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Palavras dos 

                    Editores

Quem somos

A Associação de Pesquisadores e Educadores em 

Início de Carreira sobre o Mar e os Polos (APE-

CS-Brasil) é o Comitê brasileiro da Association of 

Polar Early Career Scientists (APECS) uma organi-

zação internacional e transdisciplinar, com mais de 

6mil membros, dedicada à formação de novas lide-

ranças em ciência polar e educação. A APECS-Brasil 

foi estabelecida em 2008 e foi oficializada em 2013 

quando ganhou um Estatuto e uma diretoria. É 

destinada à participação de estudantes dos diver-

sos níveis de Ensino, pesquisadores em início de 

carreira, de pós-doutorado, docentes universitá-

rios, professores dos diversos níveis de educação, 

e outras pessoas com interesse nos mares, regiões 

polares, criosfera e regiões andinas. 

Entre os principais objetivos da APECS-Brasil estão: 

1) estimular a colaboração entre pesquisadores 

do Brasil e do exterior; 

2) incentivar a formação de futuros líderes em 

educação, governança, pesquisa, gestão da 

ciência e divulgação científica; 

3) participar ativamente da tomada de decisões 

pelos órgãos que coordenam a pesquisa cien-

tífica do mar e polar brasileira, defendendo a 

inclusão de oportunidades para pesquisadores 

e educadores em início de carreira; 

4) promover a divulgação, gestão e comunicação 

da ciência nos diversos setores da sociedade, 

sem custos para os envolvidos;

5) promover a participação de todos os setores 

de ensino, pesquisa e extensão nas atividades 

propostas pela APECS-Brasil, sem custos para os 

envolvidos. 

Conheça o estatuto:

http://www.apecsbrasil.com/institucional/

É com imenso prazer que apresentamos o 16° In-

formativo da APECS-Brasil. 

Nesta edição, confirmamos a realização do V Simpó-

sio da APECS-Brasil, que ocorrerá em maio na cidade 

de Belo Horizonte, em parceria com a Universida-

de Federal de Minas Gerais. Este evento é fruto do 

esforço e dedicação dos membros da APECS-Bra-

sil, juntamente com os pesquisadores do Projeto  

MycoAntar. O evento é uma celebração dos 10 anos 

da APECS-Brasil e do último ano polar. Você não 

pode perder!

Trazemos uma seção exclusiva com os relatos das 

atividades realizadas durante o Curso Antártica ou 

Antártida, que ofereceu a oportunidade de profes-

sores do ensino básico a se capacitarem a distância, 

e assim, poderem trabalhar com diversos temas an-

tárticos em sala de aula.

Também temos a descrição da descoberta incrível 

de um fungo azul raro realizado pela equipe do 

projeto MycoAntar, e o relato de uma brasileira 

que está trabalhando no Instituto de Pesquisa Polar  

Coreano.

Acompanhe nosso informativo e conheça um pouco 

mais da ciência polar realizada por brasileiros! E sinta-

se à vontade para também enviar seu relato! Agrade-

cemos imensamente à todos os autores e leitores que 

colaboram para realização deste Informativo!

Quer saber mais e tornar-se um membro? 

Acesse o site da APECS-Brasil e 

internacional e saiba como colaborar. 

www.apecsbrasil.com  |  www.apecs.is
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Eventos da APECS-Brasil

Datas importantes

V Simpósio da APECS-Brasil

É com alegria que anunciamos a chegada do 

V Simpósio APECS-Brasil! O evento acontecerá 

na cidade de Belo Horizonte entre 15 e 18 de 

maio de 2018 na Universidade Federal de Mi-

nas Gerais.

Os nossos simpósios sempre são norteados 

por um tema central, que nos ajuda a guiar as 

discussões e lembrar a comunidade sobre even-

tos e aspectos importantes da pesquisa polar. 

Neste ano o V Simpósio traz como tema “Con-

quistas e desafios em uma década de mudanças 

nos cenários nacional e internacional”. O tema 

remete aos 10 anos da criação do comitê bra-

sileiro da Association of Polar Early Career 

Scientists  e também os 10 anos do último Ano 

Polar Internacional.

Além de celebrarmos nossa primeira década 

de existência, gostaríamos de oferecer a oportu-

nidade para um diálogo aberto, não apenas da 

ciência polar, mas também do nosso papel na 

divulgação da ciência para toda a sociedade e na 

inserção desse tema nas salas de aula. 

O simpósio é um evento com foco científico, 

voltado para discussões juntamente com a co-

munidade sobre os avanços e novas descobertas 

em diversas áreas, como biologia, ecologia, geo-

logia, climatologia, paleontologia, antropologia, 

entre outras. O público que esperamos atingir 

são pesquisadores e alunos de graduação e pós-

graduação. Contudo, o evento é aberto a toda 

comunidade, e incentivamos especialmente aos 

professores do ensino fundamental e médio que 

visitem o evento e participem das discussões. É 

uma ótima oportunidade para conhecer as di-

versas áreas da ciência polar, tirando dúvidas, 

firmando parcerias, e assim podendo levar os as-

suntos polares para sala de aula.

Estamos preparando um evento científico 

de alto nível, que contará com a participação de 

pesquisadores seniores e em início de carreira do 

Brasil e de diversos países que realizam pesquisas 

polares. As inscrições já estão abertas! Não per-

ca tempo e inscreva-se já! Esse evento promete 

ser incrível...

Mais informações no site:
www.apecsbrasil.com

Submissão de Resumos 
15 de março de 2018

Inscrição com valores reduzidos 
17 de março de 2018 
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Semana Polar internacional 

Alunos da E. M. Vinhateiro participam de 
Semana Polar Internacional

Joana Lopes. Ane Kele Pinheiro. Escola Municipal Vinhateiro

Os alunos da Escola Municipal Vinhateiro localiza-

da na cidade de São Pedro da Aldeia no Rio de Janei-

ro participaram da XVIII Semana Polar Internacional 

da APECS.

A culminância do projeto aconteceu na sexta-fei-

ra dia 24 de Novembro na sede da unidade escolar, 

com a palestra da professora assistente Dra Elaine Al-

ves dos Santos da Universidade Iguaçu (UNIG) e APE-

CS-Brasil. Na ocasião, foram promovidos o Cinema 

Polar, a festa temática “Ártico e Antártica” e a exposi-

ção dos trabalhos realizados pelos alunos.

 Ao todo, 140 estudantes, de turmas do 6º ao 8º 

ano, participam da iniciativa. A inscrição no projeto 

foi feita pelo Centro de Formação Continuada Profes-

sora Ismênia Trindade dos Santos (CEFOR).

Durante o desenvolvimento do projeto, os alunos 

entraram em contato com a temática Polar e meio 

ambiente. As professoras envolvidas Joana Castro, de 

Ciências, e Ane Kele Pinheiro, de Geografia, estabele-

ceram um diálogo interdisciplinar no decorrer dessas 

atividades.

A Semana Polar Internacional tem como objeti-

vo aproximar cientistas, educadores e estudantes de 

todo o Brasil, Portugal e Espanha. Dentre as finalida-

des do projeto está o incentivo à colaboração inter-

disciplinar entre pesquisadores e educadores do Brasil 

e do exterior para compartilhar ideias e experiências, 

além de desenvolver novos direcionamentos e cola-

borações de pesquisa científica, educação, gestão e 

de divulgação da ciência. Os estudantes foram con-

templados com o material fornecido pela Associação 

de Pesquisadores e Educadores em Início de Carrei-

ra sobre o Mar e os Polos (APECS-Brasil) consistindo 

em um livro de atividades, slides sobre o Tratado da  

Antártica e jogo da memória, dentre outros.

Festa temática da culminância do  
Projeto Semana Polar Internacional , com a presença da  

Dr ª Elaine Alves, a Professora Joana Lopes e a Diretora da  
Formação continuada Professora Ismênia Trindade.

Apresentação do Aluno Ítalo do 6 º ano, durante a festa  
de encerramento do Projeto. Fomentando a importância da 

integração e participação de todos envolvidos.
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Especial: Curso Antártica ou Antártida 

Fotos: Colégio La Salle

Com o intuito de levar os temas Antárticos aos 

alunos da EMEI Profª Ana Maria Poppovic (São Paulo, 

SP), foi desenvolvido um projeto que contou com a 

apresentação de cenas das animações Os Pinguins de 
Madagascar e dos dois filmes da sequência Happy 
Feet. Estas cenas foram utilizadas como um elemento 

cativador e capaz de aproximar tais temas da realida-

de desses alunos. O projeto ainda contou com outras 

atividades que cumprem os objetivos pedagógicos de 

desenvolvimento intelectual, motor e social.

Este projeto foi composto de quatro aulas com, 

aproximadamente, 50 minutos. A primeira aula con-

sistiu de uma roda de conversa que abordou a locali-

zação, o clima e a vida antártica sendo finalizada com 

uma atividade em que os alunos pintaram de azul ao 

redor do continente antártico, em alusão ao oceano. 

O vídeo, de aproximadamente 15 minutos, com as ce-

Utilização de filmes de animação 
como ferramenta de inserção das ciências polares 
para alunos da educação infantil

Felippe Veneziani Abbatepaulo. Associação Oceano à Vista.

nas das animações foi apresentado na segunda aula 

e através delas os alunos puderam conhecer alguns 

dos animais antárticos e observar um pouco de seus 

comportamentos alimentares.

Na terceira aula os alunos foram estimulados a 

desenvolver esculturas, com massinha de modelar, 

dos animais antárticos, conversados durante as aulas 

anteriores, que mais lhes cativaram. Para ajuda-los a 

relembrar a forma dos animais foram apresentadas 

imagens referentes a cadeias alimentares antárticas, 

assim eles também poderiam observar uma vez mais 

e ajudar na compreensão destes comportamentos. 

Essas esculturas, posteriormente, foram endurecidos 

com cola branca e fixados em peças redondas de 

isopor, as quais tiveram as bordas pintadas de azul, 

pelos alunos a fim de ficarem similares a porções flu-

tuantes de gelo.

Você sabe como inserir as ciências polares no currículo  
do ensino básico?

                                                                                                                                 Por Sílvia Dotta

As professoras e os professores brasileiros e portugueses que participaram do curso a distância  

Antártica ou Antártida?, ofertado pela Universidade Federal do ABC, têm alguns projetos para 

levar a Antártica para a sala de aula. 

Na turma de 2017, contamos com a participação de 150 professores de várias regiões do Brasil  

e de Portugal. O curso, com uma carga horária de 60 horas, é conduzido a distância por meio da 

metodologia de projetos e discorre sobre diversos temas antárticos, como vida, gelo, história e clima 

que podem ser tratados por diversas disciplinas em todas as séries escolares. Alguns exemplos dos 

projetos desenvolvidos em sala pelos professores que participaram do curso podem ser conferidos 

pelos seus próprios relatos e fotos. Acompanhe!! 
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Foto da atividade realizada sobre a representação gráfica 
do mapa antártico entregue aos alunos.

Especial: Curso Antártica ou Antártida 

Para que a quarta aula fosse encarada como um 

fechamento do projeto e ao mesmo tempo fosse ca-

paz de manter os temas antárticos no dia-a-dia desses 

alunos, foram desenvolvidas variações de duas brinca-

deiras infantis tradicionais. A primeira brincadeira foi 

o “Corre-Pinguim”, uma adaptação do “Corre-Cotia”, 

nesta atividade todos os alunos, exceto um, foram or-

ganizados sentados em uma roda no centro da qua-

dra, eles representavam focas-leopardo, enquanto o 

aluno que ficou em pé representava um pinguim. O 

aluno pinguim deveria escolher uma das focas para 

ser acordada e tentar pegar o pinguim. Depois as 

crianças aprenderam a brincar de “Pega-pega Antár-

tico”, nesta brincadeira os pegadores representavam 

orcas e deveriam estar sempre de mãos dadas, como 

uma associação ao comportamento alimentar destes 

animais, que caçam em grupos. As demais crianças 

foram dividas entre três grupos representando poten-

ciais alimentos das orcas, estas presas em potencial 

tinham a opção de utilizar as áreas penais da quadra 

de futebol como ‘pique’ (locais onde os pegadores 

não poderiam pegar os demais participantes), estes 

locais foram denominados de “gelos” já que as orcas 

não conseguem caçar sobre estes ambientes. Cada 

rodada teve duração de 2 minutos e ao final eram 

contadas o número de alunos de cada grupo, esta 

etapa representou uma oportunidade de inserção de 

conceitos matemáticos a uma atividade lúdica.

A avaliação do projeto, após sua execução, foi 

muito positiva já que houveram relatos de que os alu-

nos mencionaram em suas casas, de forma entusias-

mada, as atividades realizadas no âmbito do presente 

Alunos durante a exibição do vídeo com a compilação  
de cenas de filmes de animação.

Alguns dos animais confeccionados,  
em massinha de modelar, pelos alunos.

Foto de como será a apresentação final dos animais 
confeccionados pelos alunos.

projeto e também pelo relato de que os alunos pedi-

ram aos professores para brincar de “Corre-Pinguim” 

e de “Pega-pega Antártico” em outras oportunidades.

Agradeço a direção/coordenação da EMEI 

Ana Maria Poppovic por permitirem minhas 

visitas à escola, às professoras Cristine e 

Débora por toda colaboração, auxílio em 

relação a preparação e desenvolvimento das 

atividades e aos alunos, pelo envolvimento 

entusiasmado durante os nossos encontros.



Informativo APECS-Brasil8

Especial: Curso Antártica ou Antártida 

Praticando o método científico com alunos 
da EMEIEF Carlos Drummond de Andrade

Miriane de Amorim Araujo. EMEIEF Carlos Drummond de Andrade.

Este é um projeto preparado para crianças do 2º 

ano do Ensino Fundamental Carlos Drummond de An-

drade da Prefeitura de Santo André através do curso 

Antártica ou Antártida da UFABC. E teve como obje-

tivo  desenvolver de forma prazerosa o tema da An-

tártica, enfatizando sua importância para o mundo 

e a conscientização do impacto da ação humana no 

ambiente, propondo para as crianças oportunidade 

de experimentar, testar hipóteses, questionar, expor 

ideias e confrontá-las com as de outros. Enfim, de vi-

venciar experiências novas e estar em contato com o 

mundo científico.

Durante todo o ano foi estudado o conteúdo 

“meio ambiente” (seres vivos, elementos naturais e 

elementos construídos), onde todos fizeram obser-

vações e registros. No projeto foram oportunizadas 

diferentes relações, tendo acesso a um ambiente dife-

rente, o ecossistema antártico. Este, por sua vez, é um 

ambiente com especificidades em relação aos seres 

vivos, elementos naturais e elementos construídos. 

O trabalho busca também aproximar as crianças de 

pesquisas científicas, com participação de discussões 

associadas a temas científicos, formular questões, re-

gistrar observações e contribuir para difusão do co-

nhecimento científico. 

Através dos registros das crianças é possível per-

ceber a riqueza da temática e o quanto foi prazeroso 

para eles aprenderem sobre o Continente Antártico. 

Em seus registros a maioria deles usaram expres-

sões como: -“Eu observei”, “o resultado que cheguei”, 

“levamos para o laboratório”. Todas estas expressões 

mostram a riqueza da experiência.

Nas produções de texto deixamos alinhado que 

eles só poderiam fazer relatos de acordo com o que 

foi visto ou escutado nos vídeos, mas mesmo assim, 

de acordo com o que foram escrevendo, começaram 

a surgir questionamentos. No final foi preciso organi-

zar um dia no laboratório de informática, para pes-

quisar e tirar dúvidas.

 Trabalhos como este, que aborda a temática do 

Continente Antártico e sua importância para o mun-

do, busca problematizar a realidade com o aluno e 

desenvolver comportamentos éticos de respeito e 

preservação ambiental.

Assim como assistiram os cientistas fazendo pesquisa 
de campo na Antártica, as crianças também fizeram sua 

pesquisa de campo no parque da escola.

  Exposição de cartazes de conscientização sobre o problema 
do lixo marinho. 
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Especial: Curso Antártica ou Antártida 

Desenhos sobre Continente Antártico

Atividade “Coletânea de Animais”- alunos do segundo ano 
pesquisaram animais que vivem na Antártica para que em 
seguida as pesquisas fossem anexadas à coletânea da sala.

Produção de oxigênio 
e vida na antártida 

Ester B. Ceschini. Universidade Federal do ABC

Algas  6 H
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O + 6 CO

2
 6 O

2
 + C

6
H

12
O

6

A vida marinha na Antártida é muito rica em fi-

toplâncton, portanto, há grande produção de oxigê-

nio e alimento, que são transportados a milhares de 

quilômetros pelo Hemisfério Sul. Estamos a mais de 

8.000 Km de distância da Antártida e pensamos que 

as mudanças climáticas percebidas lá não nos atingi-

rá aqui. É importante destacar que o atual quadro 

de mudanças climáticas implica alterações e efeitos 

climáticos na Antártida, como esse continente é um 

importante controlador do clima no Planeta, deverá 

apresentar mudanças no clima que serão observadas 

na América do Sul, inclusive no Brasil. 

Para que alunos do 9º ano do Ensino Fundamen-

tal compreendessem a importância da Antártida para 

a produção de oxigênio disponível na atmosfera ter-

restre e manutenção da vida tanto naquele continen-

te quanto no nosso continente pensou-se na monta-

gem de um mural (Figura 1) e na aplicação de uma 

atividade para avaliar se a mensagem transmitida 

pelo mural estava suficientemente clara : “Observe o 

mural e escreva o que você entendeu sobre ele” 

Percepção de alguns alunos:

•	“É uma tristeza comparar o começo onde era 

lindo e vivo com o final onde a situação está 

precária” 

•	“Antártida é responsável pela produção de nu-

trientes e oxigênio que são transportados até o 

Brasil “

•	“Representa a situação da Antártida de acordo 

com os anos: vem diminuindo as algas e com 

elas o oxigênio e alimentos” 

•	“No passado havia muitos seres marinhos vivos 

e O2, no presente diminuiu a quantidade e no 

futuro os animais podem ser extintos” 

�
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Especial: Curso Antártica ou Antártida 

Toda a atividade realizada foi rigorosamente 

pensada a fim de mostrar a mudança tanto qualita-

tiva quanto quantitativa no continente Antártico. O 

passado nos mostra uma abundância de cores, vida 

e produção de oxigênio. No presente, ainda há va-

riedade de cores, vida e boa produção de oxigênio, 

mas sem abundância. No futuro, há escassez de cores, 

vida e oxigênio.

Figura 1: Mural científico construído pelos alunos

A vida animal é um tema que causa muita curio-

sidade nos alunos. A vida dos animais que habitam as 

Américas, Ásia, Europa e África é trabalhada com fre-

quência durante a vida escolar. Mas, e os animais da 

Antártica? As crianças têm muito interesse em apren-

der sobre esse continente tão gelado, como e quais 

animais vivem lá. Conhecer a vida animal da Antárti-

ca torna-se importante não apenas para identificar a 

fauna do continente, mas também para ter a percep-

ção da importância da Antártica e de seus animais na 

vida da Terra.

Partindo da curiosidade dos alunos, juntamen-

te com a importância do tema, os alunos realizaram 

pesquisas sobre a vida animal na Antártica, assistiram 

filmes e vídeos relacionados ao tema e trocaram ricas 

experiências sobre seus conhecimentos, tornando a 

aprendizagem lúdica e prazerosa.

Este trabalho trouxe uma possibilidade de os alu-

nos de uma turma de segundo ano do Ensino Funda-

mental I da escola EMEB Professor Geraldo Hypólito, 

em São Bernardo do Campo, SP, aprenderem um pou-

co mais sobre o continente antártico, principalmente 

sua fauna, ampliando o repertório cultural e científi-

co, bem como a percepção de preservação ambiental. 

Utilizando estratégias de pesquisa e um recurso lúdi-

co, como o álbum de figurinhas, o aprendizado se dá 

de forma mais significativa e prazerosa. É um projeto 

interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de Ciências, 

Português, Matemática e Geografia.

As atividades foram desenvolvidas a partir de 

roda de conversa sobre o que os alunos sabiam a res-

peito da Antártica (brain storming/ levantamento de 

conhecimentos prévios). Após essa primeira etapa, 

foi exibido o filme “Happy Feet” como elemento dis-

Um mergulho na vida animal da Antártica

Daniela Rodrigues de Carvalho Corrêa. Escola Municipal de Educação Básica Professor Geraldo Hypólito.
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parador para os estudos. A partir de uma votação e 

confecção de tabela e gráfico, foram escolhidos 20 

animais que habitam o continente Antártico. Após 

isto, foram realizadas pesquisas semanais, em livros 

e computadores com acesso à Internet sobre alguns 

animais, seus nomes científicos, onde vivem, qual ta-

manho e peso, classificação entre aves, mamíferos, 

répteis, peixes, anfíbios ou invertebrados, e imagens 

dos animais. Também foram pesquisadas informações 

sobre o continente Antártico, como por exemplo, sua 

localização, tamanho do continente, curiosidades, 

entre outras informações de interesse dos alunos. Os 

textos de informações e curiosidades da Antártica fo-

ram escritos de forma coletiva em sala de aula. Para fi-

nalizar, foi realizada a colagem das figuras impressas 

(figurinhas do álbum) e a realização da cruzadinha 

e caça palavras impressos como parte das avaliações 

dos aprendizados dos alunos.

Após a roda de conversa inicial, pudemos perceber 

que os conhecimentos que os alunos tinham sobre a 

ANTÁRTICA versavam sobre a marca de refrigerante/

cerveja, alguns animais, o clima gelado e os “especia-

listas” que vivem lá. Feitas as etapas de apreciação de 

textos e vídeos sobre o continente, os alunos tiveram 

a oportunidade de conhecer um pouco sobre o conti-

nente antártico e alguns representantes da fauna des-

se ambiente. Também puderam aprimorar a técnica de 

pesquisa com socialização das informações.

Os alunos demonstraram grande interesse pelo 

tema, aprimoraram habilidades de busca e obtiveram 

conhecimentos em diversas áreas, como por exemplo, 

ficha técnica e produção de texto em Língua Portugue-

sa e unidades de medida em Matemática. Através das 

pesquisas, puderam compartilhar seus conhecimentos 

e descobertas, aprimorando o respeito pela vez do ou-

tro e aguardando o seu momento de falar, também 

desenvolveram a habilidade de trabalho em grupo.

Através da realização do projeto, pudemos perce-

ber um grande envolvimento por parte dos alunos, am-

pliando seus conhecimentos sobre o tema e com o de-

senvolvimento de um senso de consciência ambiental.

A abordagem de um tema tão atual e relevante 

tanto na esfera social quanto ambiental nos leva à 

reflexão de como todos os elos estão interligados e 

o quanto nossas ações impactam no contexto global. 

Cabe a nós, educadores, inserirmos todos os temas 

pertinentes à questão ambiental e global, trazendo 

para a sala de aula como forma de desenvolvimento 

de consciência ecológica, refletindo numa sociedade 

mais crítica, atuante e participativa como agentes de 

transformação social, cultural e ambiental.

Alunos aprendendo sobre o continente antártico.

                           Alunos finalizando as páginas do álbum.                                                   Alunos assistindo ao vídeo sobre a foca-leopardo.
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O presente projeto foi aplicado nas turmas do 
1.º, 3.º e 4.º ano da E.B. Abadias, do Agrupamento 
de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz, Figuei-
ra da Foz (Coimbra, Portugal). Uma escola do centro 
urbano, habituada a desenvolver Semana Polar, des-
de 2013. Neste contexto, os alunos e os professores 
já possuiam “alguns conhecimentos” sobre a Antárti-
da. O projeto pretendeu levar as crianças a pesquisar 
e compreender que a ciência polar está intimamente 
ligada a tudo o que se passa no planeta, e que temos 
o dever de preservação de santuários naturais como 
a Amazónia e a Antártida. Além disso, permitiu aos 
alunos tomarem consciência de uma região longínqua, 
que tem sido alvo de estudos por parte de cientistas 
de diversas nacionalidades e  promovendo a Antártida 
como um lugar de colaboração pacífica no nosso plane-
ta. Houve ainda troca de experiências com as crianças 
da comunidade do Pantaleão, Marp, Sorocaba, Brasil 
(colaboração com a professora Ilma Ferraço, também 
ela cursista na Universidade do ABC), à volta de um 
tema agregador “Antártica ou Antártida”, já que este 
projeto polar foi um dos elementos de avaliação do 
“Curso Antártica ou Antártida”?, promovido pela Uni-
versidade Federal do ABC (UFABC), sob a direção da 
professora Doutora Sílvia Dotta: Este projeto preten-
deu promover a colaboração transatlântica (Portugal/
Brasil) e possuiu o grande objetivo de levar os alunos a 
refletir sobre a conservação do meio ambiente (Ama-
zônia e Antártica), bem como das atividades que Por-
tugal e Brasil estão realizando na Antártica.

Iniciamos localizando Portugal e a Antártida no 
planisfério e globo para que os alunos pudessem ter 
uma melhor percepção da distância que os separa, 

utilizámos fichas de trabalho, pintamos o mapa da 
Antártida, recorremos a video aulas do curso para 
“percepcionar” melhor o ambiente Antártico. Duran-
te o desenrolar do projeto privilegiámos a pedagogia 
colaborativa, integrativa, multidisciplinar, o diálogo e 
o trabalho de pesquisa, na construção das aprendiza-
gens dos alunos. As crianças pesquisaram e produzi-
ram conhecimento sobre a fauna e flora Antártica, de-
senvolvendo a consciência ambiental, nomeadamente 
a problemática dos lixos marinhos, (cruzando o tema 
com uma exposição do Núcleo Museológico do Mar, 
Buarcos; Figueira da Foz), nessa visita puderam per-
cepcionar o “tempo de degradação do lixo” (nome-
adamente dos plásticos); a “ quantidade de lixo pro-
duzida e conduzida diariamente ao mar” e  “a ques-
tão dos microplásticos”. Desta forma os alunos foram 
alertados para a necessidade de reduzir o consumo 
(por exemplo de palhinhas de plástico/canudos), bem 
como para o devido encaminhamento do lixo. De vol-
ta à escola, os alunos foram levados a refletir sobre o 
lixo marinho que pensam chegar à Antártida. 

Ficou claro para os alunos com a ajuda da visu-
alização do filme “A vida de pesquisador”. O papel 
dos cientistas e pesquisadores na evolução do conhe-
cimento Antártico, bem como da necessidade de pre-
servação da biodiversidade; compreendendo que os 
cientistas portugueses no seu deslocamento à Antár-
tica ficam alojados em bases estrangeiras enquanto 
os brasileiros têm a “sua própria base de pesquisa”.

Todos os alunos se mostraram disponíveis para a 
aprendizagem e entusiasmados com as “descobertas” 
efetuadas. Toda a comunidade escolar: alunos, pais, 
professores, os profissionais beneficiaram com o de-
senvolvimento deste projeto, uma vez que como pro-
duto final se fez uma exposição de trabalho no salão 
polivalente da escola, por ocasião do Dia da Antártica 
– Dia 1 de Dezembro e que ao longo do processo os 
alunos envolveram as familias, e a Biblioteca Escolar 
da Escola, onde passaram muito do seu tempo livre 
pesquisando. Um dos pontos “altos” foi a execução 
do Jogo “Antártica ou Antártida” (tipo jogo da Gló-
ria), que envolveu toda a comunidade educativa.

Projeto Polar E.B. Abadias na Antártida

Paula Maria dos Santos da Silva Maricato. 
Escola Básica do 1.º Ciclo de Abadias



Informativo APECS-Brasil 13

Especial: Curso Antártica ou Antártida 

A escola estadual Antônio 
de Ré, situada em Guarulhos, 
São Paulo, oferece aos seus 
alunos várias oportunidades 
de aprendizado com ênfase 
na contextualização. Neste 
sentido, através das propos-
tas apresentadas pelo “Curso 
Antártica ou Antártida” coor-
denado pela Prof. Dra. Sílvia 
Dotta (UFABC) et al. tivemos 
a oportunidade de realizar 
uma experiência com alunos 
do sexto ano do Ensino Fun-
damental II objetivando apre-
sentar aos alunos, através da 
experimentação e do lúdico, 
conhecimentos básicos sobre a 
Antártica, como: sua localiza-
ção; sua flora; sua importância 

d) O que os animais da Antár-
tica comem?
e) Há presidente na Antártica? 
f) A Antártica fica no Sul ou 
Norte do mundo? 
g) Você sabe o que é o aque-
cimento global? 

Quando questionadas 
sobre o aquecimento global 
apenas três crianças sabiam 
o que significa e os riscos que 
pode trazer para nosso plane-
ta. Percebemos que as crian-
ças tinham duvidas bem pa-
recidas, 80% dos alunos não 
sabiam que a Antártica era 
um continente, por exemplo. 
Através de uma roda de con-
versa discutimos sobre cada 
pergunta buscando por meio 

O ensino da cadeia alimentar na Antártica 

através do lúdico

Karina Alves de Melo. Escola estadual Vereador Antônio de Ré

para vida em nosso planeta e, principalmente, a sua 
fauna enfatizando a riqueza nos processos da cadeia 
alimentar. Além de abordar a questão ambiental e os 
efeitos da ação humana sobre o planeta. Acreditamos 
que através deste projeto podemos estimular o pro-
cesso de conscientização de nossas crianças apontando 
seus papéis para mudanças reais de paradigmas.

Nossa proposta foi desenvolver em sala de aula 
uma gincana “Passa ou Repassa”. A sala onde foi de-
senvolvido o projeto é formada por 35 alunos, para a 
gincana dividimos a classe em dois grupos homogêne-
os e separamos a gincana por etapas distribuídas em 
um cronograma de seis aulas. . 

1ª Etapa: levantamento de dados - padronizamos 
algumas perguntas:
a) A Antártica é um continente?
b) Quem mora na Antártica?
c) Existem animais vivendo na Antártica? Se sim, quais? 

das respostas apontadas por eles chegar a uma con-
clusão, nesse processo de coleta de dados destacamos 
o que cada aluno sabia sobre a Antártica. 

Realizamos três sessões de cinema na escola, intitu-
lada “Cine Antártica” onde foram apresentados trechos 
de filmes, em desenho animado, sobre a vida e clima na 
Antártica e alguns documentários disponibilizados pela 
Prof. Dra. Sílvia Dotta (UFABC) e colaboradores.

 2ª Etapa: Utilização do filme: Happy Feet, (relata 
a história de um pinguim) exemplificação do clima e 
vida na Antártica, foi notório que o filme prendeu a 
atenção das crianças, visto que ao término se reuni-
ram, sem indução do professor, para discutir os fatos 
mais relevantes no filme, abordaram também assuntos 
relacionados ao bulling, superação e vida dos pinguins. 

3ª Etapa: Apresentação de conceitos básicos da 
Antártica dessa vez por meio dos vídeos disponibili-
zados pela professora Silvia Dotta. Dividimos a sala 

Representação de como a ação do homem 
pode influenciar a Antártica
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em dois grupos (A e B) propondo que realizassem 
pesquisas sobre a vida na Antártica, o clima, a cadeia 
alimentar e sobre como o aquecimento global está 
influenciando a vida no continente.

4ª Etapa: Os alunos resolveram realizar as apre-
sentações de suas pesquisas através de cartazes, ma-
quetes e de forma oral. O resultado foi esplêndido, os 
alunos através das maquetes contextualizaram, refle-
tiram e enfatizaram como atitudes do homem podem 
prejudicar o ecossistema, a vida na Antártica e todo 
o nosso planeta. Os dois grupos trouxeram para sala 
de aula questões muito relevantes e trabalharam jun-

mais didáticas os próprios alunos dos grupos decidi-
ram, em um processo de autonomia, fazerem maque-
tes e explicar cada passo e detalhes das mesmas. 

Nestas maquetes os alunos tentaram ilustrar os 
animais que vivem na Antártica, a importância do 
gelo na região e do Krill, apontando que sem essas 
condições muitos animais fundamentais para a cadeia 
alimentar serão extintos.

Entendemos que as crianças são criativas e adoram 
descobertas, neste sentido, a aplicação do projeto po-
lar de forma contextualizada trouxe aos alunos fascínio 
seja pelas descobertas que fizeram/ farão ou por não 

tos para conseguir ideias que 
solucionariam o aquecimento 
global, como por exemplo, a 
diminuição no consumo de ali-
mentos de origem animal.

5ª Etapa: realização de 
gincana “Passa ou Repassa”- 
os grupos foram classificados 
com nomes relacionados à An-
tártica. O grupo “A” passou a 
ser chamado “Defesa dos pin-
guins” e o grupo” B” escolheu” 
Antártica: a força da vida”, os 
nomes dos grupos foram pro-
postos por seus integrantes.

No centro da sala a profes-
sora responsável pela pesquisa 
realizou as perguntas. Ao todo 
foram 15 perguntas sobre o cli-
ma, a flora e a cadeia alimentar 
além de outros conceitos estu-
dados pela turma. Ao acertar 
a pergunta o grupo marcava 
ponto, porém, quando erravam 
tinham que “pagar mico”, os 
alunos escolheram como pagamento imitar a voz e o 
andar de um animal da Antártica.  O Grupo “defesa dos 
pinguins” venceu, acertando 10 questões. 

Durante as discussões verificou-se que o conheci-
mento dos alunos sobre a Antártica foi aumentando. 
Ao longo do processo eles conseguiram realizar con-
textualização de como nossas atitudes podem afetar 
a vida, o continente e os animais que vivem por lá.

Ao final do processo pode-se perceber que os alu-
nos não enxergaram a gincana como competição, pois 
a maior parte do tempo todos se ajudavam. Todos os 
alunos propuseram medidas para ajudar a Antártica 
no combate ao degelo. Para que as medidas ficassem 

ser um tema muito abordado.
Trazer esse tema para sala 

de aula se torna importante 
para abordagens de diversos 
tópicos do currículo de Ciências. 
Uma das formas que permitem 
a exploração e descoberta é a 
proposição, em sala de aula, de 
atividades investigativas para o 
estudo de determinados con-
teúdos. Deste modo, as aulas 
ministradas durante este traba-
lho apresentam caráter explo-
ratório-investigativas, visto que 
mobilizam e desencadeiam ati-
vidades onde o estudante pode 
explorar, investigar e apresen-
tar possibilidades para a solu-
ção dos problemas propostos. 

O lúdico é de extrema im-
portância, pois contribui para a 
consolidação do aprendizado, 
traduzindo os conteúdos para 
uma linguagem de fácil com-
preensão. 

Ao trabalhar, na sala de aula, utilizando-se ativida-
des investigativas, oportuniza- se ao aluno uma vivência 
de um ambiente de aprendizagem no qual a figura cen-
tral deixa de ser o professor, mas volta-se para o aluno.

Este projeto teve como objetivo difundir o co-
nhecimento por meio de programas de atividades e 
do lúdico, no qual os alunos são protagonistas, trans-
mitindo conhecimento tanto aos colegas como aos 
professores, apresentamos a importância da fauna 
na região e compreensão da cadeia alimentar, apon-
tando prejuízos como: a extinção de animais, falta 
de alimentos na região e consequências prejudiciais e 
agravantes do efeito estufa. 

Representação da cadeia alimentar na Antártica, 
pontos rosa representando o Krill.
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O meio ambiente e 

a vida dos animais da antártica 

na Educação Infantil

Lucileide Cumaru dos Santos. Escola Estadual Prof. João Paulino de Faria Júnior. 

Especial: Curso Antártica ou Antártida 

Este projeto foi desenvolvido para os alunos da 

Educação Infantil da Escola Estadual Prof. João Pau-

lino de Faria Júnior (Mauá, SP) visando oportunizar 

o conhecimento sobre a Antártica e os animais que 

nele habitam, buscando estimular as crianças a serem 

multiplicadores e protagonistas dos saberes, além de 

possibilitar o trabalho e o respeito ao meio ambiente 

que necessita ser preservado.

Durante algumas leituras e vídeos apresentados 

no curso surgiu o tema o meio ambiente e a vida dos 

animais da Antártica, dando maior ênfase aos animais. 

No primeiro momento os pinguins por ser conhecido 

pelas crianças e termos vídeos conhecidos, como o filme 

Happy feet e o documentário a Marcha dos pinguins, 

além dos vídeos do curso parte vida e meio ambiente.

Buscamos estimular os alunos a serem multipli-

cadores dos conhecimentos sobre o meio ambiente 

antártico e sua importância para o planeta trabalhan-

do as diversas formas de vida existentes, para que as 

crianças possam valorizar e identificar-se como parte 

integrante e agente de promoção do desenvolvimen-

to sustentável.

Iniciamos o projeto com uma roda de conversa 

para identificar os conhecimentos prévios das crian-

ças. (Este momento foi muito interessante porque fa-

lar em lugares gelados os levou aos filmes Era do gelo 

e Frozen. Aluno “Sabe quem mora na Antártica?” 

“A Elza” e eu como não lembrava da Elza. Perguntei 

“Quem?” A do Frozen”. Rimos muito neste momento, 

porque foi muito espontâneo).

Logo após a roda de conversa para repertoriar 

iniciamos observando o Globo terrestre e mostrando 

a localização da Antártica. Após fizemos uma sessão 

de vídeos:  A marcha dos pinguins, Happy feet e os 

vídeos do curso vida e meio ambiente.

Após assistirmos os vídeos fizemos roda de 

conversa sobre alguns aspectos do filme: O filme 

conta a história de que animal? Qual a espécie de 

pinguim do filme? Que tipo de animal é o pinguim? 

Como é o lugar onde vivem? Quem choca os ovos 

do filhote após o nascimento? É a mãe ou o pai? 

Quem busca o alimento? Que outros animais nós 

vimos no filme?

Após conversarmos e ouvir as observações das 

crianças, o sentido do amor dos pinguins, as questões 

do cuidado com os ovos, da torcida para que o ovo na 

passagem para o macho não congelasse, o nascimento 

dos pinguins, ficaram registrados em seus desenhos.

Vídeo “A marcha dos pinguins”

Desenhos das crianças
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Fizemos roda de leitura sobre a experiência das 

filhas do navegador Amir Klink, Férias na Antártica, 

onde as crianças puderam acompanhar as aventuras 

das meninas na Antártica.  

Continuando o projeto apresentamos a diversi-

dade da vida animal na Antártica, para que as crian-

ças conhecessem outros animais, ampliando assim o 

conhecimento.

Apresentamos fotos de outras espécies de animais 

tais como: mamíferos marinhos (focas, lobos e elefantes 

marinhos) aves (petréis, albatrozes, gaivotas e skuas)  e 

a base da cadeia alimentar o krill.

As crianças ficaram entusiasmadas, observando 

os novos animais e aprendendo a importância de cui-

dar de cada um. 

Decidimos que a finalização do projeto será uma 

exposição para os pais e a  comunidade local.

As crianças tiveram a experiência de conhecer 

este continente gelado, seu ambiente e os animais. 

Demonstraram muito interesse e ampliaram seus co-

nhecimentos. 

Esta temática é muito importante, pois é pouco 

discutida e trabalhada junto as crianças. Faz-se necessá-

rio trazer o conhecimento científico desde a Educação 

Infantil para estimular a pesquisa e o conhecimento.

Também aproveitamos e utilizamos argila para 

que as crianças criassem seus pinguins.

Especial: Curso Antártica ou Antártida 

Modelagem dos pinguins

Desenhos das crianças

Observação das imagens
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Relatos científicos: 
entenda as pesquisas brasileiras na Antártica

Uma pesquisadora brasileira 

na Antártica Coreana

Francyne Elias-Piera. Korea Polar Research Institute (KOPRI)

Preciso voltar um pouco no tempo, para que to-

dos entendam como cheguei à Coréia do Sul sendo 

uma pesquisadora antártica brasileira.

Em Agosto de 2016, participei do “SCAR Open 

Science Conference” e ao apresentar meu trabalho 

disse que tinha feito o Doutorado na Espanha e que 

estava procurando emprego. Logo depois recebi a 

notícia de que eu ganhei o prêmio de melhor pôster 

de todo o Congresso.

Essa “propaganda” chamou a atenção de uma 

pesquisadora da Coréia do Sul, a Dra. In-Young 

Ahn, que ali mesmo no congresso conversou comi-

go e me convidou para participar de um grande 

projeto com ela, o CHAMP2050 (Changes in Coastal 

Marine Systems of the Antarctic Peninsula: a 2050 

Outlook). Ela sempre trabalhou com Biodiversida-

de de Bentos da Antártica e queria implementar 

uma nova linha de pesquisa no projeto: o estudo 

de ecologia trófica. E para minha felicidade foi o 

tema que apresentei, pois meu doutorado foi base-

ado nisto. Alguns meses depois recebi a notícia que 

seria contratada como pós-doutoranda no Instituto 

de Pesquisa Polar Coreano (Korea Polar Research 

Institute – KOPRI).

O KOPRI é um campus da University of Science & 

Technology (UST) financiado pelo governo somente 

para realização de pesquisas polares, isto é, no Ártico 

e na Antártica. Ele fica localizado em Songdo, uma 

ilha artificial construída perto da cidade de Incheon. 

Incheon é a terceira maior cidade da Coréia do Sul e 

fica distante de Seul 27 km.

A Coréia do Sul já realiza pesquisas antárticas 

há 30 anos, por isso, possui o KOPRI, 2 Estações na 

Antártica abertas o ano todo (A King Sejong, na 

Ilha Rei George e a Jang Bogo – na Baía Terra Nova) 

e um dos melhores navios quebra-gelo da atualida-

de: o Navio Araon.

Assim, no dia 04 de janeiro de 2017 saí do Brasil 

rumo ao outro lado do mundo, Coréia do Sul. A via-

gem durou 27 horas, porém cheguei ao destino no 

dia 06 (isso devido ao fuso horário de 12 horas en-

tre Brasil e Coréia: quando no Brasil é dia, na Coréia 

já é noite).

O prédio do KOPRI já impressiona, é um pré-

dio principal todo de vidro (prédio administrativo 

e onde existe uma exposição permanente sobre o 

Ártico e a Antártica) em formato de iceberg, e mais 

3 edifícios só com salas e laboratórios (cada edifício 

com 5 andares).

Todos os laboratórios com equipamentos “hi-

gh-tech”, com toda a infraestrutura necessária para 

o desenvolvimento das pesquisas polares. Para im-

plementar a nova linha de pesquisa foi necessário 

comprar equipamentos, material de laboratório e 

reagentes para os experimentos. Tudo foi feito sem 

burocracia e com eficiência. Os pedidos são feitos 

para empresas já cadastradas pelo KOPRI e o ma-

terial demora 7 dias para chegar, mas existem algu-

mas coisas que como um passe de mágica aparecem 

no laboratório de um dia para o outro.

Material comprado, laboratório pronto para tra-

balhar, porém, precisávamos de animais para anali-

sar. Precisávamos de coletas de animais antárticos. E 

como fazer isso? Indo à Antártica! 
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Relatos científicos: 
entenda as pesquisas brasileiras na Antártica

Por isso, por ser uma pós-doutoranda do KOPRI 

e por participar de um grande projeto coreano, es-

tou em uma expedição na Estação Coreana King Se-

jong, de onde escrevo à vocês. Chegamos aqui no 

dia 18 de dezembro de 2017 e sairemos dia 23 de 

fevereiro de 2018.

A viagem foi longa, saímos de Incheon, paramos 

em Paris, depois em Santiago e chegamos à Punta 

Arenas, onde ficamos 4 dias esperando tempo bom 

para voarmos até a Antártica.

A Estação King Sejong é composta por um pré-

dio principal, com um restaurante, lounge, bibliote-

ca (todos os livros em coreano) e dormitórios para 

o pessoal do “Overwintering team” (o grupo de 

pessoas que fica na estação o ano todo); um pré-

dio para os aquários; um prédio para os botes; um 

prédio com duas salas para os mergulhadores, um 

galpão para os equipamentos de mergulho e uma 

câmara fria; e um prédio para a academia e a sala 

de geradores de energia.  Quando chegamos, esta-

vam inaugurando o novo prédio de dormitórios e 

laboratórios. Os quartos acolhem duas pessoas, to-

dos os móveis novos, com acabamentos impecáveis, 

com todo o conforto para o pesquisador. Existem 3 

laboratórios secos e 1 laboratório misto, que como 

os laboratórios do KOPRI possuem toda a infraestru-

tura necessária para pesquisas. Na minha pesquisa 

utilizo o laboratório misto, que possui 3 capelas, fre-

ezers (-20oC e -70oC), mufla, centrífuga, liofilizador, 

estufa, máquina para água destilada e água milli-Q, 

máquina para fazer nitrogênio líquido, um microscó-

pio e duas lupas. Alguns equipamentos foram finan-

ciados pelo governo para uso específico na Estação 

e outros comprados pelos Investigadores principais 

dos projetos. Tudo é de uso comum e permanece na 

Estação para serem utilizados durante o ano todo, já 

que o “Overwintering team” é composto por pesqui-

sadores e trabalhadores do KOPRI.

Porém, as dificuldades também existem...

Uma das maiores dificuldades é a língua. O core-

ano (conhecido por eles como Hangul) é uma língua 

totalmente diferente do português, com um alfabeto 

criado pelo Rei Sejong e com um vocabulário novo 

e desconhecido. A língua falada na pesquisa é o in-

glês, então, posso conversar com a minha supervisora 

e com os alunos de mestrado e doutorado. Porém, 

são conversas básicas, pois, os coreanos são pessoas 

tímidas, fechadas e que não gostam de falar inglês. 

Assim, o jeito é encontrar os brasileiros perdidos na 

Coréia para fazer amizade, pois, podemos encontrar 

brasileiros em qualquer lugar do mundo! 

O problema fica um pouco maior aqui na Esta-

ção, onde cheguei a estar com mais 109 pessoas, eu 

– brasileira, 2 chilenas e todos os outros coreanos. 

Todas as informações são passadas em coreano nos 

alto-falantes, nos cartazes de avisos e nas mensagens 

de whatsapp, que não posso traduzir, pois a internet 

por aqui não é boa para o tradutor online funcionar. 

Até as apresentações de seminários são feitas em co-

reano, os slides e a fala.

Outra dificuldade: comida! A comida típica core-

ana é chamada “kimchi”, um repolho que eles deixam 

fermentando por muito tempo e temperam com pi-

menta. Eles comem “kimchi” no café da manhã, no 

almoço e no jantar. O tempero típico é a pimenta, na 

carne, na sopa, nos legumes. Na Coréia, ainda encon-

trei restaurantes italianos e churrascarias brasileiras, 

mas, aqui na Antártica, não temos opção além de co-

mer a comida feita pelo “chef” coreano, que é espe-

cialista em comida coreana. A solução foi ficarmos (eu 

e as chilenas) amigas das cozinheiras chilenas em uma 

das visitas que fizemos por lá. Da última vez que o 

Chefe da Estação Coreana foi à Estação Chilena, elas 

nos enviaram salame, queijo, pão, tomate e abacate. 

E com esses presentes fizemos a nossa festa latina!

Mas, como diz o ditado: “a grama do vizinho 

é sempre mais verde”! E só descobrimos porque a 

grama é verde e todo o esforço que o vizinho faz, 

quando começamos a estar com ele todos os dias. To-

das essas dificuldades eu só pude descobrir vivendo 

na Coréia. Conhecer uma nova cultura é sempre um 

desafio, você aprende com os pontos positivos e os 

negativos. Sempre é uma grande oportunidade, uma 

experiência magnífica!
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Fungo Antártico azul, raro, novo e endêmico

Graciéle Cunha Alves de Menezes, Luiz Henrique Rosa. MycoAntar. Diversidade e Bioprospecção de Fungos da Antártica - 
Universidade Federal de Minas Gerais 

A neve é um componen-
te maciço da Criosfera, que 
compreende cerca de 35% da 
superfície terrestre, sendo um 
dos substratos dominantes no 
ambiente Antártico. A neve 
está relacionada com a atmos-
fera devido aos fluxos eólicos 
constantes de poeira terrestre, 
células microbianas e outros 
materiais biológicos. Devido a estas características, 
nosso grupo de pesquisa MycoAntar resolveu coletar 
a neve sazonal de diferentes regiões da Antártica e 
estudar os fungos que ali residem. Para nossa surpre-
sa, nos deparamos com um fungo com características 
morfológicas diferenciadas do que já havíamos visto, 
como sua chamativa coloração azul. Curiosos, fomos 
adiante com os estudos e descobrimos se tratar de 
uma nova espécie a qual descrevemos em 2016 e no-
meamos de Antarctomyces pellizariae, em homena-
gem a pesquisadora antártica brasileira Dra. Vívian H. 
Pellizari do Instituto Oceanográfico da USP devido a 
suas contribuições para a pesquisa e para o Programa 
Antártico Brasileiro. Este fungo foi isolado da neve co-
letada na Ilha Robert – Península Antártica, durante o 
verão austral de 2015 na Operação Antártica XXXIV. 

Antarctomyces pellizariae é muito interessan-
te e importante dentro do âmbito das pesquisas mi-
crobiológicas na Antártica. Além de ser uma espécie 
endêmica da região, essa coloração azul característica 
deste fungo é rara na natureza e por isso resolvemos 
também estudar este pigmento. A extração e identifi-
cação deste pigmento azul, ou outros, que A. pelliza-
riae possui vem sendo realizada pelo grupo MycoAn-
tar, pois possui grande potencial para uso na indústria 
alimentícia (como corante natural), na indústria têxtil 
(como corante de tecidos) e na indústria de cosméticos 
(como fotoprotetor). Por ser endêmico da Antártica 
e tolerar condições ambientais extremas como ciclos 
repetidos de congelamento e descongelamento, altos 

índices de radiação UV, baixa disponibilidade de nu-
trientes e de água, este fungo pode possuir capacidade 
de adaptação metabólica que viabiliza sua sobrevivên-
cia a essas situações adversas e assim é capaz de pro-
duzir substâncias diferenciadas e únicas. Em um ensaio 
preliminar submetemos A. pellizariae a temperatura 
de -74 ºC por um período de 30 dias, sem adição de 
nenhum crioprotetor e este foi capaz de sobreviver, 
confirmando que este fungo possui potencial de pro-
duzir substâncias anticongelantes, as quais podem ser 
utilizadas em futuros estudos biotecnológicos. 

Mas A. pellizariae não é o único fungo que reside 
na neve da Antártica, nosso grupo vem estudando os 
fungos presentes na neve de diferentes ilhas Antárti-
cas, buscando identificar estes eucariotos para ampliar 
o conhecimento da diversidade, ecologia e estudar o 
potencial biotecnológico desses micro-organismos. Po-
rém, essa história será cena para os próximos capítulos!

Esta pesquisa foi desenvolvida com o apoio do 
Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR-CNPq), INC-
T-Criosfera e FAPEMIG. 

Se interessou pelo assunto? Então você pode  
conferir a publicação completa do artigo sobre a  

descrição de A. pellizariae no link: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00792-016-0895-x  
seguir nossas redes sociais: 

Facebook: https://www.facebook.com/mycoantar/ 
Instagram: @mycoantar 

ou ainda acessar nosso site: www.mycoantar.com
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Educação e(m) Ciências

As regiões polares são pouco abordadas na edu-

cação escolar, porém são relevantes e repletas de in-

formações que despertam dúvidas, interesses e curio-

sidades. Com o objetivo de aproximar a comunidade 

escolar da ciência polar, pesquisadores do Centro Polar 

e Climático (CPC – UFRGS) participaram, pelo terceiro 

ano consecutivo, do evento “Anima Tinga”, realizado 

na Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador 

Alberto Pasqualini (bairro Restinga, Porto Alegre, RS).

Estudantes, familiares, professores e o público 

em geral foram recebidos na sala temática “Da Tinga 

aos Polos” por pesquisadoras fantasiadas de pinguins, 

de princesa Elsa (Filme: Frozen da Disney) e com as 

roupas especiais utilizadas nos trabalhos de campo 

para a Antártica. O público também pôde experimen-

tar essas roupas e o saco de dormir utilizado nas ex-

pedições. Os visitantes aprenderam se divertindo com 

as atividades lúdicas – jogo da memória e dominó – 

e expressaram sua criatividade na mesa de pintura. 

Durante toda a oficina foram exibidos vídeos feitos 

durante expedições na Antártica.

Da Tinga aos Polos
Relato de atividade de ensino do Centro Polar e Climático – UFRGS

Rafaela Mattos Costa, Carina Petsch, Kelly Beckel Hessel, Carolina Lorenz Simões, Flavia Tavares, Maria Eliza Sotille, 
Enoil de Souza Junior, Kátia Kellem da Rosa, Jefferson Cardia Simões. Centro Polar e Climático. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul

O objetivo das atividades desenvolvidas foi des-

construir conceitos polares prévios, obtidos em filmes, 

livros e internet, ao confrontá-los com a realidade cien-

tífica da pesquisa polar. Entre a maioria dos jovens, a 

oportunidade de experimentar as roupas e o contato 

com pesquisadores que já estiveram na Antártica des-

pertou várias dúvidas acerca das expedições. Os ani-

mais se destacaram entre as crianças que descobriram 

outras espécies, além do tradicional pinguim.

As regiões polares são de extrema importância 

para o equilíbrio climático mundial. Contudo, a ciên-

cia aparece muitas vezes como algo distante e inal-

cançável aos olhos da sociedade. Dessa forma, con-

cluímos que as atividades lúdicas são uma importante 

ferramenta para aproximar a comunidade escolar da 

ciência, aguçar a imaginação e desconstruir a imagem 

de que os Polos são somente “neve e locais distantes”.

Quer saber mais?

Acesse: www.centropolar.com

Apoio: Instituto Nacional da Ciência e Tecnologia 

da Criosfera e Centro Polar e Climático – UFRGS.

Pesquisadores e estudantes.

Pesquisadores e estudantes na mesa de pintura.
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Que animal é esse?

O Pinguim-de-Adélia (Pygoscelis adeliae) é uma 

ave não voadora da ordem Sphenisciformes. Vivem ao 

longo de toda a costa do continente antártico e ilhas 

sub-antárticas. Possui este nome em homenagem a es-

posa Adélie do explorador francês Jules Dumont d’Ur-

ville. São altamente adaptadas a vida aquática e nadam 

com bastante rapidez chegando a atingir a velocidade 

de 40 quilômetros por hora e 250 metros de profundi-

dade, permanecendo submersos por até 18 minutos. 

São identificados pelo anel branco ao redor dos 

olhos. Machos e fêmeas possuem tamanhos seme-

lhantes, medindo entre 46-75 cm de comprimento e 

pesando entre 3,9 a 5,8 kg. O branco de seu ventre 

ilude predadores que veem de baixo, como focas e 

baleias, e o preto do dorso confundem as aves, como 

skuas e petreis que observam do alto.

Passa a maior parte do ano no mar sobre os blo-

cos de gelo. Porém entre setembro e outubro vai à 

terra firme para acasalar.

Monogâmicos, ou seja, quando possuem um par-

ceiro durante toda a vida e todos os anos os casais se 

reencontram. Normalmente o macho chega primeiro 

para começar a construção do ninho com pequenas 

pedras empilhadas. As fêmeas colocam dois ovos que 

são incubados por ambos os pais, enquanto um sai 

para se alimentar o outro permanece para mantê-los 

aquecidos e protegidos contra predadores. Os ovos 

eclodem após cerca de 36 dias e os filhotes são cui-

dados pelos pais por cerca de quatro semanas. Após 

este período, os pais são capazes de deixar os filhotes, 

que se reúnem em grupos para a sua própria segu-

rança, formando algo parecido com uma creche. Os 

filhotes começam a nadar por conta própria em cerca 

de nove semanas. Em março, os adultos e o seu filho-

te retornam para o mar. 

Classificado pela IUCN (União Internacional para 

Conservação da Natureza) como não ameaçado. A 

população do pinguim-de-adélia é estimada em 7,58 

milhões de indivíduos. Mas apesar da grande densida-

de populacional, estudos já relatam alterações indu-

zidas pelas mudanças climáticas, como o aumento da 

temperatura, por exemplo, impactando diretamente 

esta espécie que depende da camada de gelo para 

alimentação e reprodução. 

Uma curiosidade interessante: Já foram observa-

dos Pinguins-de-adélia adultos roubando pedras dos 

ninhos de seus vizinhos.

Pinguim-de-Adélia  

Juliana Silva Souza. APECS-Brasil. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Pinguim de Adélia adulto

 � Pinguim de Adélia alimentando filhote. 

� Creche de Pinguim de Adélia 
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Opinião

Com a recente notícia do desprendimento de 

um imenso bloco de gelo com mais de 6km2 (área 

maior que o Distrito Federal) da Plataforma Larsen C, 

no Mar de Weddell, na Península Antártica, gostaria 

de contar aos leitores do informativo da APECS-Bra-

sil, sobre uma situação vivida por mim, a caminho da 

Antártica. Além disso, lhes revelar um sonho, não só 

meu, mas de boa parte de pesquisadores da Antárti-

ca, talvez ainda distante para a comunidade brasilei-

ra, porém possível de um dia acontecer. 

A situação que vou brevemente relatar foi du-

rante a minha primeira experiência a bordo do Navio 

Polar Almirante Maximiano, na primeira fase do Pro-

grama Antártico Brasileiro (PROANTAR), no final de 

outubro e início de novembro de 2015. Era ano do 

fenômeno El Niño, quando alterações da temperatu-

ra do Oceano Pacífico também causaram anomalias 

no Oceano Austral. 

No início da viagem, junto com outros pesqui-

sadores e militares, ficamos cerca de dez dias an-

corados em uma região chilena próximo a Puerto 

Williams, a cidade habitada mais meridional do 

mundo. Segundo a informação que nos foi re-

passada pelos militares, naquele momento todos 

aguardávamos a “liberação” da Marinha para uma 

travessia segura no Estreito de Drake, garantindo 

assim a segurança dos pesquisadores e da tripula-

ção. A espera, que parecia eterna para um jovem 

pesquisador de “primeira viagem”, de certa forma 

atrapalhou a programação das pesquisas na primei-

ra fase da operação, por conta do atraso, mas feliz-

mente só foi dada a autorização para a navegação, 

quando havia absoluta certeza de segurança. 

Mesmo assim, ainda no Estreito de Drake, após 

passarmos da latitude 60o, já na Antártica, nos de-

paramos com grandes pedaços de gelo flutuando 

no mar aberto. Em alguns momentos, os blocos 

unidos formavam um paredão que parecia insupe-

rável e em outros, grandes pedaços de gelo cerca-

vam o navio e obrigavam o mesmo a parar com-

pletamente o motor. Lembro-me da preocupação 

do comandante e dos militares subordinados, em 

momentos mais críticos, quando nos deparávamos 

com blocos de gelo que poderiam afundar o navio 

em caso de choque, mesmo em baixas velocidades. 

Lembro-me dos olhos arregalados de alguns cole-

gas pesquisadores, quando observávamos a distân-

cia grandes blocos ou mesmo pequenos icebergs, 

inclusive ao anoitecer.

Um dos sonhos de consumo daqueles que dese-

jam novas descobertas para a ciência brasileira e cada 

vez mais segurança para as operações antárticas, se-

ria um navio quebra-gelo. Os navios polares brasilei-

ros brevemente deverão ser substituídos pela idade e 

por não terem a estrutura física e formato necessário 

para enfrentar com segurança situações perigosas em 

missões que os pesquisadores brasileiros em geral de-

sejam, cada vez mais próximo da região continental 

da Antártica, onde as águas geralmente estão con-

geladas. As áreas próximas à Baía do Almirantado e 

ao Estreito de Bransfield são os limites ao sul para os 

nossos navios em operação  

A atual crise econômica e política do país, com 

reflexos abruptos na Ciência, embora desestimule 

pesquisadores em início de carreira, não nos fazem 

deixar de sonhar. E porque não sonhar alto? O na-

vio quebra-gelo do Brasil não precisa ser o maior 

do mundo, o mais moderno, mas especialmente 

atender aos interesses brasileiros, do ponto de vis-

ta científico e geopolítico. Com a indisponibilidade 

desses navios no mercado e alto custo, penso que 

este “sonho de consumo” pode ser viabilizado atra-

Navio Quebra-Gelo: 
um sonho de consumo para 
as operações antárticas brasileiras

André Breves Ramos
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vés de parcerias entre instituições nacionais, com o 

desenvolvimento de um “know-how” próprio para 

criar modelos de embarcações destemidas, que pos-

sam literalmente traçar um caminho de sucesso nas 

camadas de gelo até agora intransponíveis. 

Como novas fendas continuam se desprenden-

do na Antártica e devido às mudanças climáticas e o 

aquecimento do clima do Planeta Terra, a navegação 

no Oceano Austral poderá se tornar cada vez mais 

difícil e perigosa. Um navio quebra-gelo pode ser a 

solução para a segurança e sucesso de todos os parti-

cipantes das operações antárticas brasileiras. 

Opinião

Blocos de gelo flutuando no Oceano Austral e a visão de um pesquisador. 
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O que vem por ai

International Symposium 

on the Cryosphere and Biosphere

14-19 Março 2018

Kyoto, Japão

http://www.seppyo.org/~igs2018/

27th International Polar Conference

25-29 Março 2018

Rostock, Alemanha

http://www.dgp-ev.de/

International Conference on Marine 

Ecosystem Assessment of the Southern Ocean

09-13 Abril 2018

Hobart, Australia

http://www.measo2018.aq/

APECS International Conference 2018, 

“Butterfly Effect: Small Changes, Big Impact!”

16 Maio 2018 

Online

www.apecs.is/events/upcoming-event-highlights/

apecs-online-conference-2018.html

SCAR Open Science Conference

Davos, Suíça 

15-27 de junho 2018

www.scar.org/2014/601-2018-scar-iasc-conference-

davos-switzerland

Spanish IX Symposium on Polar Studies

05-07 de Setembro de 2018 

Madrid, Espanha

http://ixsimposiopolar.igme.es/index.php/en/

2nd Arctic Biodiversity Congress

09-11 de Outubro de 2018 

Rovaniemi, Finlândia

V Simpósio da APECS-Brasil
APECS-Brazil Symposium

15-18 de maio de 2018 
UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais

www.apecsbrasil.com/a5th-symposium-apecs-brazil/

 Eventos

Saiba mais em:

http://www.apecs.is/events.html
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Siga as dicas abaixo e envie seu material para 

 infoapecsbrasil@gmail.com até o dia 10 de junho 

referindo-se ao informativo no assunto do e-mail 

ou no corpo do mesmo. 

1 - Todos podem enviar material para o Infor-

mativo da APECS-Brasil para divulgar suas ati-

vidades científicas, de educação e difusão da 

ciência, bem como imagens, sugestões de ati-

vidades para divulgação, reportagens, entre-

vistas, eventos e o que mais considerarem de 

interesse da comunidade em geral. São acei-

tos textos em português ou inglês. Caso tenha 

interesse, também pode enviar o mesmo texto 

nos dois idiomas.

2 - No caso de envio de textos descrevendo ativi-

dades (científicas ou relatos de atividade de Edu-

cação e Difusão da Ciência) os mesmos devem 

estar em linguagem clara e concisa e não devem 

ultrapassar duas páginas formato A4, letra Arial 

tamanho 11, espaçamento simples. Margens 

com 2 cm. Originais das fotografias devem ser 

enviados em formato JPEG ou outro formato 

de figura e não no documento do word. Devem 

conter título curto. A instituição dos autores deve 

ser informada logo após o nome dos mesmos.

3 - As imagens sem texto devem ter resolução sufi-

ciente para impressão (200 DPIs) e o autor da mes-

ma deve ser informado para constar nos créditos. 

Um título ou legenda para a mesma é requerido. 

Podem ser enviadas imagens de atividades relacio-

nadas aos ambientes polares, sejam elas científicas 

ou de educação, comunicação e difusão a ciência.

4 - Os textos e imagens podem ser enviados a 

qualquer momento. A publicação do Informativo 

é semestral, com atividades de janeiro a junho e 

julho a dezembro de cada ano. Envie seu texto/

imagem sempre com antecedência - 10 de junho 

e 10 de dezembro. 

5 - Preste atenção nas chamadas realizadas na 

página APECS-Brasil e na FanPage no Facebook. 

Não deixe de nos contar qual a sua pesquisa e, 

também, sobre suas atividades em escolas, textos 

em revistas científicas e de divulgação, eventos e 

divulgação da Ciência Polar! Professores e alunos 

que participam das atividades são convidados a 

enviar depoimentos para o informativo.

Contribua com o próximo 
informativo da APECS-Brasil
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