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Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” parte rumo à Antártica 

Desatracação acontece no dia 13 de outubro, dando início à OPERANTAR XXXVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Marinha do Brasil, em continuidade às ações que visam a dar suporte ao Programa Antártico 
Brasileiro (PROANTAR), enviará ao continente antártico, no dia 13 de outubro, o Navio de 
Apoio Oceanográfico (NApOc) “Ary Rongel”, iniciando a trigésima sexta Operação Antártica 
(OPERANTAR XXXVI). O Navio desatracará do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, às 10h. 
 
Sob o comando do Capitão de Mar e Guerra Antônio Braz de Souza, o “Ary Rongel” fará a sua 
vigésima quarta viagem aos mares austrais. Nessa longa comissão, com o regresso ao Rio de 
Janeiro previsto para abril de 2018, o NApOc terá como principais tarefas realizar o apoio logístico 
aos Módulos Antárticos Emergenciais (MAE), atuar na reconstrução da Estação Antártica 
Comandante Ferraz (EACF), executar os trabalhos de campo a serem desenvolvidos nos refúgios e 
acampamentos previstos, além de servir como plataforma para a realização de pesquisas, efetuando 
lançamentos e recolhimentos de pesquisadores. Para prestar tais suportes, o Navio utilizará suas 
embarcações e aeronaves orgânicas. 
 
O porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, será a primeira escala do “Ary Rongel”. No local, 
será concluído o embarque do material destinado ao reabastecimento dos MAE e serão 
fornecidas as vestimentas antárticas para os tripulantes e pesquisadores embarcados. Também 
estão programadas visitas aos portos de Punta Arenas, no Chile, e de Montevidéu, no Uruguai. 
 
As atividades científicas envolverão pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa do 
País, que desenvolverão seus projetos utilizando como base, além do próprio Navio, os 
acampamentos estabelecidos na região. 



 

 

 
É importante destacar que todo esse trabalho é executado em consonância com o caráter pacífico e 
ambientalmente responsável que sempre marcou a presença do Brasil na Antártica. 
 
Os órgãos de imprensa interessados em realizar a cobertura do evento poderão ser credenciados 
previamente pelos e-mails dhn.comunicacaosocial@marinha.mil.br e comsocdhn@gmail.com ou 
pelos telefones (21) 2189-3387 e (21) 99669-2068. 
_____________________________________________________________________________ 
Serviço  
Evento: Suspender do Navio de Apoio Oceanográfico “Ary Rongel” 
Local: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 
Data: 13 de outubro de 2017 
Horário: 10h 
Endereço: Ilha das Cobras, s/nº, Centro, Rio de Janeiro 
Entrada: Gratuita 
Informações: (21) 2189-3387 ou (21) 99669-2068 
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