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Palavras dos 

       Editores
Quem somos

Continuamos em tempos de pandemia da CO-
VID-19, porém passos importantes foram dados em 
todo esse processo. A Ciência e a divulgação de suas 
informações sempre se fazem importantes e nos dão 
consciência e entendimento diante dos fatos. Até 
aqui tivemos promissores avanços na vacinação e, 
todo esse cenário, nos trouxe dados animadores com 
a queda dos casos graves, permitindo assim a flexi-
bilização de algumas atividades. Através da segunda 
edição de 2021 do Informativo APECS-Brasil consegui-
mos ressaltar a importância e o quão gratificante é o 
desenvolvimento de ações que visam a divulgação das 
investigações acerca dos polos e mares.

Nas próximas páginas, é possível conferir estudos e 
atividades realizadas, com o esforço de nossa comuni-
dade polar. Mesmo com o avanço da flexibilização em 
algumas instituições e escolas, dando continuidade ao 
ano letivo, as formas híbridas de trabalho (parte presen-
cial e parte virtual) são um forte auxílio na divulgação 
científica, pois permite levar a ciência a diversos luga-
res.  Assim como nossos leitores e participantes, a APE-
CS-Brasil também manteve-se firme frente a tudo que 
vem ocorrendo neste período. Nesse segundo semestre 
de 2021 tivemos encontros que buscaram proporcionar 
uma valiosa troca de conhecimento e oportunidades 
para pesquisadores, professores e estudantes.

Buscando sempre melhorar e em constante adap-
tação e aprendizado a estes novos recursos online, re-
alizamos atividades para manter a divulgação polar e 
dos mares. Vamos fazer uma breve retrospectiva: em 
julho tivemos webinar com o tema “Mães na ciência 
- conquistas e desafios”. Em setembro/outubro reali-
zamos nossa XXVII Semana Polar em colaboração com 
a APECS-Portugal, alcançando diversas instituições de 
ensino (públicas e particulares da educação básica). Já 
em novembro recebemos em nosso canal do YouTube 
o navegador escritor Amyr Klink para uma conversa 
sobre as experiências e lições vividas em locais extre-
mos e realizamos um sorteio de seu livro ‘Não há tem-
po a perder’. E alcançamos a marca de 1000 inscritos 
em nosso canal do Youtube. Tudo isso nos faz vibrar e 
desejar muito mais pela frente.

Deixamos aqui registrado de forma especial a nos-
sa gratidão a todos que contribuíram com este infor-
mativo, principalmente aos autores dos textos presen-
tes nesta edição. Um agradecimento a cada texto lido, 
live assistida, publicação comentada, curtida, troca de 
conhecimento, questionamentos e toda forma de dis-
seminação científica gerada pelos nossos seguidores 
e apoiadores. Sintam-se abraçados virtualmente por 
todos nós da APECS-Brasil. Se cuidem e fiquem bem! 

A Associação de Pesquisadores e Educadores em 

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

-Brasil) é o Comitê Brasileiro da Association of Polar 

Early Career Scientists (APECS), uma organização 

internacional e transdisciplinar, com mais de 6 mil 

membros (sendo 532 pertencentes ao comitê na-

cional), dedicada à formação de novas lideranças 

em ciência polar e educação. A APECS-Brasil foi es-

tabelecida em 2008 e oficializada em 2013 quando 

ganhou um Estatuto e uma diretoria. É destinada 

à participação de estudantes dos diversos níveis de 

ensino, pesquisadores em início de carreira, pós-

-doutorandos, docentes universitários, professores 

da Educação Básica, e outras pessoas com interesse 

nos mares, regiões polares, criosfera e regiões an-

dinas (constituída pela extensão da Cordilheira dos 

Andes, abrangendo desde a Venezuela ao Chile 

do Continente Sul Americano). Entre os principais 

objetivos da APECS-Brasil estão: 1) estimular a co-

laboração entre pesquisadores do Brasil e do exte-

rior; 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 científica do mar e polar brasileira, de-

fendendo a inclusão de oportunidades para pes-

quisadores e educadores em início de carreira; 4) 

promover a divulgação, gestão e comunicação da 

ciência nos diversos setores da sociedade, sem cus-

tos 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 nosso estatuto: 
www.apecsbrasil.com/estatuto-apecs-brasil

Visite o site da APECS-Brasil:  
www.apecsbrasil.com

APECS internacional:  
www.apecs.is

Instagram: @apecs_brasil | Facebook: /APECSBrasil 
Twitter: @APECSBrasil | YouTube: APECSBRASIL 
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Palavras dos mentores

Prof. Dr. José Xavier PhD. Cambridge, Reino Unido. Professor Auxiliar, Departamento das Ciências da Vida, 
Universidade de Coimbra, Portugal

Texto escrito em língua portuguesa - Portugal

Palavras dos Mentores

Se pretendes ser cientista (polar) de sucesso 

hoje é o teu dia de sorte. Pretendo dizer-te tudo 

o que precisas saber para o ser. Isto porque pas-

sei muitos anos há espera que alguém me dissesse 

o que precisaria de fazer para alcançar o milagre 

de fazer ciência. Tem sido essa a minha alegria ao 

longo destes (muitos) anos a ajudar muitos jovens 

cientistas a alcançar o máximo do seu potencial, 

como pessoas mas também como cientistas. 

Aqui vão as minhas sugestões.

Primeiro: reflete muito bem o que gostarias 

de fazer. Mesmo no Mestrado ou Doutoramen-

to, é normal existirem dúvidas e questões sobre 

se é mesmo aquele determinado tema que dese-

jas seguir. Pela minha experiência é fácil, basta 

seguir os teus sentimentos: se sentes algo como 

“poderia fazer isto toda a minha vida! Pareçe que 

estou de férias!!!” então estás no caminho cer-

to. Importante é rejeitar aquilo que não gostas 

da cabeça. Dentro da área de investigação que 

gostas, tudo virá naturalmente. Aliás, há medida 

que vais aprendendo mais sobre um determinado 

tema cientifico, mais te vais apaixonar. Recordo 

estar a trabalhar fins de semana e estar contente 

por estar no laboratório...tal como disse, se gos-

tamos do que fazemos, tudo é um prazer.

Segundo: É preciso ser bom! Não basta gostar 

muito de um tema cientifico ou de uma profissão, 

é preciso muita dedicação diária, de aperfeiçoa-

mento continuo e ser produtivo. Na carreira cien-

tifica, por exemplo, é preciso publicar bons artigos 

científicos (nas boas revistas cientificas) e trabalhar 

com as melhores equipas nacionais/estrangeiras 

(agora ou no futuro). E sim, é importante saber 

muito bem inglês porque na ciência, tudo é redi-

gido na língua inglesa. E com quem colaborar? 

Com aqueles colegas que são teus amigos! Sim, 

a grande maioria das minhas colaborações nacio-

nais/internacionais são com amigos. É tão fácil co-

laborar com pessoas que gostas e que são bons no 

que fazem. No inicio da carreira foi ao falar com os 

vários colegas nas conferências que naturalmente 

identifiquei os meus amigos e com quem gostaria 

de fazer ciência. E é tão bom! Uma nota de que 

toca ás conferências internacionais, tomar aten-

ção aquelas da Scientific Committee on Antarctic 

Research (SCAR; https://www.scar.org/) pois não só 

reúne muitos dos principais cientistas da Antártida 

em todas as disciplinas mas possuem programas 

científicos que qualquer cientista, jovem ou não, 

pode aderir gratuitamente. 

Terceiro: Depois de teres identificado o que 

gostas de fazer, e és bom, agora o desafio é man-

ter/melhorar o nível. Ou seja, aprender a gerir a 

tua carreira e definir o que pretendes daqui a 5 ou 

10 anos. Após ou Mestrado ou Doutoramento, é 

preciso um pós-doutoramento que te leve aos teus 

objetivos futuros. Se para continuar a fazer ciência 

concluis que é através de uma carreira como pro-

fessor Universitário, então avalia o que precisas de 

fazer para o conseguir (Ex. manter ou melhorar o 

nível de publicações (publicar em áreas mais inter-

-disciplinares?) começar a ter os teus próprios alu-

nos; ganhar projetos científicos; leccionar alguma 
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Palavras dos Mentores

disciplina na Universidade). E nada melhor do que 

perguntares a um dos teus mentores (professores 

teus) para alcançar os teus objetivos. Atenção que 

não existe um caminho único para o alcançar e 

existem uma enormidade de boas opções relacio-

nadas com ciência. Mais, mudar de carreira é muito 

comum: concluis que serias mais feliz a fazer outra 

coisa já é um ótimo passo pois já sabes onde deves 

colocar a tua energia. Eu próprio adoro comunica-

ção de ciência, a ligação da ciência à política, além 

de toda a carreira cientifica...e acho que igualmen-

te gostaria de ser jornalista ou decisor político se 

tivesse mais vidas.

Quarto: Manter o equilibro entre saúde, tra-

balho, família e amigos é essencial! A carreira cien-

tifica exige muito esforço, dedicação, muita sorte 

(é verdade!), e uma cabeça a funcionar bem. É 

preciso ter uma boa alimentação e saúde só para 

ser capaz de sair de casa para que o trabalho no 

laboratório funcione. Escrever artigos científicos é 

complicado e exige muita concentração daí estes 

pontos básicos são importantes. E saber que a fa-

mília está bem, também te ajuda a estar focado. 

Além do trabalho e família, é preciso também ter 

uma parte social equilibrada: nada melhor do que 

saber que, após uma horas do laboratório, sei que 

vais estar com os meus amigos e relaxar (ex. fazer 

um desporto, ir ao cinema, caminhar o cão) e falar 

sobre outras coisas além da ciência. Tudo isto aju-

da a tornar a nossa vida preenchida e feliz. 

É isto que tenho tentado fazer ao longo dos 

anos. Pareçe que foi ontem, a representar a APECS 

Portugal, que vi surgir a APECS internacional numa 

reunião na Suécia no longínquo ano de 2007. Des-

de lá, APECS Portugal tem colaborado muito com 

a APECS Brasil, num contexto de promover a lín-

gua portuguesa enquanto se fortalece as ligações 

entre os nossos jovens cientistas e comunidades 

cientificas polares, desde a Erli Costa (com Lúcia 

Campos) até à Graciele Menezes atualmente (com 

muitos, muitos amigos pelo meio).  Miriam Almei-

da, Sueli Silva e Silvia Dotta (Brasil) e Patrícia Fialho 

e Marta Espirito Santo (Portugal) são exemplos da 

relevância de ligar a ciência à educação. As nossas 

SEMANAS POLARES, ligando cientista polares às 

escolas, é sem dúvida um das iniciativas que conti-

nua a ser um sucesso. Aqui estão alguns mentores!

Após tudo isto, se possuis alguma dúvida, é só 

contatar qualquer mentor da APECS. Por experiên-

cia própria, a grande maioria dos cientistas são su-

per atenciosos e prontos a ajudar. Por isso, em caso 

de ter dúvidas sobre o que fazer, nada mais fácil 

do que enviar um email (ou caso o mentor seja da 

tua Universidade, é bater-lhe à porta).

Já sei o que estás a pensar agora. Como isso 

acontece de ser mentor? Bem, é quando deixas de 

ser tu a fazeres as perguntas e passas mais tempo a 

respondê-las. Foi assim que me vi com um enorme 

sorriso quando me disseram que eu era um men-

tor. Espero que te tenha ajudado a ser um cientista 

polar...e que daqui a uns anos, ler uma crónica tua 

como mentor. Vemo-nos na Antártida!!!
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Em abril de 2021 a APECS-Brasil, em par-

ceira com a APECS-Portugal, realizou uma 

webinar com orientações para as inscrições 

das bolsas do SCAR (Comitê Científico sobre 

Pesquisa Antártica), e com isso a seleção 

contou com 15 submissões da América do 

Sul (um record!). Do Brasil, 3 nomes foram 

anunciados no dia da Antártica, em 1º de 

Dezembro, Fernando Luis Hillebrand, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

e, contemplados com prêmios do COMNAP 

(Conselho de Gerentes de Programas Antár-

ticos Nacionais), Paola Barros Delben, Uni-

versidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

e Renan Costa de Lima, Universidade Fede-

ral do Rio Grande (FURG), ambos membros 

da APECS-Brasil.

A importância desse destaque é ím-

par para o país, considerando ainda que o 

programa existe desde 2003, oferecendo 

oportunidades para 74 pesquisadores, e em 

todo esse tempo somente em 2014 o Brasil 

havia sido mencionado, com a Dra. Cami-

la Negrão Signori, da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ). A visibilidade in-

ternacional evidencia não apenas o mérito 

dos estudantes, como também de seus tra-

balhos, de seus orientadores e de suas insti-

tuições de origem, além de enfatizar os inú-

meros obstáculos de cientistas brasileiros 

buscando cada vez mais oportunidades no 

exterior, especialmente quando o apoio no 

território nacional é reduzido, mínimo ou 

mesmo inexistente. 

Quando os doutores que se especializa-

ram em temas tão distintos, como o das ciên-

cias polares, são valorizados no exterior e não 

encontram suporte, recursos ou um mero re-

conhecimento em seu país, é difícil imaginar 

um cenário promissor a médio ou longo pra-

zo. Estamos não apenas exportando mentes 

cada vez mais cobiçadas lá fora, como tam-

bém projetos que poderiam ter o “carimbo” 

e o atestado do país, exportando a outras na-

ções, muitas vezes por decisões mais pauta-

das em política do que realmente em funda-

As barreiras para pesquisadores polares do 
Brasil e a Fellowship COMNAP 2021

Paola Barros Delben. Universidade Federal de Santa Catarina e APECS-Brasil.
Renan Costa de Lima. Universidade Federal do Rio Grande e APECS-Brasil.
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mentos técnicos. Não estamos vivenciando a 

primeira diáspora do tipo, outras ondas de 

partidas de talentos aconteceram no perío-

do da ditadura militar e na década de 1990 

e o fenômeno repercute diretamente no de-

senvolvimento do país. A quantificação dos 

pesquisadores que emigram, porém, é com-

plexa, e o acesso aos dados é dificultado, 

mas é notório o movimento nessa direção.

A preocupação do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-

co (CNPq) é explícita nesse quesito, pois é 

reconhecido que os esforços para retenção 

de cérebros estão aquém, num clima de in-

segurança persistente e também de nega-

cionismo, especialmente para as pesquisas 

de base ou do campo das ciências humanas, 

em um país continental ultra polarizado 

que não apenas corta fomento à ciência, 

como seleciona projetos sem um controle 

ou fiscalização adequados, para avaliar o 

que tem sido produzido por esses, embora, 

muitas vezes o tempo para que os resulta-

dos dos estudos estejam disponíveis deno-

te uma falsa impressão de que os projetos 

são irrelevantes, inúteis ou mesmo “injus-

tificavelmente caros”. Os brasileiros têm 

mais esse critério a seu favor, são identifi-

cados como resilientes e com habilidades 

para produzirem estudos importantes com 

poucos recursos, encontrando alternativas 

para concluir seus projetos com flexibili-

dade, criatividade e determinação, e, não 

raramente, com investimentos próprios em 

duplas ou triplas jornadas. 

Dados de 2019 da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) indicam que apenas 0,2% dos bra-

sileiros completaram o doutorado (a média 

dos países é de 1,1%). E o que dizer dos 

doutorandos ou doutores que não raramen-

te precisam implorar para realizar pesqui-

sas (em que estão pagando), para conseguir 

fomentos insuficientes ou extremamente 

baixos e recebem convites para desenvol-

verem suas ideias em outros locais? Como 

julgar quem abandona sua “pátria amada”? 

Para a economia o impacto desse desfecho 

é grande, pois em algum momento haverá 

o comprometimento da renovação do qua-

dro de pesquisadores e professores de nível 

superior, e teremos que importar mentes, 

muitas delas brasileiras estabelecidas no 

exterior, nos tornando mais dependentes 

de outros países e de multinacionais – que 

também têm reconhecido a importância da 

contratação de cientistas.

A interrupção de projetos, o corte de 

bolsas e até falas que direcionam a intenção 

do governo em investir menos na ciência, 

demonstram o quão o país retrocedeu nos 

últimos anos e tende a perder com esse com-

portamento, após uma década de progresso 

significativo. Mestres e doutores são qualifi-
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cados no país e vão aplicar seu conhecimen-

to em outros lugares, já que no Brasil as bol-

sas não caracterizam vínculo empregatício, 

nem oferecem benefícios para pessoas com 

mais de 30 anos que precisam se sustentar e 

dedicam anos aos projetos

Ambos os membros da APECS-Brasil 

destacados pelo COMNAP, são oriundos de 

escolas públicas, e cursaram a graduação e 

a pós-graduação em Instituições Federais. 

Renan, porém, participa de um projeto que 

foi contemplado no último edital do PRO-

ANTAR, “Projeto EcoPelagos – Respostas do 

Ecossistema Pelagico às Mudanças climáticas 

no Oceano Austral”  coordenado pelo Prof. 

Dr. Eduardo Secchi, cuja premissa é avaliar 

a resiliência e a funcionalidade dos proces-

sos biológicos do ambiente pelágico, desde 

o nível molecular ao ecossistêmico, em re-

giões da Península Antártica sob diferentes 

níveis de impacto de mudanças climáticas. Já 

Paola é co-autora do primeiro projeto com 

ênfase em saúde mental e segurança com-

portamental do país, colaborando com o 

Prof. Dr. Roberto Moraes Cruz, orientador e 

coordenador geral.

Renan é membro participativo da atual 

gestão da APECS-Brasil. Sua proposta pre-

miada é intitulada “Coping with a fast-chan-

ging environment: an isotopic insight on the 

foraging ecology of pack-ice seals from the 

Antarctic Peninsula”. Além de estar inserida 

no ECOPELAGOS, a pesquisa faz parte da sua 

tese de doutorado no Programa de Pós-Gra-

duação em Oceanografia Biológica da FURG, 

e conta com apoio do CNPq. O objetivo é 

avaliar como as mudanças climáticas influen-

ciam a dieta e uso de habitat de duas espé-

cies sentinela do ecossistema antártico: a fo-

ca-caranguejeira (Lobodon carcinophaga) e 

a foca-de-Weddell (Leptonychotes weddelli).  

Para isso,  será utilizada a análise de isótopos 

estáveis em aminoácidos em amostras bioló-

gicas desses animais - uma técnica altamen-

te moderna que tem emergido na ecologia 

como uma alternativa mais robusta e refina-

da em comparação à análise tradicional de 

isótopos estáveis (aquela que analisa o teci-

do biológico inteiro) mas ainda não é feita 

no Brasil, devido ao alto custo envolvido. A 

análise de isótopos estáveis como um todo 

se baseia no fato de que as razões isotópicas 

de carbono e nitrogênio encontradas nos te-

cidos dos predadores, refletem aquelas das 

suas presas e da base de produtores primá-

rios onde se alimentaram. Renan vai contar 

com a colaboração de pesquisadores do Cen-

tro de Isótopos Estáveis (Center for Stable 

Isotopes - CSI) da Universidade do Novo Mé-

xico nos Estados Unidos. 

O projeto de Paola, que integra a dire-

toria da gestão 2020-2022 da APECS, se sus-

tenta no edital Universal do CNPq (2016), 

atualmente em colaboração com pesquisa-
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dores de Portugal, liderados pelo Dr. Pedro 

Quinteiro, e da Polônia, em estudos lidera-

dos pela Dra. Agnieszka Skorupa tanto no 

ártico, na Antártica e em módulos lunares 

simulados para astronautas. É a primeira 

vez, globalmente, que um projeto em saú-

de e segurança relacionada ao fator huma-

no - mais especificamente em saúde men-

tal, psicologia e comportamento seguro -, 

é aceito no histórico da SCAR e COMNAP 

Fellowship. A proposta pioneira, intitula-

da “Health and Safety Risk Management 

in Isolation, Confinement, and Extreme 

(ICE) Contexts” (Gerenciamento de riscos 

em Saúde e Segurança em contextos ICE), 

é resultado de uma ideia escrita por Paola 

em 2014, para a Iniciação Científica, quan-

do ainda na graduação, submetida com o 

Prof. Dr. Cruz. O grupo de pesquisa de San-

ta Catarina foi convidado para a Reunião 

de Administradores Antárticos Latinoame-

ricanos (RAPAL) em Brasília, em 2018, se-

lecionado para o Evento da Associação de 

Universidades Grupo Montevideo (AUGM), 

no Paraguai em 2017 e Paola convidada 

para o Grupo de EDI (Equidade, Diversida-

de e Igualdade) do SCAR, sendo a primeira 

mulher civil a estar à bordo de um Hércules 

C-130 durante operações de lançamento de 

cargas à estação antártica no inverno, em 

2016, realizando estudos para redução de 

acidentes aeroespacial, em cooperação com 

O Instituto de Psicologia da Aeronáutica 

(IPA), e recebendo o título de membro ho-

norário da Instituição Militar em 2019 por 

suas contribuições. Tem divulgado seus tra-

balhos em matérias para o G1, revista Veja, 

DC, Época e MyNews. Um curso de verão 

foi realizado em 2019 com a participação 

do então secretário do PROANTAR, o con-

tra-almirante Guida, que também colabo-

rou com um artigo sobre uma iniciativa da 

SECIRM para a construção de medidas de 

prevenção ao assédio no contexto polar.  

Se tudo é feito de ideias, antes delas 

têm as perguntas, antes delas vêm as per-

cepções que geram insights e nos colocam 

naquela linha tênue entre o arriscar-se e o 

ter cautela, a mesma linha que foi inúme-

ras vezes rompida por seres humanos notá-

veis que fizeram o que parecia impossível e 

permitiram o estabelecimento no último e 

hostil continente descoberto na Terra (An-

tártica). Chegamos à lua e o produto do nos-

so intelecto já pisou em Marte e ultrapassou 

os limites do nosso sistema solar, deixando 

os moradores de um pálido ponto azul co-

biçando ir mais longe. Que esses exemplos, 

gigantescos e tímidos (como conquista de 

bolsas), sirvam de inspiração e incentivo 

para muitas mentes e que o país acolha es-

ses talentos para o desenvolvimento científi-

co e tecnológico de qualidade, referência no 

mundo todo, seja possibilitado.
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“Precisamos de firmar mais parcerias assim, são 

proveitosas para todos”, disse Graciéle (Presidente 

da APECS-Brasil), depois da realização de uma ativi-

dade conjunta para o Comitê Científico de Investiga-

ção da Antártica (SCAR). Ninguém sabia bem o que 

esperar daquele momento, mas lá no fundo ambos 

tínhamos a certeza que algo de bom estaria para 

vir daí em diante. Desde então, Portugal e Brasil, a 

Associação de Jovens Cientistas Polares de Portugal 

(APECS Portugal) e a Associação de Pesquisadores 

Polares em Início de Carreira do Brasil (APECS Bra-

sil), voltaram a cruzar caminhos (Figura 

1). Com algo tão comum e importante 

como falar a mesma língua, agora o sen-

tido de dever é ainda mais forte. Conse-

guir levar a mais pessoas a importância 

da ciência polar e demonstrar a realida-

de das alterações climáticas e de como o 

nosso mundo está a sofrer com elas.

Com a premissa lançada, voltou 

a iniciativa das Semanas Polares con-

juntas. Esta não é a primeira vez que 

a APECS Portugal e o Brasil se juntam 

para realizar uma Semana Polar. Há 10 

anos já tinham colaborado,  uma rela-

ção que ficou um pouco adormecida. 

Vieram alturas complicadas, mas como 

se diz: depois da tempestade vem a bo-

nança. E da pandemia surgiu uma nova 

amizade, simbolizada nesta parceria.

As Semanas Polares são uma iniciativa 

global, que tem como objetivo assinalar os equi-

nócios de Primavera (Março) e de Outono (Se-

tembro), quando o dia e noite duram exatamen-

te o mesmo tempo. Cientistas e escolas de todo 

o mundo reúnem-se com o intuito de estimular 

a partilha de conhecimento e levar a ciência po-

lar atual, de forma simples e interessante, às salas 

de aula e à comunidade em geral. Têm, também, 

a missão de incentivar jovens cientistas pola-

res a serem melhores comunicadores de ciência, 

em colaboração com professores e educadores.

Semana Polar Internacional:
Portugal e Brasil unem-se novamente

Hugo Guímaro. APECS Portugal. Universidade de Coimbra, Portugal 

Figura 1. Primiera reunião APECS Brasil e APECS Portugal.
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Nesta edição de setembro de 2021, e ainda 

num formato completamente online, a nossa ini-

ciativa resultou num intercâmbio de jovens cientis-

tas polares de Portugal para escolas do Brasil e de 

jovens cientistas polares do Brasil para escolas de 

Portugal. A iniciativa foi muito bem recebida, tan-

to por parte dos professores do Brasil, assim como 

dos Professores de Portugal. No total, consegui-

mos alcançar algumas centenas de crianças, desde 

os mais pequenos até aos mais crescidos. 

Ter a oportunidade de falar com crianças é 

sempre muito importante porque elas têm o dom 

de nos obrigar a mudar a forma como olhamos 

para a ciência e para a vida. Saber o que respon-

der a uma criança de 3 anos quando ela pergunta 

“os pinguins na Antártida andam de carro?” ou 

“os pinguins quando caem ficam de pernas para o 

ar?”, é sempre um grande desafio (Figura 2). Mas, 

é esse desafio que faz com que queiramos ser me-

lhores pessoas. Para nós, talvez seja só mais uma 

palestra, mas para uma criança ter a oportunidade 

de falar conosco, com um cientista polar, pode ser 

o momento que mudará para sempre a sua vida. 

Acredito que todos nós, jovens cientistas polares, 

que gostamos de participar nas Semanas Polares, 

sentimos o mesmo.

A APECS Portugal acha que esta retoma de 

amizade tem tudo para dar certo. A Semana Po-

lar conjunta foi incrível e esperamos poder con-

tar com a APECS Brasil para edições futuras, assim 

como com os alunos e professores de todo o Brasil.

 Um agradecimento muito forte à APECS Bra-

sil e especialmente à Graciéle Menezes, à Amanda 

Bendia, ao Renan de Lima, à Amanda da Silva, à 

Paola Delben, à Nailah Ahmed e ao Raphael Viei-

ra por esta oportunidade. Esperamos que tenham 

gostado de ter sido recebidos por Portugal, a um 

oceano de distância, e obrigado por partilharem 

do vosso conhecimento e de um bocadinho do 

Brasil com as nossas crianças e professores.

Figura 2. Palestra da Semana Polar Internacional (Setembro, 2021) dos Jovens Pesquisadores Polares – Graciéle de Menezes  
e Hugo Guímaro – para um jardim de infância em Portugal.
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A APECS, Associação de Pesquisadores Polares 
em Início de Carreira, organiza anualmente uma 
série de eventos e atividades que buscam levar a 
ciência polar para o público leigo. A Semana Po-
lar Internacional (SPI) é uma dessas atividades, 
que ocorre em inúmeros países durante as sema-
nas dos equinócios, que compreendem os dias 
21 de março e 21 de setembro. No Brasil, devido 
ao calendário escolar, a SPI ocorre nos meses de 
maio e setembro, desde o ano de 2008. O objeti-
vo da SPI é promover o conhecimento polar (do 
Ártico e da Antártica) por meio da aproximação 
de cientistas envolvidos(as) com pesquisas sobre 
os polos, educadores(as) e estudantes de institui-
ções de ensino públicas ou privadas, da educação 
básica à superior. As atividades da SPI envolvem 
sobretudo palestras e atividades complementares 
em instituições de ensino, sob a forma presencial e 

online, a fim de, cada vez mais, inspirar estudantes 
e educadores(as) a entenderem a importância que 
a ciência polar tem para o planeta e para nosso 
cotidiano. Sabemos que regiões polares sustentam 
uma rica biodiversidade e interferem de maneira 
direta no clima do planeta. Conhecer e preservar 
essas regiões é o que move os(as) cientistas que 
desenvolvem pesquisas nas regiões polares.

A segunda edição da SPI de 2021 ocorreu entre 
os dias 27 de setembro a 1 de outubro, sendo então 
a 27a edição organizada pela APECS-Brasil. Conse-
guimos lidar novamente com o desafio de organi-
zar uma SPI inteiramente virtual, devido ao cenário 
da pandemia em que nos encontramos ainda. A SPI 
contou com um evento de abertura transmitido por 
meio de nosso canal do Youtube, que teve como 
tema “Biodiversidade Antártica: um diálogo entre 
Brasil e Portugal”, com a presença dos pesquisado-

XXVII Semana Polar Internacional: 
uma colaboração entre APECS-Brasil e APECS-Portugal

Amanda Bendia, Amanda Leal, Alessandra Zanin, Mayanne Karla. Coordenação de Educação APECS-Brasil

Figura 1. Dados sobre instituições de ensino e palestrantes da XVII Semana Polar Internacional.
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res e palestrantes Dr. Hermeson Cassiano (UESPI), 
Dra. Camila Signori (IO-USP), Dra. Manuela Bassoi 
(UFRN) e, como convidado de Portugal, MSc. Hugo 
Guímaro (APECS-Portugal/Universidade de Coim-
bra). Os palestrantes debateram sobre seus temas 
de pesquisa, sendo estes, respectivamente, diversi-
dade vegetal na Antártica, diversidade de micro-or-
ganismos e oceanografi a microbiana na Antártica, 
diversidade de cetáceos na Antártica e diversidade 
de aves na Antártica. O vídeo do evento de abertura 
contou, até o momento, com 321 visualizações.  

Durante a SPI, recebemos inscrições de 13 pa-
lestrantes e 22 instituições de ensino públicas e 
privadas distribuídas em todo o Brasil (Figura 1). 
Os palestrantes possuíam diferentes níveis de for-
mação, desde graduandos à pós-doutorandos, que 
atuam em diversas áreas das ciências polares, sen-
do a maioria atuante na área biológica. As pales-
tras contaram com diversos temas polares, como 
briófi tas e liquens, história e expedições Antárti-
cas, zooplâncton marinho, mudanças climáticas, 
paleobotânica, microbiologia, astrobiologia e 
biotecnologia. As palestras atingiram centenas de 
estudantes das redes privadas e públicas, e dos en-
sinos Fundamental, Médio e Superior. 

Nesta edição, ainda, tivemos uma importante 

colaboração entre APECS-Portugal e APECS-Brasil, 
onde pesquisadores de Portugal tiveram a oportu-
nidade de ministrar palestras em nossas instituições 
de ensino, assim como pesquisadores brasileiros pu-
deram ministrar palestras nas instituições de ensino 
portuguesas. A língua portuguesa permitiu a facili-
dade de comunicação entre os dois países e a troca 
de experiências sobre as pesquisas e expedições An-
tárticas realizadas pelo Brasil e por Portugal. 

Por fi m, contamos com o sucesso de mais uma SPI 
e esperamos que em breve possamos nos encontrar 
pessoalmente em atividades presenciais da APECS-
-Brasil, com aquele abraço caloroso polar que tanto 
nos inspira em nossos afazeres cotidianos. Lembra-
mos que nosso canal do Youtube está cada vez mais 
ativo com diversos eventos, como lives e webinares, 
e ganhando a cada dia mais visibilidade e seguido-
res. Esperamos que, em meio a todas as difi culdades 
enfrentadas durante a pandemia, consigamos conti-
nuar unidos em prol da divulgação da ciência polar 
em nosso país. Juntos somos mais fortes!

A APECS-Brasil agradece a todos os partici-
pantes que contribuíram para a XVII SPI e à co-
laboração tão rica que tivemos através da APE-
CS-Portugal. Nos vemos ano que vem, com mais 
novidades polares!

Figura 2. Imagens de palestras que ocorreram durante a XVII Semana Polar Internacional, no Brasil e em Portugal, 
através da colaboração com a APECS-Portugal.
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O Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) 
engloba projetos de pesquisa em várias áreas do 
conhecimento sobre a Antártica, incluindo o Gru-
po transdisciplinar MEDIANTAR (Medicina, Fisiolo-
gia e Antropologia Antártica). O MEDIANTAR tem 
como um de seus objetivos elucidar os aspectos fi-
siológicos das adaptações dos indivíduos nessa re-
gião particular, que apresenta condições climáticas 
e ambientais extremas, únicas e desafiadoras para 
a permanência humana, sumarizadas pelo acrô-
nimo ICE como referência ao isolamento, ao frio 
(‘cold’) e ao confinamento. 

Um dos fatores que compõem as condições 
ICE da Antártica é o frio, já que as temperatu-
ras podem variar em torno de +5°C a -15ºC no 
verão na Península Antártica (local onde o Brasil 
desenvolve grande parte de suas pesquisas) até 
-80ºC no inverno nas porções continentais. Nesse 
ambiente polar, a permanência ocorre (i) em es-
tações de pesquisas e navios, locais onde há uma 
proteção adequada do ambiente natural e nos 
quais equipes permanecem durante o verão e até 
mesmo no inverno, e (ii) nos acampamentos, es-
truturas temporárias montadas durante o verão 
que conferem proteção frente ao ambiente. Con-
tudo, vale destacar que em todos esses ambientes 
os indivíduos estão desprotegidos das condições 
ambientais extremas da Antártica quando estão 
em trabalho de campo. Sabe-se que a exposição 
ao frio é um estímulo estressor que induz meca-
nismos de produção e de conservação de calor 
para a manutenção da temperatura corporal, re-
gulando diversos processos metabólicos. Além do 

frio, o ambiente ICE é composto por condições ex-
tremas de permanência que demandam esforço 
físico (como longos deslocamentos em terrenos 
acidentados e cobertos de neve) que, somados 
às demandas de trabalhos específicas dos grupos 
que permanecem sob essas condições, resultam 
em uma carga de trabalho diária que pode exce-
der muito a carga habitual dos indivíduos que se 
deslocam para a Antártica. 

Existe um espectro de efeitos – ainda não to-
talmente elucidados – do ambiente frio sobre as 
respostas fisiológicas. Um deles é a relação en-
tre o frio e o desempenho físico, em especial o 
desempenho aeróbico. Vale destacar que a pró-
pria rotina dos pesquisadores nos acampamentos 
pode acarretar em um maior volume de trabalho 
físico / demanda física – o que, inclusive, é suge-
rido a partir do aumento de desempenho físico 
após a permanência em campo (i.e., efeito de 
adaptação à atividade física regular exercício físi-
co) visto por nosso grupo de pesquisas em traba-
lhos anteriores. Esse aumento de demanda física 
pode ocorrer, por exemplo, devido às longas dis-
tâncias percorridas durante um dia de trabalho 
de campo e/ou pela carga carregada durante os 
deslocamentos. Sendo assim, uma preocupação 
do Laboratório de Fisiologia do Exercício (LAFISE) 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
em parceria com o MEDIANTAR, tem sido enten-
der as consequências fisiológicas da exposição ao 
frio durante as atividades de rotina dos indivídu-
os e propor estratégias para minimizar os seus 
possíveis efeitos deletérios no organismo e no 

Efeitos da exposição ao frio no desempenho aeróbico: 
um tópico quente

Carolina Batista Simões, Pedro William Martins Pessoa, Gustavo de Oliveira Zanetti, Tales Sambrano Vieira, 
Danusa Dias Soares, Samuel Penna Wanner. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG 
Michele Macedo Moraes, Rosa Maria Esteves Arantes. Instituto de Ciências Biológicas da UFMG
Dawit Albieiro Pinheiro Gonçalves. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG
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desempenho físico e laboral. Nesse sentido, uma 
pergunta que levantamos é se a permanência em 
um ambiente frio pode resultar em redução do 
desempenho, bem como se a permanência em 
um ambiente abrigado e termicamente confor-
tável durante as horas de descanso (como é es-
perado que ocorra com as pessoas que permane-
cem em estações de pesquisa e nas barracas nos 
acampamentos durante o período de sono) pode 
recuperar do possível efeito deletério do frio so-
bre o desempenho físico.  

Alguns estudos em animais já demonstraram 
que a exposição ao frio pode causar perda de 
massa muscular (atrofia), devido à inibição da 
síntese proteica, principalmente nas primeiras 
horas de exposição. Contudo, os modelos ani-
mais existentes hoje na literatura não espelham 
o cenário vivido por pesquisadores e militares 
na Antártica. Essa população conta com uma 
carga laboral concentrada no período diurno 
e, geralmente, voltam às estações de pesquisas 
e barracas durante o período noturno, em um 
ambiente mais confortável termicamente. Os 

modelos animais existentes caracterizam expo-
sições contínuas por longas horas e por isso são 
muito severos quando comparadas às condições 
experimentadas pelos membros de uma expedi-
ção à Antártica.

Um dos nossos trabalhos recentes, realizado 
no LAFISE, teve o objetivo de avaliar o efeito 
da exposição ao frio durante o período de vigí-
lia no desempenho aeróbico de camundongos, 
bem como se a recuperação (período de sono) 
em um ambiente termicamente confortável 
poderia influenciar o efeito do frio sobre o de-
sempenho físico. A proposta do nosso grupo, a 
partir desse desenho experimental, é associar a 
pesquisa em laboratório com animais à rotina 
das pessoas em estações de pesquisas e acam-
pamentos na Antártica, cujas demandas laborais 
no ambiente frio ocorrem durante o dia (perío-
do de vigília), mas que ao final do permanecem 
em um ambiente abrigado com maior conforto 
térmico, onde se recuperarem. 

Para isso, dividimos os animais em dois gru-
pos, que foram expostos a diferentes condições 

Figura 1 – Desenho experimental do experimento com animais realizado pelo Laboratório de Fisiologia do Exercício (UFMG)

Fonte: próprio autor.
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ambientais durante o período de vigília, por 12 
horas (das 19h até as 7h do dia seguinte1): gru-
po controle, exposto em ambiente termoneutro 
(~28°C) e grupo frio, exposto em uma câmara 
ambiental a 4ºC. Às 7h da manhã, imediatamente 
após esse período de exposição a uma das con-
dições, alguns animais realizaram um protocolo 
de corrida em esteira rolante, com aumento pro-
gressivo da intensidade a fim de avaliar o de-
sempenho aeróbico máximo. Outros grupos de 
animais expostos às duas condições ambientais 
passaram por um período adicional de descanso 
de 7 a 8 horas no biotério com temperatura ter-
moneutra (~28°C). Como resultado, observamos 
que os animais expostos ao frio fatigaram mais 
precocemente do que os animais do grupo con-
trole durante o teste em esteira em ambos os pe-
ríodos analisados, isto é, os animais expostos ao 
frio desistiram de correr na esteira antes dos ani-
mais mantidos em ambiente termoneutro tanto 
no teste da manhã como da tarde.

Esse trabalho respondeu uma das diversas 
perguntas que podem ser feitas sobre o desem-
penho físico no ambiente frio: o frio resultou 
em redução do desempenho físico e o “repou-
so” curto dos animais em ambiente termoneu-
tro não minimizou os efeitos deletérios agudos 
do frio no desempenho aeróbico. Esse resultado 
abre margem para especularmos (i) se a exposi-
ção ao frio polar também desencadearia uma re-
dução no desempenho físico em indivíduos que 
permanecem na Antártica, (ii) se essa redução no 
desempenho físico ocorreria apesar dos perío-
dos de repouso em ambientes abrigados - como 
nas barracas e nas estações de pesquisas e (iii) se 
o efeito independeria do local de permanência 
(por exemplo, nas barracas em acampamentos 
ou em estações de pesquisas aquecidas). Desse 
modo, novas abordagens experimentais e pos-
teriores estratégias ergogênicas podem ser ela-
boradas para, respectivamente, entender se esse 
efeito ergolítico existe nesta população exposta 
ao frio e propor alternativas para minimizar o 
estresse psicobiológico nessas condições. Nesse 
sentido, considerando a relação entre alimenta-
ção, o balanço proteico e a massa muscular, uma 
proposta é entender qual é o padrão alimentar 

dos indivíduos nas estações de pesquisa da An-
tártica e se esse padrão está associado com a re-
dução de massa muscular e de força já relatada 
previamente por outros estudos em campo. 
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A Antártica é responsável pela manutenção 
do clima do planeta e da saúde dos oceanos. Suas 
correntes marítimas exercem papel importante 
na circulação de nutrientes pelo planeta, além da 
região apresentar uma flora e fauna única, tanto 
terrestre quanto marinha. A descoberta do conti-
nente, há cerca de 200 anos, marcou uma era de 
ouro da exploração impulsionada, principalmente, 
pela possibilidade do lucro com óleo de baleia. O 
Tratado Antártico, assinado em 1959, trouxe ques-
tões relacionadas à administração e destaca que o 
território é dedicado à pesquisa.

O trabalho em questão busca atrair a aten-
ção para um novo tópico: microplástico no 
Oceano Austral. Hoje sabemos que a poluição 
marinha está presente em todo planeta e, pra-
ticamente, nenhum lugar está imune à ação an-
tropogênica. Acreditava-se que a Corrente Cir-
cumpolar Antártica e outros fatores geográficos 
isolavam o Polo Sul, porém pesquisas recentes 
mostram que não é verdade. 

O microplástico é uma nova área de estudo em 
diversas regiões e a pesquisa é ainda mais escassa 
na Antártica. Para esse texto avaliou-se somente a 
atuação dos países do G7 que incluem Alemanha, 
Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Rei-
no Unido e, dentre eles, somente os britânicos mo-
nitoram o continente a mais tempo para a questão 
de poluição plástica. 

A produção de plástico mundial cresce a cada 
ano, cerca de 400 milhões de toneladas são produ-
zidas anualmente e, no caso da Antártica, fica em 
aberto a questão da jurisdição de cada país para 
lidar com o gerenciamento do resíduo. O Tratado 
determina que cada um é responsável pelo o que 
é gerado na sua estação de pesquisa, mas a pouca 

fiscalização leva a uma falha na quantificação do 
que está sendo despejado.

Sugere-se que o material que vem sendo en-
contrado pode ter origem local, como lavagem de 
roupa e uso de produtos de higiene pessoal. O mi-
croplástico pode ter duas origens: já ser despejado 
em fragmentos (Figura 1) ou pedaços maiores que 
se degradam já no oceano. Esse complexo cami-
nho do material torna difícil a padronização da 
coleta e a comparação de informações. 

O monitoramento realizado pelo Reino Unido 
já indicou que a região possui a mesma quantida-
de de poluição plástica que o Atlântico Norte e 

Presença de microplásticos  
no Oceano Austral

Bianca Sobral do Nascimento. Universidade de Santo Amaro.

Figura 1: Microplástico e sua escala de tamanho.
Fonte: Thompson R, Law, K. Microplastics in the sea. Science. 2014 Jul;  

Vol 345. 144-145.



Informativo APECS-Brasil18

Mediterrâneo, sendo encontrado pelo menos uma 
partícula de microplástico em cada grama de sedi-
mento coletado. Os dados são alarmantes já que 
o continente não possui população humana fixa 
como o Ártico, por exemplo.

A análise de dados mostrou que todos os paí-
ses do grupo do G7 possuem um programa antár-
tico bem estruturado, com exceção do Canadá que 
não possui base de pesquisa, mas está presente 
através de parcerias. Os estudos realizados permi-
tem entender melhor o funcionamento do ecossis-
tema no continente, além de como seus processos 
biológicos e químicos afetam o clima no planeta.

Vale ressaltar o papel da educação ambiental 
na mudança de atitudes. O turismo no continen-
te aumentou expressivamente com o passar dos 
anos, sendo que entre 2017/2018 uma média de 
50.000 visitaram o local. As afiliações, nesse caso 
com as operadoras de turismo, poderiam atuar 
conscientizando as pessoas sobre o papel da An-
tártica e como cada um pode contribuir para a 
preservação do continente.

A maioria dos cientistas dos países do G7 re-
alizam pesquisas voltadas para o Ártico que já 
indicou que todas as aves já ingeriram algum 
tipo de fibra plástica. Contudo, a comparação de 
dados entre os dados é difícil já que o polo sul é 
um continente congelado e não um oceano, não 
tem população indígena local e não tem rios ori-
ginados de zonas povoadas. Outro ponto é que 
a pesquisa antártica é cara e logisticamente com-
plicada para coleta periódica.

A quantidade de informa-
ção atual já demonstra como 
a Antártica influencia diversos 
fatores em nível global como 
nível do oceano, clima e ecos-
sistemas marinhos. A poluição 
por microplástico pode trazer 
alterações ainda não total-
mente entendidas e a base 
científica é essencial para que 
os tomadores de decisões pos-
sam tomar ações efetivas.

Entretanto, já existem 
dados firmemente conheci-
dos que já servem de pon-

to de apoio para que medidas de preservação  
sejam tomadas. O gerenciamento de resíduos  
precisa melhorar e não só na Antártica. Para 
evitar que o microplástico chegue no oceano 
as nações, e não só as sete mais desenvolvidas,  
precisam traçar planos realísticos e que possam 
ser aplicados no dia a dia das diversas comunida-
des do globo.

A pesquisa antártica é importante, pois o 
continente tem características únicas como o pa-
pel do gelo na acumulação e liberação de resí-
duo dependendo da estação do ano, até a ques-
tão da bioacumulação em espécies fundamentais 
da cadeia alimentar como o Krill Antártico. 

Agora vem a questão depois de tudo apre-
sentado: o que posso fazer para ajudar esse con-
tinente tão distante? Pequenas atitudes somadas 
podem fazer grande diferença e isso vale desde 
mudanças de leis até mesmo para limpezas de 
praias (Figura 2). Em regiões costeiras ao redor do 
mundo observa-se um aumento do envolvimento 
da população local e como isso pode ser um bene-
fício para todos.

Reforça-se com o trabalho a necessidade sim 
da base científica para ser o motor da mudan-
ça, porém não podemos deixar de lado o papel 
de cada um na conscientização do próximo em 
mudar as atitudes do dia a dia. A nova geração 
precisa compreender sua importância na preser-
vação de todo ecossistema marinho, inclusive o 
do Oceano Austral.

Figura 2: População local realizando limpeza na praia da costa de Watamu, Kenya.

Fonte: Turn the tide on plastic’ urges UM, as microplastics in the seas now outnumber star in our 
galaxy. [internet]. [acesso em 2020 maio 21]. Disponível em: https://news.un.org/en/story/2017/

02/552052-turn-tide-plastic-urges-un-microplastics-seas-now-outnumber-stars-our-galaxy

Divulgação Científica
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Quando você pensa em mudanças climáticas, o 
que vem à sua cabeça? Uma onda de calor em São 
Paulo? Extinção de espécies na Amazônia? Ou tal-
vez derretimento de geleiras na Antártica? Vamos 
falar um pouco deste último.

Segundo o Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas, as atividades humanas têm 
modificado a concentração de gases na atmosfera 
desde a Revolução Industrial e se intensificado a par-
tir dos anos 50. Desde então, os setores industrial e 
agropecuário vêm afetando o clima rapidamente e 
de forma provavelmente irreversível. Grandes esfor-
ços estão sendo realizados no âmbito político para 
lidar com as mudanças climáticas, como foi o caso 
da COP26 (Conferência das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas de 2021), em Glasgow, em no-
vembro deste ano. Muitos estudos estão sendo rea-
lizados com o intuito de combater ou remediar a cri-
se climática. No entanto, pouco se sabe ainda quais 
seriam os efeitos dessas mudanças climáticas  nos 
micro-organismos e em suas relações ecossistêmicas.

Voltando à Antártica, lá os micro-organismos 
constituem a biomassa dominante e são a base 
do funcionamento dos ciclos biogeoquímicos que 
sustentam a vida nos ecossistemas locais. Isso tudo 
levando em consideração que a Antártica é um 
continente isolado e de extremos, que além da 
temperatura, apresenta fatores limitantes como a 
baixa disponibilidade de nutrientes e alta incidên-
cia de radiação ultravioleta. Apesar de suportarem 
essas condições extremas, as comunidades micro-
bianas são muito sensíveis a impactos externos, 
sejam eles naturais ou de origem antropogênica.

O degelo, ocasionado pelo aumento da tempera-
tura, expõem os solos (chamados permafrost), antes 
congelados durante dezenas até milhares de anos. 
Esse solo é exposto a um gradiente de fatores físicos, 
químicos e biológicos, e é considerado um modelo 
de estudo de sucessão ecológica microbiana, uma vez 
que permite o estudo de várias décadas de mudanças 
ecológicas em distâncias de poucos metros.

E como acessar essa comunidade microbiana? 
Através das ciências ômicas, tecnologias molecula-
res. Extraindo o DNA total das amostras, realiza-
mos o sequenciamento metagenômico, a partir de 
todo o material genético presente numa amostra. 
Podemos parar aí e analisar os pequenos fragmen-
tos de DNA encontrados, ou então ir mais além, 
utilizando novas ferramentas da bioinformática, e 
reconstruir genomas (denominados MAGs, sigla re-
ferente ao termo em inglês “metagenome-assem-
bled genomes”) a partir das sequências obtidas no 
metagenoma. Desse modo, é possível obter geno-
mas de micro-organismos sem precisar cultivá-los 
em laboratório; o que é uma grande vantagem, 
pois ainda não é possível cultivar a maioria das 
bactérias e arqueias que habitam ambientes extre-
mos, como a Antártica.  Ao reconstruir os genomas 
completos (ou quase completos) dos micro-orga-
nismos, é possível determinar os genes presentes 
e suas funções  relativas às proteínas codificadas 
por eles e, assim, descrever a função dos micro-
-organismos no ambiente, através dos chamados 
perfis metabólicos.  Esses perfis permitem identifi-
car como os  micro-organismos obtêm energia do 
ambiente para seus processos metabólicos, como 

Mudanças climáticas e micro-organismos: 
reconstruindo genomas em recuos de geleiras da 
Ilha Rei George, Antártica

Nailah Ahmed, Amanda Bendia, Vivian Pellizari. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo
Rubens Duarte. Universidade Federal de Santa Catarina
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sobrevivem em condições extremas e também qual 
suas relações com os ciclos biogeoquímicos.

Ao estudar duas geleiras na Ilha Rei George, 
Península Antártica, geleira Collins e geleira Ba-
ranowski, e implementando o fl uxo de trabalho 
descrito, conseguimos  reconstruir 57 genomas mi-
crobianos, sendo 9 de alta qualidade. Dentre estes, 
8 foram classifi cados como bactérias pertencentes 
aos fi los Bacteroidota e Actinobacteriota, dentro 
das famílias Saprospiraceae, Solirubrobacteraceae, 
Flavobacteriaceae e Chitinophagaceae. Alguns de 
seus integrantes são conhecidos por serem psicró-
fi los (ou seja, sobrevivem a baixas temperaturas) e 
possuem enzimas que são capazes de degradar di-
ferentes compostos orgânicos, exibindo um papel 
importante nos ciclos biogeoquímicos da Antárti-
ca. Um dos genomas foi classifi cado como arqueia, 

Divulgação Científica

dentro do grupo das que atuam no ciclo do nitro-
gênio, oxidando amônia. Ainda, conseguimos de-
tectar nestes genomas diversos genes relacionados 
à resposta ao estresse ambiental, como genes que 
atuam no reparo de danos no DNA, na resistência 
a antibióticos e na resposta ao choque térmico. 

Uma vez que essas geleiras estão sofrendo 
tempos de retração distintos, de aproximadamente 
3.500 anos para Collins e 30 anos para Baranowski, 
temos como objetivo relacionar os resultados dos 
genomas microbianos com os parâmetros ambien-
tais e características de cada geleira. Assim, será 
possível entendermos mais a fundo os potenciais 
efeitos das mudanças climáticas nas comunidades 
microbianas em diferentes estágios de sucessão, 
estudando seu funcionamento a nível genômico.

As amostras utilizadas são provenientes do 
projeto Microsfera: “A Vida Microbiana na Crios-
fera Antártica: Mudanças Climáticas e Bioprospec-
ção” (CNPq-PROANTAR #407816/2013-5), coor-
denado pela Profa. Dra. Vivian Pellizari (Instituto 
Oceanográfi co da USP), e tem como colaborador 
o Prof. Rubens Duarte (UFSC). Este trabalho faz 
parte do mestrado da aluna Nailah Latif Ahmed, 
com fi nanciamento da CAPES (PROEX, Processo 
nº88887.475804/2020-00).

Figura 1. Representação das geleiras Collins (à direita) e Baranowski 
(à esquerda) e seus respectivos locais de amostragem, em um transecto 

perpendicular à base da geleira, a 0m, 3m, 50m, 100m, 200m, 300m e 400m. 
Foto original da geleira Collins: Carolina Alves Fernandes, 2017. 

Foto original da geleira Baranowski: Rubens Duarte, 2008.
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Os pinípedes representam um grupo de ma-
míferos marinhos da ordem Carnivora (subordem 
Pinnipedia) de hábitos anfíbios – necessitam do 
ambiente terrestre ou do gelo marinho para se re-
produzir, descansar e fazer a muda da pelagem, 
mas passam a maior parte de suas vidas no ocea-
no se alimentando. São divididos em três famílias: 
Otariidae (lobos e leões-marinhos), Phocidae (fo-
cas e elefantes-marinhos) e Odobenidae (morsas). 
O Brasil tem registro de 7 espécies de pinípedes em 
seu território. Nosso litoral não possui colônias re-
produtivas desses animais, apenas colônias de des-
canso (os REVIS Ilha dos Lobos em Torres e o Refú-
gio de Vida Silvestre do Molhe Leste e São José do 
Norte, ambos no RS) de espécies vindas do Uruguai 
e Argentina, como é o caso dos leões-marinhos 
(Otaria fl avescens) e lobos-marinhos-do-sul (Arcto-
cephalus australis). A alta produtividade biológica 
da zona costeira e pelágica, especialmente da re-
gião sul, aliada a aspectos sazonais oceanográfi cos 
e do próprio ciclo de vida dos pinípedes, propor-
cionam o seu aparecimento em nossas praias todos 

os anos, sobretudo nos meses de outono e inverno. 
No entanto, verdadeiros ‘vagantes’, vindos 

de muito longe, têm sido cada vez mais comuns 
por aqui. É o caso do lobo-marinho-subantártico 
(A. tropicalis) (Figura 1), que se reproduz em ilhas 
oceânicas ao norte da Frente Polar nos Oceanos 
Atlântico Sul e Índico (Figura 2) – e é hoje a ter-
ceira espécie de pinípede com o maior número de 
ocorrências no Brasil – apenas este ano foram mais 
de 15, a maioria no sul e sudeste do Brasil. Um dos 
registros, no entanto, chamou a atenção: um indi-
víduo apareceu no Rio Mearim no Maranhão! 

Até agora, sabe-se muito pouco sobre os padrões 
de movimentação dessa espécie fora das suas áreas 
de reprodução. Outro lobo-marinho-subantártico 
que deu o que falar foi o “T-30”, um macho marcado 
com tinta descolorante de pelo (uma técnica pouco 
invasiva utilizada para o estudo e acompanhamen-
to individual de pinípedes) pela equipe do REVIS Ilha 
dos Lobos em Torres, que percorreu o litoral brasilei-
ro durante o inverno, sempre chamando a atenção 
por onde passava. Desde sua primeira aparição no 

Longe de casa: ano marcado pela ocorrência de
pinípedes antárticos e subantárticos no litoral brasileiro

Renan Lima, Julieta Cebuhar, Silvina Botta. Universidade Federal do Rio Grande

Figura 1. (a) Subadulto de lobo-marinho-subantártico (A. tropicalis). Foto: Rodrigo Genoves. (b) Juvenil de lobo-marinho-antártico (A. gazella) 
Foto: Renan Lima. Ambos foram registrados este ano pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG no litoral sul do RS.

a) b)
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Rio Grande do Sul, ele foi visto no Paraná, Santa Ca-
tarina e pela última vez no litoral de São Paulo.

O lobo-marinho-antártico (A. gazella) (Figura 
1), que compartilha diversas colônias com o lo-
bo-marinho-subantártico na região subantártica, 
também possui registros no Brasil, mas em me-
nor frequência comparado ao seu congênere. A 
maior população da espécie se reproduz nas Ilhas 
Geórgia do Sul e, em segunda instância, nas Ilhas 
Shetland do Sul, na região antártica, mas não há 
informações sobre a origem dos indivíduos que 
encalham no Brasil. Este ano não só houve o maior 
número de registro de indivíduos dessa espécie na 
costa brasileira desde o início dos esforços de mo-
nitoramento de mamíferos marinhos, como tam-
bém houve o registro mais setentrional no Atlân-
tico Sul Ocidental: um indivíduo que apareceu na 
Ilha Comprida, litoral de São Paulo (Figura 2).

Além disso, visitantes ainda mais improváveis, 
como focas da família Phocidae, as quais vivem 
boa parte de suas vidas entre as banquisas de gelo 
do Oceano Austral, também aparecem eventual-
mente: é o caso da foca-caranguejeira (Lobodon 
carcinophaga) e da foca-leopardo (Hydrurga lep-
tonyx). Este ano, apenas a primeira deu as caras 
por aqui, no Rio Grande do Sul, Paraná e São Pau-
lo. O elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina), 
outro integrante da família Phocidae, também 

Figura 2. (a) Mapa demonstrando as ocorrências de pinípedes antárticos e subantárticos no litoral brasileiro em 2021. Foram utilizados 
dados do ECOMEGA-FURG, e dados públicos do Programa de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS – Plataforma SIMBA); 
(b) principais colônias reprodutivas das espécies registradas – a foca-caranguejeira não forma colônias e tem distribuição circumpolar.

marcou presença, com registros em Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. Embora existam colônias des-
sa espécie na Antártica, acredita-se que a maioria 
dos elefantes-marinhos que nos visitam venham 
da Península Valdés, na Patagônia Argentina ou 
das colônias nas Ilhas Falklands/Malvinas. 

As razões por trás da ocorrência extra limite 
de mamíferos marinhos ainda são pouco compre-
endidas Todas as espécies mencionadas não apre-
sentam problemas de conservação significativos, 
e a maioria delas apresenta crescimento popula-
cional constante após quase serem extintas pela 
caça comercial, o que aumenta a probabilidade 
de ocorrerem esses deslocamentos atípicos. Uma 
possível diminuição na disponibilidade de krill no 
setor Atlântico do Oceano Austral durante o úl-
timo verão, por exemplo, motivada pelas mudan-
ças climáticas, também poderia ter levado alguns 
indivíduos de espécies dependentes desse recurso 
a buscarem alimento em latitudes menores, como 
é o caso do lobo-marinho-antártico e da foca-ca-
ranguejeira. Portanto, é de extrema importância 
a continuidade do monitoramento da ocorrência 
desses animais em nossas praias, de modo que a 
análise temporal desses dados ajude a preencher 
algumas dessas lacunas, e compreender melhor o 
papel do nosso ecossistema não só para a fauna 
nativa, mas também antártica e subantártica.
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A retração das geleiras na Antártica Marítima 
demonstra claramente como as mudanças climáti-
cas impactam nos sistemas glaciais provocando au-
mento de áreas livres de gelo e maior aporte de 
água doce no oceano. Contudo, no contexto da 
educação geográfica, por se tratar de um ambiente 
distante e não significado para os alunos brasilei-
ros, é preciso pensar em estratégias que busquem 
melhorar a percepção sobre os ambientes glaciais 
e ampliar a compreensão sistêmica dessa temática.

Com esta constatação em vista, surgiu a neces-
sidade de se criar um projeto de extensão e ensino 
voltado para elaboração de atividades pedagó-
gicas sobre a temática de retração de geleiras. A 
ideia da oficina relatada neste texto surgiu com 
base na leitura do artigo científico de Cook et al 
(2016)1, ao avaliar frentes de geleiras na Península 
Antártica e observar que geleiras expostas a água 
do mar mais quente apresentaram maior perda de 
área. A partir disso, foi pensada a estratégia di-
dática para transformar o conteúdo científico em 
uma atividade lúdica: por que não trabalhar com 
gelo já que queremos falar de geleiras?

A oficina foi realizada com duas turmas de 20 
alunos cada do curso técnico de Eventos integra-
do ao Ensino Médio do IFFAR – Campus São Borja/
RS. A oficina foi ministrada através da plataforma 
Google Meet, tendo em vista que no contexto atu-
al, as aulas estão sendo ministradas no regime de 

Experiências glaciais:  
fazendo educação polar com gelo

Alana Bohrer da Silva. Carina Petsch. Natália Lampert Batista. Universidade Federal de Santa Maria.
Aline Vicente Kunst. Instituto Federal Farroupilha

Ensino Remoto Emergencial (ERE). Durante a ofi-
cina, a professora responsável pela atividade fez a 
introdução ao conteúdo, explicando aos alunos so-
bre o ciclo hidrológico na Antártica Marítima e dos 
diferentes ambientes formados pelo processo de 
congelamento e descongelamento de água doce e 
salgada. Foram utilizados vídeos e imagens como 
materiais de apoio para tornar a aprendizagem 
mais atrativa e significativa, levando os alunos a 
estabelecer relações entre os objetos das experiên-
cias e o ambiente antártico. 

Após a parte teórica da oficina, foi apresenta-
da a ideia da experiência com gelo. Primeiramen-

1COOK, A. J.; HOLLAND, P. R.; MEREDITH, M. P.; MURRAY, T.; LUCKMAN, A.; VAUGHAN, D. B. Ocean forcing of glacier 
retreat in the western Antarctic Peninsula. Science. v. 353, p. 283-286, 2016.
2Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=fI_RpSGEt8E&t=100s

Figura 1: Tutorial da experiência sobre retração de geleiras  
com frente em mar.
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te, foi mostrado um vídeo de apoio2 para que os 
alunos pudessem ter um tutorial para adaptação 
da experiência em suas casas. Os alunos precisa-
ram dos seguintes materiais: dois recipientes, dois 
pedaços de gelo com tamanhos iguais – represen-
tando as geleiras – água morna – representando 
o mar mais quente - e água em temperatura am-
biente – representando a água do mar mais fria 
(Figura 1). Posteriormente, as geleiras foram inse-
ridas nos recipientes com água morna e na tempe-
ratura ambiente. Foi feita a medição de retração 
de cada geleira e registrada em uma planilha, a 
cada minuto. Como resultado, os alunos deveriam 
aplicar os dados obtidos em um gráfico. 

 Foi dado o prazo de 15 dias para que as 
experiências fossem realizadas e para que fo-
tografias fossem enviadas para as professoras 
através da plataforma Google Formulários (Fi-
gura 2). As dificuldades relatadas foram poucas, 
para alguns o maior obstáculo foi a organiza-
ção pessoal para a realização do experimento. O 
ERE é um grande desafio para a maioria dos alu-
nos, pois estes não encontram em suas casas as 
mesmas condições de organização e de espaço 
oferecidos pelo ensino presencial. Algumas alu-
nas precisam dividir a atenção entre as aulas e o 

cuidado com filhos ou irmãos menores. Mesmo 
com essas dificuldades, muitas alunas relataram 
que gostaram muito da experiência.

Os alunos também tiveram algumas dúvidas 
em relação à medição da taxa de retração das 
geleiras (Figura 2 A), mas todos julgaram eficaz 
a estratégia de utilizar o gelo na água sob duas 
temperaturas diferentes (Figura 2 B). Outros des-
tacaram que através da elaboração do gráfico com 
seus próprios dados foi possível visualizar melhor a 
taxa de retração da geleira (Figura 2 C). Ademais, 
destacaram a importância de se apresentar um tu-
torial de suporte, visto que é um ambiente pouco 
conhecido necessitando de suporte para os alunos.

Destaca-se que foi obtido um resultado sa-
tisfatório já que 31 alunos (77,5%) entregaram a 
atividade. Ademais, a atividade instigou os alunos 
a conhecerem um pouco mais das paisagens pola-
res, bem como a relação dessas com as mudanças 
climáticas globais. Afinal, é bastante significativo 
observar a geleira derretendo! Por fim, salienta-se 
que o uso de atividades práticas, tanto em sala de 
aula, como no ERE, faz com que os alunos se sin-
tam protagonistas do processo de aprendizagem, 
transformando o aluno em um pesquisador e des-
cobridor de novos conteúdos. 

Figura 2: A) mostra aluno(a) medindo a geleira; B) demonstra o comportamento das frentes de geleiras no mar aquecido  
e sob temperatura normal; C) aluno(a) que fez uma montagem com o gráfico e a experiência sendo realizada.
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Relatos de Experiências

Relato de experiência do Projeto Polar:
Canal Momento Antártica

Evelyn Anny Oliveira Barboza. UFRJ-CEDERJ.

A Divulgação Científica é uma ação crescen-

te no atual panorama que possui como objetivo, 

criar uma ligação entre a área da ciência e a po-

pulação não científica. É notório o crescimento 

da divulgação da Ciência sobre a Antártica nas 

mídias sociais, em especial, no Instagram, YouTu-

be, Tik Tok e Spotify.

A Antártica é um continente inóspito, seco, 

frio e rico em biodiversidade. Entretanto, muitos 

ainda não possuem contato sobre esse continente 

e desconhecem, por exemplo, as riquezas de suas 

águas e espécies marinhas que vivem no clima 

único desse lugar. Logo, é de suma importância, 

que as informações sobre a Antártica sejam leva-

das para todos. Dessa forma, para enriquecer e 

fortalecer essa ação, este projeto foi criado como 

parte da atividade final do curso de extensão 

Antártica ou Antártida?, coordenado pela Prof. 

Dra. Sílvia Dotta, da UFABC – InterAntar. Além  

disso foi criado um canal no Instagram, Momen-

to Antártica: Divulgação Científica com o objeti-

vo de sensibilizar o público sobre o Continente 

Antártico.

O projeto contempla a criação de conteú-

dos, posts e stories desenvolvidos no Canva di-

recionado aos seguintes temas: Convergência, 

Vida, Gelo e Ambiente. Ademais, foram realiza-

das lives com divulgadores Antárticos a fim de 

falar com o público sobre as áreas de atuação e 

de pesquisas científicas. Foram cerca de 13 con-

vidados(as) entrevistados, entre pesquisadores, 

divulgadores, estagiários e professores.

Outrossim, o projeto também utilizou dados 

estudados do curso Explorando as maravilhas da 

Antártica, oferecido pela Dra. Francyne, do Insti-

tuto Gelo na Bagagem.  

O período de execução do projeto polar foi 

realizado, diariamente, durante o período de 7 

(sete)  semanas, entre os dias  24 de maio à 07 de 

julho de 2021. A análise dos dados foi por meio 

dos Insights, isto é, prints do painel profissional da 

conta, os Insights.

Dentre as análises coletadas, foram observa-

dos alguns fatores relevantes para o canal como 

quantidade de seguidores, desistências, posts e 

stories mais relevantes, lives mais assistidas, faixa 

etária e gênero do público do canal.

Ademais, a quantidade de seguidores foi bas-

tante considerável, apresentando um total de 276 

(duzentos setenta e seis) seguidores, até o dia 7 

de julho de 2021. Por outro lado, a desistência do 

canal foi bem pequena, cerca de 30 desistentes até 

o dia 7 de julho desse ano, não influenciando, de 

forma negativa, o canal.
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Os posts e stories de grande relevância do ca-

nal foram aqueles voltados aos temas: Aves Antár-

ticas, Mamíferos da Antártica e Mudanças Climáti-

cas, com cerca de 633 interações com os posts e 61 

com os stories.

As lives mais assistidas foram relacionadas aos 

temas: Pesquisa Antártica - com a Dra. Francyne 

Elias-Piera, Aves Antárticas - com a Júlia Finger, 

Albatroz e Antártica - com as representantes do 

Projeto Albatroz Thais Lopes e Regina, Cetáceos 

da Antártica - com Lucas Martins, Antártica ver-

sus Ártico - com a Ema Kuhn, Aerossóis Antárti-

cos - com a Elaine Alves, Microbiologia Antártica 

- com Graciéle Alves, Expedições Antárticas - com 

a Daniela Abras, e Divulgação Científi ca - com a 

Prof. Dra. Sílvia Dotta, apresentando cerca de 437 

(quatrocentos, trinta e sete) interações durante a 

realização das lives.

Além disso, a faixa etária do público de 18 a 

24, 25 a 34 e 35 a 44, com cerca de  21,4% , 35,7% 

e 22,4% respectivamente. Nota-se, a presença de 

jovens e de adultos como público do canal. O canal 

é voltado para os estudantes, graduandos, profes-

sores e pesquisadores.

Por outro lado, na parte relacionada ao gê-

nero majoritário do canal, foi mais composto pelo 

gênero feminino, com cerca de 66,9%. Logo, ob-

serva-se a presença mais acentuada do público fe-

minino do que o masculino.

Em suma, com base nos dados analisados, po-

de-se concluir que o projeto polar atingiu o objeti-

vo de levar ao público do Instagram curiosidades e 

conteúdos sobre o Continente Antártico, mostran-

do a importância de se divulgar sobre a Antártica 

nas mídias sociais.

Relatos de Experiências

Imagem 1: print do canal @moment_antar
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3rd International conference on Snow hydrology
01 Fevereiro - 04 Fevereiro 
https://snowhydro2022.sciencesconf.org/

NSF-funded workshop and survey: Antarctic biological 
collections in the U.S.
02 Fevereiro - 04 Fevereiro
https://sites.google.com/alaska.edu/antarcticbiorepository/
home?authuser=0

Nordic Geographers Meeting (NGM) 
07 Fevereiro - 10 Fevereiro 
https://www.ngm2022.fi/

International Conference on Southern Hemisphere  
Meteorology and Oceanography ICSHMO 
08 Fevereiro - 12 Fevereiro
https://confer.eventsair.com/icshmo-2022/

Antarctic Science Bursary: tips for potential applicants 
11 Fevereiro 
https://www.antarcticsciencebursary.org.uk/

Polar Radar Science and Technology Conference
23 Fevereiro 2022 - 25 Fevereiro 2022
https://climatechange.new.umaine.edu/prstconference/

Ocean Science Meeting (OSM) 
27 Fevereiro 2022 - 04 Março 2022
https://osm2022.secure-platform.com/a

International Workshop on Antarctic RINGS 
09 Março 2022 - 12 Março 2022
https://www.scar.org/scar-news/rings-news/rings-
-workshop-2022/

25th Alpine Glaciology Meeting 
24 Março - 25 Março 
https://geo.badw.de/en/events/agm2022.html

Arctic Science Summit Week
26 Março - 31 Março 
https://assw.info/

EGU General Assembly 
03 Abril - 08 Abril 
https://egu22.eu/

NISAR Science Community Workshop
19 Abril - 21 Abril 
https://nisar.jpl.nasa.gov/

YOPP Final Summit
01 Maio - 04 Maio 
https://yoppfinalsummit.com/

2nd Polar Microbes Symposium in Finland
03 Maio - 06 Maio 
http://polarmicrobio.me/

16th International Circumpolar Remote Sensing  
Symposium
16 Maio - 20 Maio 
https://www.awi.de/en/science/geosciences/permafrost-re-
search/conferences/icrss.html

International Symposium on Ice in a  
Sustainable Society (ISS)
05 Junho - 10 Junho
https://www.igsoc.org/symposia/2022/bilbao2022/

28th Polar Libraries Colloguy
05 Junho - 11 Junho
https://polarlibraries.org/2020/09/28/postponed-to-
-2022-28th-polar-libraries-colloquy/

12th International Conference on Permafrost
20 Junho - 24 Junho 
http://icop2020.csp.escience.cn/dct/page/1

International workshop on Antarctic RINGS
27 Junho - 30 Junho
https://www.scar.org/scar-news/rings-news/rings-
-workshop-2022/

SCAR Open Science Conference
01 Agosto - 10 Agosto 
https://scar2022.org/

Eventos

O que vem por aí

Por Bryan A. A. V. de Resende
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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 apenas textos em português.

2 - No caso de envio de textos descrevendo 

atividades (científicas ou relatos de atividade 

de Educação 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 sim-

ples. Margens com 2 cm. Originais das foto-

grafias devem ser enviados em formato JPEG 

ou outro formato de figura e não no docu-

mento 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 

suficiente para impressão (200 DPIs) e o autor 

da mesma deve ser informado para constar nos 

créditos. Um título ou legenda para a mesma 

é requerido. Podem ser enviadas imagens de 

atividades relacionadas aos ambientes polares, 

sejam elas científicas ou de educação, comuni-

cação e difusão a ciência.

4 - Os textos e imagens podem ser enviados a 

qualquer momento. A publicação do Informa-

tivo é semestral, com atividades de janeiro a 

junho e julho a dezembro de cada ano. Envie 

seu texto/imagem sempre com antecedência - 

até 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 depoi-

mentos para o informativo.

Contribua com o próximo
informativo daAPECS-Brasil


