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ABORDAGENS DA CIÊNCIA POLAR AO ENSINO BÁSICO BRASILEIRO:
AVALIAÇÕES DURANTE A SEMANA POLAR INTERNACIONAL DA
APECS-BRASIL
VII Simpósio APECS-BRASIL: Conexões Polares no Cenário Epidêmico da Covid-19,
1° edição, de 25/05/2022 à 27/05/2022

COSTA, V.C.S.1*
RESUMO
O conhecimento das regiões polares permite compreender as relações sociedade e
natureza, necessárias na crise ambiental atual. São regiões muito sensíveis aos
desequilíbrios globais e influenciam todos os outros ecossistemas do planeta. No
Brasil, podemos citar a ocorrência de eventos meteorológicos extremos. Estes eventos
já afetam o cotidiano dos cidadãos tal como a economia do país. As mudanças
climáticas

causadas

pela

sociedade

industrial

estão

sendo

continuamente

desacreditadas com base em pouco rigor metodológico, embora haja consenso
científico de sua ocorrência. As regiões polares são citadas na literatura como
“laboratórios a céu aberto” por conterem elementos com informações chaves sobre as
variabilidades climáticas e mudanças ambientais. Portanto, busca-se neste trabalho
destacar a importância dos conteúdos relacionados à ciência polar no ensino básico
brasileiro. Desta forma, avaliamos a relação dos alunos e professores com o tema por
meio de enquetes e entrevistas durante as atividades da Semana Polar Internacional
realizada pela Associação de Pesquisadores Polares em Início de Carreira (APECS).
A partir disso, refletimos sobre as aplicações indicadas nos documentos oficiais do
currículo básico (BNCC e PCN). Como resultado observamos dificuldades em
diferenciar as regiões polares e suas principais características, como também o
desconhecimento das teleconexões extra-regionais e com isso a importância dessas
regiões para o Brasil. Analisamos que o conhecimento sobre as regiões polares é
essencial para o entendimento das mudanças climáticas em curso e contribuem para a
educação ambiental no currículo do ensino básico de forma multidisciplinar.
Concluímos que é visível a importância das atividades de extensão das universidades
nas escolas, visto que incentiva o professor a aplicar os conteúdos sobre regiões
polares em suas atividades letivas.
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PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, geociências, geografia, regiões polares
1

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

* Vanessa do Couto Silva Costa - vanessacosta@id.uff.br
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A IMPORTÂNCIA DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA A ELABORAÇÃO
DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E DIVULGAÇÃO DAS CIÊNCIAS
POLARES
VII Simpósio APECS-BRASIL: Conexões Polares no Cenário Epidêmico da Covid-19,
1° edição, de 25/05/2022 à 27/05/2022

AFFONSO, S.F. 1*; DOTTA, S.1; RIOS. F.S.2
RESUMO
O

acesso

a

informações

científicas

e

tecnológicas

permite

aos cidadãos

compreenderem melhor como o mundo funciona, promovendo melhorias em sua
qualidade de vida a partir da alfabetização científica. A comunicação científica entre
cientistas é feita principalmente por meio de artigos publicados em periódicos
especializados, utilizando uma linguagem técnico-acadêmica e de difícil compreensão
para o público em geral. Sem a devida transposição, a disseminação de informações
pode levar a uma interpretação incompleta e até equivocada do assunto. Conteúdos
de teor científico difundidos em diferentes meios, incluindo a internet, muitas vezes
apresentam erros conceituais, nem sempre identificados pelo leitor e este, acreditando
estar baseado na ciência, pode ser induzido a más escolhas em seu cotidiano. Assim,
a dosagem entre a linguagem técnico-científica e a informal é muito importante para
que o objeto principal, o de multiplicar a comunicação dos conhecimentos e dados
adquiridos com a prática científica, seja atingido. Quando o assunto se refere a temas
aparentemente desconectados do cotidiano do leitor, tem-se um agravante, uma vez
que faltam-lhe subsunçores para ancorar novos conhecimentos. Nesse sentido, para a
maioria dos cidadãos brasileiros, a divulgação científica relacionada à Criosfera,
incluindo as regiões polares, configura tópicos muito distantes da realidade do Brasil e
por isso parecem não ter muita importância. Porém, é essencial a todos saberem que
as regiões geladas são fundamentais para o equilíbrio ambiental e interferem no clima
global, pois têm papel direto na circulação atmosférica e oceânica. Estes temas são
tratados muito superficialmente na educação básica, refletindo-se em sua escassa
menção na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e nos livros didáticos utilizados
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em todo o país. Com o objetivo de contribuir com a educação científica e a divulgação
das ciências polares, o programa InterAntar vem desenvolvendo diferentes objetos de
aprendizagem destinados a todos os níveis de ensino. Visando a qualidade dos
materiais, de modo a divulgar a ciência com qualidade e relevância aos cidadãos, bem
como com a devida transposição didática para que seja compreensível, uma equipe
multidisciplinar colabora com diferentes ferramentas e áreas do conhecimento. Deste
modo, para cada material educacional e de divulgação, faz-se necessário o trabalho
de comunicadores em parceria com cientistas, educadores e vários outros
profissionais com domínio técnico em diferentes áreas, que dialogam e trabalham em
equipe. O resultado tem sido a elaboração de uma série de vídeos, livros, podcasts,
recursos digitais e concretos, com rigor científico, contudo com uma linguagem
acessível para o público em geral. A maioria dos materiais pode ser acessada no site
www.interantar.com. Como exemplo, a elaboração de um RPG digital ambientado na
Antártica e de um simulador 3D que mostra as transformações do continente ao longo
das

eras

geológicas,

exigiu

conhecimentos

técnicos

de

computação

e

design, trabalhando em conjunto com pesquisadores das ciências da natureza e
humanas com experiência em pesquisas na Antártica. Assim, por meio desse trabalho
multidisciplinar, pode-se garantir que informações corretas cheguem ao grande público
de forma lúdica e compreensível, favorecendo a disseminação das ciências polares.
PALAVRAS-CHAVE:

Divulgação

científica,

educação

científica,

recursos

educacionais, regiões polares
1

Universidade Federal do ABC; 2 Universidade Federal do Paraná

* Sandra Freiberger Affonso, sfreiberger@gmail.com
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CARACTERIZAÇÃO ELEMENTAR E MINERALÓGICA DE SEDIMENTOS
MARINHOS E SUA RELAÇÃO COM OS PROCESSOS SEDIMENTARES E
OCEANOGRÁFICOS NA BACIA CENTRAL DE BRANSFIELD – ANTÁRTICA
VII Simpósio APECS-BRASIL: Conexões Polares no Cenário Epidêmico da Covid-19,
1° edição, de 25/05/2022 à 27/05/2022

GALVÃO, J.C.M¹*; AYRES, A¹; VIEIRA, R.¹
RESUMO
O trabalho consiste na caracterização e correlação dos aspectos sedimentológicos,
mineralógicos e geoquímicos de oito testemunhos sedimentares marinhos que formam
um transecto na Bacia Central de Bransfield (BCB), conectando as Ilhas Shetland do
Sul (ISS) à Península Antártica (PA). A Bacia de Bransfield – Antártica, é importante
devido às condições climáticas e à cobertura sazonal de gelo marinho, tratando-se de
uma região altamente produtiva e muito dinâmica sob a influência dos mares de
Weddell e Bellinghaussen. Uma metodologia de caracterização química baseada em
espectrometria dispersiva de fluorescência de raios X (XRF) foi implementada com o
objetivo de obter dados químicos sobre sedimentos marinhos, enquanto os minerais
foram identificados por difração de raios X (XRD). O estudo pôde classificar os
testemunhos em três grupos de acordo com sua fonte de sedimentos e composição
química e mineralógica. Um grupo com as propriedades semelhantes às rochas das
ISS, o segundo grupo relacionado à contribuição sedimentar dos edifícios vulcânicos,
e o terceiro associado aos processos marinhos, principalmente a circulação das águas
no Bransfield. As águas da plataforma do Mar de Weddell fluem nas proximidades da
Península Antártica, quase que em sua totalidade na direção da Bacia de Bransfield,
sendo responsável pela deriva de sedimentos. A avaliação conjunta da assinatura
geoquímica e mineralógica dos sedimentos permitiu confirmar que as razões
elementares Ti/Ca e Fe/Ca podem ser aplicadas como proxies na reconstituição de
aporte terrígeno para a BCB, se considerarmos a contribuição sedimentar dos edifícios
vulcânicos presentes na região. A razão Fe/K associada aos índices de alteração
química reforçaram, ainda que de forma incipiente, um aumento do grau de
intemperismo conforme aproximação das ISS, isto vai ao encontro de estudos que
apontam para mudança climática principalmente nas ilhas subantárticas. Entretanto,
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na PA ainda ocorre o predomínio do intemperismo físico. Estudos com registros
marinhos utilizando multiproxies geoquímicos fornecem uma janela para os efeitos
ambientais da variação do clima e, portanto, têm o potencial de ajudar a prever o
aquecimento na região da Península Antártica. A tendência de aumento da
temperatura implica na importância do monitoramento da região.
PALAVRAS-CHAVE: Antártica, geoquímica, mineralogia, processos oceanográficos
¹Universidade Federal Fluminense
*Janayna Cynthia M. Galvão, jcynthia@id.uff.br
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COMPORTAMENTO SAZONAL DO VENTO NO SETOR DO ATLÂNTICO FRENTE
AO AUMENTO DO GELO MARINHO ANTÁRTICO
VII Simpósio APECS-BRASIL: Conexões Polares no Cenário Epidêmico da Covid-19,
1° edição, de 25/05/2022 à 27/05/2022

QUEIROZ, M.G.S.1*; PARISE, C.K.1; BARBOSA, W.L.2; TORRES, A.L.R. 3
RESUMO
A variabilidade do Gelo Marinho Antártico (GMA) tem o potencial de afetar a circulação
atmosférica com impactos desde a superfície até os altos níveis da troposfera. Dessa
forma, este trabalho avaliou a resposta sazonal (SON, DJF, MAM, JJA) da estrutura
vertical do vento zonal e meridional no setor do Atlântico ao aumento da cobertura (em
área e volume) de GMA. Foram utilizados dados mensais de vento zonal e meridional
simulados pelo modelo climático acoplado GDFL/CM2.1, cobrindo o período de julho
de 2020 a junho de 2030 para o setor do Atlântico (latitudes de 90ºS a 30ºN e
longitudes de 65ºW a 15ºE). Os dados foram analisados por meio da diferença entre
os experimentos por conjunto com GMA máximo (layermax) e climatológico (layerctl)
para três períodos distintos: 1) de 2020 a 2024, quando as diferenças de GMA foram
positivas; 2) de 2025 a 2028, quando as diferenças foram próximas a zero; 3) e de
2029 a 2030, quando essas diferenças foram negativas; sendo pré-determinados com
base na memória do Oceano Austral aos extremos de GMA. Em geral, em resposta
aos extremos de GMA foram observadas mudanças na estrutura vertical do vento
zonal e meridional no setor do Atlântico especialmente nas altas e médias latitudes
austrais com as maiores diferenças entre os experimentos de GMA observadas para o
vento zonal (de aproximadamente 2 ms-1). No primeiro período de simulação do
modelo (2020-2024), onde se tem a máxima concentração de GMA, foi verificado um
fortalecimento dos ventos de leste no setor do Atlântico Tropical especialmente na
primavera (SON) e no outono (MAM) indicando uma intensificação da célula de Hadley
e um enfraquecimento (fortalecimento) dos ventos de oeste entre 30°S e 55°S (60°S e
90°S) especialmente no inverno (JJA). O vento meridional apresentou anomalias
negativas nas altas latitudes (entre 90°S e 55°S) indicando um enfraquecimento do
ramo inferior da célula Polar em baixos níveis e fortalecimento do ramo superior dessa
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célula em altos níveis da troposfera, especialmente no inverno (JJA). Além disso,
houve um deslocamento para norte do jato polar e um deslocamento para sul do jato
subtropical. No segundo período (2025-2028), onde se tem o derretimento do GMA, foi
verificado um enfraquecimento dos ventos de oeste entre 50°S e 75°S especialmente
no outono (MAM). O vento meridional apresentou anomalias positivas em altas
latitudes (entre 90°S e 60°S) indicando um fortalecimento do ramo inferior da célula
Polar em baixos níveis e enfraquecimento do ramo superior dessa célula em altos
níveis da troposfera especialmente no verão (DJF), outono (MAM) e inverno (JJA). No
último período de simulação (2029-2030), foi observado quebras na estrutura vertical
das ondas em relação ao vento zonal, enquanto que para o vento meridional foi
verificado anomalias negativas na primavera (SON) e anomalias positivas no inverno
(JJA) particularmente nas altas e médias latitudes austrais. Dessa forma, o estudo
mostra possíveis mudanças no comportamento padrão das células de circulação
meridional da atmosfera (Polar, Ferrel e Hadley) em resposta aos extremos de GMA.
PALAVRAS-CHAVE:

Antártica,

circulação

atmosférica,

oceano

Atlântico

sul,

teleconexões climáticas
1

Universidade Federal do Maranhão; 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais;

3

Universidade de São Paulo

*Michelly Glayce Dos Santos Queiroz, michelly.glayce@hotmail.com
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CONEXÃO ANTÁRTICA: REGISTRO DE OCORRÊNCIA DO
PARDELÃO-PRATEADO (Fulmarus glacialoides) DEBILITADO EM PERUÍBE,
LITORAL SUL DE SÃO PAULO, BRASIL EM CENÁRIO PANDÊMICO DE COVID-19
EM 2020
VII Simpósio APECS-BRASIL: Conexões Polares no Cenário Epidêmico da Covid-19,
1° edição, de 25/05/2022 à 27/05/2022

BARBOSA, M.L.S.1*; RIBEIRO, V.L.2; BOAVENTURA, I.C.R2; SILVA, G.C.2;
BAPTISTA, A.B.C 2; MARCHIORI, E.2; BARREIRA, F.H.2; VALLE, R.R.2
RESUMO
O Pardelão-prateado (Fulmarus glacialoides) é uma ave marinha da família
Procellariidae. Apresenta o aspecto de uma grande gaivota, é encontrado comumente
sobrevoando o mar aberto, nidifica no continente antártico até o limite 55° Sul e
alimenta-se de crustáceos, peixes e cefalópodes nos mares do Sul. Ocorre
sazonalmente em águas jurisdicionais brasileiras entre junho e março, desde o Rio
Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. No entanto, é uma espécie de ocorrência
rara na costa brasileira, com escassos registros de avistamentos. É considerado um
vagante, ou seja, os espécimes passam esporadicamente pelo território brasileiro e,
aparentemente, não param para descansar ou se alimentar no período. Após fortes
tempestades em alto mar, podem ser encontrados mortos ou debilitados nas praias.
No mês de agosto de 2020, um F. glacialoides foi resgatado pelo Instituto Biopesca na
areia da praia de Peruíbe, no âmbito do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia
de Santos (PMP-BS), ocorrência atípica para a região. O espécime, que estava
debilitado, recebeu atendimento veterinário devido ao quadro de exaustão relacionada
a migração, com sinais de apatia, desidratação, ectoparasitos em grau elevado,
caquexia, pododermatite e lesão em asa, além de anemia e hipoproteinemia severa no
exame hematológico. A ave foi medicada e estabilizada, iniciando alimentação
voluntária de peixes e foi encaminhada para continuação do processo de reabilitação,
porém veio a óbito. Na realização da necropsia, constatou-se a presença de resíduos
antropogênicos (plástico) no estômago. Assim, como a maioria dos ecossistemas
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marinhos costeiros, as praias sofrem constantes impactos devido à superexploração
dos recursos marinhos, gestão inadequada do lixo e do esgoto, turismo predatório
entre outros. Materiais como plásticos, vidros e borrachas são propriedades anômalas
que ameaçam aves marinhas decorrente de seus hábitos alimentares. A ingestão de
plástico por aves marinhas é um problema ambiental, inclusive nas aves que habitam
áreas remotas. Em relação aos procellariiformes, para este grupo é reportada a maior
frequência de ingestão de detritos marinhos dentre as aves. O monitoramento da
ocorrência da espécie é um importante relato para a região, visto que pode auxiliar no
desenvolvimento de ações de conservação para a espécie. Uma rica discussão sobre
efeitos de mudanças meteorológicas, variações e condições de ajustes são
relacionados a esta síndrome migratória. Estudos exploratórios a respeito do
Pardelão-prateado devem ser realizados para melhor detalhamento sobre a ocorrência
desta ave no Brasil em pontual aos sistemas e cenários a cerca.
PALAVRAS-CHAVE: Antártica; plásticos; procellariidae; procellariiformes
1

Universidade Santo Amaro; 2 Instituto Biopesca, Praia Grande, São Paulo, Brasil

*Maria Luiza de Sousa Barbosa, maria.cup@hotmail.com
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DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DIÁRIA DA COMUNIDADE ZOOPLANCTÔNICA NO
ESTREITO DE BRASNFIELD, PENÍNSULA ANTÁRTICA OCIDENTAL
VII Simpósio APECS-BRASIL: Conexões Polares no Cenário Epidêmico da Covid-19,
1° edição, de 25/05/2022 à 27/05/2022

BALDONI, L.C.¹*; AGOSTINI, V. O.¹; MUXAGATA, E.¹
RESUMO
Organismos zooplanctônicos são um elo entre produtores primários e níveis tróficos
superiores nos oceanos e desempenham um importante papel no transporte e
ciclagem de elementos, principalmente através de migrações verticais. Em ambientes
extremos, como o oceano Antártico, são importantes indicadores de mudanças
climáticas. O Estreito de Bransfield (EB), na Península Antártica Ocidental, faz parte
de uma das regiões do planeta que mais vem sofrendo com as mudanças climáticas.
Com o objetivo de analisar a distribuição vertical desses organismos no EB, foram
analisadas amostras obtidas durante a XXXV OPERANTAR, no verão de 2017 em
uma única estação de coleta ao longo de 24h. Cinco amostragens foram realizadas
em cinco horários diferentes, em cinco estratos de profundidade de 100m (até 500m),
com o uso de uma rede Multinet com redes de 300μm. O volume filtrado e os dados de
temperatura, salinidade e clorofila-a foram obtidos através de um fluxômetro e CTD
acoplados à rede. Nos resultados relacionados às variáveis oceanográficas,
observa-se a diminuição da temperatura conforme a profundidade aumenta, com
temperaturas abaixo de zero ocorrendo a partir dos 100 metros. Águas menos salinas
foram identificadas nas camadas mais superficiais até os 50 metros. Diferentes
resultados de temperatura e salinidade ao longo das profundidades se deram devido
às distintas massas de água que atuam na região, como a Água Superficial Antártica,
por exemplo. Os valores de clorofila-a obtidos são considerados baixos para a região,
sendo as maiores concentrações encontradas na superfície e diminuindo conforme a
profundidade aumenta. A maior abundância de zooplâncton (13200 org.1000m-3) foi
encontrada durante o dia (15h07min) entre 400-500m. Os organismos da classe
Copepoda foram os mais abundantes (10406 org.1000m-3), sobretudo a espécie
Metridia gerlachei, bem comum na região e registrada em quase todas as amostras
(92%), tendo maiores abundâncias (3500 org.1000m-3) no estrato de 400-500 m de
13

profundidade, onde a temperatura foi de -1,2°C, a salinidade 34,5 e a clorofila-a de
0,05 μg.L-1. Em contrapartida aos Copepoda, a espécie Salpa thompsoni foi
identificada dominando as camadas mais superficiais da coluna d’água (0,8°C, 34,1 de
salinidade e 0,54 μg.L-1 de clorofila-a), especialmente à noite (23h08min), onde a
abundância chegou a 3100 org.1000m-3. Diferentemente do que se espera na região,
apenas duas espécies da ordem Euphausiacea com abundâncias muito baixas foram
encontradas, Euphausia superba e Thysanoesa macrura, sendo a maior abundância
de E. superba (23 org.1000m-3) encontrada na superfície, a noite (23h08min), onde a
temperatura era de 0,8°C, a salinidade 34.1 e o valor de clorofila-a foi de 0,54 μg.L-1.
Já para T. macrura, a maior abundância ocorreu entre 200-300m, no entardecer
(20h28min), com -0,72°C, 34,4 de salinidade e 0,09 μg.L-1 de clorofila-a. Os resultados
evidenciam S. thompsoni dominando a superfície independentemente do horário,
provavelmente devido a maior concentração de clorofila-a. Um padrão de migração
esperado em copépodos foi identificado no período noturno, onde concomitantemente
a abundância de S. thompsoni diminui em superfície, indicando uma migração reversa
dessa espécie. E. superba apesar das baixas abundâncias, esteve em sua maioria na
superfície no período noturno, provavelmente devido ao alto índice de clorofila-a
disponível.
PALAVRAS-CHAVE: Distribuição vertical, migração, zooplâncton
¹ Universidade Federal do Rio Grande – Pós-Graduação em Oceanografia Biológica
*Letícia Cazarin Baldoni, l.baldoni.lb@gmail.com
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TECNOLOGIA PARA MAPEAMENTO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE
SAÚDE EM EXPEDICIONÁRIOS
VII Simpósio APECS-BRASIL: Conexões Polares no Cenário Epidêmico da Covid-19,
1° edição, de 25/05/2022 à 27/05/2022

BARROS-DELBEN, N.¹*; SILVESTRE, D.²; QUADROS, C.³; OLIANI, K.³; CRUZ,
R.M.¹; BARROS-DELBEN, P.¹
RESUMO
Tecnologias disponibilizadas a pessoas que se dirigem a áreas remotas ou ambientes
polares, como a Amazônia e a Antártica, tendem a prevenção ou minimização de
impactos negativos, promovendo saúde e segurança ao fator humano envolvido nas
missões. Objetivo: Desenvolver um checklist e protocolos de mapeamento e
monitoramento de saúde e segurança em expedicionários. Método: pesquisa
descritiva de levantamento de requisitos técnicos e operacionais relacionados às
necessidades de gestores de programas e de líderes de projetos, por meio de
revisões, análise de dados de estudos na Antártica (2014 a 2019) e experiência
profissional de especialistas nas áreas da saúde e segurança para a construção de
software de sistematização, armazenamento e análise de dados. Resultados: Voltado
à expedicionários de missões a áreas remotas, Amazônia, Antártica e análogos, com o
apoio de tecnologia para dispositivos móveis com funcionalidades offline e online, a
tecnologia prevê um cadastro individual único e de aspectos das missões e recursos
associados para um acompanhamento progressivo e cumulativo comparativo,
checklist médico e psicológico e protocolos de avaliação de riscos pré, durante e após
as missões. Conclusão: A tecnologia apresenta indicadores confiáveis de redução dos
custos operacionais e de riscos relacionados ao fator humano envolvido, de valor
inestimável, otimizando os processos.
PALAVRAS-CHAVE: Áreas remotas; polar; saúde; tecnologias
¹ Universidade Federal de Santa Catarina; ² Associação Brasileira de Medicina de
Áreas Remotas; ³ Instituto Dharma
*Natasha Barros Delben, nat_x-23@hotmail.com
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MORPHOLOGICAL IDENTIFICATION OF ENDOPHYTIC MICROALGAE FROM
ANTARCTIC MOSS POLYTRICHASTRUM ALPINUM (HEDW.)
VII Simpósio APECS-BRASIL: Conexões Polares no Cenário Epidêmico da Covid-19,
1° edição, de 25/05/2022 à 27/05/2022

MARTINS, D.A.¹*; NOBRE, S.V.A.¹; DE ANDRADE, G.A.K.¹; DE VARGAS, M.V.M.¹;
METZ, G.F¹; VICTORIA, F.C.¹
RESUMO
Microalgae are prokaryotic or eukaryotic, unicellular, and photosynthetic organisms that
live in aquatic environments. Due to rapid growth, microalgae are the basis of the food
web, being the main primary producer in these ecosystems. In addition, microalgae are
responsible for half of the production of oxygen on the planet. However, they can also
occur in terrestrial environments, associated with other organisms, living in symbiosis.
It is estimated that there are more than fifty thousand species of microalgae, although
only thirty thousand have been studied. Due to their wide diversity, accelerated
development and low maintenance cost, microalgae are of great interest since there
are a wide variety of valuable products and processes, such as bioremediation of
contaminated places with phosphorus and nitrogen, production of cosmetics, food
additives, dyes, biofuel, and compounds such as ethylene, and ethanoic acid. The
identification of

microalgae is required, as it is important to know the exact

biochemical characteristics of each species, since under certain stress conditions,
microalgae

produce

unique

metabolites

with

antibiotic,

antioxidant,

and

anti-inflammatory properties. Antarctic mosses are in an extreme environment, living
under strong conditions of daily stress, mainly due to excessive cold, drought and
radiation, along with their endophytic organisms, who also suffer from these factors.
The objective of this work was to morphologically identify a species of endophytic
microalgae from an Antarctic moss. For the isolation of algae, the moss
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) was collected during the Brazilian

Antarctic

Operation XXVIII throughout the austral summer of 2019/2020 on King George Island.
The moss was taken to the laboratory on board the Polar Almirante Maximiano ship
and underwent a superficial disinfestation protocol, where it was washed with 70%
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alcohol, 8% Hypochlorite and subjected to several distilled water washings. The
resulting moss fragments were stored in tubes, containing autoclaved distilled water to
be transferred to Brazil. Fragments were inoculated into sterile Petri dishes with KNOP
medium (10 mL/L KH2PO4; 10 mL/L KCl; 10 mL/L MgSO4.7H2O; 10 mL/L
CaNO3.4H2O; 50 mL/L FeSO4 .7H2O and 910 mL/L of distilled water) and stored at
16°C with a photoperiod of 16h light/ 8h dark in a photoperiod chamber at the Study
Center of Antarctic Vegetation at UNIPAMPA. After initial growth, the microalgae colony
were isolated separately in KNOP medium, with the addition of the streptomycin
antibiotic (1g/L), to obtain an axenic culture. The cultures were stored at 16°C in
photoperiod. Subsequently, three cultures were chosen for observation under an optical
microscope. From the microscopic analysis and comparisons of the observed
structures with the literature, it was possible to determine that the endophytic
microalgae belong to the Chlorophyta Class and the Trebouxiaceae Family, being a
possible representative of the genus Trebouxia, which has been previously reported for
the Antarctic region associated with lichens in several locations on the continent. To
establish the complete identification of this species, molecular analyzes employing
specific regions of the genus Trebouxia should be carried out, thus enabling the use of
this Antarctic isolate for future biotechnology works.
KEY-WORDS: Antarctic moss, endophytic microalgae,microalgae, morphological
identification
¹ Universidade Federal do Pampa - Campus São Gabriel – Núcleo de Estudos da
Vegetação Antártica
*Daniel de Andrade Martins, danielalndrade.aluno@unipampa.edu.br
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PRODUCTION OF l-ASPARAGINASE FROM FUNGI ISOLATED FROM ANTARCTIC
MOSSES
VII Simpósio APECS-BRASIL: Conexões Polares no Cenário Epidêmico da Covid-19,
1° edição, de 25/05/2022 à 27/05/2022

NOBRE, V.S.A.1*; DE ANDRADE, G.A.K. 1; MARTINS, D.A.1.; VICTORIA, F.C.1
RESUMO
Asparaginases are essential enzymes found in microorganisms, plants, and animals,
they are cited in the literature as having antineoplastic activity, enabling the use as
treatment for diseases such as leukemia. Moreover, L-Asparaginase can also be used
for food processing aid, reducing the risk of acrylamide formation, thus decreasing
precursors of Maillard reaction. Endophytic fungi of Antarctic mosses , although an
unexplored niche, have a great potential for producing enzymes, since they live under
stressful conditions, for example, high UV radiation, drought and excessive cold. Many
active metabolites are synthesized by endophytes fungi including phenolic acids,
steroids, and flavonoids. L-asparaginase is also known as aminohydrolase, a group of
enzymes that break down L-asparagine into ammonia and aspartate. Normal cells
synthesize L-asparagine using the transaminase enzyme that produces α-ketoglutarate
and aspartate which is then converted to asparagine by the asparagine synthetase
enzyme, while neoplastic cells lack the ability to synthesize asparagine due to the
absence of the L-asparaginase synthetase enzyme, therefore are dependent on
exogenous supply of asparagine for their proper functioning. Furthermore, toxicity of
L-Asparaginase is mainly due to the presence of glutaminase and urease.
L-Asparaginase decreases the supply of asparagine to cancer cells, however,
glutaminase and L-Asparaginase combined activity can cause pancreatitis, hemostasis
abnormalities, central nervous system dysfunction and immunological reactions due to
antibody production. Furthermore, the presence of urease in the formula is reported to
reduce the effectiveness of L-Asparaginase treatment. Samples of Polytrichastrum
alpinum and Sanionia uncinata were collected at King George Island, archipelago of
Southern Shetlands on the Antarctic Peninsula. The selected fungi were isolated and
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purified from the mosses. From 16 isolates, 9 did not present any enzyme activity, 7
produced the enzyme, one produced L-Asparaginase containing urease, one produced
the enzyme with glutaminase and urease, and five produced L-Asparaginase free of
both glutaminase and urease. The threshold value of enzymatic production was 3.83
for the endophytes fungi that produced L-Asparaginase with no urease and
glutaminase and 2.66 for the isolates that produced L-Asparaginase with urease and
glutaminase. The search for alternative treatments for leukemia that have mild side
effects is extremely important to improve patients' life quality. This summary shows the
potential

of unexplored areas that can be applied to the industry, using

biopharmaceutical products that can have a more effective treatment for diseases.
KEY-WORDS: L-Asparaginase, antarctic, fungi, enzyme
¹ Universidade Federal do Pampa - Campus São Gabriel – Núcleo de Estudos da
Vegetação Antártica
*Steffany Virgolino Araujo Nobre, steffanynobre.aluno@unipampa.edu.br
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