
Programa Antártico Brasileiro  

PROANTAR  

 

  



Breve Histórico  

 

 O Brasil aderiu a este Tratado da Antártica em 1975 e o Programa Antártico 

Brasileiro - PROANTAR foi criado pelo Decreto nº 86.830, de 12.01.1982. As 

pesquisas brasileiras no âmbito do PROANTAR tiveram início no verão 

austral de 1982/83, com a Operação Antártica I, realizada a bordo do Navio 

de Pesquisa Oceanográfica "Barão de Teffé", da Marinha do Brasil, e do 

Navio Oceanográfico "Professor W. Besnard", da Universidade de São 

Paulo. Em 12.09.1993, o Brasil foi admitido como Membro Consultivo do 

Tratado da Antártica.  

Introdução  

Uma das exigências para a participação de qualquer país como parte 

consultiva do Tratado da Antártica é a realização de substanciais 

atividades científicas naquela região. Considerando a importância 

estratégica da região, em 1959 vários países assinaram o Tratado da 

Antártica, no qual se firma o compromisso de ocupação daquele território, 

apenas para fins pacíficos e da cooperação internacional para o 

desenvolvimento de pesquisas científicas.  



Histórico 

 Navio Barão de Teffé (1982) – antigo Tala Dan (Dinamarca) – habilitado para regiões 

 polares – mas não é navio quebra-gelo. 

 

 1º ida – dezembro de 1982 (logística) – NOC Bernard (USP) – navio científico 

 

 23/08/1983 – Primeiro vôo para a Antártica – FAB 

 

 Montagem da EACF (Estação Antártica Comandante Ferraz – 8 módulos (12 homens) 

 

 Ampliação em 1985 para 33 módulos 

 

 Operantar IV – aumento de 5 vôos de apoio 

 

 Heliporto – construído em 1994 

 

 Até 1995 – dois grupos – Base (8 militares) 

 

 1996 – Grupo base permanece por um ano (10 militares) 

 

 Operantar XXI – capacidade de 63 módulos – 24 vagas para pesquisadores 

 

1993/1994 – compra do Ary Rongel (75 m de comprimento/ 13 metros) 

 

 Capacidade – 95 tripulantes (25 pesquisadores) 

 

 Opera com dois helicópteros Esquilo 

 



Estrutura  

 
• O Programa Antártico Brasileiro é elaborado e implementado pela 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM),  

• Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI), através do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) responsabiliza-se pela seleção e acompanhamento das 

atividades científicas do PROANTAR.  

•Programa compreende pesquisas científicas e atividades correlatas 

que o Brasil desenvolve no Continente Antártico. As ênfases 

científicas do PROANTAR levam em conta os objetivos e diretrizes 

emanados da Política Nacional para Assuntos Antárticos (POLANTAR), 

e os programas e iniciativas científicas propostos pelo Comitê 

Científico de Pesquisa Antártica (SCAR), organismo internacional 

vinculado ao Conselho Internacional das Uniões Científicas (ICSU).  

• O apoio logístico aos projetos de pesquisa do PROANTAR é dado 

pelo Ministério da Marinha, compreedendo: a operação do Navio de 

Apoio Oceanográfico Ary Rongel e do Navio Polar Almirante 

Maximiano; a manutenção da Estação Antártica "Comandante Ferraz"; 

a instalação e manutenção de refúgios e de acampamentos; o 

transporte de pesquisadores. Essas últimas atividades contam ainda 

com a colaboração da Força Aérea Brasileira (FAB-MMaer).  



Navio de Apoio Oceanográfico 

Ary Rongel  







Navio Polar Alte. Maximiano 

 





Estação Antártica "Comandante Ferraz"  

Baía do Almirantado  





 Embora o Protocolo de Madri assegure uma proteção global ao 

continente antártico, o Sistema do Tratado Antártico considera 

que, por razões científicas, ambientais ou históricas, certos 

sítios devem gozar de uma proteção especial. Dessa forma, o 

Protocolo define duas categorias de áreas protegidas: 

Áreas Antárticas Protegidas 



Áreas Antárticas Especialmente Protegidas - AAEP 
(ASPA) 

 
 Sítio de Especial Interesse Científico - SEIC (SSSI) 

 Área Especialmente Protegida - AEP (SPA) 

 Sítios ou Monumentos Históricos (SMH) 

 Essas áreas protegidas podem ser propostas por qualquer país 
membro do Tratado Antártico, pelo Comitê Científico 
Internacional para Pesquisas Antárticas (SCAR) ou pela 
Convenção para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos 
Antárticos (CCAMLR), que pertencem ao Sistema do Tratado 
Antártico. Qualquer parte tem condições de realizar atividades 
dentro dessas áreas, sempre que conte com a permissão 
correspondente. 
 





Áreas Antárticas Especialmente 

Gerenciadas - AAEG (ASMA) 

 
 É uma categoria destinada a administrar regiões, por 

intermédio de um plano de manejo apropriado, nas 

áreas que coexistem atividades de muitas nações, a 

fim de evitar impactos cumulativos. Para ingressar 

em uma ASMA, não há a necessidade de permissão.  

 





Atividades que requerem permissão especial  
 

 

  Retirada ou intromissão de espécies antárticas 

  Introdução de espécies não autóctone ao continente antártico  

  Ingresso em Áreas Antárticas Especialmente Protegidas - AAEP 
(ASPAS)  

 

 Obrigações 

  

 A quantidade de resíduos produzidos ou eliminados será reduzida, 
tanto quanto possível, de maneira a minimizar seu impacto sobre o 
meio ambiente antártico. 

  

 Armazenamento, eliminação e retirada dos resíduos da área do 
Tratado, assim como sua reciclagem e sua redução na fonte, serão 
considerações essenciais no planejamento e na execução de 
atividades na Antártica. 

  

 Os resíduos removidos da Antártica serão, tanto quanto possível, 
devolvidos ao país onde se tiverem organizado as atividades que 
geraram esses resíduos. 

  

 Os sítios antigos e atuais de eliminação de resíduos em terra e os 
sítios de trabalho de atividades antárticas abandonados deverão ser 
limpos por quem houver gerado os resíduos. 



Estão proibidas na área da Antártica as seguintes 
atividades: 

  
 Explosões nucleares e lançamento de lixo ou resíduos radioativos; 

  

 Qualquer atividade relacionada com recursos minerais, exceto a de 
pesquisa científica. 

  

 Descarga de óleo ou misturas oleosas, substância líquida nociva, 
material plástico ou qualquer outra forma de lixo no mar. Restos de 
comida só podem ser eliminados no mar se devidamente triturados ou 
moídos. 

  

 Introdução, quer em terra quer nas plataformas de gelo, quer nas 
águas da área do Tratado da Antártica qualquer espécies animal ou 
vegetal que não sejam autóctene da área do Tratado, salvo quando 
objeto de uma licença. 



 Qualquer interferência nociva à fauna e flora nativas, exceto quando 
objeto de licença. Essas incluem: vôos ou aterrissagens de 
helicópteros ou outras aeronaves que perturbem as concentrações de 
aves e focas; perturbação deliberada, por pedestres, de aves em fase 
de reprodução ou muda, ou das concentrações de aves ou focas; 
danos significativos às concentrações de plantas terrestres nativas 
em decorrência de aeronaves, condução de veículos ou pisoteio; 
qualquer atividade que ocasione uma modificação desfavorável 
significativa ao habitat de qualquer espécie ou população de 
mamíferos, aves, plantas ou invertebrados nativos. 

  

 Resíduos que não tiverem sido removidos ou eliminados mediante 
remoção ou incineração, não serão eliminados em áreas desprovidas 
de gelo ou em sistemas de água doce. 

  

 Introdução de difenis policlorados (PCBs), isopor, ou pesticidas 
(exceto para fins científicos, médicos ou higiênicos). 

  

 Ingresso nas Áreas Antárticas Especialmente Protegidas - ASPAs 
(AAEG), sem permissão prévia. 

  

 Dano, remoção ou destruição de Sítios ou Monumentos Históricos. 

  

 Queima de resíduos ao ar livre. 
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Projeto da nova EACF -  



  INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

 
1 – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – ANTÁRTICO DE 

PESQUISAS AMBIENTAIS (INCT-APA) 



  INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

 
1 – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – ANTÁRTICO DE 

PESQUISAS AMBIENTAIS (INCT-APA) 



   
2 – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA CRIOSFERA 

(INCT-CRIOSFERA)  

 

Quem somos 

Ao considerar o papel da criosfera no sistema ambiental e a necessidade de estudos 

prospectivos sobre o impacto da variabilidade e mudanças do clima na massa de gelo e 

as conseqüências para o Brasil, esta proposta de formação de um Instituto Nacional de 

Ciência e tecnologia da Criosfera (INCT da Criosfera) tem como objetivo 

principal integrar a comunidade científica nacional que investiga o papel das geleiras, 

manto de gelo, gelo marinho e permafrost na Antártica e nos Andes. Como subproduto 

desta ação, ampliar a área geográfica de atuação do PROANTAR, adquirido experiência 

em missões científicas em condições extremas. 

A equipe é composta por 83 doutores (dos quais 16 com bolsa de 

produtividade em pesquisa do CNPq e 22 de instituições internacionais), 

33 mestres, 25 graduados e 6 alunos de graduação e 20 instituições de 3 

regiões do Brasil e 19 instituições internacionais.  





   
2 – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA CRIOSFERA 

(INCT-CRIOSFERA)  

 

Laboratórios 

Centro Polar e Climático (CPC)  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Porto Alegre 

www.ufrgs.br/antartica 

Coordenador: Jefferson Cardia Simões (Pesquisador CNPq 1B). Perfil 

Grupo de pesquisa sobre o  Oceano Austral e o Gelo Marinho 

Laboratório de Estudos do Oceano e Clima 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)  

Rio Grande, RS 

http://www.goal.furg.br/ 

Coordenador: Maurício Mata (Pesquisador CNPq 2). Perfil 

Centro de Estudos de Interações Oceano-Atmosfera-Criosfera 

Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais (CRS) 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

Santa Maria, RS 

http://www.inpe.br/crs/pan/ 

Coordenador: Ronald Buss de Souza. Perfil 
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Laboratório de Oceanografia, Clima e Criosfera 

Instituto de Oceanografia  

Universidade de São Paulo (USP) 

São Paulo, SP 

http://oc2.io.usp.br 

Coordenador: Ilana Wainer (Pesquisador CNPq 1B) 

Centro de Biogeoquímica Polar e Sub-tropical (CBPS) 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Rio de Janeiro, RJ 

http://www.biologia.uerj.br/dbb/paginas

/labramg.htm 

Coordenador: Heitor Evangelista da Silva (Pesquisador CNPq 2) 

Laboratório de Geofísica de Geleiras 

Observatório Nacional (ON) 

Rio de Janeiro, RJ 

http://www.on.br/conteudo/modelo.php

?endereco=coge/coge.html 

Coordenador: Jandyr M. Travassos (Pesquisador CNPq 2 

Centro TERRANTAR: Permafrost-Criossolos-Ecossistemas Terrestres e 

mudanças climáticas na Antártica 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Viçosa, MG 

http://bambooo.wix.com/terrantar#!terr

antar 

Coordenador: Carlos Ernesto G. R. Schaefer (Pesquisador CNPq 1B) 
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Laboratório de Microbiologia Polar  

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)  

Belo Horizonte, MG 

wwwhttp://www.icb.ufmg.br/labs/leblev/idex.html 

Coordenador:  Luiz Henrique Rosa (Pesquisador CNPq 2)  

Laboratório de Processos Sedimentares e Ambientais - LAPSA 

Instituto de Geociências 

Universidade Federal Fluminense (UFF)  

Niterói, RJ 

www.lapsa.uff.br 

Coordenadores:  Rosemary Vieira 

Humberto Marotta Ribeiro 
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