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UMA ABORDAGEM TRANSVERSAL DO CONHECIMENTO
BASEADO NAS PESQUISAS ANTÁRTICAS
O grupo Mediantar, integrante do Programa Antártico Brasileiro, em colaboração
com a APECS-Brasil, apresenta o curso Mediantar nas Escolas: Uma abordagem
transversal do conhecimento baseado nas pesquisas antárticas. “A saúde do nosso
planeta influencia a nossa saúde” é o eixo temático que orienta as inter-relações
entre meio-ambiente e bem-estar, tendo como base os conhecimentos científicos
de diversas áreas produzidos sobre a Antártica. Nós adotamos como princípio
ensinar ciência com os métodos da ciência: perguntar, experimentar, registrar e
discutir são categorias instrumentais. O objetivo do curso é familiarizar o professor
para a discussão teórica e a aplicação do método científico em suas aulas, fazendo
a ciência sair dos livros e integrar-se ao mundo e às experiências cotidianas vividas
em sociedade. A Antártica, um tópico de importância estratégica para o Brasil, será
também apresentado como nosso objeto de investigação científica. A pesquisa
Antártica, além de integrar vários conteúdos e disciplinas, permite ampliar a
compreensão dos professores de ensino fundamental sobre o continente antártico,
o mais preservado dos continentes, cuja natureza imponente e o acesso difícil ativam
a imaginação dos alunos, e lhes desperta a curiosidade. Pretendemos elaborar em
conjunto uma cartilha que permitirá o acesso a um material produzido diretamente
pelos cientistas antárticos, com a finalidade de introduzir os professores de ensino
fundamental neste tema que, muitas vezes, pode parecer distante geograficamente
e das salas (e de outros espaços) de aulas.

TEMA DE PESQUISA: BENTOS ANTÁRTICO

Identificação do autor
Francyne Elias-Piera
Perfil do cientista
Sou Bióloga, Mestre em Oceanografia Biológica (USP – Brasil), Doutora em Ciência
Ambiental (UAB-Espanha) e Coordenadora Científica da APECS-Brasil. Pesquiso a
comunidade bentônica antártica e já participei de cinco expedições Antárticas, três
com o Brasil e duas com a Coréia. Fiz pós-doutorado na Coréia e atualmente faço pósdoutorado na USP. Também tenho um canal no Youtube (Gelo na Bagagem) para
divulgação científica.
Apresentação e discussão do tema
O bentos é o grupo de organismos que vivem no substrato, fixos ou que possuem
pouca capacidade de movimento. O substrato para o bentos pode ser uma rocha,
uma baleia, fragmentos de vegetais ou o sedimento do fundo do mar. São exemplos
de organismos bentônicos: as algas, as esponjas, as estrelas-do-mar, os pepinos-domar, bem como todos aqueles animais que rastejam ou se enterram no sedimento

(poliquetas, crustáceos moluscos etc..).
A comunidade bentônica depende direta ou indiretamente dos organismos
planctônicos. Na Antártica, com a chegada da primavera-verão, há o aumento do
número de fitoplâncton e boa parte é ingerida pelo zooplâncton. A outra parte
não consumida afunda até o sedimento rapidamente quase sem degradação de
bactérias. As partículas que caem até o fundo são compostas de detritos, fitoplâncton,
zooplâncton, pelotas fecais e várias bactérias, que se acumulam no sedimento
formando o que chamamos de “Banco de alimentos”, que será utilizado pelos animais
na época de escassez de alimento (outono-inverno).
Como os organismos bentônicos são sésseis ou se movimentam muito pouco,
eles dependem desse alimento que vem da superfície, por isso, eles se acumulam
em lugares onde há mais alimento chegando. Assim, uma das características das
comunidades bentônicas é ser encontradas em manchas no fundo do mar.
Esses organismos adaptaram seus ciclos de vida a esses pulsos de alimento e a
disponibilidade do “banco de alimentos”. Esses animais estão sofrendo muita influência
das mudanças climáticas, pois não conseguem fugir do local onde habitam. Também,
com o aquecimento há um maior desprendimento de gelo que corta o fundo do
mar, matando vários organismos.
O bentos é uma parte essencial na reciclagem da matéria orgânica do oceano, por
isso é fundamental conhecer a comunidade bentônica e suas características para
entender a ecologia do ecossistema antártico.
Para saber mais
Amaral ACZ, Rossi-Wongtschowski CLB (ed.). 2004. Biodiversidadebentônica da Região
Sudeste-Sul do Brasil – Plataforma Externa e Talude Superior. Instituto OceanográficoUSP. Série Documentos REVIZEE: Score Sul.
Soares-Gomes A, Pitombo FB, Paiva PC. 2002. Bentos de sedimentos não consolidados.
In: Pereira RC, Soares-Gomes A (ed.)Biologia Marinha. Rio de Janeiro: Interciência.
Souza PAP. 2001. Importância do uso de bioindicadores de qualidade: o caso específico
das águas. In: Felicidade N et al. Uso e gestão dos recursos hídricos no Brasil. São
Carlos: Rima, p.55-66.
Informativo APECS Brasil - Ano VII / Edição I / Jan a jul de 2016
https://docplayer.com.br/42139180-Informativoapecs-brasil.html
Jornal Jovem, Profa. Dra. Thaïs Navajas Cobisier

http://www.jornaljovem.com.br/edicao17/antartida_pesquisas_bentos.php
Youtube Gelo na Bagagem
https://www.youtube.com/channel/UC2EbhCvTVB4tQ7Nef2pWf2Q?view_
as=subscriber

TEMA DE PESQUISA: PEIXES ANTÁRTICOS

Identificação do autor
Sandra Freiberger Affonso
Perfil do cientista
Sou Bióloga, com mestrado em Ciências Morfológicas - Biologia Celular (UFPR) com
dissertação sobre comportamento alimentar de peixe antártico, doutorado em
Patologia Experimental e Comparada (USP) com tese sobre resposta imune inata em
peixe tropical, analisada por citometria de fluxo. Fui professora de Biologia para Ensino
Médio e professora de Biologia Celular e Genética para Ensino Superior. Atualmente
sou Coordenadora de Educação da APECS-Brasil e palestrante sobre regiões polares.
Participei de seis Expedições Brasileiras à Antártica, pelo PROANTAR.
Apresentação e discussão do tema
Os peixes antárticos são extremamente adaptados à vida no Oceano Austral, que
circunda o continente Antártico. Nessas águas, as mais frias do planeta, existe muita
vida marinha e todas as espécies apresentam características evolutivas interessantes
que lhes permitiram sobreviver a todasas mudanças que aconteceram ao longo

de milhares de anos. A grande maioria dos peixes antárticos são endêmicos, isto
é, só existem neste habitat, isolado geograficamente dos outros oceanos pela
Convergência Antártica. As condições de vida que os peixes antárticos vivem são
mesmo extremas: precisam manter todo organismo em funcionamento em águas
geladas, que no inverno chegam a temperaturas abaixo de 1,9 C e congelam na
superfície. Nesta época do ano, a luz solar também é bastante reduzida, pois no
inverno a escuridão da noite dura até 4 meses (dependendo da latitude). Com a
quantidade menor de algas marinhas (produtores primários, dependendo do sol para
fazer fotossíntese) toda a cadeia alimentar tem menor disponibilidade de alimento.
Por esta razão os peixes apresentam um sistema sensorial bem desenvolvido, além
da visão, e conseguem encontrar suas presas localizando-as quimicamente por
estruturas olfativas ou pela vibração da água, mesmo com a ausência de luz. Na
grande maioria apresentam um metabolismo lento e vivem muitos anos.
O peixe antártico mais famoso é o “ice fish”, ou peixe-gelo. Ele não possui hemoglobina
(que tem coloração vermelha e é responsável por carregar o Oxigênio no sangue. Sem
a pigmentação vermelha no sangue e seus órgãos internos como fígado, brânquias,
músculos e intestino, o peixe fica esbranquiçado, quase transparente, sem coloração.
Por isso o nome: peixe-gelo. Outra característica peculiar é a boca semelhante a de
um crocodilo, onde pode circular muita água e captar oxigênio dissolvido. Algumas
espécies de peixes antárticos tem valor comercial e sua pesca sem monitoramento,
no passado, quase as levou à extinção. Podemos encontrar peixes de vários tamanhos,
cores e hábitos de vida. Existem peixes que vivem na coluna d´água (pelágicos e
semi-pelágicos) e também peixes que vivem no fundo do oceano (bentônicos), onde
muitas vezes ficam entocados. Os peixes servem de alimento para vários animais na
Antártica, como os pinguins, as focas e os leões marinhos.

Para saber mais
O Brasil e o Meio Ambiente Antártico. Ministério do Meio Ambiente - Brasília: MMA,
2007
http://www.io.usp.br/index.php/oceanos/textos/antartida/293-xiv-adaptacoescelulares-ao-frio

TEMA DE PESQUISA: POLARCASTERS - PRODUÇÃO
DE VÍDEOS CIENTÍFICOS

Identificação do autor
Profa. Dra. Sílvia Dotta
Perfil do cientista
Doutora em Educação pela FEUSP, mestre em Educação pela Unicamp e graduada
em Comunicação Social pela ECA/USP.
Docente da Universidade Federal do ABC, coordena projeto InterAntar onde
desenvolve pesquisas científicas em Comunicação e Educação com foco em
Educação Mediada por Tecnologias e Popularização das Ciências Antárticas.
Desde 2016, é membro da diretoria da APECS-Brasil e do Conselho do Polar
EducatorsInternational.
Apresentação e discussão do tema
Segundo o Plano Ação Ciência Antártica 2013–2022, os avanços científicos ocorridos
pelas pesquisas brasileiras naquele continente demonstraram a relevância da Região

Antártica para o ambiente sul-americano. O documento destaca a importância
da divulgação e inserção social do conhecimento gerado pela pesquisa antártica
brasileira (MCTI, 2013), e propõe aumento na divulgação das pesquisas na sociedade
brasileira, ações de educação e popularização da ciência por meio da comunicação
pelas novas mídias.
A proposta do PolarCasterstem foco na apropriação da produção de vídeos para a
educação científica e a popularização das ciências antárticas.
A produção audiovisual, quando dirigida para a aprendizagem, é um processo de
apropriação do conhecimento científico e de divulgação, que oferece um grande
poder de comunicação e sensibilização a respeito da Ciência e seus processos e de
autonomia para a construção de conhecimentos.
Desde o início do século XXI, o tema popularização da ciência tem ganhado destaque
nas agendas governamentais (Caldas, 2011), o que pode ser notado, por exemplo,
pelo crescente número de conferências nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Apesar desses esforços, o conhecimento acerca da Antártica e como ela influencia
e é influenciada pelo ambiente global ainda é ínfimo. A distância e isolamento
geográficos podem ser motivos da falta de conhecimento e desinteresse do público
pelo continente inóspito e gelado. A falsa impressão de que não há nenhuma relação
entre a Antártica e países como o Brasil acentua esse efeito e, muitas vezes, o tema
sequer perpassa pelo currículo escolar, e raramente é tema de matérias da grande
imprensa. Além disso, há uma significativa carência de materiais midiáticos (textos,
vídeos, sites etc.) com linguagem acessível ao público geral.
A linguagem audiovisual para a produção de vídeos há muito está consolidada,
na área da Comunicação, e os aspectos técnicos, estéticos e comunicacionais são
amplamente difundidos. Entretanto, no campo da Educação e da popularização
da ciência, professores e pesquisadores ainda não se apropriaram totalmente
dessas técnicas (Aronchi de Souza, 2004).
Na

proposta

do

PolarCasters,

professores

e

estudantes

se

apropriam

de técnicas de produção de audiovisual e desenvolvem vídeos sobre o processo das
pesquisas científicas conduzidas na Antártica. O objetivo é contribuir para a reflexão
de métodos alternativos de construção de conhecimento a partir da sistematização
de materiais para a produção de audiovisuais.
Para tanto, aplicamos em salas de aula do ensino básico: oficinas de produção de
vídeos, estudos dirigidos sobre a Antártica e a produção de vídeos científicos e
orientamos os estudantes a produzirem seus próprios vídeos.

Ao final, os estudantes estão capacitados a utilizar novas tecnologias para mediar sua
própria aprendizagem de forma crítica e autônoma, além de terem ampliado seus
conhecimentos sobre o continente gelado.
Para saber mais
Canais no Youtube:
• Antártica ou Antártida?
• PolarCasters Antártica
Sites:
• InterAntar,
• Intera: Inteligência em Tecnologias Educacionais e Recursos Acessíveis.
Livros:
• Objetos de Aprendizagem Volume 1 – Introdução e Fundamentos,
• Objetos de Aprendizagem Volume 2 – Metodologia INTERA de desenvolvimento,
• Educações, Culturas e Hackers

TEMA DE PESQUISA:
CONTAMINAÇÃO NOS AMBIENTES POLARES

Identificação do autor
Juliana Silva Souza
Perfil do cientista
Sou bióloga, doutoranda na Universidade Federal do Rio de Janeiroe membro da
diretoria da APECS-Brasil. Eu estudo contaminação polar desde 2011participando
de expedições na Ilha Rei George (Antártica) e na Ilha de Spitsbergen (Ártico). Tenho
amplos e diversos interesses de pesquisa, incluindo impactos antropogênicos no
ambiente polar, ecotoxicologia, poluição marinha e comunicação científica.
Apresentação e discussão do tema
Os ambientes polares são únicos. Eles estão entre as regiões mais preservadas, remotas
e inóspitas do planeta. Atualmente, eles são símbolos de um planeta ameaçado pelas
mudanças climáticas. Mas esta não é a única ameaça. Apesar do afastamento, o Ártico
e a Antártica não estão livres de impactos antropogênicos. Nas últimas décadas, as

revoluções industriais e tecnológicas levaram a uma crescente demanda por novos
produtos, incluindo uma infinidade de compostos químicos utilizados na fabricação
de diversos produtos, como equipamentos eletrônicos, pesticidas e produtos
farmacêuticos, visando o bem-estar, conforto, proteção e saúde da sociedade. No
entanto, a maioria desses compostos são responsáveispor causar contaminação
ambiental e consequentemente por causar efeitos negativos à saúde humana, animal
e ambiental. Entre os contaminantes, os metais pesados e os poluentes orgânicos
persistentes se destacam por possuírem elevado nível de toxicidade e alta capacidade
de dispersão no ambiente, ou seja esses compostos podem viajar por todo o planeta
e acumular-se mesmo em locais que possuem pouco impacto antrópico, como o
Ártico e a Antártica e trazer implicações alarmantes para todos os seres vivos e meio
ambiente. Os metais pesados, como o mercúrio, cadmio e chumbo, são elementos de
grande interesse devido ao seu uso intensivo, toxicidade e larga distribuição. Ocorrem
naturalmente em todos os ambientes do planeta, podendo ser liberados por fenômenos
naturais, como atividades vulcânicas e lixiviação de rochas ou ter suas concentrações
disponíveis aumentadas devido às atividades humanas como mineração e queima de
combustíveis fósseis, além de serem liberados como resíduos na produção industrial.
Já os Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) são produtos químicos tóxicos à base
de carbono que possuem como principais características: resistência à degradação
ambiental, semi-volatilidadee baixa solubilidade em água. A combinação destas
propriedades facilita o transporte a longas distâncias e a bioacumulação destas
substâncias. A maioria são compostos químicos sintéticos, mas que já são detectados
em praticamente todos os lugares do planeta, e por isso a maioria já estão restritos
ou proibidos em diversos países. Os polos têm uma importância imensurável para
o planeta, e considerando este problema, a determinação de contaminantes no
Ártico e na Antártica é indispensável para a compreensão da dinâmica, impacto e
influenciadestes compostos nas regiões polares.

Para saber mais
Tema: Metais pesados
Fonte: Departamento de Microbiologia, USP
Link: http://www.icb.usp.br/bmm/mariojac/index.php?option=com_
content&amp;view=article&amp;id=33&amp;Itemid=56&amp;lang=br
Tema: Poluentes Orgânicos Persistentes

Fonte: Instituto oceanográfico, USP
Link: http://www.io.usp.br/index.php/oceanos/textos/antartida/31-portugues/
publicacoes/series-divulgacao/poluicao/812-poluentes-organicos-persistentes
Tema: O que são metais pesados e por que fazem mal à saúde?
Fonte: Revista Mundo Estranho
Link: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-sao-metais-pesados-e-porque-fazem-mal-a-saude/
Tema: POPs e Isótopos
Fonte: Instituto oceanográfico da USP
Link: http://www.io.usp.br/index.php/oceanos/textos/antartida/1134-xxviii-pops-eisotopos
Tema: Biomonitoramento na Baía do Almirantado, Ilha Rei George, Antártida
Fonte: Instituto oceanográfico da USP
Link: http://www.io.usp.br/index.php/oceanos/textos/antartida/654-xxbiomonitoramento-na-baia-do-almirantado-ilha-rei-george-antartida
Tema: Outros impactos antrópicos
Fonte: Instituto oceanográfico da USP
Link: http://www.io.usp.br/index.php/oceanos/textos/antartida/172-iv-outrosimpactos-antropicos

TEMA DE PESQUISA: MICROBIOLOGIA NA ANTÁRTICA
E O DESENVOLVIMENTO DE BIOPRODUTOS

Identificação do autor
Graciéle Cunha Alves de Menezes
Perfil do cientista
Doutora em Microbiologia (ênfase em Micologia) pela Universidade Federal de
Minas Gerais. Mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA) e Bacharel em Ciências Biológicas pela UNIPAMPA. Atualmente realiza
estágio Pós-Doutoral no Departamento de Microbiologia da UFMG, vinculado ao
Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) ecompõe a atual Diretoria Executiva
APECS-Brasil. Possui experiência na área de Micologia, atuando principalmente nas
linhas de diversidade, taxonomia e bioprospecção fungos extremófilos.
Apresentação e discussão do tema
A Antártica é um grande continente coberto por gelo e neve, conhecido como o
continente dos superlativos: mais frio, mais ventoso, mais seco, cercado por um

oceano gelado e por estas características considerado um ambiente extremo e
desafiador para todas as formas de vida. Apesar dessas condições extremas deste
ambiente, lá existe uma grande biodiversidade escondida, como os micro-organismos.
Dentre eles, damos destaque aos fungos, que são o alvo de estudos do nosso grupo
de pesquisa, o MycoAntar, sediado na Universidade Federal de Minas Gerais, que vem
buscando conhecer mais sobre as espécies de fungos da Antártica, não apenas a sua
diversidade, mas também as suas aplicações biotecnológicas.
Os fungos são os principais agentes decompositores no meio ambiente Antártico,
realizando a ciclagem dos nutrientes, desenvolvendo um papel chave nesse
ecossistema. Para conseguir sobreviver e se desenvolver em um ambiente tão
desafiador, os fungos desenvolverame aprimoraram estratégias adaptativas, que os
tornam interessantes para nossos estudos. Devido a essas adaptações, os fungos
antárticos podem produzir várias substânciasúnicas e diferenciadas, que podem ser
desconhecidas à Ciência. Alguns fungos isolados de diferentes substratos da Antártica
(gelo, solo, sedimentos, lagos, macroalgas, rochas, etc) já estudados, produziram
substâncias com efeito contra patógenos de doenças tropicais negligenciadas como a
leishmaniose, Dengue, Zika e doença de Chagas, mostrando-se potenciais protótipos
para a utilização na indústria farmacêutica. Algumas substâncias produzidas por estes
fungos, também se mostraram promissoras como herbicidas e pesticidas para uso
contra doenças na agricultura. Além disso, os fungos antárticos para se proteger contra
o congelamento, podem sintetizar substâncias anticongelantes, como proteínas
e açúcares que impedem a célula fúngica do congelamento. E, essas substâncias
podem ter aplicações industriais, tais como: melhoramento genético de plantas, para
resistência ao congelamento em regiões frias, na indústria aeronáutica, impedindo o
congelamento de sensores de aeronaves e na indústria alimentícia, no melhoramento
do processo de congelamento de alimentos. Com isso, essas substâncias podem
ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida da população, seja na criação de
medicamentos mais fortes e eficientes contra uma série de doenças, ou ainda, na
utilização comercial de produtos gerados a partir dessas substâncias.

Para saber mais
Se você se interessou pelo assunto e gostaria de saber maiores informações acesse a
página www.mycoantar.com e as nossas redes sociais:
Facebook: https://www.facebook.com/ mycoantar/;

Instagram: @mycoantar.
Informativo da Marinha: INFOCIRM – NOV 2017 pág: 06 a 08
https://www.marinha.mil.br/secirm/sites/www.marinha.mil.br.secirm/files/
publicacoes/infocirm/2017/nov/index.html
Informativo APECS-Brasil: Janeiro a Junho 2017 – pág: 23 a 24
https://docs.wixstatic.com/ugd/51b1e9_609d93a2bb9f4db8babe34b953d69359.pdf
Informativo APECS-Brasil: Julho a Dezembro 2017 – pág: 20
https://docs.wixstatic.com/ugd/51b1e9_b12f20128970470ba4c39eb2fabe1a39.pdf
Minas Faz Ciência:
http://minasfazciencia.com.br/2018/03/15/conheca-o-mycoantar-projeto-demicrobiologia-desenvolvido-por-pesquisadores-mineiros-na-antartica/
Hoje em dia:
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/cientistas-mineiros-estudam-fungosda-ant%C3%A1rtica-em-busca-de-medicamento-contra-dengue-1.466388/
cientistas-mineiros-do-projeto-mycoantar-pesquisam-medicamento-contra-adengue-1.466389
YouTube: Pesquise sobre MycoAntar e encontrará diversos vídeos sobre nossas
pesquisas
https://www.youtube.com/channel/UCquzUEP7lkLh8rIPUFU9twg

TEMA DE PESQUISA: DIVULGAÇÃO DA
CIÊNCIA ANTÁRTICA NA SALA DE AULA

Identificação do autor
Roberta da Cruz Piuco
Perfil do cientista
Bióloga, mestre e doutora em Biologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos,
área de concentração: Diversidade e Manejo de Vida Silvestre. Durante seu doutorado
trabalhou com pinguins na Antártica. Atualmente professora do Colégio La Salle Esteio
e Coordenadora de Pesquisa na Educação Básica e vice-presidente da APECS-Brasil.
Tem desenvolvido pesquisas envolvendo Ecologia de Populações e Comunidades,
Aves Marinhas, Pinguins, Educação e Difusão da Ciência.
Apresentação e discussão do tema
Como despertar o interesse da educação básica pela pesquisa científica? Como
disseminar o conhecimento e a importância dos ambientes polares através da
divulgação da ciência? Durante as Semanas Polares Internacionais é possível

despertar nos professores, alunos e pesquisadores papéis fundamentais na
integração entre os mesmos e na divulgação da ciência polar. O ambiente
polar através da sua abordagem interdisciplinar nos possibilita a trabalhar novas
práticas e estratégias pedagógicas junto aos desafios da implementação da BNCC.
Metodologias podem ser utilizadas para estimular o público infanto-juvenil a conhecer
o continente gelado, utilizando uma linguagem simples através de atividades lúdicas
e artísticas numa ação entre professores, alunos e pesquisador.

Para saber mais
CARAMELLO, N. D. A.; SUL, J. A. I.; SOUZA, J. S.; SANTOS, E. A.; PIUCO, R. da C.; AFONSO,
S. F.; SILVA, M.; RODRIGUES, L. A. da C.; XAVIER, J. C.; COSTA, E. S. Ciência Polar e a
Comunicação entre estudantes, educadores e cientistas. Revista Eletrônica Científica
UERGS , v. 3, n. 2, p.340-371, 2017.
http://revista.uergs.edu.br/index.php/revuergs/article/view/952
PIUCO, R. da C.; Duarte, A. Trabalhando as regiões polares através de uma abordagem
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TEMA DE PESQUISA:
CIANOBACTÉRIAS NA ANTÁRTICA
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Claudineia Lizieri
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Perfil do cientista
Parece que o estudo da biologia sempre fez parte da minha vida. Quando criança,
criava peixinhos, pintinhos e cigarras, fazia perfumes macerando as flores do jardim
da minha mãe. Cresci, me tornei bióloga, botânica, cientista e professora. Como
cientista fui para Antártica algumas vezes em busca de estudar as cianobactérias
deste continente e o objetivo deste estudo é saber o que dirige a distribuição de
cianobactérias na Antártica.
Apresentação e discussão do tema
Cianobactérias formam um grupo de seres vivos muito antigo, o mais velho registro
conhecido é de aproximadamente 2.7 bilhões de anos. Também conhecidas como

algas verde-azuladas por causa de sua superficial semelhança com as algas verdes.
Entretanto são mais proximamente relacionadas às bactérias do que algas. As
cianobactérias são organismos procariotos, ou seja, não possuem organelas, nem
um núcleo definido por um uma membrana, já as algas são organismos eucariotos,
com estrutura da célula parecida com as células de uma planta. No domínio da
vida as algas estão junto às plantas no domínio Eukarya enquanto as cianobactérias
estão localizadas no domínio Bactéria. Na Antártica as algas e cianobactérias
são os principais representantes da vegetação e são encontradas tanto nos
ecossistemas terrestres quanto nos ecossistemas marinhos do continente gelado,
podem ser vistas crescendo sobre a neve, poças de degelo, rochas, lagos e no mar.
Esses microrganismos têm grande importância ecológica não somente para
a Antártica, mas para todo o planeta, especialmente pela sua participação nos
ciclos globais do carbono e do nitrogênio e também pelo seu significado evolutivo.
Foram muito importantes para a evolução da atmosfera da Terra: foram os
primeiros organismos a liberar oxigênio (O2) para a atmosfera (através do processo
fotossintético) e somente após este evento os organismos multicelulares assumiram
o cenário. Apesar de serem importante para a maioria dos ambientes do planeta,
na Antártica elas exercem um papel fundamental. Em alguns ambientes antárticos,
as cianobactérias são os únicos contribuintes para manutenção e funcionamento
do ecossistema. Em ambientes como a região dos DryValleys, considerados o
deserto mais seco do planeta, onde a presença de plantas e animais é escassa, as
cianobactérias estão lá, fazendo com que um “um pouco de vida” seja mantido
nestes ambientes. Esses organismos têm características peculiares que permitemos sobreviver em condições extremamente adversas. Uma célula especial chamada
de heterócito é capaz de fixar nitrogênio atmosférico e colocar este nutriente no
ambiente. Somente cianobactérias e algumas bactérias são capazes de fazer isso.
Em alguns locais da Antártica, a única forma de entrar nitrogênio no solo é através
dessa célula de cianobactéria (fixação biológica de nitrogênio por cianobactérias).
Mas as cianobactérias não são encontradas apenas na Antártica, elas estão aqui
bem pertinho de nós fazendo parte do nosso dia-dia. Sabe aquele lodo que
cresce sobre a calçada? Aquela “coisa” escorregadia sobre rochas nas cachoeiras?
O chuveiro entupido? São cianobactérias! Apesar delas terem um papel muito
importante para nossa existência, elas podem ocasionar alguns danos tanto
para a saúde do ambiente como para o ser humano. Esses microrganismos
podem produzir substâncias chamadas toxinas que por serem produzidas por
cianobactérias são chamadas de cianotoxinas. Mas não se preocupe nem todas
cianobactérias produzem toxinas e apenas em uma concentração muito elevada

elas irão ocasionar danos. Em cachoeiras, no chuveiro, na calçada ela não irão
ocasionar nenhum problema além de te fazer escorregar!
Cianbactéria
de filamento
ramificado

Cianobactéria
de filamento
simples

Biofilme de
cianobactéria
sobre a rocha

Cianbactéria
Colonial

Biofilme de
cianobactéria
no fundo de
um lago rasol

Para saber mais
Cianobactérias
https://www.youtube.com/watch?v=GHrKWqxe7kY
Vegetação Antártica
https://www.youtube.com/watch?v=2ASlOEyEq8A&amp;t=251s
Como as plantas sobrevivem?
https://www.youtube.com/watch?v=o5eNzszfvD0
Cianobactérias e impactos ambientais
https://www.youtube.com/watch?v=hmJ_Wq6Gihs
Cianobactérias: a importância destes microrganismos para os ecossistemas terrestres
da Antártica
https://www.youtube.com/watch?v=AJTmBM6i9cY
InformativoAPECS-Brasil. Ano V, Edição I, Janeiro a Junho de 2014. Pg. 14
https://docs.wixstatic.com/ugd/51b1e9_13156e2594a1438a8fc43afff1edf6ec.pdf
Informativo APECS-Brasil. Ano VI, Edição I, Janeiro a Julho de 2015. Pg. 12
https://docs.wixstatic.com/ugd/51b1e9_a9372dd98a3943638d994e6013a346f0.pdf
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- HISTÓRIAS E VESTÍGIOS DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO ANTÁRTICO
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Doutoranda em Conservação e Restauração em Arqueologia pela Universitat
Politècnica de València (Espanha). Historiadora, conservadora-restauradora e
mestre em Antropologia (linha de pesquisa emArqueologia). Áreas de atuação
conservação-restauração do patrimônio, educação, museus e projetos culturais.
Membro e coordenadora de Conservação-Restauração do Laboratório de Estudos
Antárticos em Ciências Humanas (UFMG).

Apresentação e discussão do tema
O tema do Patrimônio Histórico Antártico é pouco conhecido e estudado. Entretanto,
várias são as ferramentas das Ciências Humanas que nos oferecem meios para que
possamos compreendê-lo e divulgá-lo. A partir dos métodos de investigação da
História, Antropologia, Arqueologia e da Conservação-Restauração,podemos criar
caminhos que levem às ricas informações sobre ele.
A Antártica é a última região da Terra a ser descoberta e colonizada por humanos. Não
houve o surgimento de uma cultura nativa, como no Ártico e, atualmente, apesar da
reclamação de posse por parte de algumas nações, nenhum país-membro do Tratado
Antártico (1959) chegará a possuir terras no continente. Os registros da história da
presença humana na Antártica, assim, se relacionam essencialmente com a nossa
história maisrecente, e tem, por outra parte, bastante independência com relação
àtrajetória de formação e desenvolvimento das nações atuais.
Tendo como base as características marcantes sobre o patrimônio histórico antártico,
podemos utilizar para a sua compreensão uma subdivisão que identifica quatro
importantes contextos dereconhecimento, incorporação e exploração. São eles:
I.

Os primórdios do mapeamento geográfico (anteriores ao século XVIII);

II.

A presença dos lobeiros-baleeiros (final do século XVIII a meados do século

XIX);
III.

O período das expedições nacionais de desbravamento conhecido como o da

“Hera Heroica” (século XIX e XX);
IV.

A proteção política estabelecida a partir do XX em diante,o estabelecimento

das diretrizes de preservação e o destaque da presença das expedições de pesquisa.
Por muito tempo a Antártica foi um território incógnito. Mitos e especulações
desenharam os contornos das primeiras paisagens avistadas da “Terra Australis Ignota”
(ou “Terra Desconhecida do Sul”). Mapas cartográficos utilizados durante os séculos
XV ao XVIII já faziam as primeiras alusões às terras austrais às quais hoje conhecemos
como Oceania e Antártica. São inúmeras as versões sobre o descobrimento. Uma
delas conta, por exemplo, que a Antártica foi avistada pela primeira vez em 1820, por
exploradores russos embarcados nos navios Vostok e Mirni. Entretanto, se olharmos
com visão de “raio x” para esta versão, veremos que, como inúmeras outras, trata-se
de versão que reforça o vanguardismo do desbravamento de um país envolvido nas
corridas imperialistasdos séculos XIX e XX.
Até o presente momento as pesquisas arqueológicas e históricas vêm confirmando
os assentamentos dos lobeiros-baleeiros como sendo os dos primeiros ocupantes

do continente. Tais acampamentos abrigaram caçadores de baleias e de outros
mamíferos marinhos (como lobos e elefantes marinhos) que faziam parte da tripulação
de navios baleeiros, principalmente norte-americanos e britânicos,e que, desde o
final século XVIII até meados do século XIX estiveram caçando pelos mares e terras
antárticas. Nos meses de verão eles desembarcavam nas praias, onde construíram
seus abrigos e, em grupos pequenos (cerca de 5 pessoas), caçavam e processavam a
matéria-prima dos animais. Destaca-se neste contexto a localidade do Arquipélago
Shetland do Sul (Antártica Ocidental), notadamente a Ilha Livingston. O recurso
principal visado era o óleo extraído da gordura, que serviu de fonte de energia para
os países em crescimento e em processo de industrialização.
As atividades da indústria baleeira alcançaram o século XX na Antártica. A estação
norueguesa-chilena fixada na Ilha Deception (também no Arquipélago Shetland do
Sul) é provavelmente o melhor exemplo. As ruinas da estação abandonada compõem
um dos conjuntos de vestígios mais complexos sobre a história de ocupação do
continente. As mudanças econômicas fizeram a atividade deixar de ser rentável, e
as recomendações para a preservação ambiental instituídas pelo Tratado Antártico
foram desencorajando as atividades de caça até a sua total supressão. Ao mesmo
tempo, o fortalecimento da consciência ecológica e o exclusivismo dado à presença
das expedições de pesquisa pelo Tratado a partir do século XX, fizeram com que
os fatos e os registros da história da presença humana passassem a ser, em grande
medida, resultado da história dos cientistas, dos civis e militares que em dias atuais
trabalham nos navios e nas estações antárticas.
Os meios de proteção institucionais do patrimônio estão agora em pleno processo
de reconhecimento. Uma iniciativa fundamental é a do Comitê Internacional do
Patrimônio Polar (IPHC). O IPCH é um comitê científico pertencente ao ICOMOS
(Conselho Internacional de Monumentos e Sítios), fundado em 2000, e que temcom
objetivo principal propor as diretrizes para a preservação do patrimônio no Ártico e
na Antártica.
Embora seja importante entender de maneira crítica e ética o passado, é
recomendável que nenhuma das histórias da Antártica seja considerada mais ou
menos importante que a outra. Elas fazem parte de um processo contínuos de
incorporação geográfica, econômica, histórica e cultural da Antártica, composto por
várias nuances e, sem dúvida, por tristes episódios, como é o caso do extrativismo
animal. Mas todas produziram os vestígios materiais, documentais e iconográficos,
assim como as interpretações e percepções que fomentam juntos o legado
patrimonial histórico da Antártica. São esses recursos “tesouros” cheio de informações,

conservados no gelo, guardados no extremo sul do mundo, aguardando para serem
compartilhados.

Para saber mais
https://www.whalingmuseum.org/
http://www.histarmar.com.ar/Balleneros/23-BallenerosChilenos.htm
http://www.marambio.aq/antecedentes.html?utm_source=v2.email-marketing.
adminsimple.com&utm_admin=12&utm_medium=email&utm_campaign=A_aos_
de_u
https://www.nzaht.org/conservation
https://www.nzaht.org/about-us
https://www.youtube.com/watch?v=LS4Pknf1Ptg
http://www.ukaht.org/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/els-records-glacats/video/5026112/
http://www.leach.ufmg.br/
https://iaato.org/home
https://polareducator.org/
https://www.spri.cam.ac.uk/museum/catalogue/
https://www.spri.cam.ac.uk/picturelibrary/
https://www.facebook.com/WomeninPolarScience/
https://classroom.antarctica.gov.au/
http://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/education-resources
http://www.antarctica.gov.au/magazine/2006-2010/issue-16-2009/in-brief/in-brief
http://ipy.org/
https://polareducator.org/
https://www.stem.org.uk/polar-explorer-educational-resources
http://www.ukaht.org/learn/
http://www.inach.cl/inach/?page_id=8680
https://iaato.org/home

https://polareducator.org/
https://www.polarmuseumsnetwork.org/
http://iphc.icomos.org/
https://www.karenromanoyoung.com/
http://www.albedoimages.com/index.html
http://www.antarcticbiennale.com/
http://antarcticbiennale.art/
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Apresentação e discussão do tema
Apesar do relativo isolamento geográfico, a Antártica não está livre dos possíveis
riscos causados por parasitos e patógenos. De uma maneira geral, os parasitos são
organismos que, para sobreviver, precisam se alimentar de outro ser vivo, causandolhe algum tipo de prejuízo. Eles podem ser classificados em ectoparasitos e
endoparasitos. Os ectoparasitos vivem na parte externa do hospedeiro, enquanto os

endoparasitos vivem no interior do corpo desses hospedeiros, sendo os principais
grupos, os gastrointestinais e os parasitos sanguíneos (hemoparasitos). Na Antártica,
apesar de trabalhos com parasitologia serem escassos, sabemos que há uma maior
diversidade de ectoparasitos e parasitos gastrointestinais já descritos. Destacam-se
como ectoparasitos de aves antárticas, piolhos mastigadores, ácaros de pena, pulgas
e carrapatos. Os ectoparasitos podem ser transmitidos, principalmente, através
do contato corpóreo entre indivíduos parasitados e não parasitados, e ainda não
sabemos os reais riscos que eles causam em seus hospedeiros polares. Já os parasitos
gastrointestinais são representados por nematódeos, platelmintos e protozoários, e a
principal forma de transmissão é a partir da alimentação (peixes e krills, por exemplo).
Hemoparasitos podem causar diversos prejuízos em aves, inclusive levar à morte,
principalmente quando ocorre em populações que nunca tiveram contato antes
com algum tipo de parasito sanguíneo. O primeiro relato de hemoparasito em toda
a Antárticafoi feito recentemente, em 2016, em pinguins, com a descoberta de um
protozoário chamado Babesia spp. (comum em diversas regiões do planeta). Mas,
por que não há hemoparasitos na Antártica? A maioria dos hemoparasitos necessita
de um vetor (mosquitos, carrapatos, etc.) para que seja transmitido, e aí está a possível
resposta para a ausência de parasitos sanguíneos neste ecossistema. Segundo alguns
estudos, esses vetores não conseguiriam se desenvolver na Antártica por conta das
condições climáticas extremas da região. Dessa forma, a pesquisa por hemoparasitos na
Antártica acaba sendo uma ferramenta de monitoramento dessa área. Considerando
ainda algumas questões que podem possibilitar a presença desses vetores na região,
e que vêm ocorrendo lá, como o aumento da temperatura em algumas porções da
Antártica e a possibilidade de introdução de vetores pelo turismo acentuado e sem
fiscalizações, a pesquisa constante por hemoparasitos é de suma importância para a
preservação do continente gelado.
Para saber mais
Tema: Microbiologia (texto + vídeo)
Fonte: online
Link : https://biologo.com.br/bio/introducao-a-microbiologia/
Tema: Nematódeos (texto)
Fonte: online
Link: https://biologo.com.br/bio/nematodeos/
Tema: Parasitologia Geral (Glossário)
Fonte: online

Link: http://www.parasitologia.org.br/estudos_glossario.php
Tema: Parasitologia Geral (conceitos)
Fonte: Online
Link: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/farmacia/cadeia-detransmissao-dos-agentes-infecciosos/16885
Tema: Protozoários (Classificação Básica)
Fonte: Online
Link: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/classificacaodos-protozoarios/62087
Tema: Migração ave do ártico (Sterna paradisaea)
Fonte: Online
Link: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/andorinha-domar-artica-e-capaz-de-percorrer-70-mil-km-por-ano/69352
Tema: Doenças transmitidas por insetos e carrapatos
Fonte: Online
Link: http://www.cives.ufrj.br/informacao/viagem/protecao/dtic-iv.html
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Apresentação e discussão do tema
Os anos 1960 trouxeram duas alterações significativas à história da Antártida. Por um
lado, com a assinatura do Tratado Antártico (1961), as disputas territoriais foram postas
à parte e estabeleceu-se uma cooperação internacional zelando para uma “utilização”
do continente restrita aos interesses científicos; por outro, foi a partir de então que,

a curtos passos, deu-se a inserção de mulheres – na condição de pesquisadoras – no
território austral. Com base nessa dupla conjunção – um continente destinado à
ciência e as últimas terras a conhecerem o sexo/gênero feminino –, proponho-me,
em minha pesquisa de doutorado, a levantar questões a respeito da interseção entre
gênero, ciência e Antártida, tendo o caso brasileiro como foco. Utilizo a categoria de
gênero tanto em seu aspecto metonímico, i.e., sendo relativo a homens e mulheres,
quanto em seu aspecto metafórico, i.e., compreendendo-o como uma fonte de
estruturação simbólica do mundo. Interessa-me, portanto, analisar a entrada de
mulheres em dois universos historicamente atrelados ao sexo masculino, a Antártica e
a ciência, bem como a construção de discursos generificados envolvendo as paisagens
do extremo sul.
Unindo as ferramentas antropológicas (método etnográfico) ao interesse nos estudos
de gênero, pretendo abarcar duas problemáticas distintas, embora correlacionadas.
A primeira delas relaciona-se, de forma mais explícita, ao aspecto diacrônico da
presença brasileira na Antártida, especificamente a presença de mulheres, seja na
condição de cientistas seja enquanto militares. Assim como nos programas de
pesquisa antártica de outros países, também no brasileiro a inserção de mulheres
não ocorreu nos estágios iniciais do programa. Pretendo, assim, analisar o processo
de abertura ao corpo feminino nos espaços do PROANTAR. Essa avaliação terá como
fundamento, por um lado, uma busca documental nos arquivos do Programa,
procurando, com isso, estabelecer, em dados quantitativos, a presença de mulheres
entre os integrantes de expedições e suas flutuações ao longo dos 37 anos de
PROANTAR; e por outro, a realização de entrevistas semiestruturadas com os/as
pesquisadores/as pioneiros/as, a partir das quais intenciono sondar 1) os caminhos
que possibilitaram essa inserção; 2) as dificuldades encontradas por mulheres nesse
trajeto; 3) modificações estruturais ou simbólicas decorrentes.
Minha segunda problemática envolve a realização de inserções etnográficas nos
diversos espaços associados ao PROANTAR, especialmente: a Estação Antártica
Brasileira (EACF); os navios de apoio à pesquisa; os espaços de treinamento, seleção
e qualificação de cientistas, militares e alpinistas para expedições (Treinamento
Pré-Antártico); e eventuais encontros e simpósios científicos brasileiros sobre a
Antártida. Embora o enfoque permaneça centrado em questões de gênero, nesse
segundo aporte – uma análise sincrônica –, as intenções são as cartografar as
relações estabelecidas entre pesquisadores/as, militares, alpinistas e o continente
antártico nos espaços associados ao PROANTAR, identificando as construções
e controvérsias de gênero que se sobressaem nos discursos e nas práticas dessa
comunidade específica. Espera-se também estabelecer eixos comparativos entre as

imagens geradas nos distintos espaços pesquisados: navios, estação, treinamentos
e congressos.
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Faculdade de Medicina da UFMG, no qual é investigado como o nosso corpo se
adapta às situações extremas enfrentadas em expedições antárticas.

Apresentação e discussão do tema
Ao longo de uma expedição para a Antártica, podem ser experimentados o
isolamento e a sensação de monotonia sensorial causados pelo ambiente, a elevada

incidência de raios UVA, a situação de confinamento e as condições de luz específicas
dos polos (24h de luz no verão e 24h de escuro no inverno). Como resultado do
estresse associado à baixa sensação térmica, ao esforço físico em campo, ao elevado
albedo antártico e às condições de confinamento, observamos em nossos dados
de pesquisas alterações das respostas fisiológicas e funcionais, tais como alterações
hormonais, no sistema nervoso central e de humor. Este ambiente extremo faz com
que a Antártica seja, inclusive, considerado o ambiente terrestre que mais se aproxima
das experiências espaciais, já que uma jornada extraterrena inclui a preparação de
astronautas para lidar com vários meses de isolamento, confinamento e ambiente
extremo - identificado pelo acrônimo ICE. Assim, uma das melhores maneiras de
estudar o ICE na Terra é observando outras pessoas que também passam vários meses
nessas condições – o que ocorre com os pesquisadores e militares que se deslocam
para Antártica.
Na Antártica, estes ambientes ICE são encontrados claramente nos acampamentos
de pesquisas, nos navios polares e nas estações de pesquisa, como a Estação Antártica
Comandante Ferraz - local onde brasileiros chegam a passar um ano – as três principais
formas de estadia dos brasileiros neste local.

Acampamentos
Em um acampamento antártico, os indivíduos enfrentam constantemente condições
de frio e intensa exposição à luz. Sabe-se que o frio resulta em um aumento da
ativação do sistema nervosos simpático (SNS), a divisão do sistema nervosos associada
às respostas de estresse. Assim, como o frio resulta em aumento da atividade do
SNS, acampar na Antártica pode levar ao aumento na concentração do hormônio
cortisol, conhecido como o ‘hormônio do estresse’. Além disso, o frio pode resultar em
aumento na concentração de hormônios associados ao aumento do metabolismo,
como os hormônios tireoideanos. Em contraponto, uma resposta esperada à exposição
crônica (ou seja, uma exposição constante e de várias semanas) a um ambiente frio
é a aclimatização: assim, após uma resposta inicial de alarme (com o aumento do
estresse e da atividade do SNS, por exemplo), é possível que ocorram adaptações
físicas que resultem em um melhor controle da temperatura corporal, por exemplo,
que resulte em uma redução do estresse físico neste ambiente.

Estações de pesquisa
As estações de pesquisa são estruturas nas quais pesquisadores e militares trabalham

durante o verão e o inverno antártico – esta última, uma estação que apresenta
grandes desafios para os seres humanos. Se, por um lado, os indivíduos invernados nas
estações de pesquisa permanecem, na maior parte do dia dentro das bases – que são
protegidas e aquecidas – e, portanto, expõem-se menos ao frio quando comparada
esta situação à de um acampamento, permanecer por um ano na Antártica é uma
situação de isolamento do círculo social e familiar individual. Além disso, os limites
físicos de uma estação representam um estresse de confinamento para os indivíduos.
Outro fator de grande relevância que acompanha a invernagem é a redução da
exposição à luz solar que pode resultar em diversas alterações hormonais. Assim, o
isolamento e o confinamento podem resultar em um aumento da ativação simpática,
aumento da concentração de cortisol, por exemplo.

Navio
Ao longo do deslocamento para a Antártica, militares e pesquisadores permanecem
embarcados nos navios. Para os militares, o confinamento nos navios chega a durar
cerca de seis meses, intercalados com pequenos intervalos de estadia em local
portuário. O confinamento é um dos fatores que resulta em estresse sistêmico. Apesar
de no navio ser possível o acesso às áreas com luminosidade natural, é possível que
haja uma redução da exposição à luminosidade, o que resultaria no navio apresentarse semelhante, em relação às alterações de luminosidade, à situação de confinamento
nas bases antárticas.
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