(Vice-Almirante Paulo de Castro Moreira da Silva)
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BONO Especial Nº 046/2023.

Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha

do Brasil.

MARCOS SAMPAIO OLSEN

   Almirante de Esquadra

   Comandante da Marinha
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