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O estabelecimento, pelas Nações Unidas, do Dia Mundial da Ciência pela
Paz e pelo Desenvolvimento (10 de novembro) visa promover o envolvimento
dos diversos setores da sociedade na discussão de temas relacionados ao desen-
volvimento científico e tecnológico e sua influência no cotidiano das pessoas. 

Nesse sentido, a UNESCO e as instituições parceiras na organização
das comemorações desta data, no Brasil, convidam cientistas, estudantes,
empresários, professores e autoridades a refletir sobre como a implementação
de uma política que priorize os investimentos em ciência, tecnologia e edu-
cação terá reflexos diretos na qualidade de vida da população, e garantirá a
sustentabilidade do desenvolvimento brasileiro em longo prazo.

A inclusão dos professores e estudantes nesta discussão tem por objetivo
promover a inclusão da nova geração no debate dos temas e na busca de
soluções criativas que afetam o país em um mundo globalizado. Todos os
anos, uma parte das comemorações do Dia Mundial da Ciência pela Paz e
pelo Desenvolvimento é realizada por meio de um concurso de trabalhos
escritos e desenhos sobre determinado tema que esteja na agenda das preo-
cupações do Brasil e do mundo. 

Em 2007, em função das comemorações do Ano Polar Internacional
2007-2008 e dos 25 anos do Programa Antártico Brasileiro (Proantar), con-
vidamos alunos do ensino médio de todo o Brasil e seus respectivos profes-
sores orientadores a pensar sobre o seguinte tema: Ciência e Vida nas Regiões
Polares: Equilíbrio para o Planeta.

Nesse livro, encontraremos os dez melhores trabalhos escritos e os dez
melhores desenhos apresentados, mostrando a dedicação e o alto grau de
discernimento de seus autores sobre este tema, que afeta toda a população do
mundo. Essa é uma forma de motivar os jovens a colocar, em sua formação
como cidadãos, a preocupação de participar e melhorar, de forma responsável,
o mundo em que vivemos.
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UNESCO Brasilia Office’s Natural Science Sector launched on April 11th, 2007,
a “Composition and Drawing Contest for Students” to celebrate the United
Nations “World Science Day for Peace and Development” on November 10 th.
High School students from all over Brazil were asked to write teacher-oriented
compositions and to draw pictures on the theme “Science and life in polar regions:
equilibrium for the planet”. This book contains the best ten pictures, as well as the
best ten compositions. The Contest award ceremony was held on November 9 th,
in Brasilia, in 2007. The Contest and the activities of the “World Science
Day for Peace and Development” were promoted by UNESCO in partnership
with the Brazilian Sciences Academy (ABC); Brazilian Space Agency (AEB);
Brazilian Association of Technological Research Institutes (ABIPTI); British Council;
Permanent Commission of Science, Technology, Innovation, Communication and
Information Technology (CCT) of the Federal Senate; Permanent Commission
of Science, Technology, Communication and Information Technology (CCTCI)
of the House of Representatives; Research Support Foundation of the Federal
District (FAP/DF); Brazilian Institute of Information on Science and Technology
(IBICT); Sangari Institute; Interlegis; Ministries of Science and Technology
(MCT), Education (MEC) and Health (MS); Secretariat of the Inter-ministerial
Commission for Sea Resources (SECIRM); Education Secretariat of the Federal
District (SE/GDF); Commercial Learning National Service (SENAC); Brazilian
Society for Progress in Science (SBPC); European Union and University of Brasília
(UnB).
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RESUMO

As regiões polares Ártico e Antártica estão situadas ao redor dos pólos Norte e
Sul do planeta Terra. E por receberem os raios solares de forma mais oblíqua,
têm características climáticas únicas: possuem baixas temperaturas, reduzidas
precipitações, oceanos frios, ventos intensos, além de flora e fauna muito bem
adaptadas a tais características ambientais extremas. São regiões com diversas
semelhanças, porém apresentam algumas peculiaridades: o Ártico é uma calota
de gelo cercada por continentes que o mantêm mais aquecido, enquanto a
Antártica é um continente recoberto por uma velha geleira tão espessa, que
contém mais de 90% do gelo do mundo. Os enormes estoques de água, presente
nessas regiões em forma de gelo, são altamente relevantes, pois ajudam na
manutenção do clima e no futuro poderão atuar como a principal forma de
obtenção de água doce no planeta. Além disso, o gelo é usado para o estudo e
compreensão do clima terrestre. Essas regiões são importantes para o equilíbrio
ambiental do planeta e essenciais no sistema climático global. Elas controlam
as principais trocas atmosféricas e marítimas. Portanto, qualquer alteração
nas regiões polares pode ocasionar mudanças em todo o mundo. Por serem áreas
de pouca atuação humana, as zonas polares possuem uma atmosfera espe-
cialmente limpa. Essa atmosfera permite que os fenômenos climáticos sejam
percebidos mais facilmente e conseqüentemente, mais bem estudados. Portanto,
as regiões polares são altamente importantes para a área de pesquisa, sendo
consideradas laboratórios naturais de alto nível. 

Regiões polares: equilíbrio global
Professora Orientadora: Auriane Meneses Mesquita
Aluna: Cintya Kelly Moura Ogliari, 16 anos, aluna do 2º ano do ensino médio
Colégio Militar de Brasília • Brasília/DF
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INTRODUÇÃO

O tema explorado no seguinte trabalho é relativo à ciência e à vida nas
regiões polares e suas influências para o resto do mundo. Tem como foco as
principais importâncias dessas regiões para o equilíbrio global.

O Ártico e a Antártica são laboratórios naturais de extrema relevância,
visto que esses são os lugares menos habitados e mais desconhecidos da Terra.
Além disso, possuem vida particularmente adaptada às condições de frio
intenso.

Essas regiões são dotadas de grandes riquezas, tanto no aspecto mineral,
como no aspecto biológico. Juntas possuem a maior concentração de água
doce da Terra, conservada em suas enormes extensões de gelo.

As relações ambientais dessas regiões não atuam isoladamente, sendo alta-
mente relacionadas com o restante da biota terrestre. Portanto, as alterações
nas zonas polares acarretam mudanças em todo o planeta.

Entretanto, parte da humanidade desconhece a grande importância dessas
regiões para os estudos científicos, pois por meio delas é possível descobrir
o passado, entender o presente e prever o futuro. Espero que, para o leitor,
este trabalho seja fonte de conhecimento sobre as regiões polares, assim como
foi para mim.

Silêncio, um silêncio secular e esmagador, entrecortado, às vezes, pelo
uivar dos ventos nas geleiras sem fim. A profunda sensação de paz. Paz
com Deus, com o mundo e consigo mesmo. Longe das lutas, das quere-
las, das disputas, das mazelas da civilização desvairada. Unindo-se aos
gelos eternos, cobrindo a vastidão indiferente, o pensamento solto,
usufruindo a extrema sensação de liberdade total (COELHO, 1983).

REGIÕES POLARES

As regiões polares Ártico e Antártica são os conjuntos de terra situados
em torno dos pólos Norte e Sul do planeta, respectivamente. Consideradas as
últimas áreas selvagens do mundo, são altamente importantes para a manu-
tenção do clima e de todo ecossistema terrestre.

Possuem mais de 70% da água doce do planeta em forma de gelo.
Portanto, caso ocorra superaquecimento na crosta terrestre, o degelo dessas

Cintya Kelly Moura Ogliari
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regiões contribuirá para um aumento de 60 metros no nível das águas oceâni-
cas existentes atualmente – isso inundará cidades e extinguirá espécies.

Nos pólos estão gravadas as informações que permitem entender o passado
e tentar prever o futuro da Terra. O Ártico e a Antártica são, ao mesmo
tempo, o termômetro de saúde do planeta e um arquivo detalhado da história
da atmosfera nos últimos milhões de anos.

Nessas regiões, as formas de vida evoluíram sob baixas temperaturas, luz
solar limitada, fortes ventos e grandes geleiras, promovendo a existência de
espécies endêmicas. A fauna é dotada de diversas características crioadaptativas
que despertam interesses econômicos e científicos.

As conseqüências dos fenômenos globais, como o efeito estufa e o buraco
na camada de ozônio, acontecem com maior intensidade nos pólos. O campo
da meteorologia encarrega-se dos estudos desses fenômenos e auxilia na
previsão das mudanças climáticas nos demais continentes.

Apesar de serem regiões com características muito semelhantes, existem
diversas peculiaridades que devem ser ressaltadas. 

ÁRTICO

Conjunto de terras e mares que se estende do Círculo Polar Ártico até o
Pólo Norte. O oceano glacial Ártico ocupa a maior parte da região, for-
mando uma fina e extensa capa de gelo, denominada banquisa. Essa região
inclui territórios pertencentes à Dinamarca, Rússia, Estados Unidos, Canadá,
Noruega, Suíça, Finlândia e Islândia. 

Apresenta clima polar, caracterizado por baixas temperaturas e poucas pre-
cipitações. A calota de gelo menos espessa e a proximidade dos continentes
influenciam na temperatura, deixando-o menos frio que a Antártica. É mais
acessível à fauna e flora, tendo até população humana nativa.

O relevo é formado por planícies e planaltos ondulados. Nos meses de
inverno, extensas capas de gelo impedem o desenvolvimento de qualquer
cobertura vegetal. Durante o verão, o degelo permite que surja a tundra,
vegetação característica das regiões de clima polar. 

O Ártico é rico em recursos naturais, tanto no mar, quanto em terra. Seus
animais típicos são o urso polar, a rena, o caribu e o boi almiscarado. A fauna

31
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marinha inclui a foca, a baleia, o leão-marinho, o elefante-marinho e o narval.
Há ainda grande variedade de peixes de valor comercial, como o bacalhau e
o salmão.

A maior parte dos habitantes é formada por grupos étnicos com carac-
terísticas mongólicas, como os esquimós e as tribos eurasianas. Outra parte
da população é formada pelos lapões, grupo etnicamente branco. Esses povos
vivem em estreita relação de dependência com o ambiente, praticando uma
economia de subsistência, baseada na pesca, caça e criação de caribus e renas.

O Ártico é circundado por massas continentais, o que torna a região alta-
mente vulnerável a distúrbios e à poluição. O ritmo da elevação de sua tempe-
ratura é o dobro da média global, fazendo com que se percam cerca de 15%
de suas geleiras a cada década.

É uma região extremamente importante, pois alterações em seu ambiente
acarretam mudanças para o mundo inteiro. 

ANTÁRTICA

É um continente constituído por enorme bloco de terras emersas cobertas
por espessa capa de gelo. Situa-se ao redor do Pólo Sul, sendo praticamente
circunscrito pelo Círculo Polar Antártico. É o mais meridional dos conti-
nentes e um dos menores, com 14 milhões de quilômetros quadrados.

A Antártica é cercada pelo oceano Glacial Antártico, que é constituído
pela confluência dos três oceanos: Atlântico, Pacífico e Índico. Está, portanto,
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no centro da camada hídrica da Terra – localização de fundamental importância
para a vida marinha.

Grande parte do território antártico sustenta uma camada glacial com
média de 2.100 metros de espessura, podendo ultrapassar os 4.800 metros.
Essa camada equivale à cerca de 90% do gelo do mundo e faz com que a
Antártica seja o continente com maior altitude média.

Nesse continente, o gelo se estende além da costa formando grandes
plataformas. No inverno, as banquisas formam um cinturão de cerca de 1.000
quilômetros (pack-ice), prolongando a superfície do continente em 18 milhões
de quilômetros quadrados. A fusão das mesmas acontece no verão, liberando
enormes massas de gelo.

O clima caracteriza-se por temperaturas muito baixas, precipitações escassas
e ventos violentos. É o continente mais frio e seco da Terra, assemelha-se a
um grande deserto branco e gelado. As temperaturas no verão variam de 0ºC
no litoral a –32º C no continente. No inverno, vão de –15º C no litoral a –
65º C no continente. 

As condições ambientais extremamente rígidas fazem com que a fauna e
a flora terrestres sejam restritas a uma estreita faixa próxima ao mar. A vida
emersa é composta por pequenos invertebrados, microorganismos e uma
vegetação de alguns musgos e liquens, não existindo vertebrado nativo.

O mar é muito mais propício à vida. As comunidades marinhas são ricas
e diversas. Há grande abundância de plâncton e animais que dele se alimentam,
especialmente o krill. Esse pequeno camarão é considerado o centro da cadeia
alimentar, servindo de alimento para aves, peixes e mamíferos.

Estudos geofísicos do continente demonstraram a possível existência de
grandes depósitos minerais, como ferro, carvão, urânio e estanho. Embora
atrativos, esses minerais são de difícil obtenção e estão devidamente protegidos.
Em 1991, com o Protocolo de Madri (Espanha), ficou proibida a exploração
dos recursos minerais da Antártica por 50 anos. 

Circunstâncias como clima, topografia, isolamento e incríveis glaciações
tornaram a Antártica fechada ao homem por um período de milênios. Atual-
mente, é habitada por cientistas e funcionários das estações de pesquisa, além
de ser visitada por turistas.
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Único continente sem divisão geopolítica, é regido juridicamente pelo
Tratado Antártica, no qual as várias nações que reivindicavam territórios
nesta região concordaram em abri-la à exploração científica. É ocupada por
cerca de 50 centros de pesquisa, localizados principalmente em sua costa, na
região da Península Antártica.

Somos realmente visitantes de um sonho imemorial. Aqui não existe
tempo, e o espaço está além de qualquer medida, não tem referência.
É comovente. Isso envolve a alma de uma pessoa, transporta-a e a leva
longe. Um não-lugar que só pode excluir nossos pequenos egos, inca-
pazes de enfrentar o sem-forma. Tenho de repente uma visão de toda a
Terra com o continente antártico pendurado embaixo, e ali seguimos
nós de cabeça para baixo, no limite das profundezas inferiores do espaço
(ÉTIENNE, 1995).  

REGULADORES TÉRMICOS DO PLANETA

O clima das regiões polares é caracterizado por temperaturas muito baixas,
que resultam, entre outros fatores, de suas localizações em altas latitudes.
Devido a isso, durante a maior parte do ano, os raios solares atingem os pólos com
um ângulo muito pequeno em relação às outras regiões, aquecendo-os menos.

O fator mais importante para determinação da temperatura, no entanto,
é a forma de absorção da energia recebida. A grande quantidade de gelo, com
sua enorme superfície branca, tem notável influência nas condições climáti-
cas, refletindo cerca de 80% dos raios incidentes. 
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As regiões polares são importantes para o equilíbrio da energia do planeta,
pois controlam grande parte das circulações atmosféricas. O gelo, em con-
traste com as águas mais quentes ao seu redor, cria uma diferença de tempera-
tura, o que favorece a formação de ciclones atmosféricos e, conseqüentemente,
frentes frias.

A água tem grande capacidade térmica e armazena muita energia, fazendo
com que os oceanos sejam importantes na determinação do clima terrestre.
Perturbações climáticas podem ser transportadas ao longo dos mares, para
mais tarde influenciar nos climas em regiões distantes dos pólos.

A circulação oceânica transporta a água da superfície do mar para a região
polar, onde ocorre um arrefecimento, liberando calor para aquecer o ar. A água
torna-se mais densa e, por conseqüência, movimenta-se até o fundo do oceano.
Isso resulta na formação de novas águas profundas que substituem as já exis-
tentes, permitindo às águas quentes superficiais desaguar nessas regiões.

A formação de águas profundas também ocorre devido à produção do gelo
do mar. Esse gelo contém pouco sal e, quando se forma, a água envolvente
torna-se mais salgada e, por conseqüência, mais densa. Por isso, essa água
mais densa desce para as profundezas.

Os vastos mantos de gelo são os principais sorvedouros do calor terrestre
e têm um papel essencial no sistema climático global. Controlam as circulações
atmosféricas, oceânicas e a formação de água fria no fundo dos oceanos.
Qualquer alteração climática nos pólos desencadeia mudanças no clima do
planeta.

ATMOSFERA

Em baixas temperaturas, o ar não consegue suportar muito vapor d’água,
conseqüentemente, no Ártico e na Antártica raramente acontecem precipitações,
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Figura 3

As setas claras indicam o movimento da água na superfície dos oceanos
e as setas escuras mostram o movimento das águas profundas.
Número 1: Corrente do Golfo, que transporta calor
das regiões tropicais para a Europa do norte.

Número 2: Formação das águas profundas norte atlânticas
Número 3: Formação das águas profundas antárticas
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o que gera locais de extrema secura. Possuem atmosferas muito limpas, se
comparadas às outras regiões, sendo considerados lugares únicos e vantajosos
nos estudos cósmicos e espaciais.

Diversas atividades antrópicas têm intensificado a emissão de gases que
provocam fenômenos como o efeito estufa e o buraco na camada de ozônio.
O estudo da concentração desses gases nas regiões polares tem particular
relevância, visto que o Ártico e a Antártica não são fontes importantes dos
mesmos, fornecendo valor de referência para outras regiões.

O efeito estufa é o processo pelo qual uma parcela dos raios infravermelhos
refletidos pela superfície terrestre é absorvida por alguns gases, como o
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4 ), óxido nitroso (N2O) e CFC, que
estão presentes na atmosfera. Esses gases deixam penetrar a luz e impedem a
saída do calor, gerando o aquecimento da temperatura superficial do planeta.

O efeito estufa natural é bom para a Terra. Pois, se a retenção do calor não
acontecesse, as temperaturas cairiam para -18ºC. Entretanto, a concentração
do gás carbônico na atmosfera tem crescido continuamente. Conseqüente-
mente, o agravamento do efeito estufa pode desestabilizar o equilíbrio energético
do planeta, originando um fenômeno conhecido como aquecimento global,
de efeitos catastróficos. 

Nas regiões polares, o aquecimento global tem contribuído para a frag-
mentação de grandes porções de gelo, causando a perda de habitats para
animais que dependem dessas plataformas de gelo, além de conseqüências
para os sistemas climático e oceânico globais.

Outro aspecto atmosférico que merece grande atenção é o buraco na camada
de ozônio. Esse gás é composto por três átomos de oxigênio e encontra-se

Cintya Kelly Moura Ogliari

Figura 4

Esquematizacão
do efeito estufa

LIVRO DIA CIENCIAOK  12.11.07  11:10  Page 36



entre 12 e 25 km de altitude. Funciona como um escudo para os raios solares,
absorvendo parte da radiação ultravioleta. 

O buraco na camada de ozônio está relacionado aos gases CFCs (clorofluor-
carbonetos), produzidos pelo homem e úteis nos processos de refrigeração,
principalmente em geladeiras e ares-condicionados. Esses gases sobem até a
alta atmosfera e interagem com a radiação ultravioleta, liberando cloro, que é
um grande destruidor do ozônio.

O cloro interage com o ozônio, produzindo monóxido de cloro e oxigênio
molecular. O monóxido de cloro reage imediatamente com o oxigênio
atômico, regenerando o cloro, que poderá assim destruir outra molécula de
ozônio. A vida do cloro pode atingir 100 anos, enquanto a do ozônio dura
poucos dias. Conseqüentemente, um átomo de cloro pode destruir milhares
de moléculas de ozônio. 

Estudos feitos entre 1979 e 1986 alertaram o mundo a respeito da perda
de espessura do escudo terrestre. Foi descoberto um buraco de 31 milhões de
km2 sobre a Antártida, área equivalente a 15% da superfície terrestre. Em
fevereiro de 1992, um segundo buraco foi identificado, desta vez sobre o Pólo
Norte, chegando às regiões próximas ao Círculo Polar Ártico.

Durante o inverno, a formação de ventos circumpolares frios, que isolam
o ar sobre as regiões polares, ocasiona a formação de nuvens estratosféricas
polares, compostas por ácido nítrico e compostos de cloro. Quando o sol
aparece novamente na primavera, essas nuvens interagem com a radiação
ultravioleta, liberando milhares de átomos de cloro, que destroem rapida-
mente o ozônio.

O ar estratosférico acima do Ártico, em comparação ao da Antártica, é
mais quente e menos confinado, o que resulta na formação de menos nuvens.
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Portanto, a destruição de ozônio nessa região é menor do que no Pólo Sul,
embora nos últimos anos ela tenha se mostrado pior do que o esperado.

Grande parte da camada de ozônio desapareceu em apenas alguns anos,
sendo motivo de preocupação para os cientistas. A principal conseqüência é
o grande aumento da incidência de câncer de pele, visto que os raios ultravio-
letas são mutagênicos. Além disso, existe a hipótese de que a destruição da camada
de ozônio pode causar desequilíbrio no clima, resultando no efeito estufa.

O buraco existente nos pólos atrasa a chegada da primavera e provoca
quebras na cadeia alimentar da fauna local. Pesquisadores acreditam que deve
haver uma diminuição do crescimento de fitoplâncton, afetando, assim, todos
os animais. 

Nessas regiões também acontecem magníficos espetáculos de cores e luzes,
chamados de auroras polares. A temperatura fria, a baixa umidade, a intensi-
dade dos ventos e a proximidade dos pólos são fatores que contribuem para a
ocorrência desses fenômenos.

As auroras são acontecimentos imperdíveis que vêm fascinando o ser
humano durante séculos, pois suas diversas formas e brilhos lembram uma
cortina de luzes tremulando no céu. Tal fenômeno deve-se ao fato de que nas
regiões polares os campos magnéticos são fortemente inclinados em direção
à superfície, como se um imã puxasse ambos os lados para o interior da terra. 

A fonte energética das auroras é obtida pela atividade solar, que emite em
todas as direções átomos eletricamente carregados. Ao atingir a alta atmosfera,
esses átomos são capturados e guiados pelo magnetismo terrestre (mais forte
nos pólos), formando correntes elétricas que colidem com as espécies neutras
da atmosfera, em um processo semelhante à ionização de gases em uma
lâmpada fluorescente.

Pesquisas relacionadas ao comportamento das auroras podem propor-
cionar importantes informações sobre a interação das partículas que vêm do
espaço e as mudanças que produzem na alta atmosfera neutra e ionizada. 

VIDA

As regiões polares são cobertas de gelo em quase toda a extensão de seus
territórios, e possuem clima intenso. Devido a tais características peculiares,
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muitos organismos árticos e antárticos são considerados endêmicos, ou seja,
vivem somente nessas regiões.

Os ecossistemas terrestres são menos diversificados que os marinhos, pois
têm menor capacidade de absorção de mudanças climáticas, sendo altamente
vulneráveis. Os ecossistemas marinhos, por sua vez, apresentam condições
ambientais menos extremas e maior diversidade com organismos que vivem
desde a superfície até o fundo. 

O conhecimento da estrutura e da dinâmica dos ecossistemas marinhos e
terrestres contribui para a caracterização desses ambientes. O estudo de suas
fragilidades fornece importantes informações para a avaliação dos efeitos das
mudanças climáticas globais sobre esses ecossistemas.

No mar houve a evolução e a adaptação dos organismos. Vários desapare-
ceram e outros surgiram ao longo do tempo; entretanto, muitos continuam
em contato com o resto do planeta, como as baleias, algumas aves e peixes
que conseguem migrar e atravessar as fronteiras climáticas dessas regiões.

É muito provável que os organismos que vivem nas regiões mais profun-
das tenham conseguido avançar para outros oceanos, acompanhando a direção
das correntes de água. Atualmente, pesquisadores de todo o mundo vêm
tentando avaliar essa capacidade de semeio dos oceanos polares.

Esses oceanos possuem altas concentrações de microalgas marinhas (fito-
plâncton), constituindo uma importante área de conversão de gás carbônico
em carbono orgânico, pois as microalgas sintetizam suas carapaças de
carbonato de cálcio (CaCO3) a partir dos íons bicarbonatos da água.

Quando as algas morrem, uma porção significativa de carbono (aprisio-
nado como CaCO3 nas carapaças) sedimenta e é acumulada no fundo dos
oceanos, constituindo uma forma de seqüestro de gás carbônico atmosférico
dentro do ciclo global do carbono. 

Outro aspecto importante do fitoplâncton é a alta taxa de liberação de DMS,
um gás importante nos processos climáticos, que influencia na formação de
nuvens e, conseqüentemente, na manutenção da temperatura terrestre.

A temperatura tem amplo efeito sobre todas atividades e funções biológicas.
Nesse sentido, foram descobertas glicoproteínas anticongelantes nos fluídos
de alguns peixes polares, o que permite sua existência em temperaturas abaixo
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de 0ºC. Essas substâncias têm aplicação importante, pois podem atuar na
preservação de materiais biológicos como hemácia, esperma e alguns tecidos.

O krill (presente na Antártica) predomina na alimentação de boa parte
dos animais da região, sendo considerado o centro da cadeia alimentar. É um
alimento rico em proteínas, mas acumula muito flúor abaixo de sua carapaça,
tornando-se tóxico para o ser humano e impossibilitando seu consumo. 

Baleias, alguns pingüins, várias aves e peixes se alimentam quase que
exclusivamente de krill, não sofrendo com a alta quantidade de flúor.
Portanto, estudos sobre o metabolismo do flúor nesses organismos vêm con-
tribuindo para esclarecer os prováveis mecanismos evolutivos relacionados a
essa sobrecarga alimentar.

Muitos animais dos mares polares foram mortos em função das atividades
comerciais do início do século XIX e meados do século XX. Nessa época, o
óleo feito a partir da gordura da baleia era largamente utilizado, o que provo-
cou a morte de milhares de baleias. Assim como muitas focas e ursos polares
também foram caçados em função de suas peles, que são atrativas comercial-
mente. Embora atualmente a procura desses animais tenha diminuído devido
a proibições, muitos ainda sofrem com a ação predatória do homem.

Fenômenos globais, como o efeito estufa, vêm prejudicando a fauna desses
lugares, pois as mudanças climáticas não dão tempo para que os animais se
adaptem. Os ursos polares, por exemplo, precisam de gelo para caçar focas,
mas agora o gelo está derretendo e esses grandes predadores precisam nadar
longas distâncias, o que acarreta o afogamento e a morte de muitos deles.

O conhecimento da biologia dos animais polares é fundamental para a sua
proteção e preservação. Além disso, a evolução da biota sob as condições
climáticas extremamente rigorosas das regiões resultou em adaptações
bioquímicas notáveis, cujas investigações poderão levar a descobertas far-
macológicas e genéticas de interesses médicos.

ÁGUA

A maior riqueza das regiões polares é a água. Possuem cerca de 70% da
água doce do mundo, em forma de gelo. Acredita-se que, em futuro próximo,
o maior empecilho para a humanidade será a obtenção de água potável.
Provavelmente haverá disputas por esses ecossistemas.
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As regiões polares possuem enorme reserva de água doce, advinda do
congelamento superficial dos oceanos e de suas enormes geleiras. E como
a taxa de evaporação ao longo dessas altitudes é muito baixa, há constante
formação de gelo e ganho de água doce. 

A enorme abundância desse importante recurso natural vem despertando
o interesse de algumas nações. Príncipes árabes, que vivem na região do Oriente
Médio (rico em petróleo), já mostram interesses em abrir empresas para
transportação de enormes blocos de gelo até suas áreas carentes de recursos
hídricos.

Toda a neve precipitada nas zonas polares torna-se gelo com o passar dos
dias. Em meses, esse gelo concentra-se, formando camadas mais compactas
e aprofundando-se. Em cada camada de gelo, estão aprisionadas pequenas
amostras da atmosfera. São congeladores naturais da história do planeta. 

Os cilindros obtidos pela perfuração de mantos polares são chamados de
testemunhos de gelo. De acordo com a profundidade, pode ser concluída a
composição da atmosfera nos anos passados. São as melhores heranças das
mudanças químicas e climáticas na atmosfera. 

Pesquisas em testemunhos de gelo permitem reconstruir variações no teor
dos gases do efeito estufa e da temperatura atmosférica ao longo dos últimos
800 mil anos. O aumento de 36% na concentração de gás carbônico, desde
o início da Revolução Industrial, foi detectado pelo estudo das bolhas de
gases retidos no gelo.

Essas investigações possibilitam melhor compreensão de oscilações ambien-
tais de períodos recentes, como os fenômenos El Niño e La Niña, que estão
mais diretamente relacionados às variações na composição atmosférica do
mundo atual.
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Gráfico 1 – Representação de um testemunho de gelo
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Fonte: Jefferson Cardia Simões, glaciologista do Nupac/UFRGS
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CONCLUSÃO

É enorme a influência das regiões polares para a preservação do equilíbrio
no planeta. Essas áreas têm profunda relevância na manutenção do clima,
ecossistemas e, conseqüentemente, na vida de toda a humanidade.

Porém, atividades humanas vêm causando alguns distúrbios nessas
regiões. A liberação desenfreada de gás carbônico, por exemplo, contribui
para o aquecimento global, que tem como efeito o derretimento de gelo.
Caso todas as calotas glaciais derretam, o nível dos mares irá subir, o que
ocasionará a destruição de cidades e muitas mortes.

É fundamental que o estudo dessas regiões seja cobrado nas escolas, pois
o entendimento da influência das regiões polares nas relações ambientais
globais ocasionaria um desejo de conservação desses patrimônios naturais e
conseqüentemente um futuro com adultos mais conscientes, que combateriam
o aquecimento global.

Por fim, é importante reforçar o alerta a todos da fragilidade desse cenário.
A preservação deve ser defendida, incessantemente, em oposição à ação
predatória do homem. Tanto os valores naturais e científicos quanto as
qualidades estéticas das regiões polares precisam ser mantidos e cultivados.
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RESUMO

Os pólos são verdadeiros tesouros da humanidade. Encontra-se neles a maior
reserva de água doce do planeta. Entre as camadas de gelo estão guardadas
importantes evidências históricas da evolução das espécies e das condições
climáticas. A dinâmica do clima nas regiões polares é extremamente sensível
a qualquer tipo de mudança ambiental. Assim, elas desempenham um papel
importantíssimo no balanço do clima e podem ser comparadas a termômetros
que indicam as futuras temperaturas globais. Os pólos são considerados
verdadeiros “absorvedouros” da energia de toda a terra: devido ao fato de o
branco do  gelo e da neve refletir para o espaço 90% da radiação solar que
recebem, esse processo torna-se fundamental para a estabilidade climática do
planeta. As importantes pesquisas científicas realizadas nas regiões polares mostram
alterações ambientais preocupantes, como o aumento de temperatura da atmos-
fera global, o efeito estufa e o buraco na camada de ozônio. O derretimento do
gelo está aumentando em grande escala, o que evidencia que grandes catástrofes
ambientais podem acontecer, colocando em risco a existência do ser humano.
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INTRODUÇÃO

As referências aos pólos procuram traduzir as características físicas, geográ-
ficas e biológicas que os diferem da maioria das regiões do planeta. 

O desbravamento inicial ocorrido, principalmente na Antártica durante o
século passado, cedeu lugar, mais recentemente, às iniciativas internacionais
de interesse científico.

As regiões polares constituem uma fonte de regulação climática em todo
o mundo, além de encerrar recursos minerais significativos, o que acentua sua
importância estratégica.

O crescimento industrial e a concentração da maioria da população nas
grandes cidades têm causado aumento desenfreado da poluição, que se
manifesta com intensidade maior nos últimos anos. As pesquisas realizadas
nas regiões polares nos mostram as conseqüências agravantes da poluição,
relacionadas ao aquecimento global e ao buraco da camada de ozônio, e
ajudam a ciência a desenvolver estratégias para proteção do meio ambiente. 

REGIÕES POLARES

“Um continente de contrastes. Entre rochas e gelos de muitas cores, liquens, musgos e algumas

raras plantas negociam a existência” (Amyr Klink).

A Antártica possui características peculiares fascinantes, sendo considerada
o continente mais frio, seco, isolado e ventoso do planeta. Seu território
equivale a cerca de dez por cento de toda a área continental. Com uma extensão
de 13,8 milhões de km2, rodeia o Pólo Sul e é cercada pelas águas confluentes
dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico.

A história do continente Antártico difere muito da história do Brasil, com
terras férteis, clima equatorial e que, conseqüentemente, atraiu as grandes
expedições de navegadores que buscavam conquistar novas terras e explorar
suas riquezas.

Devido às condições geográficas e climáticas, a Antártica foi um conti-
nente desabitado durante muito tempo. Algumas evidências nos levam a
acreditar que os primeiros povos que chegaram à Antártica viviam próximos
à região, porém são rarissímos os vestígios de sua passagem pelo continente.
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A possibilidade de existência do continente gelado já era cogitada por
Ptolemeu e Aristóteles na Grécia Antiga; ambos acreditavam na existência da
Terra Australis, vasto continente localizado ao sul do globo terrestre com a
finalidade de balancear o peso dos continentes europeu, asiático e africano.
Por isso, a inclusão nos mapas de uma grande massa de terra ao sul era
comum em mapas do século XVI. Mesmo no final do século XVII, com o
conhecimento de que a América do Sul e a Austrália não faziam parte da
Antártica, os geógrafos acreditavam que o continente fosse muito maior do
que é na verdade. A situação permaneceu assim até a expedição de James
Cook, primeiro explorador que circunavegou o Círculo Polar Antártico;
porém, devido à névoa e aos icebergs, não chegou a avistar o continente.
Segundo ele, “uma região condenada pela natureza [...] a jazer para sempre
sob neve e gelo eternos”(COOK apud PENÍNSULA, 2005). A possibilidade de
conquistar as terras austrais estimulou por muito tempo diversas nações a finan-
ciarem expedições exploratórias, iniciadas na primeira metade do século XIX. 

No mês de fevereiro de 1821, um caçador de focas, o norte-americano
John Davis, desembarcou no continente. Em 1823, o baleeiro britânico
James Weddell descobriu o mar que tem o seu nome e atingiu o ponto mais
meridional, nunca antes alcançado por qualquer outro barco. No ano de
1840, três expedições separadas, sendo uma francesa chefiada por Jules
Dumont D’Urville, outra britânica sob o comando de Sir James Ross e a
terceira norte-americana, dirigida por Charles Wilkes, percorreram trechos
de costa suficientes para lhes dar a certeza de que aquela terra coberta de gelo
que viram era realmente uma massa continental.

Até o final do século XIX, no entanto, a Antártica não havia sido estudada
e a ocupação humana limitava-se às ilhas subantárticas. Com dois Con-
gressos Internacionais de Geografia, realizados no final do século (1889 e
1895), a situação começou a mudar e diversos governos europeus, além dos
Estados Unidos, patrocinaram exploradores. Sobressae-se a disputa entre
Roald Amundsen e Robert Falcon Scott pela conquista do Pólo Sul. Amundsen
atinge o pólo em 14 de dezembro de 1911, retornando em janeiro. O grupo
de Scott chega ao ponto em 17 de janeiro e encontra a bandeira norueguesa.
No caminho de volta, os cinco expedicionários morrem de fome e exaustão.

Após a conquista, Ernest Henry Shackleton assumiu a tarefa de atravessar
o continente em 1914, na Expedição Imperial Transantártica, mas não
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obteve sucesso. Richard Evelyn Byrd, explorador dos Estados Unidos, foi
o primeiro a sobrevoar o Pólo Sul em 28 e 29 de novembro de 1929, após o
que conduziu diversas viagens de avião à Antártica nos anos 30 e 40. Ele
também realizou extensas pesquisas geológicas e biológicas. 

Muitos países mantêm bases de pesquisa permanentes na região. A Antár-
tica não tem bandeira oficial, não tem nenhum governo e não pertence a
nenhum país. Juridicamente, a Antártida está sujeita ao Tratado da Antártida,
em vigor desde 1961, no qual várias nações (Argentina, Austrália, Chile,
França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido), que reivindicaram território
no continente, com o propósito de explorar seus minérios nos grandes
depósitos de carvão e outros minerais, concordam em suspender suas reivin-
dicações, definindo que a região seria usada somente para fins pacíficos e para
exploração científica, que tem se tornado de extrema importância no cenário
mundial. Por esse motivo e pela dificuldade imposta pelas condições climáticas,
a Antártica não tem população permanente, embora tenha uma população
residente de cientistas e pessoal de apoio nas bases polares, que varia em
número, entre o inverno e o verão. 

Atualmente os países com interesses na Antártica estão divididos em duas
posições políticas com interesses opostos. Alguns países defendem que o con-
tinente deve ser dividido e apropriado, sendo submetido às normas jurídicas
nacionais de seus respectivos proprietários. Outros são contra a apropriação
e preferem a liberdade de atuação no continente, grupo em que se encontra
o Brasil. 

Geograficamente, o continente Antártico pode ser dividido em duas
porções: Antártica Oriental e a Antártica Ocidental. A Antártica Oriental
pode ser considerada como muito antiga; com algumas rochas formadas há
mais de três bilhões de anos, situa-se em uma plataforma metamórfica e ígnea
que é a base do continente. Sobre esta base estão várias rochas mais moder-
nas, como arenito, calcário e carvão. Em áreas costeiras, como a Cordilheira
Shackleton, algumas falhas geológicas foram encontradas.

A Antártica Ocidental pode ser comparada aos Andes. A península Antár-
tica foi basicamente formada pela elevação e metamorfismo de sedimentos do
leito do mar. Esta elevação de sedimentos foi acompanhada de intrusões
ígneas e vulcanismo. As rochas mais comuns na Antártica Ocidental são
o andesito e o riolito, que se formaram durante o período Jurássico.
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Há evidências claras de vulcanismo na região ocidental, mesmo depois da
formação do manto de gelo. A única área pertencente à Antártica Ocidental
e que possui características diferentes é a dos Montes Ellsworth, uma região
mais parecida com a da parte oriental do continente. A Antártica Ocidental
é também mais fria por ser mais elevada. As massas de ar raramente penetram
no continente, deixando seu interior frio e seco.

O frio intenso influi diretamente na dinâmica geográfica do continente.
Sua região fica permanentemente coberta por uma capa de gelo com espes-
sura média de 2.034 metros, chegando em alguns pontos a atingir a altura
de 4.000 metros, sendo que o volume de todo esse gelo é estimado em cerca
de 30 milhões de Km2.

Debaixo de toda essa camada de gelo antártico, existem abundantes
recursos minerais e energéticos. Nas extremidades, o continente é formado
basicamente de sedimentos.

O recurso mineral em maior quantidade no continente é o carvão.
É conhecida a existência de carvão de baixa qualidade em muitas partes dos
Montes Transantárticos. As Montanhas Príncipe Charles contêm grandes
depósitos de minério de ferro. Os recursos mais valiosos estão localizados nos
campos petrolíferos e de gás natural que foram encontrados no Mar de Ross,
em 1973. A exploração de todos os recursos minerais está proibida até 2048
pelo Protocolo de Proteção Ambiental do Tratado da Antártica, como forma
de reduzir ao mínimo o impacto da presença humana na região. Como
garantia, foram estabelecidas obrigações que devem ser cumpridas na exe-
cução de pesquisas científicas e na prática de turismo, que tem como objetivo
preservar ao máximo a flora e a fauna da região.

Estudos revelam que os recursos minerais encontrados no solo antártico
possuem semelhanças com os do extremo sul da América do Sul, África,
Índia e Austrália, o que vem a comprovar que ele fazia parte do paleoconti-
nente da Gonduana. Entretanto, a camada de gelo que cobre o continente
pode ser considerada mais valiosa que seus recursos minerais e energéticos,
pois ela contém 90% de toda a água doce do planeta e é importantíssima para
a estabilidade climática mundial.

A imensa cobertura de gelo forma grandes barreiras que se estendem
para além da costa, originando as plataformas. Essas plataformas, que cobrem
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cerca de 42% da costa antártica, possuem dimensões impressionantes: a
maior delas, chamada Ross, tem 490 mil km2, sendo quase duas vezes maior
que o estado de São Paulo. Da ruptura destas plataformas, originam-se os
icebergs, que devem ser considerados comuns na Antártica e necessários para
o equilíbrio da região, visto que esses blocos de gelo são o resultado do
descarregamento feito pelo manto de gelo no mar; caso isso não ocorresse, o
manto de gelo cresceria infinitamente. Além do mais, pesquisas científicas
recentes revelam que esses icebergs carregam consigo enorme quantidade
de solo e rocha, que servem de alimento para o plâncton e para um pequeno
crustáceo conhecido como krill. 

O oceano ao redor do continente, no verão, fica com uma área de cerca de
dois milhões de km2 congelados. No inverno a área congelada aumenta
ainda mais, atingindo a extensão gigantesca de cerca de 19 milhões de km2.
Essa região oceânica da Antártica exerce papel importantíssimo no clima
regional e no clima do Hemisfério Sul. A distribuição do gelo marinho ao
redor do continente é controlada pela circulação atmosférica e oceânica, bem
como pela distribuição de temperatura.

O oceano austral apresenta características muito particulares. A principal
delas está relacionada ao fato de que a circulação oceânica pode fluir quase
que livremente ao redor do globo terrestre, sendo fundamental para a esta-
bilidade climática de todo o planeta. Outro aspecto interessante do oceano
que circunda o continente antártico é a comunicação livre com todas as
outras principais bacias oceânicas do planeta, a atlântica, a índica e a pacífica.

É nessa região que as águas mais frias e densas observadas no planeta
são formadas e eventualmente exportadas para ocupar o fundo dos demais
oceanos da Terra. A ocorrência desse processo de formação e exportação dessas
águas tem fundamental importância para a manutenção do clima terrestre.

No território antártico podemos encontrar também grande quantidade de
lagos subglaciais, sendo que já foram mapeados cerca de 150. O lago Vostok
pode ser considerado o maior e mais conhecido lago subglacial do mundo,
estando encapsulado sob quase quatro mil metros de gelo antártico.

Ninguém sabe ao certo como as águas encapsuladas sob o gelo não conge-
lam. Os cientistas acreditam, no entanto, que uma combinação do calor da
Terra sob o lago com a grossa camada de gelo flutuante garante temperaturas
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de -2ºC, enquanto no continente a temperatura pode chegar a -80ºC no
inverno. Os cientistas acreditam ainda que os lagos recebem fluxos de nutri-
entes capazes de manter seu ecossistema. Por estarem isolados, acredita-se que
esses lagos possam armazenar materiais de milhares de anos atrás e até mesmo
espécies biológicas desconhecidas pelo homem.

As temperaturas médias no continente variam de 0ºC (verão) a -15ºC
(inverno) no litoral. No interior do continente as médias variam de -32ºC
(verão) a -65ºC (inverno). O recorde de temperatura mínima registrada na
terra foi de -89,2ºC em Vostok, estação russa, no dia 23 de julho de 1983.
Cabe salientar que, provavelmente, temperaturas mais baixas devem ocorrer
no platô antártico, porém não são registradas devido à escassa rede de
estações meteorológicas. Ventos sopram durante todo o ano a uma velocidade
média de 15km/h, com rajadas que podem chegar até a 300 km/h. 

A única região "habitável" que não está permanentemente gelada é a
península antártica. As condições climáticas do continente não propor-
cionam o desenvolvimento de uma variedade de organismos, mas as espécies
que se adaptaram aos rigores climáticos impostos pela Antártica formam
grandes conjuntos  interessantes e diversificados.

As formas de vida em terra são poucas, a diversidade vegetal e animal é
considerada extremamente restrita. A flora terrestre é constituída por pequenos
vegetais como liquens, fungos, musgos e algas. São encontradas apenas duas
espécies de plantas superiores (angiospermas) e algumas espécies de gramí-
neas em poucas regiões do continente, devido a apenas 2% de toda a sua área
não estar coberta por gelo.

O representante mais popular da fauna antártica é o pingüim. Não é para
menos que associamos sempre a imagem desses animais ao continente:
estima-se que cerca de 35 milhões deles, divididos em 17 espécies, habitem a
Antártica e as ilhas que a cercam.

O grande potencial biológico do continente está no mar, que desde as suas
áreas mais superficiais até suas áreas mais profundas, abriga uma variedade
enorme de organismos, podendo ser considerado um grande centro de
biodiversidade para todo o planeta. A maior parte dos animais possui um
vínculo de dependência muito forte com o mar, seja para reprodução ou
alimentação.
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Além dos pingüins, existem outros tipos de aves que compõem o ecossis-
tema antártico, entre eles a skua, ave reconhecida pela sua agressividade; os
petréis, que são meramente marítimos; a pomba-do-cabo; a pomba antártica;
o biguá, entre outros.

Alguns mamíferos são encontrados nos mares antárticos: os cetáceos,
compostos pelas baleias, golfinhos e botos. As baleias, apesar de não serem
raras, são dificilmente observadas, pois geralmente realizam migrações, para
garantir sua reprodução e alimentação. Os da ordem Pinnipédia, na qual os
animais são caracterizados por terem dedos unidos por membranas, família
na qual encontra uma variedade de focas e lobos-marinhos. Uma das espécies
de foca mais conhecidas no continente é a das focas-leopardo, animal muito
temido na Antártica. São corajosas e possuem dentes afiados, podendo atacar
até um homem. São as únicas que se alimentam de pequenos filhotes de
pingüins. Ao lado das orcas, podem ser consideradas os maiores predadores
antárticos.

Todas essas espécies foram catalogadas e estudadas em pesquisas científi-
cas feitas na Antártica, que não se limitam apenas a estudar a diversidade de seres
vivos, mas também uma série de outros assuntos importantes para o homem.

Na Antártica são feitas as mais importantes pesquisas oceanográficas, físicas
e atmosféricas, em razão do clima, do efeito estufa e do buraco na camada
de ozônio.

Os testemunhos de gelo e as profundidades oceânicas, por serem lugares
relativamente desconhecidos pelo homem, podem conter organismos ainda
não descobertos, que podem ter importância histórica e até mesmo medicinal
para o homem.

O nosso país encontra-se relativamente próximo à Antártica e possui uma
relação de dependência climática muito grande com o continente. Além do
interesse específico, existem outros de interesse geral de diversos países. Já se
sabe, por exemplo, da existência de imensas reservas de recursos minerais e
energéticos na região.

Para estruturar e sustentar a participação brasileira no continente, foi
criado o Proantar (Programa Antártico Brasileiro), aprovado em janeiro de
1982. Nesse mesmo ano, a Marinha do Brasil (MB) adquiriu o navio polar
dinamarquês "Thala Dan", apropriado para o trabalho nas regiões polares,
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que recebeu o nome de Navio de Apoio Oceanográfico "Barão de Teffé". No
início de dezembro de 1982, o navio partiu, pela primeira vez, com a tarefa
básica de realizar o reconhecimento hidrográfico, oceanográfico e meteo-
rológico de áreas do noroeste da Antártica e selecionar o local onde seria
instalada a futura estação brasileira. O sucesso da Operação Antártica I resul-
tou no reconhecimento internacional de nossa presença na Antártica, o que
permitiu, em 12 de setembro de 1983, a aceitação do Brasil como Parte
Consultiva do Tratado da Antártica, podendo desde então influir, junto com
outros países membros, nas decisões tomadas sobre o futuro do continente.  

O Proantar não atua sozinho, possui uma base de apoio fundamental
para sustentação do projeto, na qual se encontram órgãos públicos como os
ministérios da Defesa, das Relações Exteriores, da Ciência e Tecnologia, do
Meio Ambiente, das Minas e Energia e o CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Para consolidar o Proantar e ter sua participação no continente gelado
reconhecida, o Brasil instalou sua estação de pesquisa na Antártica, que rece-
beu o nome de Comandante Ferraz, uma homenagem a Luís Antônio
de Carvalho Ferraz (São Luís do Maranhão, 21 de fevereiro de 1940 – Halifax,
11 de agosto de 1982), que foi um militar, engenheiro e oceanógrafo pio-
neiro na exploração da Antártica.

A estação foi inaugurada no ano de 1984, com oito módulos que com-
portavam 12 pessoas. Atualmente, a estação já expandiu suas instalações para
63 módulos e consegue comportar 40 pessoas. 

Está localizada na Ilha Rei George e dispõe de todos os recursos neces-
sários para manter e desenvolver pesquisas. Entre eles, laboratórios de biologia,
módulos de aquários de água salgada, laboratório de geociências atmosféricas,
módulo de meteorologia, módulo de gravimetria e módulo de ionosfera.
Além das áreas feitas para desenvolvimento de pesquisas, a estação é composta
de alojamentos, oficinas, enfermaria, biblioteca, paióis, sala de comunicação,
ginásio e um heliporto.

Muitas pesquisas, entretanto, necessitam de um trabalho de campo feito
geralmente em lugares afastados, onde os cientistas ficam abrigados em
pequenos alojamentos de madeira ou em barracas e enfrentam as mais duras
condições, por não existir proteção adequada ao frio e aos ventos. Esses
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profissionais que trabalham em pesquisas no continente antártico merecem
a admiração, o reconhecimento e a gratidão de todos nós brasileiros; foram
selecionados rigorosamente e são extremamente competentes. As pesquisas
desenvolvidas por eles são de grande importância para nosso país.

A maioria das previsões meteorológicas realizadas no Brasil é baseada na
movimentação das massas de ar que chegam do continente antártico, o que basta
para possuirmos interesses pela região; entretanto, existe uma série de outras
atividades de interesse para o país, como as pesquisas científicas sobre as carac-
terísticas geográficas, biológicas e físicas do continente, o estudo e análise das
mudanças no meio ambiente e as futuras conseqüências que estas implicam.

Para manter os cientistas, a Estação Antártica Comandante Ferraz dispõe
de reserva de alimentos, abastecimento de energia elétrica feito por motores
diesel-geradores e suprimento de água feito por meio de dois lagos de degelo
que ficam próximos à estação. Todo o lixo e esgoto produzidos são enviados
ao Brasil devido às normas de proteção ambiental estabelecidas para o conti-
nente, pelas quais os países assumem o compromisso de denegrir o mínimo
possível o meio ambiente.

Aqui zero grau é verão. No inverno o termômetro crava 30 graus nega-
tivos. O supermercado mais próximo fica a duas horas de avião. Mas
nenhum dos 120 pesquisadores brasileiros reclama de ter que enfrentar
essas condições para trabalhar na Antártica, o maior laboratório a céu
aberto do planeta (CHENJI apud BRASIL, 2003). 

Ao contrário da Antártica, uma grande massa continental, o Ártico é
apenas uma imensa calota de gelo flutuante sob o oceano. A denominação
ártica designa o conjunto de terras e mares que estão acima do Círculo Polar
Ártico, que pode ser definido também pela linha irregular que marca o fim da
ocorrência de árvores nas ilhas e continentes.

Acredita-se que, no século IV a.C, um grego de nome Pítias tenha sido o
primeiro explorador a se aproximar da região do Ártico, quando navegou
contornando a Grã-Bretanha. No século XVI, holandeses e ingleses
retomaram as expedições procurando rotas para o Oriente. A história do
descobrimento do Pólo Norte é curiosa: dois exploradores, Frederick Cook
e Robert Peary, anunciaram para o mundo em ocasiões bem próximas que
haviam descoberto a região. Considera-se historicamente Peary o oficial
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descobridor. Entretanto, vários pesquisadores têm questionado a veracidade
dos registros dele, e a especulação em torno de um engano histórico continua.

Atualmente, a região do Ártico espalha-se pelos territórios de oito países:
Rússia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suécia, Finlândia,
Islândia e também por águas internacionais. 

O relevo é formado por planícies e planaltos ondulados. Cerca de apenas
20% da superfície do Ártico fica coberta de gelo permanente. As placas
de gelo que formam o Ártico estão em movimento constante, sendo que a
área congelada varia entre o verão com 7 milhões de Km2 e o inverno com
15,7 Km2. O mar possui grande profundidade, chega a mais de quatro mil
metros e permanece coberto em grande parte por gelo. O Ártico dispõe de
um recurso energético importante na atualidade. É naquela região que
encontramos a décima maior reserva de petróleo do mundo.

Perto do círculo polar ocorrem as temperaturas mais baixas, que podem
chegar no inverno a -60º C; a menor temperatura registrada no Ártico foi de
-70º C, no norte da Groelândia. Devido à inclinação da Terra, assim como a
Antártica, o Pólo Norte não recebe luz direta do Sol durante seis meses.

A população na região é de quatro milhões de habitantes, com diversas
etnias, porém o povo característico da região são os esquimós, ou povo inuit,
que vive da pesca nos mares gelados e da caça de animais. Retiram gordura
de focas, baleias e ursos, utilizando-a como alimento e combustível; os
esquimós utilizam vestimentas feitas de pele de animal; entretanto, ao con-
trário do convencional, eles usam a parte com pêlos voltada para dentro, para
que a roupa esquente mais. Possuem hábitos alimentares diferentes dos nossos;
devido à questão cultural e às questões de adaptação e sobrevivência. Costu-
mam se alimentar do fígado cru das caças, sua única fonte de vitamina C.
Os esquimós são, sem dúvida, um povo diferenciado, pois são os únicos que
não conhecem a guerra, em razão de a vida no Ártico não ser fácil e eles
precisarem da colaboração uns dos outros para garantir a sobrevivência. Por
viverem em um ambiente muito branco, os esquimós possuem a capacidade
de distinguir mais de 100 tons diferentes de branco. Muitos deles ainda caçam
o urso polar de acordo com o método desenvolvido pelos seus ancestrais.
Hoje os caçadores usam também o trenó, binóculos e armas de fogo, instru-
mentos mais eficientes para abater esses grandes e perigosos carnívoros.
Abater um urso polar é uma das maiores provas de coragem para os esquimós.
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O urso polar é um animal interessante, pode ultrapassar 2,5 metros de
comprimento e pesar mais de 600 quilos, possui uma resistência incrível, pois
pode sobreviver até oito meses sem comer. Além do urso polar, uma série de
outros animais pode ser observada na fauna do Ártico, entre eles caribus,
renas, lobos, raposas, baleias, morsas e grande diversidade de focas.

O oceano Ártico, assim como o oceano austral que circunda a Antártica,
possui grande variedade biológica e, por meio de estudos científicos, a cada
dia são descobertas novas espécies. 

As regiões polares também são palco de um verdadeiro espetáculo da
natureza: o fenômeno da aurora boreal, de beleza fascinante. O fenômeno óptico
encantador, que ocorre apenas na alta atmosfera de regiões polares, é causado
pelo impacto de partículas de vento solar no campo magnético terrestre, que
origina brilhantes emissões de cores, sendo de fácil percepção as formas e
variabilidade das cores  que impressionam os olhos dos observadores.

MUDARAM-SE AS ESTAÇÕES ... E TUDO MUDOU!

Os pólos possuem um papel importantíssimo no balanço do clima de
todo o planeta. Funcionam como termômetro que indica as futuras tempera-
turas mundiais. Podem ser considerados uma espécie de “absorvedouro” da
energia de toda a terra, porque o branco do gelo e da neve reflete para o
espaço 90% da radiação solar que recebe. Esse processo de reflexão dos raios
solares é fundamental para a estabilidade climática do planeta. A dinâmica
do clima nas regiões polares é extremamente sensível a qualquer tipo de
mudança ambiental, seja de origem natural, seja causada pelo homem.

Foram registrados, na última década, recordes de temperatura média
global, considerando-se todas as medidas feitas até dois séculos atrás. O ano
mais quente foi o de 1998, quando a temperatura média do ar esteve +0,52ºC
acima da média.

As pesquisas feitas sobre o clima mundial mostram que o aquecimento
global está ocorrendo em função do aumento de poluentes, principalmente
de gases derivados da queima de combustíveis fósseis na atmosfera. Estes
gases formam uma camada de poluentes, de difícil dispersão, que causam o
efeito estufa. O desmatamento e a queimada de florestas e matas também
colaboram para o agravamento do problema. 
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Os raios de sol atingem o solo e irradiam calor para a atmosfera; como essa
camada de poluentes dificulta a dispersão do calor, ele acaba ficando retido
na Terra e o resultado é o aumento da temperatura global.

Além de provocar o aumento da temperatura, alguns desses poluentes,
principalmente o clorofluorcarbono (CFC), estão destruindo a camada de
ozônio, o que permite uma incidência maior de raios ultravioleta. A região
mais afetada tem sido a Antártica, pois devido ao rigoroso inverno de seis
meses, a circulação de ar na região não ocorre e, assim, formam-se círculos de
convecção exclusivos daquela área. Os poluentes atraídos durante o verão
permanecem na Antártida até a época de subirem para a estratosfera. Quando
chega o verão, os primeiros raios de sol quebram as moléculas de CFC encon-
tradas nessa área, iniciando a reação. Na atmosfera da Antártida, a concentração
de monóxido de cloro é cem vezes maior que em qualquer outra parte do mundo.

Com o aumento de temperatura na atmosfera global e com o buraco na
camada de ozônio, as taxas de derretimento das grandes geleiras estão aumen-
tando e toda água que está sendo produzida é depositada nos oceanos, difi-
cultando a formação do gelo marinho durante o inverno,  o que aumenta o
nível das águas e, futuramente, poderá causar a submersão de muitas cidades
litorâneas. O degelo vai afetar milhões de pessoas, principalmente em países
como a Bolívia, o Peru e a Índia, que dependem da água das geleiras para
irrigar os campos, matar a sede e gerar eletricidade. Se as partes vulneráveis
dos mantos de gelo que recobrem a Groelândia e a Antártica sucumbirem, a
elevação dos mares inundará centenas de cidades litorâneas.

O aquecimento do planeta pode causar uma série de outros problemas,
tais como o crescimento e surgimento de desertos que iriam desequilibrar
uma série de ecossistemas. Outra conseqüência agravante e extremamente
preocupante é o aumento de furacões, tufões e ciclones, pois o que move os
ventos é a diferença de temperatura; nos pólos, as massas de ar são resfriadas
e voltam para as regiões quentes. Caso essa troca de calor não aconteça, a
ocorrência destes fenômenos aumentaria em proporções assustadoras.

Ondas de calor cada vez mais intensas, como a que fez várias vítimas na
Europa no verão de 2003, serão cada vez mais comuns. As mudanças climáticas
mais contundentes atualmente podem ser observadas na região do Ártico,
que está esquentando quase duas vezes mais rápido que o resto do planeta.
O que tem provocado um derretimento que pode acabar com a calota polar
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até 2100, ameaçando milhões de vidas. A temperatura na região aumenta
rapidamente e as lagoas, que ofereciam água para a vida na região, durante o
verão estão secando em meio ao avanço do aquecimento global. A redução no
nível das águas e as mudanças de propriedades químicas nas lagoas foram
notadas pela primeira vez ainda nos anos 90. Em julho de 2006 algumas
destas lagoas já estavam completamente secas.

A região ártica também abriga vários povos que se mantêm graças à pesca
e à caça de focas, baleias e ursos. O ecossistema da região fica cada vez mais
frágil, e as dificuldades de sobrevivência encontradas pelos animais, que estão
adaptados ao clima frio, aumentam cada dia mais. Os dados atuais revelam
que a variedade biológica nos pólos corre sérios riscos de diminuir muito nos
próximos anos, caso nenhuma medida para conter a elevação da temperatura
seja tomada. Tamanha destruição ameaça toda a humanidade, pois dependemos
da natureza para sobreviver.  

Fazendo uma estimativa com dados quantitativos, supõe-se que existam
dez milhões de espécies, e a perda mínima de cerca de dez por cento repre-
sentaria a extinção de um milhão de plantas e animais até 2050. 

No continente antártico, as mudanças climáticas também podem ser
notadas, não com tanta intensidade como no ártico, mas de forma significativa
e preocupante. No ano de 2002, a grande plataforma de gelo, Larsen B, que
existia há 11.500 anos, despedaçou-se em apenas 35 dias, devido à intensidade
dos ventos na região e às mudanças de temperatura.

Constatou-se, mediante pesquisas, que as geleiras antárticas estão perdendo
52 quilômetros cúbicos de gelo ao ano e que essa quantidade não está sendo
reposta em escala proporcional pela precipitação de neve. 

A solução para conter as mudanças climáticas nos pólos envolve ações
coletivas. É preciso que todos compreendam que se as alterações climáticas
não forem controladas e revertidas a tempo, grande variedade de espécies será
extinta, culturas milenares estarão ameaçadas, muitos países serão inundados
pelas águas dos oceanos e a temperatura da Terra ficará totalmente desestabi-
lizada, o que ameaçaria a existência humana.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As regiões polares devem ser estudadas, valorizadas e principalmente
preservadas, pois têm importância fundamental no condicionamento do
clima global.

Abrigam cerca de 10 milhões de espécies biológicas, são controladoras
da atmosfera terrestre e guardiãs de grandes tesouros naturais, pois possuem
cerca de dois terços de toda a água doce potável do planeta.

Graças às pesquisas realizadas nos pólos, estamos descobrindo o quanto é
importante lutar pela preservação dessas regiões e quais são as principais
estratégias para amenizar as alterações climáticas que vêm ocorrendo no
planeta.

A diminuição dos gases que causam o efeito estufa é fundamental para o
controle e redução do aquecimento global, que vem causando o aumento do
degelo nas regiões polares e, conseqüentemente, elevando o nível das águas
dos oceanos. Este degelo futuramente poderá causar a submersão de muitas
cidades litorâneas, o que afetaria a vida de milhões de pessoas e mudaria total-
mente a dinâmica climática do planeta.

Pesquisadores de todo o mundo, inclusive os brasileiros, desenvolvem
importantes estudos relacionados à camada de ozônio, à biodiversidade e às
reservas minerais existentes, principalmente na Antártida.

A conclusão das pesquisas nos mostra que precisamos de ações imediatas
na elaboração de políticas ambientais que busquem encontrar soluções para
o crescente e preocupante dano causado ao meio ambiente global.
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RESUMO

As regiões polares – Ártica e Antártica – exercem papéis excepcionais na vida da
Terra e dos seres vivos, sendo a correlação entre vida e ciência bem enquadrada
na perspectiva de desenvolvimento para e pela preservação do meio ambiente
natural. O conhecimento científico é essencial para a busca de transformações
e alternativas no âmbito natural e social, principalmente diante de um alerta
ambiental manifestado pela natureza ao longo dos últimos anos. Donas de uma
estrutura geográfica incomum, as regiões glaciais podem fornecer, através de
sua sensibilidade a mudanças climáticas globais, além de informações sobre tempos
geológicos, conhecimentos mais precisos e antecipados sobre a situação da atmosfera
(no presente e no passado) do planeta – fato importantíssimo para averiguar
possíveis mudanças promovidas por ações antrópicas. Ações com conseqüências
ainda meio incertas, e talvez até irreparáveis. Os pólos estão entre as primeiras
vítimas desse acidente ambiental, podendo desencadear efeitos drásticos em outras
dimensões. Pelo fato de as “regiões brancas” terem propriedades singulares, as vidas
especiais que lá habitam já estão sendo atingidas pelas desconfigurações globais;
vidas estas que, por possuírem certas especificidades de resistência, podem ampliar
o estudo da comunidade científica e legar características a outros campos – ecológicos
ou até econômicos. Porém, mais do que isso, o ártico e o antártico são ambientes
estratégicos para vários estudos, além de possuírem riquezas naturais valiosas
para a vida (inclusive, de seus próprios habitantes humanos inuits). Assim sendo,
devido à tamanha importância, órgãos de planejamentos estruturais e científicos
desempenham a função de zelar e controlar a exploração e a organização político-
social desses patrimônios naturais da humanidade, que devem se manter “acesos
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e gelados” para garantir a manutenção de todo um sistema vivo. Sistema em
equilíbrio para a preservação das vidas, pois “todas as coisas estão ligadas como
o sangue que une uma família 1”.

INTRODUÇÃO

Palco remoto de brilho intenso, as regiões polares carregam, além de gelo,
uma responsabilidade imprescindível para a permanência de um mundo
natural composto durante milhões de anos. 

Ao se examinarem processos ambientais ocorridos no Ártico e na Antár-
tida, em uma conseguinte conexão destas regiões com todo o planeta, não
somente a comunidade científica estará conquistando novos horizontes, mas
ao mesmo tempo todo o conjunto de seres vivos – que se alojam no único e
precioso planeta vivo conhecido – se gratificará com a possibilidade de paz
e desenvolvimento.

Por meio desse estudo, pode-se detectar mais facilmente mudanças am-
bientais globais e avaliar suas conseqüências, em uma conjuntura global já
alarmada por situações emergentes, sendo confirmadas por diversos fatores
climatológicos e ambientais. Expostos a esta crise estão, também, os seres
raros de capacidade adaptativa especial das regiões polares, desde os microor-
ganismos até o próprio humano, e efeitos que vão da esfera socioeconômica
até resultados fatais.

Mobilizações como O Ano Polar Internacional, investimentos como a base
brasileira na Antártida Comandante Ferraz e programas como o Proantar
afetarão positivamente o destino social, político, econômico e, sobretudo,
ambiental do mundo, iniciado pelas regiões geladas, por meio de essenciais
estudos e domínios desses que são os braços da Terra. 

Eis aqui, então, pela paz e pelo desenvolvimento: Os Abraços Polares.

Renand Correia e Sá Grando

1. Trecho de uma carta (1854)  escrita em resposta ao presidente norte-americano F. Pierce, pelo
cacique indígena Seattle, sobre a compra de terras indígenas; exemplo admirável de consciência
holística e ecológica, essencial para a manutenção e sobrevivência da Terra. (Disponível em
<http://www.zwarg.com.br/artigo1.html>. Acesso em: 08 jul. 2007)
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CIÊNCIA E VIDA NAS REGIÕES POLARES

Nas dimensões astronômicas dos espaços interestelares existe um pequeno
ponto: uma galáxia cheia de brilhantes estrelas. Dentre tantas há o Sol, e ele
brilha, brilha sobre muitos planetas, inclusive o nosso, o planeta azulado. E,
partindo do espaço em direção ao planeta, outras constelações celestiais são
vistas do hemisfério norte terrestre: a Ursa Menor e a Ursa Maior, esta última
lendária para diferentes povos. Suas representações refletiram o nome de uma
região especial, extrema, advinda do grego Arktos (que significa urso) – conhe-
cida como Ártico, coincidentemente (ou não) a continuar com a constelação
da “Ursa”, por onde ainda cintilam ursos polares. No outro extremo da locali-
zada Terra, veio à tona o anti-Arktos, ou continente Antártico, do qual,
malgrado a etimologia oposta, é outra estrela do planeta azul.

Arktos e Anti-Arktos: as duas regiões brancas

Por volta ainda da década de 60, os montes de gelo não eram tão notados
pela humanidade. Sabe-se, na atualidade, que o estudo das regiões glaciais,
trabalhado gradativamente pela comunidade científica, pode não só exercer
funções inovadoras no campo do saber – enriquecendo o conhecimento
científico e ampliando os seus diversos horizontes –, mas atuar e influenciar
alterações naturais como um todo, integrando um sistema de regulação e
equilíbrio. 
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2. Disponível em: <http://www.20minutos.es/data/img/2006/09/14/509403.jpg>. Acesso em: 11 jul. 2007.

3. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/antartica/imagens/visao-antartica.jpg>. Acesso em: 11 jul. 2007.
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A ciência, em vez de ser vista como algo que prejudica, polui, incomoda,
desemprega e mata, pode ser muito bem fundamentada na busca em apri-
morar a estrutura das sociedades – desde melhorias para os cuidados com a
saúde pública a revoluções tecnológicas que transformaram vários sistemas,
como no campo educacional e informacional. A mídia veicula: “Óleo jogado
no mar desequilibra ecossistema marítimo”, ou “Gases poluentes afetam
aquecimento global”, que por vezes provocam o trabalho científico. Com
cautela e responsabilidade, mais do que qualquer outra época, as regiões
polares merecem o máximo de estudo, pelas suas singularidades e, sobretudo,
pelas importância ecológica.

A vida é uma condição de contínua atividade, e de maneira alguma se
mantém de forma isolada. Poetas, pintores, músicos, geógrafos, ecólogos,
cientistas tentam de alguma forma explicar sua essência. Sabe-se, contudo, que
é rara e, talvez, a única vida inteligente se restringe a habitar nosso planeta.

A ciência encontra seu fundamento na necessidade humana de explicar e
dominar as coisas que envolvem e regem a vida e a existência. A melhor
forma de trabalhar, portanto, a relação ser humano/ciência, é primordial-
mente esmerar-se na percepção de como se vê a natureza e, nessa perspectiva,
os pólos brancos, que para muitos parecem bem distantes. O professor
Marcelo Pelizzoli (2001), em A Emergência do Paradigma Sócio-Ambiental,
lembra que muito se estuda o meio ambiente como olhar “para fora, para a
‘natureza’”. Esse lado “de fora”, trabalhado de forma separada, pode ser
o problema. A ciência deve interagir com o ambiente “total”, nascendo um
relacionamento a partir do eu, pois não se faz ciência sem a vida, e não há
vida sem natureza. É um ciclo, um equilíbrio, uma maneira precípua de
desenvolvimento científico e humano. Surge, então, na conjuntura ambiental,
a ênfase para o entendimento dessa relação, incluindo e ressaltando, assim, a
importância das regiões polares, partes do ambiente “total”.

Representando 10% da área do nosso globo, as regiões brancas funcionam
como grandes laboratórios naturais e, desde iniciativas como o Ano Polar
Internacional, verifica-se uma preocupação crescente na investigação e no
conhecimento do território, ao se realizarem tratados e comissões para preser-
var aquela região, sabendo-se do seu exercício fundamental no equilíbrio de
todo o planeta. 

Renand Correia e Sá Grando
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DESENVOLVIMENTO

IDENTIDADES POLARES

Tanto em regiões polares como nas subpolares, as temperaturas registradas
ficam em médias mensais inferiores a 10°C, chegando até -50°C. Os raios
solares incidem de modo muito inclinado e a nebulosidade é muito grande.
As baixas temperaturas e os solos também gelados – permanecem congelados
a maior parte do ano – impedem o crescimento de árvores e outras desen-
volvidas espécies vegetais. No verão, quando as temperaturas aumentam um
pouco, os raios solares (embora incidindo muito inclinados) aquecem um
pouco a região e o Sol chega a permanecer no horizonte por períodos que
variam de 24 horas a 6 meses. Vê-se de vegetação mais típica a tundra, cons-
tituída por gramíneas, liquens e musgos – organismos que se adaptaram ao
frio e à umidade dos solos e do ar. Ao contrário do que se pensava, é encon-
trado um acervo amplo de espécies animais nas regiões subpolares e polares, mas
ainda é um meio pouco percorrido pelo homem – à exceção dos esquimós. 

OS TOQUES POLARES

Testemunho

Antes de tudo, os pólos são excelentes testemunhos da história da Terra.
Pode-se resgatar dados das grandes mudanças geológicas ao longo do tempo,
pois o passado climático do planeta está registrado sob o manto de gelo da
Antártida – o que possibilita um conhecimento sobre os diversos momentos
da formação do planeta. 

À medida que a neve vai caindo, anualmente, chega-se ao fundo do con-
tinente. Com a constância desse fenômeno, são formadas diversas camadas e,
no passar do tempo, a neve se transforma em gelo depois de ter herdado e
absorvido características da atmosfera ao se precipitar. A partir da análise
dessas camadas, pode-se inferir a concentração de oxigênio na atmosfera e a
temperatura daquele período. Isso contribui sensivelmente para comparações
e elaborações de escalas em prol de avaliar as oscilações naturais a partir dessas
referências geológicas conservadas e, portanto, seguras, garantindo informa-
ções sobre o futuro4. 
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4. Segundo o pesquisador brasileiro Jefferson Cárdia Simões, “o testemunho mais profundo de Vostok, com
3.623 metros de profundidade, fornece dados climáticos para os últimos 420 mil anos” (SIMÕES, 2005).
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Isso possibilita uma espécie de senso ambiental que pode alarmar com
antecedência a humanidade: o que vem acontecendo atualmente em relação
às alterações naturais, porém já se vê uma situação praticamente inadiável,
que – e novamente o professor Marcelo Pelizzoli (2001) muito bem traduz –
se configura em uma emergência socioambiental.

Região-referência

Além de ter referência geológica, as oscilações climáticas terrestres são
claramente perceptíveis nas regiões polares, especificamente na Antártida,
devido à sensibilidade na alteração de sua realidade natural – como mudanças
regionais no interior e nas zonas costeiras do continente –, fazendo com que
receba o título de medidora da vida da mãe-Natureza. Prova, inclusive, altera-
ções em atividade como o aquecimento global. 

As fumaças desordenadas que são lançadas na atmosfera têm reação direta
no continente gelado, uma vez que já levam à perda de animais que dependem
das plataformas de gelo – essas que, aos poucos, vão deixando de existir – até
mesmo o urso (ou a outra estrela ártica) polar.

Uma situação que não só preocupa os ambientalistas, mas agora toda a
humanidade, e de maneira incerta, pois, por mais precisos que sejam os dados,
não há patamares seguros para um desequilíbrio ambiental – justamente por
ser um sistema integrado.

Massas de ar e clima

Sabe-se que o continente antártico faz parte de um controle das circu-
lações atmosférica e oceânica, que emitem as chamadas correntes frias, lá
originadas para também desenvolver o clima do hemisfério sul. O clima do
planeta, em si, resulta de diversos processos termodinâmicos – pela distri-
buição continental, pela atmosfera, pelo espaço sideral e também pelos oceanos
e gelos. Como os oceanos Índico, Atlântico e Pacífico estão circundando e
sendo influenciados pela Antártida, no que se refere às trocas de energia, calor
e massa, e equilibram significativamente o panorama climático mundial,
a distribuição das massas de água influi na precipitação e na distribuição da
temperatura. 

É por esse motivo que, ao emitir gases poluentes na atmosfera, o efeito
estufa (citado mais adiante) agravado, ao atingir as calotas polares e causar o

Renand Correia e Sá Grando
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derretimento das geleiras, reflete na desregulação do panorama climático
mundial. A Antártida perde o gelo, desertos africanos aumentam, e essa é a
tendência, se a humanidade se acomodar. Como conseqüência desse dese-
quilíbrio, provoca-se uma atmosfera mais seca e quente, interferindo nos
ecossistemas naturais de todo o globo, e pondo em risco a conservação das
espécies, incluindo a humana. 

O pesquisador e físico Peter Tans, do Laboratório de Monitoramento e
Diagnóstico Climático da National Oceanic Atmosferic Administration
(NOAA), detalha em um artigo5 (JOHN, 2002): 

O carbono da atmosfera e dos oceanos está em equilíbrio e, se mudamos
este equilíbrio, podemos alterar significativamente as correntes e toda a
circulação oceânica, reduzindo a absorção de carbono e criando um cír-
culo vicioso de conseqüências catastróficas. A explicação está nos pólos,
do Norte e do Sul, onde existe uma troca entre a água da superfície e a
água das profundezas e, nesta troca, é que a maior parte do carbono
afunda (TANS, 2002).

Meteorologia

Como as massas de ar frio se originam no continente branco, além de se
ter melhores e mais confiáveis condições de realizar uma previsão meteo-
rológica, essa previsão pode se dar com maior antecedência. Essa propriedade
beneficia a sociedade em vários campos, podendo auxiliar a procedência na
agricultura, ou mesmo para precaver a população de determinada região no
caso de algum possível incidente. A região Sul brasileira, por exemplo, recebe
forte influência das características do oceano austral, o que enaltece a
importância da dinâmica polar como interessante objeto de estudo para a
harmonia dos ambientes naturais, e não só para os campos ecológicos, como
também os dados são de relevância para a área da biologia, da oceanografia,
das ciências atmosféricas e da arquitetura.
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5. Disponível em <http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2002/04/23505.shtml>. Acesso em: 07 jul. 2007.
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AS FERIDAS POLARES

Efeito estufa e urgências ambientais

Em linhas gerais, o efeito estufa é um processo que acontece quando uma
parcela dos raios infravermelhos refletidos pela superfície terrestre é absorvida
por determinados gases presentes na atmosfera6. Esses gases, em excesso,
desestabilizam o equilíbrio energético e causam o que se denomina aqueci-
mento global, elevando a temperatura da superfície:

Efeito estufa7

A Terra, como já se sabe, vem passando por acelerado processo de aqueci-
mento, dados confirmados também a partir da análise das condições climáticas
do passado (por meio, inclusive, das camadas polares):

Renand Correia e Sá Grando

A.

A radiação solar
atravessa a atmos-
fera.A maior parte
da radiação é
absorvida pela
superfície terrestre
e a aquece

B.

Alguma da radiação
solar é refletida pela
Terra e atmosfera, de
volta ao espaço.

C.

Parte da radiação infravermelha
(calor) é refletida de novo e
absorvida pela camada de gases
de estufa que envolve o planeta.
O efeito é o aquecimento da
superfície terrestre e da
atmosfera.

6. Disponível em: <wikipedia.org>. Acesso em; 11 jul. 2007.

7. Disponível em: <www.rudzerhost.com>. Acesso em: 07 jul.2007.
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Variação da temperatura global da terra perto da superfície

Fonte: Centro Hadley

O aquecimento global atinge, primeiramente, as espécies nativas – as raras
e mais exóticas do planeta, que deverão lutar excessivamente para sobreviver
às mudanças esperadas. Em um festival de ciências na Inglaterra, um profes-
sor da Associação Britânica para o Avanço da Ciência, Lloyd Peck, observou
que organismos como moluscos, aranhas marítimas e isópodes, quando
elevada a temperatura do seu habitat natural, a água, não resistiram.

As previsões climáticas, averiguadas por computadores, sugerem uma ele-
vação de quatro ou cinco graus nos próximos 100 anos na temperatura do
mar antártico, possivelmente resultado de ações humanas. O professor Peck,
em um artigo da BBC Brasil8, afirma: 

O problema é que certos animais têm uma capacidade limitada de trans-
portar oxigênio pelo corpo. À medida que a temperatura sobe junto com a
do mar, a necessidade de oxigênio destas criaturas sobe também e, no
final, elas chegam a um ponto em que não podem suprir seus próprios teci-
dos de oxigênio e basicamente se asfixiam ao alcançarem a temperatura
máxima, e que se torna fatal (PECK, 2002).
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8. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/020909_antarticalmp.shtml>. Acesso
em: 06 jul. 2007;

Variação da temperatura em graus Celsius
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Porém, se as perspectivas parecem dramáticas apenas para criaturas oceâ-
nicas, muitas delas alimentos para outros seres, não há boas conseqüências
para o ser humano em geral. Tanto na Groelândia como na Antártida, a
quantidade de água em estado líquido que chega à base das geleiras aumenta
devido às altas temperaturas, que atua como um lubrificante e faz com que o
gelo deslize mais rapidamente para o mar (cientistas da Agência Espacial
Norte-Americana (Nasa), que a cada inverno vêm monitorando a superfície de
mar congelada, acreditam que o Ártico está diminuindo em até 9% a cada
dez anos):

Variação da temperatura global da terra perto da superfície 9

Fonte: UNEP

Sendo um dos mais drásticos efeitos, o derretimento das geleiras provo-
caria o desaparecimento de cidades, e já se vêem civilizações mais sensíveis a esse
problema – a Holanda, como exemplo, por possuir boa parte do território
abaixo do nível do mar – se mobilizando e se destacando em iniciativas para
propor soluções. Mas o fato não se restringe aos Países Baixos, e em territórios
brasileiros, como Recife, a cidade também submergiria – seria futuramente
outra lenda, outra Atlântida 10? Ou, como compõe Chico Buarque de

Renand Correia e Sá Grando

Metros

9. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/>. Acesso em: 11 jul. 2007.

10. “O tema da Atlântida tem dado origem a diferentes interpretações, umas mais cépticas, outras mais
fantasiosas. Segundo alguns autores, tratar-se-ia de uma metáfora referente a uma catástrofe global
(identificada, ou não, com o dilúvio), que teria sido assimilada pelas tradições orais de diversos
povos e configurada segundo suas particularidades culturais próprias”. Disponível em: <www.
wikipedia.org>. Acesso em: 11 jul. 2007.
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Holanda (1994), poderiam da Terra restar somente “vestígios de uma estra-
nha civilização”?11

Alguns estudiosos e algumas ONGs vêm tentando conscientizar a
humanidade, por meio de mobilizações e eventos. É fundamental que as
novas gerações tenham um bom conhecimento da situação, pois são espe-
ranças de dar fim a conseqüências graves tão iminentes. É o risco que a Terra
e os seres vivos correm, antes que toda a natureza e vidas, com os gelos da
Antártida, venham por água abaixo:

Camada de ozônio

A camada de ozônio, atingida intensamente pela emissão de CFC (cloro-
fluorcarbono) pelas fábricas, protege a incidência de raios ultravioletas na
Terra. A Antártida, por possuir inverno de seis meses, não fazer circular o
ar e formar ciclos de convecção exclusivos naquelas áreas, acumula os
poluentes lançados na superfície pelas outras regiões do planeta e, ao chegar
o verão, os primeiros raios de sol iniciam a quebra das moléculas de CFC,
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11. “(...) Milênios, milênios no ar / e quem sabe então o rio será / alguma cidade submersa... / os
escafandristas virão explorar sua casa / o seu quarto, suas coisas, / sua alma, desvãos. / Sábios em
vão / Tentarão decifrar / O eco de antigas palavras / Fragmentos de cartas, poemas / Mentiras,
retratos, / Vestígios de estranha civilização (...)” BUARQUE, F. Futuros amantes. [S.l.]: [s.n.],
1994. Disponível em: <http://chicobuarque.uol.com.br>. Acesso em: 15 jul. 2007.

12. Imagem extraída do artigo GRANJA, M. Degelo traz risco para o mundo. Olhar Vital: publicação
eletrônica da Coordenadoria de Comunicação da UFRJ, n. 38, 1 jun. 2006. Disponível em: <
http://www.olharvital.ufrj.br/2006/index.php?id_edicao=038&codigo=2>. Acesso em: 11 jul. 2007.

13. Disponível em: <http://www.fisicanet.com.ar/articulos/planeta_tierra/ar15_antartida.php>. Acesso
em: 11 jul. 2007.

12 13

LIVRO DIA CIENCIAOK  12.11.07  11:10  Page 75

http://chicobuarque.uol.com.br
http://www.olharvital.ufrj.br/2006/index.php?id_edicao=038&codigo=2
http://www.fisicanet.com.ar/articulos/planeta_tierra/ar15_antartida.php


76

destruindo o ozônio. Tendo isso em vista, é bom ressaltar que a concentração
de monóxido de cloro é cem vezes maior na Antártida de que em qualquer
outro lugar.14

Um dos grandes afetados com o buraco na camada de ozônio são os
fitoplânctons. São organismos unicelulares microscópios fundamentais no
sistema natural da vida marinha, que atingem, não obstante, outros pata-
mares do ecossistema.  Possuidores de  elevada taxa nutritiva, esses seres micros-
cópios se encontram na base de toda a cadeia alimentar do ecossistema
aquático, servindo de refeição para outros animais, como os peixes.  Além disso,
há registros informando que eles são responsáveis por grande parte do
oxigênio da atmosfera terrestre. São abundantes e fundamentais para a
alimentação primária tão essencial no continente antártico. Portanto, com o
aumento da radiação ultravioleta devido à maior concentração de poluentes
na atmosfera, o ritmo de crescimento e produtividade dos fitoplânctons é
seriamente agredido.

Renand Correia e Sá Grando

15

14. Decerto que há o fenômeno de transformações naturais, as quais ocorrem em tempos geológicos,
ao decorrer do processo das mudanças terrestres. Porém, os índices de diferenciação climático
e ecológico estão muito desregulados, tomando como referência 50 anos atrás, e o grande responsável
por essa desregulação tão acidentada é o homem: o problema não é a mudança, que é natural, mas
a rapidez com que vem acontecendo. Sendo o aquecimento natural ou não, o iminente objetivo
é a preservação das espécies, principalmente a humana, e sufocar o tempo e as condições para
tal é querer eliminar mais subitamente a possibilidade de nossa permanente existência. Imagem
extraída da Enciclopédia Encarta. 

15. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Encarta>. Acesso em: 11 jul. 2007.
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Há, sem hesitar, quem precise de peixes e, não menos, de oxigênio. Não
somente os fitoplânctons exercem tais influências, mas as casas polares
abrigam outros seres vivos fundamentais no panorama natural, e, devido
as suas singularidades, podem aguçar consideravelmente o conhecimento
científico. Analisa-se então uma perspectiva que, não obstante, integra-se
a toda a conjuntura científica e ambiental: as vidas polares.

AS DIFERENTES VIDAS POLARES

O avanço em sintonia com a natureza

Urso polar em busca de alimento

No período de 200 a 150 milhões de anos atrás, o continente antártico,
que era integrado com os demais continentes, pelas mesmas forças terrestres
se fragmentou. Esse isolamento provocou uma mudança brusca do clima,
levando a alterações na flora e na fauna da região. As espécies que sobre-
viveram assim o conseguiram à custa de evoluções, sob condições extremas
de frio, vento, gelo e neve que passaram a vigorar no continente. São vidas
singulares, espécies endêmicas, uma vasta população que também faz parte
de nosso mundo e equilibram todo ciclo natural, já exemplificado pelos
essenciais fitoplânctons.
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16

16. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Polar_bear_Olsen%2C_Dave_2.jpg>.
Acesso em: 11 jul. 2007.

17. Disponível em: <www.cidadesdobrasil.com.br>. Acesso em: 11 jul. 2007.
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As espécies sobreviveram desenvolvendo enzimas específicas para atuar na
resistência das oscilações climáticas. O Brasil, além de manter uma base de
pesquisas na Antártida (Estação Comandante Ferraz), em 2008, delegou uma
missão a três cientistas da Embrapa Recursos Energéticos e Biotecnologia.
Coordenador do projeto, o biólogo da Embrapa Luciano Paulino da Silva diz
em um artigo que 

as descobertas poderão ajudar a desenvolver plantas geneticamente
modificadas com tolerância a estresses climáticos, além de contribuir
para a manutenção e viabilidade de sêmens e embriões congelados e
assim garantir a preservação de espécies (SILVA, 2007)18. 

Alia-se, então, a competência desses estudos, que nunca foram muito
valorizados, a um auxílio extremamente eficiente na agricultura, pois as adap-
tações fisiológicas ao frio podem desenvolver bioprodutos que não só podem
estimular o setor, como dinamizar e aumentar a produtividade, o comércio e
as exportações. 

Interesses políticos e comerciais, porém, devem ser cautelosamente traba-
lhados, e a comunidade internacional tem, na verdade, um certo cuidado. O
Tratado da Antártida, de 1961, redefiniu as formas de apropriação desejada
por inúmeros países: uma região de elevada concentração de cardumes de
krill (crustáceo parecido com o camarão), de bacalhau e importantes reservas
de petróleo no mar antártico são exemplos dos motivos centrais que levam
esses países a pleitear o controle futuro de parcelas do continente gelado;
além disso, 80% da água doce do mundo está na Antártida – água essa cada
vez mais escassa. A presença internacional tem restrições, sendo permitida se
os países se comprometerem a realizar pesquisas com fins pacíficos, vetando
exercícios militares e testes nucleares, sendo a população da Antártida não
permanente.

Renand Correia e Sá Grando

18. Disponível em: <http://www.cenargen.embrapa.br/cenargenda/divulgacao2007/agroagenda160507.pdf>.
Acesso em: 05 jul. 2007.
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Os homens de verdade

Os inuits, como se apresentam, são habitantes da região ártica, e donos de
valores bem singulares. Segundo especialistas, a vida árdua dos esquimós –
assim mais conhecidos – faz a luta pela sobrevivência ser um fator de união
desse povo. Outro fato relevante são suas instáveis moradias: os iglus, abrigos
construídos com blocos de gelo ou de neve em forma de cúpula, que por
qualquer motivo podem se transformar repentinamente em uma montanha
de neve19. 

As terras mudam de jeito e de lugar e, ausente a
idéia de propriedade privada entre esse povo, não
ocorrem também disputas territoriais – origem de
diversas guerras conhecidas pela maioria das civi-
lizações. Outra percepção de viver e de olhar, não
só de capacidade de convívio, mas nas próprias
paredes de sua casa: eles conseguem distinguir 100
tons diferentes de branco. Olhares que vão muito
além de uma cultura tão rica, provavelmente a
única a não conhecer a guerra20, e que faz jus
ao significado etimológico da população ‘inuit’:
homem de verdade.

As faunas polares

Possuidores de uma casa especial, na fauna ártica constam raposas, lobos,
renas, gansos, doninhas, falcões e ursos. 

Mais destacado destes, o urso polar ártico vive por territórios dos Estados
Unidos, Canadá, Groenlândia, Noruega e Rússia – pelas regiões costeiras do
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19. Um desses motivos pode vir a ser o aquecimento global, que, se agravado, nem permitirá mais a
existência dos iglus e dos seus abrigados, os esquimós.

20. A idéia de guerra vai de encontro a um tema pertinente: a paz.  Do latim pax, ou “pacto” gerado
para cessar o estado de guerra, a paz entre os povos parece urgente mais do que em qualquer outra
época, em um momento de delicado estado ambiental. A incompreensão entre povos, culturas,
religiões, etnias e, sobretudo, entre interesses econômicos, deve ser minimizada, ou do contrário a
falta de integração global não atingirá com efetividade estratégias para combater o desequilíbrio
ecológico. A guerra, então, é a morte da vida. A paz, a preservação.

21. Foto dos inuits. Disponível em: <http://www.notapositiva.com/trab_estudantes/trab_estudantes/
integracao/integracao_trabalhos/esquimos2.jpg>. Acesso em:  05 jul. 2007.
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Ártico. Dono de uma pelagem quente e de um peso que chega a 800 quilos,
tem como inimigo principal o homem. A ação humana fez com que eles
chegassem a um número bem reduzido, principalmente por volta dos anos
50. Cientistas acreditam no que pessoas do norte do Canadá vêm afirmando:
que o congelamento da chamada Baía de Hudson – local para onde os ursos
polares migram no inverno para caçar – está acontecendo cada vez mais tarde.
Conseqüência direta disso é que os ursos polares têm cada vez menos tempo
para caçar no gelo sólido – e é só no gelo que eles conseguem caçar as focas –
e, por conseguinte, mais fome. À medida que ficam mais esfomeados, o risco
de que se tornem mais agressivos em buscas de alimentos e se aproximem,
cada vez mais, das cidades canadenses, é bem maior.

A Antártida tem dois destaques em seus acervos biológicos: as aves e os
mamíferos antárticos. Tantos as aves, pingüins e skuas, quanto os mamíferos,
como as focas, vivem e se reproduzem em territórios antárticos e se alimentam
de organismos marinhos como o krill, peixes, cefalópodes, algas e plâncton.
O krill, de tamanho entre 1 e 6 centímetros, é considerado a base da cadeia
alimentar antártica, e forma cardumes tão extensos, de maneira a compor
grandes manchas na superfície do mar.

Os pingüins, porém, parecem também sofrer com as mudanças do padrão
climático, pois, por mais tímidas que sejam essas mudanças, a dependência
deles ao mar congelado faz com que sejam bons indicadores de impactos
ambientais – não fazerem parte de uma importante presa para outros animais
e também não serem explorados comercialmente é outro fator de serem
especiais para relacionar-se com esses motivos. 

CIÊNCIA E ESTRATÉGIAS POLARES

Condições científicas favoráveis

Sem hesitar, os extremos glaciais são excelentes regiões estratégicas para a
ciência, além das condições privilegiadas de estudar alguns seres singulares.
De maneira geral, como a atmosfera antártica se encontra relativamente
“virgem”, estudos na região são bem-sucedidos, nos quais se pode averiguar
sensivelmente o impacto da atividade solar sobre a vida dos satélites, além de
fontes para estabelecer melhor funcionamento da rede de comunicações:
através, por exemplo, de um aperfeiçoamento na transmissão. Em relação a
transportes, como na navegação marítima e aérea, com análises das camadas

Renand Correia e Sá Grando
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atmosféricas ou da dinâmica terrestre, possibilita uma área interessante para
o aumento da eficiência do setor.

Outro fator interessante de estudos no ambiente antártico é a sua
semelhança com o planeta vermelho, Marte. Experimentos no continente
polar podem oferecer pistas sobre a melhor maneira de buscar sinais de vida,
em uma região inóspita como o planeta Marte – concentrações de sais
nos solos dos vales secos da Antártida foram encontradas, emitidos de algas
marinhas, o que seria de grande importância para a exploração de Marte, que
pode aspirar alguns sinais de vida.

Um projeto realizado também no continente antártico pelo  Programa
Antártico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (PAN/Inpe) – é a
observação de ondas de gravidade na alta atmosfera. Por meio do projeto, as
investigações em grandes altitudes permitirão a construção de um imageador
óptico de aeroluminescência, o que realiza melhor monitoramento nas radia-
ções de propagações das ondas de gravidade e amplia as noções sobre
manifestações em altas distâncias da atmosfera.

Pelo mesmo órgão – PAN – se desenvolve uma pesquisa sobre a interação
oceano-atmosfera na região da confluência Brasil-Malvinas, bem como os
efeitos com os mesmos domínios nas regiões antárticas. São análises que
objetivam, por exemplo, averiguar e descrever fenômenos como o aumento
do nível do mar, a dinâmica dos ventos e outros.

Esses estudos, entre tantos outros, enriquecem o saber científico e expandem
os limites das regiões polares, desde informações sobre o interior da Terra até
o espaço cósmico, incluindo também os desenvolvimentos tecnológicos com
o conhecimento do espaço. 

Importantes vínculos

A base brasileira Comandante Ferraz tem a oportunidade de pesquisar
importantes assuntos, além de estar alocada, estrategicamente, nas proximi-
dades de alguns pontos de interesse científico especial. Assuntos que, por
exemplo, se referem aos impactos das mudanças ambientais globais na Antár-
tica e suas conseqüências para as Américas, em uma conseqüente ameaça à
Amazônia. Estudam, não obstante, o aumento da temperatura global, o efeito
estufa, o aumento do buraco da camada de ozônio, o aumento do nível dos oceanos
e outros elementos provenientes da poluição causada pela humanidade.
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O Programa Antártico Brasileiro (Proantar) está vigente há mais de 20
anos e realiza pesquisas científicas no continente antártico, com o objetivo de
desenvolver estratégias e planejamentos nos âmbitos sociais, econômicos e,
principalmente, ambientais que possam interferir nos territórios brasileiros.

Iniciativas como o Ano Polar Internacional fazem o tema se ampliar em
espaços interdisciplinares, causando também uma atenção especial e mobi-
lização a respeito dos pólos. É um instrumento de divulgação eficiente e
oportuno para transmitir a importância da compreensão e responsabilidade
da sociedade para o futuro do ártico, do antártico e, então, do mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Geralmente, quando erramos, temos uma oportunidade posterior de rever
o feito e tentar consertá-lo, muitas vezes por um preço elevado. A sociedade
vem errando em relação ao meio ambiente, e a mãe-natureza já vem acumu-
lando as prestações para, talvez em um fim, cobrá-las drasticamente. Sonho
seria se esse preço fosse pago pelo dinheiro, tão cobiçado e tão abundante na
Terra, mas sem condições de comprar um novo ecossistema.

Aliar as potencialidades das regiões polares, do ponto de vista científico,
ao desenvolvimento sustentável da sociedade é fundamental no processo da
evolução humana. Há ainda tempo de reverter o quadro, e ainda com um
saldo positivo, se as gerações forem educadas em sintonia com o seu habitat
e se ampliarem os espaços de defesas ambientais.

A Terra é o único pontinho azul atualmente conhecido do Universo que
possibilita a sobrevivência plena da espécie humana. As regiões polares são as
únicas regiões definidoras de diversas dinâmicas da Terra, onde desempenham
claramente papéis essenciais nos seus sistemas naturais. Nem a Terra, nem os
pólos, nem as vidas podem ser trocadas ou descartadas. Herdada por nós, é
essa mesma casa que nossos filhos e nossos netos vão herdar.

O tempo da natureza já entrou em choque com a pressa dos humanos.
Porém, ainda há condições de mudar as percepções de olhos e mentes.
A essência deste trabalho, sobretudo, releva a fundamental importância do
estudo das regiões polares contidas em todo um contexto global. É dever
de todos enraizar esses valores para a construção de um futuro de vida com
prosperidade, e, mais ainda, para a defesa plena de todas as cores, sons, ima-
gens e vidas de todo um planeta, constituído de diversos lares que se acolhem
em equilibrados abraços polares.

Renand Correia e Sá Grando
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RESUMO

A região antártica tem suma importância em pesquisas para aferir a intensi-
dade do aquecimento global, por exemplo, uma vez que o buraco na camada de
ozônio está localizado nessa região. Em biodiversidade, devido às condições
peculiares e a sua fauna marinha abundante e também politicamente, com o
Tratado Antártico e outros recursos para ampliá-lo. Este tratado estipula que
a Antártica não pertenceria a nenhum país em especial, porém todos teriam o
direito de estabelecer bases de pesquisas ali, mas as bases militares ou de explo-
ração (recursos minerais) foram proibidas. Portanto, o tratado tornou-se exemplo
de convivência pacífica e de partilha entre os interesses de todos os seres humanos
(superando a idéia de Estado, nação e soberania). Por essa e outras razões é um
assunto digno de relevância no ensino, seja no ensino público ou privado. Para
constatar o quanto é defasada a abordagem do tema, foi aplicado um ques-
tionário a alunos de uma escola da rede pública do Estado do Paraná sobre o
ambiente antártico. Foram aplicadas questões para a identificação das pessoas
participantes, tais como idade, nome (opcional), escolaridade, e se estuda ou
estudou em rede pública, privada ou em ambas, além das que realmente inda-
gavam sobre o conhecimento básico da região antártica, o que é relacionado
ao Pólo Sul, etimologia, grafia e uso da palavra antártica, a importância da
região antártica para cada indivíduo, a biodiversidade e a ação antrópica no
Pólo Sul. O objetivo da pesquisa foi o de despertar na comunidade escolar em
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geral (alunos, professores, funcionários e pais) o interesse pelo assunto, além de
discernir entre o que se sabia sobre a região, que além das razões citadas ante-
riormente, deve ser explorado e abordado de maneira contextual num ensino
de qualidade e sem paradigmas nos recursos didáticos. A região antártica é de
fato uma das chaves para a redenção dos malefícios causados pelas ações
antrópicas que, atualmente, começam a mostrar suas conseqüências.

INTRODUÇÃO

Localizada no extremo sul do globo terrestre, a região antártica (Figura 1)
desempenha um papel fundamental no equilíbrio da Terra, principalmente
no que diz respeito à dinâmica atmosférica e climática. A necessidade de anal-
isar como a Antártida tem o seu papel na nossa sociedade atual e como
ela desperta interesses em alguns governantes torna essencial avaliar as
representações de poder que a região antártica possui de forma camuflada.
E a fragilidade de compreensão do seu papel no meio em que está inserida
fragilidade esta proporcionada pela mídia, educadores e outras fontes de
informação, em que o discurso acaba se tornando muito contraditório.

Estabelecer uma ligação entre o valor de informações relevantes sobre a
região antártica, devido ao sensível elo entre os acontecimentos oriundos da
agravante da situação do buraco na camada de ozônio (por estar localizada no
continente) e a também importante aplicação de atividades que ampliem o
conhecimento dos estudantes brasileiros sobre o continente que detém a
maior porcentagem de água potável do planeta, mesmo que congelada. Não
apenas por estarmos vivendo um momento crucial na história do homem,
em que as conseqüências dos seus feitos sociais e tecnológicos aparecem pela
primeira vez, mas também pela formidável história do Pólo Sul em si, foram
os motivos que levaram à elaboração deste trabalho, que visa a despertar o
interesse de pessoas totalmente leigas no assunto e atenuar a defasagem do
ensino sobre o tema.

Caroline Mansano Cordeiro
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Figura 1: Mapa de Localização da Região Antártica

(Fonte: IBGE, 2003).

DESENVOLVIMENTO

Em fevereiro de 1903, Scott e Shackleton, depois de sucessivos fracassos,
conseguiram retornar ao Discovery. Ao lado estava ancorado um navio inglês
que veio em socorro. O navio os levou de volta à Inglaterra e, no dia 7 de
novembro, o capitão Scott (que passara 26 meses na Antártida), relatou suas
aventuras em uma concorrida conferência em auditório londrino.

Nesta conferência, Scott revelou seu desapontamento com a baixa resis-
tência de Shackleton. Este então resolveu preparar sua própria expedição ao
Pólo Sul e partiu em agosto de 1907. Em 1908 chegou à região polar e
pretendia percorrer em quatro meses os 2.800 quilômetros necessários para
chegar ao Pólo Sul geográfico. Conseguiu ir bem mais adiante do ponto
alcançado por Scott, chegando a 175 quilômetros do pólo. Mas foi obrigado
a voltar daí e, em meados de julho, estava em Londres.

Porém Scott revolveu voltar ao pólo mais uma vez. Além do clima rigo-
roso, encontrou um novo concorrente: Road Amundsen, renomado navegador
norueguês. Chegando na região polar, Amundsen ganhou terreno rapidamente,
enquanto Scott ficava preso em uma tempestade de neve; o explorador
norueguês avançou mais e, finalmente, no dia 14 de dezembro de 1911, atingiu
o pólo, onde hasteou a bandeira de seu país. O capitão Scott só chegou lá
a 18 de fevereiro de 1912, levando um choque ao encontrar a bandeira da
Noruega.
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A viagem de volta foi uma sucessão de desgraças, findando com a morte
do próprio Scott. Vítima do frio, da fome e da falta de meios de locomoção
(optara por pôneis que, ao contrário dos cachorros, não se alimentavam dos
companheiros mortos, mas apenas de feno, que depois de um tempo também
se acabou), ele e todos os seus homens morreram, quando estavam a menos de
20 quilômetros de sua base-destino. A tragédia marcou tanto a conquista do
pólo quanto o próprio feito de Amundsen. Tanto que, hoje, a base norte-ameri-
cana, que fica junto ao marco geográfico do Pólo Sul, chama-se Amundsen-Scott.

Após as viagens de Scott, Shackleton e Amundsen, o almirante norte-
americano Richard Bird alcançou pela primeira vez o pólo em 1929, por via
aérea. O primeiro brasileiro a chegar ao Pólo Sul, também por avião, foi o
professor Rubens Junqueira Vilela, em 1961. Na expedição do navio Profes-
sor Besnard, realizada em 1985, o professor Vilela voltou à região como
meteorologista de bordo.

Apesar dos feitos históricos de conquistas, não podemos esquecer dos
inúmeros recursos que foram explorados na região. Os primeiros recursos a
serem explorados na região antártica foram as baleias. Esta exploração levou
as baleias, principalmente a cachalote (popularizada por Hermann Melville,
em Moby Dick), quase à sua completa extinção. Na costa da região polar houve
ainda a exploração desenfreada dos elefantes marinhos e focas, para extração de
óleo para combustível, principalmente para a iluminação (MENEZES, 1982).

Encontrar vestígios dessa história de degradação ambiental na Antártica é
comum. Em 1972, em uma das suas expedições, Jacques Cousteau chegou a
montar, com os ossos que se encontravam na praia, devido à exploração, uma
baleia-azul (Figura 2) de aproximadamente 30 metros de comprimento, na
ilha Rei George (CAPOZOLI, 1995). São vértebras e crânios, sendo que em
algumas arcadas ósseas é possível ver engatados pedaços de arpões, o que
acaba representando um passado marcado pela captura desses animais, com a
presença marcante das antigas estações baleeiras e dos ossos.

Caroline Mansano Cordeiro

Figura 2

Ossada de uma baleia-azul, montada pelo cientista
francês Jacques Cousteau em 1972 (BRENT, 1997).
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Mesmo antes de o Tratado Antártico (1961) ser elaborado, por volta dos
anos 1950-55, já se tinha conhecimento da existência de recursos minerais,
e novas perspectivas eram lançadas sobre o continente. Dentre os recursos
minerais existentes na Antártica, podemos salientar os seguintes: ferro,
carvão, níquel, cobalto, cobre, calcário, ouro, prata, molibdênio,
titânio, urânio, berilo, topázio, turmalina, mica, grafite, manganês e
estanho, além de zonas com potencial em hidrocarbonetos, energia geotér-
mica, eólica, entre outras. Porém somente 5% da superfície estão livres do
gelo, o que acaba dificultando o trabalho do geólogo na tentativa de inves-
tigar a estrutura, outros tipos de rochas e interpretar a história geológica do
continente branco (HANSEN, 1983).

O Tratado Antártico aproximou nações, porém não levou em conta o
desenvolvimento acelerado das atividades comerciais, principalmente as que
estão voltadas ao turismo, sobretudo a exploração das riquezas minerais
(ÉTIENNE, 1995). Porém, em 1991, na cidade de Madri, realizou-se uma
reunião para prorrogar a validade do tratado, assim como elaborar leis,
normas e princípios ligados às atividades anteriormente abandonadas e regu-
lamentadas de maneira informal.

A primeira expedição ao continente ocorreu em 1820 (uma expedição
russa); logo em seguida vieram diversas outras expedições e aventureiros.
A partir de 1911, desencadeia-se a questão de posse do continente e, até agora,
o mesmo não foi incorporado como parte do território de nenhum país
(embora existam reivindicações para tal) nem explorado produtivamente.
O principal acordo internacional que rege o continente é o Tratado Antártico,
assinado em 1959, por 12 países (África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica,
Chile, USA, França, Grã-Bretanha, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Ex-Urss),
que entrou em vigor em 1961.

De acordo com esse tratado, assinado posteriormente por mais de 26 países
(inclusive o Brasil), ficou estabelecido que, até 1991, a região só poderia ser
utilizada para fins pacíficos. Em abril de 1991, em uma conferência realizada em
Madri, firmou-se um acordo que proíbe qualquer atividade de mineração,
inclusive a exploração do petróleo (por mais 50 anos).

Por baixo da grossa camada de gelo, existem importantes reservas de
petróleo, ferro, cobre, ouro, manganês, urânio, carvão e outros recursos mine-
rais. Além disso, aparece nas águas oceânicas vizinhas à Antártida uma rica
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fauna, que vai desde baleias até inúmeras espécies de crustáceos, especial-
mente o krill, que é muito semelhante ao camarão, e rico em proteínas. A pesca
do krill já é intensa, há alguns anos pelos japoneses.

A idéia é ampliar e apropriar-se da idéia de preservação, inclusive com a
possível criação de um parque mundial (world park), idealizado pelo Green-
peace como um meio para proteger a vida selvagem e espaços (como reserva
de valores), já que a civilização urbano-industrial tem por fim a destruição da
natureza (DIEGUES, 1996). O Protocolo de Madri é um passo fundamental
para a manutenção da qualidade ambiental da região antártica.

Mas de onde viriam estes conceitos de criação de limites para a proteção de
uma determinada área? A ascensão da concepção de naturalismo, que surgiria
no século XIX como a única forma de preservar a natureza e protegê-la da
ação constante do homem, era a de lhe atribuir valores pelos quais o homem
passasse a admirá-la e reverenciá-la. Surge a reprodução do Mito do Paraíso
Perdido, o lugar desejado e procurado pelo homem depois da sua expulsão
do Éden. Este mito do paraíso terrestre surge com o próprio cristianismo
(DIEGUES, 1996).

O BRASIL E A ANTÁRTIDA

O Brasil aderiu ao Tratado Antártico em 1975, mas sua participação
efetiva iniciou apenas em 1982, juntamente com as primeiras expedições,
assim como a criação de decretos regulamentando as pesquisas na região.
As principais áreas de estudo são a biologia, meteorologia, geologia, entre
outras. 

A base de estudos do Brasil é a Estação Comandante Ferraz, na Ilha de Rei
George. Os pesquisadores do Proantar (Programa Antártico Brasileiro)
dispõem de três navios oceanográficos: Barão de Teffé (primeiro navio a levar
as expedições brasileiras, hoje, navio-escola), Professor Wladimir Besnard e
Almirante Câmara.

O CLIMA

No clima frio polar, há duas principais estações no ano: o inverno que
dura seis meses sem sol (noite polar), com temperaturas médias mensais de
menos 30º C a menos 50ºC; e o verão, em que há mais ou menos seis meses
de sol fraco (dia polar), com temperaturas médias mensais de no máximo
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LIVRO DIA CIENCIAOK  12.11.07  11:10  Page 90



10ºC. A Antártida é o lugar mais frio do planeta, e o recorde mundial ocorreu
em 21 de julho de 1983, na base de Vostok, quando a temperatura chegou a
-89,6ºC.

Existem sobre este continente permanentes camadas de gelo, que chegam
a atingir a espessura de até dois quilômetros. Mesmo assim o clima é carac-
terizado também por escassas precipitações, chovendo apenas 140mm por ano.

Não há solos em vastas extensões, em virtude das grossas camadas de gelo.
Quando aparecem, são bastante pobres, pois têm espessura muito pequena e
pouca vida microbiana. A vegetação é quase inexistente. Apenas na costa da
Antártida aparece uma espécie que se assemelha à tundra, vegetação rasteira,
composta por musgos e liquens. 

A OCUPAÇÃO HUMANA

Ao contrário de algumas áreas da zona polar ártica, que são habitadas
tradicionalmente por povos de tecnologia rudimentar, como os inuits e os
lapões, a região antártica não é habitada, não possui população nativa, ou
permanente, excetuando as instalações de natureza científica, que são
atualmente 42 estações divididas em 29 países, incluindo o Brasil. O primeiro
cidadão da Antártida só veio a nascer em 1978, na base russa.

Na verdade, a Antártida constitui hoje a última grande porção territorial
do planeta que ainda não foi incorporada à economia moderna.

A PESQUISA EM CAMPO

Na elaboração do instrumento de análise, um questionário, foram relacio-
nados muitos dos elementos relativos às regiões polares, a fim de mesclar e
delinear as informações que o indivíduo adquire ao longo da construção do
conhecimento em relação ao objeto de estudo. Houve questões de múltipla
escolha e perguntas abertas em relação à região antártica, e que, não neces-
sariamente, têm relação com a região ou mesmo com o Ártico. O propósito era
o de instigar o pensamento e, conseqüentemente, o conhecimento sobre tais
elementos. 

Nos questionários como um todo, aparecem informações equivocadas,
com a presença de elementos do Ártico, principalmente em relação ao urso
polar, os esquimós, iglus e até golfinhos. Nesta questão, como nas demais, é
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o elemento que mais aparece em toda a pesquisa; assim sendo, foi possível
verificar a influência que uma parte da mídia exerce sobre os grupos sociais.
Essa alusão ao urso polar vem de desenhos animados produzidos por Walter
Lantz, que em suas produções coloca pingüins (Chilly Willy) e ursos polares
(Maxie) vivendo em um mesmo ambiente (Figura 3), assim como a aparição
de iglus e esquimós, desenho este denominado Chilly Willy. Assim como
cachorros (animais domésticos) e morsas, influenciando também outras fontes
literárias infantis.

A presença destes elementos que não possuem referência na Antártica
pode ser encontrada de várias formas, não só na representação animada, que
de certa forma interfere na apropriação do conhecimento do indivíduo e,
conseqüentemente, da coletividade. Mas está presente em discursos ambíguos
ou sem uma devida organização em escritas dos materiais referentes, princi-
palmente em livros didáticos de geografia no Brasil, por exemplo. 

Outro ponto investigado foi referente à palavra antártica: o que estaria
correto, antártica ou antártida? Ambas as conotações estão corretas, como
abaixo citado. 

“(...) Há uma grande discussão sobre a grafia, envolvendo os argumentos
mais inesperados, mas ambos são aceitos, ainda que o Brasil tenha ado-
tado oficialmente Antártica. Os que preferem Antártida, por entenderem
que no Pólo Norte não exista uma Ártica e não há, assim, justificativa
para Antártica -, também levam em conta o conteúdo poético de Atlântida,
que de alguma forma está presente na Antártida (CAPOZOLI, 1995,
p.141)”.

As respostas foram as mais variadas para justificar esta duplicidade no nome.
As pessoas que responderam a esta questão mostraram-se bem divididas, mas
a palavra que mais prevaleceu foi Antártica, porém muitos não responderam
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Figura 3

Desenho animado de Chilly Willy

Fonte:
Walter Lantz Cartune Encyclopedia Cartune Profiles Chilly Willy.htm,
maio de 2005
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por que a palavra estaria correta. Quem respondeu colocou que seria o oposto
do Ártico, o continente antártico, ou que já ouviu falar nas duas expressões,
mas não tem certeza; em relação à Antártida, um respondeu que se refere ao
continente.

Apesar da diversidade de contradições apresentadas nestas primeiras
questões, os entrevistados têm noção da importância da região antártica
para o mundo. Sabem que a degradação ambiental desta região poderá
comprometer a sua vida, mesmo que distante desta calota polar cheia de
significados e símbolos para a humanidade, e com uma função de promover
o equilíbrio ambiental. As expressões e preocupações nos permitiram detec-
tar que os entrevistados sabem da real importância da Antártica, sobretudo
quando atestam que é de suma importância estudar a região para melhor
conhecê-la.

O saber ambiental, citado por Leff (2002), constitui-se dentro dos
processos políticos, sociais e culturais que podem de certa forma representar
obstáculos ou promover a realização de um potencial para transformar os
antigos preceitos estabelecidos nas relações entre sociedade e natureza.

A preocupação com esta dualidade de informações já foi alvo de livros, na
tentativa de reverter a situação encontrada como, por exemplo, o livro Antár-
tica, publicado pela Força Aérea Chilena, colocando as diferenças entre o
Ártico e a Antártica, a fim de esclarecer a população chilena.

Tabela 01 – Diferenças entre os pólos

(Fonte: FAC, 1996).

Ártico Antártica

Hemisfério Norte Hemisfério Sul

Não tem terra, só gelo flutuante É um continente

Tem ursos polares Não tem ursos polares

Tem morsas Não tem morsas

Não tem pingüins Tem pingüins
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A alienação da grande parcela da população acaba se tornando preocupante,
inclusive na forma com que se relaciona com um ambiente distante,
porque as atitudes que são tomadas no seu local de moradia interferem no
processo climático global e comprometem a sua qualidade de vida e a das
futuras gerações.

Com esta alienação, infelizmente, foi possível constatar que acaba sendo
vergonhosa a desinformação no caso brasileiro, e do nosso jovem, principal-
mente: muitos atribuíram o significado do nome à marca de algum produto
(que nem sabiam qual era), ao guaraná e até mesmo à cerveja. Mas as surpresas
não ficaram por aí. Em alguns questionários, tivemos o apontamento da
própria inexistência do continente.

É com mesclas de informações, discursos, apropriações de enunciados que
a Antártica imaginária e real é constituída e difundida. Ora como o último
refúgio, como alvo da degradação ambiental ao nível global, ou pela nova
perspectiva de exploração, o turismo. Este que, ao mesmo tempo em que poderá
trazer mais conhecimento à população mundial, só atinge uma parcela abas-
tada da população. Mesmo assim, traz preocupações inerentes à época das
explorações de cetáceos e às bases científicas, que mesmo com uma regula-
mentação passam por dificuldades em monitorar e realizar o manejo ade-
quado dos resíduos que ali são produzidos.Os anseios e informações aqui
colocados nada mais são que um reflexo mundial do conhecimento construído
por uma mídia manipulativa ou que não possui interesse real pelo assunto.

Nesse anseio por informação, percebemos outra triste realidade: quando
se questiona sobre a importância da Antártica, muitos entrevistados respon-
deram com coerência, porém absurdos foram expostos como “mais uma
coisa para estudar em geografia”; ou ainda, “nenhuma, eu acho, pois os
pesquisadores efetivamente não vão muito além dos satélites, muito
obrigado”. Com estas respostas, a revisão das ementas e conteúdos das disci-
plinas relacionadas tornar-se-ia fundamental, assim como é preciso maior
incentivo em programas de divulgação e correção de informações. 

A Antártica faz parte dos conteúdos que são fragmentados na elaboração
dos materiais didáticos utilizados na educação básica brasileira, portanto,
torna-se também um assunto encarado pelo senso comum por perspectivas
oriundas de informações vinculadas na mídia, muitas vezes equivocadas. Por
isso, tais indagações foram anexadas ao questionário.
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Os animais que habitam a região antártica povoam toda a sua extensão?

A idéia que fazemos da Antártica é um continente de realidades mostradas
em filmes, jornais e revistas, desenhos, etc. Porém não temos informações
verídicas sobre a vida lá existente. A resposta a essa pergunta seria negativa em
sua maioria; pois, ao contrário do que ocorre com outros lugares do planeta,
os animais habitam somente a costa do continente, havendo apenas gelo, além
de  determinada distância da faixa litorânea. O que realmente ocorreu foram
muitas respostas negativas, porém foram superadas pelas afirmativas, já que a
maioria dos entrevistados afirma que os animais habitam toda a extensão do
continente, não só a porção marinha (que realmente tem uma fauna rica e
exuberante), mas terrestre. Esta é pobre e tem como base animais que vivem
tanto no mar quanto na terra, como pingüins, elefantes-marinhos, ou que
dependem do mar diretamente, como as skuas.

A biodiversidade da Antártica pode ser afetada pelo buraco na camada de
ozônio? Por quê?

Responder a esta questão não exige conhecimento específico sobre o
assunto. O continente Antártico está localizado na extensão do buraco da
camada de ozônio, portanto é a área mais sensível do planeta aos danos que
virão deste fenômeno, por causa de sua localização. As respostas foram as
esperadas, dentro do que  a mídia nos mostra no cotidiano: o derretimento
da calota polar, enchentes, alterações climáticas, desequilíbrios na natureza.
Alguns, inclusive, colocaram que, “com o derretimento da calota polar, podem
perder a diversão na praia”.

A intensificação da atividade humana na Antártica pode trazer conseqüências
benéficas?

O turismo é a mais nova atividade que se aplica na Antártica, por isso,
devem ser elaboradas políticas que organizem esta atividade de forma que não
danifique o local. Porém a pesquisa científica é o tipo de exploração mais
adequada, porque os estudos realizados naquela região são de extrema
importância para a criação de um panorama mundial de modificações no
clima e ambiente em geral, mais uma vez pela natureza peculiar e a localização.
Muitos ficaram em dúvida em relação a essa resposta, até porque não se fala
muito sobre essa atividade, seja de exploração, mesmo proibida, ou científica.
Acabam não fazendo a diferenciação e não conseguindo criar uma consciência
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crítica sobre o que vem realmente acontecendo em termos de pesquisas
científicas e de atividades relacionadas a turismo, seja turismo de massa,
turismo de aventura ou ecoturismo.

Acredito que os resultados da pesquisa foram gratificantes, surtiram o
efeito desejado, pois as questões que não foram respondidas pelas pessoas
despertaram o interesse das mesmas em relação ao tema. Porém, ao analisá-las,
foi constante o grande número de lacunas não preenchidas, uma quantidade
que superou o esperado. Foi plantada  a semente da dúvida nos participantes;
o questionário fez com que indagassem o porquê de um assunto tão em voga
não fazer parte do contingente de informações dominadas pelo cidadão comum,
que dispõe de meios de comunicação que transmitem em massa uma progra-
mação pouco educativa, e de uma formação acadêmica falha, uma vez que o
aluno não é estimulado, desde o início, a interessar-se por temas assim, o que
seria gradualmente modificada com a implantação de uma educação ambiental
condizente com a situação do mundo moderno, onde começam a despontar
as conseqüências das atividades antrópicas. Espero que a inquietação perma-
neça em toda a comunidade escolar que participou do trabalho e que um
próximo questionário seja respondido de prontidão,completamente. 

QUESTIONÁRIO APLICADO

1 – Identificação:

Nome (opcional):

1.1 Sexo: ( ) feminino ( ) masculino

1.2 Idade:

(        ) 10 – 15 (        ) 31 – 35 (        ) 51 – 55

(        ) 16 – 20 (        ) 36 – 40 (        ) 56 – 60

(        ) 21 – 25 (        ) 41 – 45 (        ) 61 – 65

(        ) 26 – 30 (        ) 46 – 50 (        ) 66 –  +

1.3  Escolaridade:

(         ) ensino fundamental incompleto (          ) ensino médio profissionalizante

(        ) ensino médio incompleto (        ) especialização
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(        ) ensino médio completo (        ) mestrado

(        ) ensino superior incompleto (        ) doutorado

(        ) ensino superior completo (        ) pós-doutorado

(        ) outros

1.4  Estudou em:

(        ) rede pública (        ) rede privada (        ) rede privada e pública

1.5 Qual é a sua profissão? 

2 – Qual das palavras abaixo está relacionada com o Pólo Sul:

(        ) Esquimó (        ) Bacalhau
(        ) Musgos (        ) Pingüim

(        ) Base de Pesquisa (        ) Tundra

(        ) Urso Polar (        ) Caça/Pesca

(        ) Cidade (        ) Golfinhos

(        ) Focas (        ) Iglu

(        ) Nunataks (        ) Krill

(        ) Baleias

3 – O que significa a palavra Antártica?

4 – Qual palavra está correta, por quê?

(        ) Antártida (        ) Antártica

5 – Qual é a importância da região antártica para você?

6 – Os animais que habitam o continente antártico dominam todo o
território? 

(        ) Sim (        ) Não

7 – A biodiversidade da Antártica pode ser afetada pelo buraco na camada
de ozônio? Por quê?

8 – A intensificação da atividade humana na Antártica pode trazer conse-
qüências benéficas?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalhando com estudantes da segunda etapa do ensino fundamental,
ensino médio normal e  profissionalizante, com professores de vários graus de
escolaridade (graduados, especialistas e mestres), foi possível constatar a ausência,
quase que geral, de informações sobre a Antártida. Em grande parte das
respostas foi percebida a ignorância da existência da região antártica. As rela-
ções feitas entre o Pólo Sul e as suas características de todos os aspectos
(animais, território, ocupação, atividades, econômicas, vegetação, etc.) tiveram
as respostas baseadas na mídia de entretenimento (desenhos animados, filmes),
em que são propagadas idéias equivocadas sobre essa região, por exemplo na
questão da área ocupada pelos animais. A fauna abundante da Antártida é
encontrada nas bordas do continente e na parte insular, juntamente com as
águas que o circundam, ao contrário do que é passado para o telespectador
que, em sua maioria, já não faz uso de outra fonte de informação que a TV.

Reafirma-se o fato de que a porta de entrada para o interesse em qualquer
assunto que aborde questões internacionais e de progresso científico nacional,
que é o caso da Antártida, deve ser a escola, permitindo a ampliação da cons-
ciência crítica dos estudantes.
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RESUMO

A terra, ao longo dos tempos, passou por eras glaciais, mudanças geográficas e
climáticas naturais. Apesar das adversidades, o homem conseguiu adaptar-se
à vida no Ártico. Os esquimós, com suas diversas tribos, desenvolveram uma cultura
rica e diversificada na região polar norte. A Antártica é habitada por microor-
ganismos, plantas, fungos, peixes, mamíferos, aves como o pingüim (o morador
mais conhecido) e pesquisadores de vários países que estudam a região polar sul.
As duas regiões polares influenciam diretamente  condições climáticas da terra. Sua
biodiversidade despertou a cobiça de exploradores, que quase extinguiram
algumas espécies. A localização geográfica estratégica e a reserva de água doce
são alguns fatores que impulsionaram a criação de instrumentos legais para a
preservação de ambas. Isso inspirou pesquisadores, motivou a união de nações
para a realização de expedições e, mais tarde, estimulou a criação do Comitê
Internacional de Ciência Ártica e do Tratado da Antártica. O Brasil, por estar
localizado geograficamente próximo ao continente gelado, sofre constantes
influências climáticas. E, por entender que só com ações conjuntas é possível salvar
o planeta, instalou a base de pesquisas Estação Antártica Comandante Ferraz,
na Baía do Almirantado da ilha Rei George no Arquipélago Shetland do Sul, onde
vem desenvolvendo projetos de relevância nacional e internacional. O quarto
Ano Polar Internacional estimula o desenvolvimento de projetos de pesquisas
que podem mostrar caminhos para diminuir o aquecimento global, melhorar
e manter as condições ambientais, preservando a beleza e as condições de vida
para as gerações futuras. 
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INTRODUÇÃO

O planeta Terra passou por uma brusca queda de temperatura há cerca de
1 milhão de anos. Tudo indica que isso ocorreu porque o verão não gerou
calor suficiente para derreter as camadas de gelo que se formaram durante o
inverno. Como resultado, o gelo acumulado nas montanhas se desprendeu,
carregando muita argila e outros compostos, provocando desgastes nas
rochas. Grande parte da região norte ficou coberta por uma espessa camada
de gelo. Esse acontecimento foi o marco do período glacial.

O planeta inteiro foi afetado pelas eras glaciais. Os únicos seres que con-
seguiram sobreviver nesse período foram animais com grande quantidade de
pêlos, como o rinoceronte lanoso, os primitivos antílopes e alguns mamutes.

Ocorreram quatro eras glaciais: Glaciação de Gunz, há cerca de 700 mil
anos; Glaciação de Mindel, há cerca de 500 mil anos; Glaciação de Riss, há
cerca de 300 mil anos; Glaciação de Wurm, há cerca de 150 mil anos.

Na Groenlândia, ainda é possível encontrar grande parte do gelo formado
nesse período, fato que comprova a veracidade das eras glaciais. É motivo de
especulação para os cientistas, até os dias de hoje, a razão ou razões do res-
friamento da crosta terrestre. Alguns afirmam que a causa das eras glaciais
foi a alternância entre o período de calor e o de frio. Ao que tudo indica, o
planeta Terra está às vésperas de uma nova era glacial, já que em média expe-
rimenta 10 mil anos de era quente a cada 90 mil anos de era de gelo. A ação
humana que utiliza os recursos da natureza de forma irresponsável está
acelerando o período interglacial, contribuindo para o aquecimento global.

ÁRTICO

HISTÓRIA, GEOGRAFIA E POPULAÇÃO

Segundo relatos históricos, alguns grupos de homens de Neanderthal
viveram nos limites do Ártico de forma primitiva. 

Os primeiros humanos que habitaram o Ártico estabeleceram-se na
tundra do Alasca, há cerca de 2,5 mil anos. Eles eram a chamada Cultura de
Dorset.  Ao que tudo indica, esses povos alcançaram o Ártico ao atravessarem
o Estreito de Bering em uma era glacial. Outro grupo com características
parecidas com a dos Dorset eram os da cultura de Thule. 

Fabiano da Cunha Ferreira
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Atualmente, os povos que habitam a região ártica são conhecidos coleti-
vamente como esquimós, apesar de estarem divididos em diversas tribos.
Além dos esquimós, alguns europeus conseguiram se fixar no Ártico, como
os vikings e os monges irlandeses. 

Em 982, o viking Eirik, o Vermelho, constrói o povoado Eiriksfjord
(fiord de Eirick), Groenlândia. Seus moradores morreram de frio. Após esse
acontecimento, muitos navegadores deixaram de se aventurar por terras ao norte.

Em 1818, John Franklin é enviado pela marinha real britânica para
explorar o Ártico, em busca da passagem noroeste; mas, em 1827, retorna à
Inglaterra sem encontrá-la. Em 1845, comandando o navio Erebus e Terror,
faz nova tentativa. Os navios congelaram, e a tripulação de 134 oficiais morreu. 

Lady Jane Franklin, mulher de Franklin, organizou por conta própria uma
expedição liderada por Francis McClintock, que em 1857 confirmou sua morte.

As passagens noroeste e nordeste foram descobertas por McClure e por
John Rae. Foi o norueguês Roald Amundsen o primeiro a atravessar de navio
uma das passagens. Após a morte de Franklin, Robert Peary e Frederick Cook
iniciam a corrida para o Pólo Norte. Peary saiu de Nova York navegando
a bordo do Roosevelt, e alcançou o Pólo Norte em 6 de abril de 1909. Cinco
dias depois que as notícias de que Peary chegara à Nova York, Cook anuncia
que estivera no Pólo Norte um ano antes. A maioria dos especialistas afirma
hoje ter sido Peary o primeiro homem a alcançar o Pólo Norte.

A região ártica é constituída de terras e mares que se estendem do Círculo
Polar Ártico até o Pólo Norte. Abrange, além do oceano Glacial Ártico e suas
ilhas, as porções setentrionais da Europa, Ásia e América. Na teoria, limita-se
ao sul do Círculo Polar Ártico; na realidade, o limite vai um pouco além.

O Ártico divide-se, geologicamente, em Escudo Canadense, base de todas
as terras árticas canadenses, exceto parte das ilhas Queen Elizabeth, e avança
pela Baía de Baffin, que inclui grande parte da Groenlândia; Escudo Báltico,
formado pela Finlândia, Escandinávia setentrional e norte da Rússia; Escudo
de Angara, situado entre os rios Khatanga e Lena no norte da Sibéria; Escudo
de Kolima, no noroeste da Sibéria.

O clima é rigoroso. Caracteriza-se por longos períodos de frio constante,
seguidos de curtos verões. As temperaturas variam de -20°C a -50°C. No
verão, o sol nunca se põe. No inverno, o sol nunca aparece.
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A região caracteriza-se pela grande quantidade de icebergs. As placas de
gelo costumam deslocar-se devido às correntes marítimas que se movimen-
tam debaixo do oceano Glacial Ártico. O relevo é constituído por planícies e
planaltos ondulados.

Percorrendo a região ártica, observa-se uma das mais amplas e uniformes
culturas do mundo – a esquimó: os inuits, lapões, tribos eurasianas, samoiedos
e Iacutos –, com 4 milhões de indivíduos. 

Fisicamente os esquimós apresentam olhos pretos, pequenos e selvagens;
crânio na forma piramidal; nariz saliente; boca pequena; lábio inferior mais
grosso que o superior; barba forte e abundante; cabelos pretos ou loiros, com-
pridos, ásperos e emaranhados; pele clara são baixos com tendência à obesidade.
Abrigam-se em iglus, que os mantêm aquecidos e protegidos.

A principal fonte alimentícia dos esquimós baseia-se na caça e coleta de
ovos de aves aquáticas. Vestem-se com um par de botas, meias, calças, jaqueta
e sobretudo, geralmente feitos com pele de animais.

A religião é baseada na adoração da sublime anciã Sedna, que mora
no fundo do mar e lhes envia animais marinhos para o sustento. Suas crenças
também estão ligadas aos gnomos e duendes. Acreditam que os gnomos são
guardiões dos minerais, com capacidade de transformar rocha em cristal. A
morte é temida, pois acreditam que, ao morrerem, um fantasma é liberado do
corpo físico. 

ECONOMIA E POLÍTICA

Cinco países têm litoral no oceano Ártico: Noruega, Rússia, Estados
Unidos, Canadá e Groenlândia. Por volta de 1950, já haviam dividido o Ártico
entre si, cada nação ficou com sua parte litorânea e o Pólo Norte.

Os europeus vinham, freqüentemente, explorar a região matando baleias,
focas e todo tipo de animal com pele que apresentasse bom preço. No século
XX, começaram a explorar petróleo, gás natural e certos minérios. Em 1971,
os esquimós do Alasca, Canadá e Groenlândia se uniram e fizeram um acordo
com o governo americano para receber um bilhão de dólares e 10% do terri-
tório do Estado. Em troca, o governo tinha a liberdade de explorar a região.

Em 1990, foi criado o Comitê Internacional de Ciência Ártica, com obje-
tivos científicos de exploração e conservação da região.

Fabiano da Cunha Ferreira
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A pesca é uma importante atividade econômica, principalmente na
Groenlândia, que possui um porto para atender à demanda, no mar de
Barents (Islândia), no nordeste da Sibéria (Rússia) e do Alasca (EUA).

A madeira é explorada no vale do rio Mackenzie (Canadá), no norte da
Noruega e Finlândia. Exploram-se também petróleo, chumbo, zinco, ouro,
diamantes e sal marinho. No norte da Rússia, desenvolve-se a criação de renas,
com o aproveitamento da carne, pele e chifres. Todos esses produtos são
comercializados, além dos produtos da caça de mamíferos marinhos.

Outro fator em desenvolvimento é o turismo. É cada vez maior a demanda
de turistas para conhecer os costumes e tradições dos povos árticos. As esplên-
didas auroras boreais, o sol da meia-noite e o hotel de gelo na Suécia são
atrações inigualáveis.

BIODIVERSIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O Ártico, rico em biodiversidade, é alvo de estudos dos cientistas. O bioma
formado pela tundra, que congela no inverno e se desenvolve no degelo, é
composto por espécies como os musgos, os liquens, gramíneas, pequenos
arbustos, capins, plantas rasteiras e herbáceas. Não há árvores. Possui grande
quantidade de lagos e uma imensidão de flores com cores vivas.

A fauna ártica é de grande riqueza: abriga animais como o mocho-das-
neves, as renas-da-sibéia, o urso-polar, a batuíra, a gaivota-kittiwake, a
raposa-ártica, o caribu, o boi-almiscarado, o alce, o lobo-cinzento, o lince, o
cão-pescador, o lemingue, o glutão, o mergulhão-da-garganta-preta, as alcas,
o pato-ártico, os fradinhos, a foca-cinzenta, o bacalhau, o salmão, a foca-da-
groenlândia, a baleia-branca, a foca-de-bigodes, a morsa, o maçariquinho, as
águas-vivas, Euaugaptilus hyperboreus, espécie de crustáceo microscópico, as
anêmonas-do-mar e os pepinos-do-mar. No verão, a tundra ártica é invadida
por moscas e mosquitos. 

Apesar da grande dificuldade de acesso à região, o homem vem explo-
rando os recursos animais, exterminando algumas espécies. O principal fator
de desequilíbrio ambiental, no Ártico, é o aquecimento global. O calor em
excesso está causando rápido degelo, provocando uma interferência no ciclo
reprodutivo de algumas espécies e a precariedade de alimentos.
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Beleza e Mistérios do Norte

Na Antigüidade, quando nem se
suspeitava que o sol emitisse matéria,
a ocorrência de uma aurora polar era
sinal da ira divina, prenúncio de ca-
tástrofes e guerras, castigo certo.
Em 1621, um homem que investi-
gava o movimento dos astros come-
çou a explicar o que antes apenas
apavorava a humanidade. Por algum
motivo ainda desconhecido, a lumi-

nosidade noturna quase sempre ocorria no norte da Europa, e o fenômeno
foi batizado de "aurora boreal" (de Bóreas, o deus grego do vento norte), por
Galileu Galilei, sábio italiano.

É um fenômeno luminoso produzido por partículas energizadas vindas do
sol. São prótons e elétrons que, viajando a 1,4 milhão de quilômetros por
hora, penetram pelas linhas magnéticas da terra, criando os mais variados
efeitos luminosos. Esse fenômeno só é visualizado à noite.

ANTÁRTICA

HISTÓRIA

Em 1520, Fernão de Magalhães realizou a primeira viagem de circunave-
gação da Terra. Descobriu que havia uma ligação entre os oceanos Pacífico e
Atlântico, que passou a chamar “Estreito de Magalhães”. 

A Península Antártica e as ilhas próximas começam a ser exploradas em
1820 pelo almirante russo Fabian Von Bellingshausen, pelo capitão britânico
Edward Bransfield e pelo caçador de focas americano Nathaniel Palmer. Em
1823, o caçador de focas James Wendel penetra até 72° sul no Mar de Wenddell,
a leste da Península Antártica. Somente em 1831, John Biscoe realiza uma
circunavegação, supondo a existência do Continente Austral.

Entre 1898 e 1899, Andrien de Gerlache e sua equipe realizam a primeira
invernagem e os primeiros estudos da região. Dentre os integrantes da tripu-
lação, destacam-se Henryk Arctowski, químico, geólogo e meteorologista,
e Roald Amundsen, imediato de Gerlache, responsáveis pela primeira obser-
vação meteorológica da região.

Fabiano da Cunha Ferreira
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O norueguês Roald Amundsen alcança a Antártica em 1911, e o inglês
Robert Falcon Scott se aventura no Pólo Sul, em 1912. Chegando lá, encontra
a tenda de Amundsen, que em uma de suas cartas pede que testemunhe sua
presença na região ao rei da Noruega. A tragédia de Scott, na disputa pela
conquista do Pólo Sul, marcou tanto quanto a coragem de Amundsen. Eles
foram homenageados como heróis, dando nome à estação americana
Amunsdsen-Scott.

Outro nome conhecido na história da Antártica é o do inglês Ernest
Henry Shacketon, com a Expedição Transantártica Imperial Britânica, que
pretendia realizar uma travessia polar desde o Mar de Wenddell até o Mar de
Ross (lado oposto da Antártica).

Em 1946, os Estados Unidos realizaram a operação High Jump (Salto
Grande) na Antártica, comandada pelo almirante Richard Byrd. Entre o
período de 1949 e 1952, ocorreu a primeira expedição internacional, com a
presença da Inglaterra, Noruega e Suécia, que forneceu bases para o Ano
Geofísico Internacional, de 1° de julho de 1957 a 31 de dezembro de 1958.

O Ano Geofísico Internacional contou com a participação de 12 países:
Argentina, Austrália, África do Sul, Bélgica, Chile, França, Japão, Nova
Zelândia, Noruega, ex-URSS, Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do
Norte e Estados Unidos da América do Norte. Em 1959, esse grupo assinou
o Tratado da Antártica, estabelecendo o estatuto jurídico para a Antártica.

GEOGRAFIA

O continente Antártico está localizado na região polar austral. É com-
posto por uma massa continental localizada praticamente dentro do Círculo
Polar Antártico. É cercado pelo oceano Antártico (ou Austral), com limites
indefinidos, formado pelo encontro dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico,
ou seja, a confluência antártica.

É o quinto maior continente em extensão, com cerca de 14.200.000 km2

sendo que cerca de 98% estão cobertos de gelo. Está dividido em duas partes:
Antártica Oriental (a maior), localizada em longitude leste, e Antártica Oci-
dental (a menor), constituída por ilhas localizadas em longitude oeste. Ambas
são separadas pela cordilheira transantártica na parte continental.

O clima da Antártica é o mais rigoroso do mundo. Suas temperaturas
anuais variam de  0°C  (no verão) a  -15°C  (no inverno) na parte litorânea  e
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de -32°C (no verão) a -65°C (no inverno) no interior do continente. Segundo
relatos históricos, há registros de povos que tenham habitado a região.

O relevo da Antártica é representado pelos montes transantárticos (ou
cordilheira), que podem chegar a picos de até 4 mil metros, pela península
transantártica e por vulcões.

O estudo geológico da região evidencia uma ligação entre a Antártica e
América do Sul (Terra do Fogo), além da África, Índia e Austrália, no que se
refere à Teoria da Deriva Continental de Alfred Wegener.

O TRATADO DA ANTÁRTICA

O Tratado da Antártica foi assinado em 1959. Somente em 1961 entrou
em vigor. Estabelecia que a região fosse usada apenas para fins pacíficos,
dando ênfase a pesquisas científicas, proibição de qualquer atividade de
natureza militar, congelamento de reivindicações territoriais, proibição de
depósitos de produtos radioativos e de explosões nucleares, além da preser-
vação do ecossistema antártico.

Nos dias 3 e 4 de outubro de 1991, realizou-se a XI Reunião Consultiva
Especial do Tratado da Antártica, com a aprovação do Protocolo sobre
Proteção Ambiental para o Tratado da Antártica (Protocolo de Madri).

Esse protocolo é um complemento do Tratado da Antártica. Nele constam
27 artigos e cinco anexos que se referem à avaliação de impacto ambiental:
conservação da fauna e da flora da Antártica, eliminação e gerenciamento de
resíduos, prevenção da poluição marinha e proteção e gerenciamento de áreas.

PROANTAR – O BRASIL NA ANTÁRTICA

Em novembro de 1961, o professor Rubens Junqueira Vilella, meteorolo-
gista, foi o primeiro brasileiro a pisar no Pólo Sul. O Brasil aderiu ao Tratado
da Antártica em maio de 1975. 

O Brasil estabelece uma política antártica (Polantar). Foram criados o
Comitê Nacional para Assuntos Antárticos (Conantar) e o Comitê Nacional
de Pesquisas Antárticas (Conapa). Com essa estrutura, o governo atribuiu à
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Cirm) a tarefa de desen-
volver o Programa Antártico Brasileiro (Proantar), para estabelecer as metas
do país com relação ao continente gelado.
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O Proantar foi criado pelo Decreto no 86.830, de 12 de janeiro de 1982.
Esse programa, elaborado pelo CIRM, conta com o apoio do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT) e do Conselho Nacional de Ciência e Tecnolo-
gia (CNPq) para o acompanhamento de atividades científicas, estudo e
preservação da região Antártica.

O Grupo de Avaliação Ambiental (GAAm) do Proantar é responsável pela
avaliação dos impactos gerados pelo Brasil no ambiente antártico e cumpre as
diretrizes estabelecidas no Protocolo de Madri.

Após assinar o Tratado da Antártica, o Brasil assumiu o compromisso de
cumprir e respeitar as normas, desenvolvendo pesquisas científicas na Antár-
tica por meio do Proantar, desde 1982, nas áreas de ciências da terra, ciências
da atmosfera e ciências da vida.

Todas as atividades desenvolvidas na Antártica são realizadas na Estação
Antártica Comandante Ferraz (EACF) e a bordo do navio de apoio oceano-
gráfico Ary Rongel, substituto do Barão de Teffé.

ESTAÇÃO ANTÁRTICA COMANDANTE FERRAZ (EACF)

A primeira expedição do Brasil à Antártica realizou-se no verão de 1982/
1983. Os navios Barão de Teffé da Marinha do Brasil e Professor Wladimir
Besnard do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo foram
equipados com instrumentos científicos e desempenharam papel fundamen-
tal como plataforma de pesquisas para o sucesso da primeira viagem, pois o
Brasil não possuía estação científica.

Em 1983, o Brasil foi elevado à categoria de Parte Consultiva do Tratado,
com direito à voz e voto para decidir sobre as atividades e o futuro do conti-
nente branco. Um ano depois (1984), pela qualidade dos resultados obtidos
na expedição, foi aceito como membro pleno do Comitê Científico de
Pesquisas Antárticas (SCAR), órgão internacional que promove e coordena a
ciência antártica.

Em 6 de fevereiro de 1984, foi inaugurada a estação modular Antártica
Comandante Ferraz, localizada na Baía do Almirantado da ilha Rei George,
no arquipélago Shetland do Sul. 

Atualmente a estação não é mais modular, possui diversos compartimentos
com variadas dimensões construídas em aço carbono corrugado. A estação é
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bem equipada, acomoda 58 pessoas, possui desde uma sala de estar até um
centro cirúrgico.

Dentre os projetos desenvolvidos, destacam-se os seguintes: Regeneração
hepática em peixes antárticos; Metabolismo nitrogenado em peixes antárti-
cos; Estudo bioquímico da flora antártica – “Projeto Algas”; Estudo dos gases
minoritários na Antártica; Sedimentação glacial terciária na Ilha Rei George,
Ilhas Shetland do sul, Antártica; Meteorologia na EACF.

INTERESSES DO BRASIL NA ANTÁRTICA

O Programa Antártico Brasileiro é uma das grandes conquistas nacionais,
pois as pesquisas realizadas têm proporcionado ao Brasil a oportunidade de
participar de reuniões que dizem respeito ao continente, além de ampliar
conhecimentos fundamentais sobre fenômenos naturais que afetam o planeta.

Os interesses do Brasil no continente antártico dividem-se em quatro
áreas: 1) interesse estratégico: devido à grande desordem mundial sujeita a guer-
ras e crises a qualquer momento, esse continente assume o papel eminente-
mente estratégico para rotas marítimas, pois a passagem entre os oceanos
Atlântico e Pacífico pode ser efetuada pelo canal do Panamá ou pelo estreito
de Drake. Essa localização geográfica favorece estratégias militares e econômi-
cas; 2) interesse científico: o Brasil localiza-se nas proximidades da região polar,
é influen-ciado pelos fenômenos naturais, e as pesquisas científicas realizadas
favorecem sua participação como membro do SCAR, com direito a participar
de projetos científicos globais; 3) interesse econômico: as pesquisas indicam que
a Antártica pode concentrar grandes reservas de petróleo e outros minerais.
Porém o maior interesse (de todas as nações) é a imensa reserva de água doce
que a Antártica representa, além dos recursos oferecidos pelo mar como, o
krill (Euphausia superba), uma espécie de crustáceo; 4) interesse específico brasileiro:
o interesse do Brasil em estudar a Antártica concentra-se nas pesquisas
meteorológicas, exploração de recursos minerais e pesquisa das calotas polares,
tráfego marítimo, além do interesse político em promover intercâmbios
científicos, tecnológicos e comerciais.

ATIVIDADES ECONÔMICAS

Após a sua descoberta, as viagens destinadas à Antártica baseavam-se no
interesse econômico da exploração ilegal do óleo de baleia, além da caça da
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foca, do elefante-marinho e do krill. Essa exploração causou graves transtornos
aos ecossistemas locais. Hoje essas práticas são proibidas.

O turismo começou no fim da década de 1950 e vem se tornando um
importante recurso econômico para a região. Os benefícios derivados do
turismo responsável baseiam-se em expedições que estimulam uma conduta
consciente em ambientes naturais. Anualmente, a Antártica recebe cerca de
30 mil turistas. Para manter o controle ecológico da região com relação às
visitas turísticas, foi criada a Associação de Operadores de Turismo Antártico
(Iaato), que têm o objetivo de orientar os visitantes.

BIODIVERSIDADE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Por ser a Antártica o continente mais frio do mundo, possuir escassez de
solo, pouca insolação e extrema secura ambiental, predomina a pobreza
biológica na região. A biodiversidade divide-se em quatro domínios: terrestre,
lacustre, marítimo e costeiro.

a) Ambientes Terrestre e Lacustre

Microorganismos: podem ser procariotes. como as arquéias, e bactérias
eucariontes, como os fungos filamentosos, leveduras e vírus. 

Plantas e fungos: representam a flora antártica algumas algas como a Prasiola
crispa (alga macroscópica) e Criobiontes (alga microscópica), 250 espécies de
liquens, 60 espécies de musgos e duas pequenas herbáceas, a Deschampsia
antártica (uma gramínea) e o Colobanthus quitensis (uma cariofilácea). 

b) Ambientes Marítimo e Costeiro

Microorganismos: os principais grupos de microorganismos encontrados
no Oceano Antártico são as microalgas, bactérias heterotróficas, arquéias e
protozoários. 

Fitoplâncton: (organismos unicelulares microscópicos 2 – 200 µm –
micrômetros) constituem as microalgas azuis e vermelhas. 

Zooplâncton: é um dos componentes do plâncton, constituídos por inver-
tebrados. Divide-se em holoplâncton (plâncton permanente), caso do krill, e
merôplancton (plâncton temporário), larvas de invertebrados marinhos ben-
tônicos que somente em uma fase da vida são planctônicos. 
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Peixes: existem milhões de peixes isolados nos mares austrais. Dentre eles,
destacam-se o peixe-gelo de nadadeira negra (Chaenocephalus aceratus), baca-
lhau das rochas marmoreado (Notothenia rossinii), bacalhau das rochas de
barriga amarela (Notothenia coriiceps), merluza negra ou merluza da Patagônia
(Dissostichus eleginoides), cavala-do-gelo (Champsocephalus gunnari), peixe
prateado antártico (Pleuragramma antarticum) e peixe-vermelho do gelo
(Parachaenichthys charcoti). 

Aves: os pingüins são as aves que melhor representam a Antártica. Existem
sete espécies de pingüins, sendo as mais conhecidas o pingüim imperador
(Aptenodytes forsteri) e o pingüim antártico (Pygoscelis antártica). Outras espé-
cies de aves da Antártica são as gaivotas-rapineras (Catharacta sp.), o gaivotão
(Larus dominicatus), trinta-réis-antártico (Sterna vittata), pomba antártica
(Chionis alba), os albatrozes e os petréis (Procellariiformes) e o biguá-de-olhos-
azuis (Phalacrocorax atriceps). 

Mamíferos marinhos: trata-se de um grupo diverso quanto a suas origens,
formas e às especializações. O grupo na Antártica divide-se em pinípedes
(leões-marinhos, lobos-marinhos, focas e morsas); cetáceos (baleias e golfinhos),
alguns residentes, como o golfinho-ampulheta e a baleia-bicuda-de-Arnoux,
outras migratórias, como a baleia-jubarte, baleia-azul, baleia-fin, baleia-sei,
baleia-minke e alguns cachalotes (baleia de “dentes”), além da orca. 

Organismos bentônicos: representam um grupo de organismos vivos que
vivem associados no fundo de qualquer ambiente aquático, especificadamente
na zona costeira. Os Bentos (tais como os anfípodas) atuam como fonte de
alimento para outros organismos, além de auxiliar na mobilização de nutrientes
e carbono.

A região antártica é a maior do mundo em biodiversidade protegida.
O equilíbrio do ecossistema baseia-se em um processo evolutivo e adaptativo.

A vida na Antártica é muito frágil e suscetível
às mudanças globais. Os organismos adaptados
a temperaturas baixas são vulneráveis ao aqueci-
mento global. A reprodução do fitoplâncton
(base da cadeia alimentar) é inibida por raios
UV-B, que ultrapassam a barreira protetora da
camada de ozônio.
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Se a Antártica é preservada hoje, é porque foram criados mecanismos para
isso. Quando os primeiros homens avistaram uma grande quantidade de
baleias, focas e lobos-marinhos, a caça foi em massa. O curso da história da
Antártica mudou com a recuperação de danos passados, um exemplo disso é
a recuperação das populações de lobos-marinhos, possibilitada pela atuação
de projetos de preservação ambiental desenvolvidos na região.

A preservação do ambiente antártico conta com a colaboração de diversos
grupos ambientalistas e protocolos internacionais: IWC, International Whaling
Commission (Comissão Baleeira Internacional); ATCM, Antarctic Treaty
Consultative Meeting (Reunião das Partes Consultivas do Tratado da Antártica);
CCAS, Convenção para a Conservação das Focas Antárticas; CCAMLR,
Convention for the Conservation of Antartic Marine Living Resources
(Convenção para a Conservação dos Recursos Marinhos Antárticos); Protocolo
de Madri, que define duas categorias de áreas protegidas: Áreas Antárticas
Especialmente Protegidas (ASPA) e Áreas Antárticas Especialmente Geren-
ciadas (ASMA).

Esses grupos de preservação do ecossistema antártico evitam a exploração
ilegal de recursos vivos, pesca, exploração de recursos minerais e energéticos,
além de estudar a introdução de espécies exóticas e invasoras na região (espécies
que migram, como o maçariquinho), bioprospecção (exploração de microor-
ganismos, plantas e animais como recursos genéticos e bioquímicos comer-
cialmente valiosos), poluição dos oceanos, radiação UV e ozônio. A vida na
Antártica e suas influências no planeta Terra também são seu objeto de estudo.

BELEZA E MISTÉRIOS DO SUL

O navegante inglês James Cook, desco-
bridor da Austrália, presenciou no oceano
Índico a aurora de Galileu, mas na direção do
Pólo Sul. Chamou-a de aurora austral. A partir
daí, ficou claro que ela não pertencia exclusi-
vamente ao norte, mas às duas regiões polares
do planeta. Veio daí o nome aurora polar. 

As auroras polares podem surgir na forma de manchas, ralos, arcos, faixas ou
véus. Umas têm movimentos suaves, outras pulsam, formando um quadro
mutante. Ocorrem sempre a cem quilômetros do solo.
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CRISES AMBIENTAIS

CAPITALISMO MUNDIAL: ECONOMIA VERSUS MEIO AMBIENTE

O homem passou por diversos processos de aperfeiçoamento que mar-
caram a história do planeta Terra. Entre as transformações socioeconômicas,
ocorreu a Revolução Industrial, iniciada na Europa a partir de 1750, que
gerou o grande impacto global com a invenção da máquina que substituiu a
produção artesanal e manufatureira, dominando o mundo por completo. 

Hoje é possível ter uma visão mais ampla das conseqüências geradas pela
Revolução Industrial: a) econômica: tem como principal foco o capitalismo.
Valorizou a industrialização e o desenvolvimento tecnológico e científico;
b) social: contribuiu com a geração de empregos, valorização da mão-de-obra,
dos meios de produção e da globalização. Ao mesmo tempo, destaca a
exclusão social, que em parte é conseqüência da dificuldade de acompanhar
a modernização; c) ambiental: o consumismo desencadeado a partir da
Revolução Industrial, o avanço tecnológico dos meios de produção e a
universalização da mídia na era da globalização estão causando desgaste
ecológico, pois é cada vez maior a produção de lixo e a emissão de gases
poluentes gerados pelo mundo capitalista.

A partir dos dados anteriores, fica fácil concluir que a economia mundial
está desequilibrando o meio ambiente. Existem dados que confirmam que,
nos últimos 30 anos, o volume de lixo cresceu três vezes mais do que a pop-
ulação mundial e que, anualmente, essa população produz cerca de 30 bil-
hões de toneladas de lixo.

O excesso de lixo produzido é apenas um dos problemas que o planeta
Terra enfrenta. Existem outras formas de degradação do meio ambiente que
merecem ser destacadas: a) poluição do ar: a queima de combustáveis fósseis
em fábricas, usinas e veículos motorizados lança no ar uma série de produ-
tos tóxicos, destacando-se o monóxido de carbono (CO), o dióxido de car-
bono (CO2), o dióxido de nitrogênio (NO2), o dióxido de enxofre (SO2), os
clorofluocarbonetos (CFCs) e o chumbo-tetraetila. A chuva ácida, a inversão
térmica, o efeito estufa e o smog fotoquímico são suas conseqüências; b) poluição
da água: a água é poluída pelo lançamento de substâncias não biodegradáveis,
como os metais pesados, plásticos e alguns agrotóxicos. As conseqüências da
poluição aqüífera são a chamada maré negra, causada pelo derramamento de
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petróleo; a eutrofização, causada pelo lançamento de esgotos, detergentes,
adubos ou fertilizantes; a poluição térmica, causada quando a água utilizada
na refrigeração de usinas que geram eletricidade é lançada em um ecossistema
aquático; c) destruição dos solos: conseqüência do uso irregular da terra.
A destruição é provocada pelo acúmulo de lixo, utilização de fertilizantes
agrícolas e pesticidas, queimadas, desmatamentos dentre outros. Como con-
seqüência, a desertificação e os deslizamentos estão em expansão mundial.

Há algum tempo, o planeta vem alertando que, se a oneomania (consumo
compulsivo) continuar, a terra não resistirá, pois sua capacidade de regenera-
ção vem diminuindo anualmente em 20%.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O AQUECIMENTO GLOBAL

A temperatura média do planeta terra gira em torno de 15°C. Isso acon-
tece porque existem gases como o dióxido de carbono (CO2), o metano
(CH4) e o vapor de água na atmosfera. Esses gases formam uma camada que
retém parte do calor que o sol lança sobre a terra. Sem esses gases, a tempe-
ratura média da terra giraria em torno dos -17°C. Esse fenômeno é conhecido
como efeito estufa.

A partir da Revolução Industrial, o homem começou a usar abusivamente
o carbono estocado durante milhões de anos sob forma de carvão mineral,
gás natural e petróleo, para gerar energia para os veículos e indústrias.
Muitas florestas, que retinham grande parte de carbono, foram destruídas
e queimadas, liberando grande quantidade de CO2 na atmosfera. Esses gases,
em grande quantidade, atingem a camada protetora da terra, tornando-a
mais espessa, retendo calor do sol, intensificando o efeito estufa. 

A preocupação com o aquecimento global é tanta, que, em 1988, foi
criado o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), que
reúne uma elite de 2.500 dos principais pesquisadores de mudanças climáti-
cas e representantes de governo do mundo. Juntos, discutem medidas a serem
tomadas com relação ao clima da Terra.

Segundo o IPCC, a temperatura da Terra subiu de 13,78 graus há um
século para 14,50 graus. Esse aumento foi o suficiente para alterar o clima em
todo o planeta. As grandes massas de gelo começaram a derreter, causando
aumento no nível médio do mar, ameaçando a vida nas zonas costeiras e ilhas
oceânicas, com a possibilidade de submergir cidades. Furacões, tufões e ciclones
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estão mais intensos. Temperaturas mínimas ficam mais altas, provocando
ondas de calor. Enchentes e secas estão mais freqüentes. Regiões com escassez
de água, como o Semi-árido, transformam-se em desertos. Todos esses fatores
contribuem para o desequilíbrio dos  ecossistemas. 

Essas são algumas conseqüências do aquecimento global. Alguns cientis-
tas acreditavam que o aquecimento global fosse causado por eventos naturais
como as erupções vulcânicas, aumento ou diminuição da atividade solar e
movimentos dos continentes. No entanto, hoje a ciência provou que as
mudanças climáticas são fruto das atividades humanas.

A Antártica está esquentando e, devido a esse aquecimento, perdeu
15.000 km2 de gelo, ao longo dos últimos 15 anos. No Ártico e no hemis-
fério norte, a situação destrutiva se repete. Como exemplo, ursos polares
estão morrendo afogados em busca de alimentos, devido ao degelo.

PROTOCOLO DE KYOTO E CONFERÊNCIAS AMBIENTAIS

O Protocolo de Kyoto é um acordo internacional que estabelece metas
de redução de gases poluentes para os países industrializados. O protocolo foi
finalizado em 1997, baseado nos princípios do Tratado da ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas) sobre mudanças climáticas, de 1992. O objetivo era
de reduzir 5% até 2012 as emissões de dióxido de carbono, baseando-se nas
emissões de 1990.

Em 2001, o presidente George W. Bush retirou-se das negociações do pro-
tocolo, advertindo que a sua implementação prejudicaria a economia do país.
Hoje os Estados Unidos são o país que mais emite CO2 no mundo (24,3%),
seguido da União Européia (15,3%) e da China (14,5%). O Brasil emite 1,3%
do CO2 mundial e é o 18° país que mais polui.

Além do Protocolo de Kyoto, a ONU realizou outras conferências para
discutir questões como desenvolvimento e meio ambiente e, ao mesmo tempo,
procurar soluções para os principais impactos ambientais globais. São as
chamadas Conferências das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambi-
ente. As principais foram: Estocolmo (1972) – Conferências das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente; Rio de Janeiro (1992) – ECO-92 – Confer-
ência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento; Olinda
(1999) – Convenção da Desertificação; Haia (2000) – Cúpula do Clima e
Aquecimento Global; Bonm (2001) – Cúpula do Clima e Aquecimento
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Global; Johannesburgo (2002) – Rio+10 – Cúpula Mundial sobre Desen-
volvimento Sustentável.

Mesmo com todo o apoio desses grupos e mesmo que as emissões de gás
carbônico se estabilizem, a temperatura da Terra vai subir 0,1 grau por
década, e a temperatura passará de 15 graus até 2040.

ANO POLAR INTERNACIONAL – API

O Ano Polar Internacional é um evento internacional e colaborativo
tendo como tema central as regiões polares. Foi proposto por Georg
Neumayer e idealizado pelo naval austro-húngaro Karl Weyprecht, embora
ele tenha falecido antes da sua primeira realização em 1882-1883.

Foram necessários sete anos para organizar o primeiro ano polar. Georg e
Karl propuseram um esforço científico coordenado, regido por observadores
dispostos a aplicar medidas geofísicas em vários locais durante o ano, com o
objetivo de proporcionar uma visão global dos fenômenos decorrentes e
possibilitar ampla interpretação dos dados coletados.

Em 1882-1883, o primeiro Ano Polar Internacional contou com a par-
ticipação de 12 nações: Império Austro-Húngaro, Dinamarca, Finlândia,
França, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Rússia, Suécia, Reino Unido,
Canadá e Estados Unidos. Promoveram-se 12 expedições ao Ártico e três
à Antártica.

No evento, esses países operaram 14 estações meteorológicas no Ártico. As
observações incluíam meteorologia, geomagnetismo, fenômenos da aurora
boreal, correntes oceânicas, estrutura e movimento do gelo e eletricidade
atmosférica. Diversos dados foram obtidos, possibilitando a comparação e
compreensão da variabilidade climática na história e o acompanhamento das
mudanças ambientais nas regiões polares.

Uma tragédia marcou o primeiro Ano Polar: 17 dos 24 americanos das
expedições ao Ártico morreram de frio e fome. Um dos navios com provisões
perde-se ao longo do percurso, fato que motivou atitudes canibalescas. Os
sobreviventes se alimentaram com a carne dos companheiros mortos.

Após a I Guerra Mundial, cientistas e engenheiros motivados por fenô-
menos inexplicáveis dedicam-se aos estudos da geofísica eletrônica terrestre. 
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O segundo Ano Polar Internacional em 1932-1933 focalizava projetos
para melhorar a previsão do tempo, transporte aéreo, marítimo e terrestre.
Quarenta e quatro nações participaram do evento. O centro de pesquisa
comandado pela Organização Meteorológica Mundial analisou os dados.

Na década de 1950, com a disponibilidade de foguetes e sismógrafos, o
cientista norte-americano Lloyd Berkner propôs o terceiro Ano Polar Interna-
cional. Como a proposta de estudos dos pólos estava mais direcionada ao
estudo da geofísica, o Conselho Internacional para a Ciência mudou o nome
para Ano Internacional da Geofísica, de julho de 1957 a dezembro de 1958.
Sessenta mil pesquisadores de 66 países participaram. Sensibilizar a sociedade
civil e organizações governamentais para o estudo da estrutura, da composição,
das propriedades físicas e dos processos dinâmicos da Terra foi o objetivo.

O quarto Ano Polar Internacional, programado para o período entre
março de 2007 e março de 2009 é organizado pelo Conselho Internacional
(ICSU) em conjunto com a Organização Meteorológica Mundial (WMO).

Seu objetivo é desenvolver pesquisas científicas interdisciplinares
direcionadas para o conhecimento dos processos ambientais nos pólos,
as teleconexões destas regiões com o resto do planeta, a biodiversidade e a
capacidade adaptativa dos organismos que habitam a Antártica.

Dessa vez, 63 nações participam com 227 projetos de alta qualidade
científica com investigações laboratoriais até 2011. O SCAR definiu as linhas
de base que se desenvolverão no quarto API.

Pela primeira vez, haverá a participação direta de pesquisadores brasileiros
de mais de 30 universidades públicas e privadas e de centros de pesquisa em
11 projetos no quarto Ano Polar Internacional. O Brasil focalizará as análises
no continente Antártico, onde possui o navio Ary Rongel, destinado a
pesquisas oceanográficas, e a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF),
que concentra os laboratórios para pesquisas na área biológica.

O acompanhamento das atividades científicas brasileiras será pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), por intermédio da Secretaria
de Pesquisas e Desenvolvimento (Seped), cujo secretário é o coordenador do
Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas (Conapa).

O MCT/CNPq apóia os seguintes projetos: Estudo dos Oceanos do
Hemisfério Sul para Entendimento de Tópicos da Mudança Global; Expe-

Fabiano da Cunha Ferreira

LIVRO DIA CIENCIAOK  12.11.07  11:10  Page 118



dição Nacional Multidisciplinar ao Manto de Gelo Antártico; Monitora-
mento da Dinâmica do Permafrost e Mapeamento da Camada Ativa e Crios-
solos as Antártica Marítima no Cenário de Aquecimento Climático Global;
Uma Comparação entre os Oceanos Ártico e Antártico; Vida Marinha Antár-
tica: Biodiversidade em Relação à Heterogeneidade Ambiental na Baia do
Almirantado, Ilha Rei George e Áreas Adjacentes; Estudo da Mesosfera,
Estratosfera e Troposfera Antártica e suas Conexões com a América do Sul;
Mamíferos Marinhos como Plataformas de Monitoramento Ambiental de
Pólo a Pólo;  Estudo da Separação entre a Antártica e a América do Sul: suas
implicações geológicas e biológicas, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É indiscutível a importância do Quarto Ano Polar Internacional para a
preservação do planeta. O aquecimento global está acelerando o desgelo dos
pólos, elevando o nível do mar, fato que pode alterar a disposição geográfica dos
continentes e afetar os ecossistemas marinhos e terrestres. As mudanças climá-
ticas e o desequilíbrio ecológico em grande escala inviabilizariam a vida na Terra.

Os fatores anteriormente citados mobilizaram 63 nações que desenvol-
verão 227 projetos, no período de março de 2007 a março de 2009, na Antártica
e no Ártico.

As pesquisas desenvolvidas nos pólos ajudam a entender as mudanças,
fundamentam políticas governamentais de preservação ambiental e justificam
as ações promovidas por  ONGs (organizações não-governamentais) em prol
da preservação do meio ambiente.

O planeta não está conseguindo reabastecer os recursos naturais na mesma
velocidade que a oneomania dos homens vem exigindo. O desenvolvimento
sustentável se mostra como o caminho viável para retardar as catástrofes
terrestres. O estímulo às pesquisas de energias limpas, as técnicas de reapro-
veitamento de lixo e a educação para um consumo consciente são ações que
podem ajudar.

Os estudos realizados nos pólos confirmam a necessidade da transição
rápida a atitudes fundamentalmente novas; atitudes de respeito e integração
ecológica poderão evitar as previsões catastróficas que os cientistas vem fazendo.
O cuidado com a natureza é imperativo nesse momento de transição da Terra.
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O homem se aliou às máquinas e esqueceu sua ligação com a natureza. A
Carta da Terra de maio de 2000 alerta:

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa
época em que a humanidade deve escolher o seu futuro... somos uma
família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum.
Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global,
baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na
justiça econômica e numa cultura de paz....

Só a união entre as nações pode promover a integração de conhecimentos
científicos que acelerem a descoberta de novas informações e o desenvolvi-
mento de técnicas que auxiliem  a regeneração do planeta Terra, preservando
a beleza e as condições de vida parra as gerações futuras.
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APRESENTAÇÃO

Tomamos conhecimento do Concurso de Trabalhos Escritos e Desenhos:
Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento por intermédio de uma professora de
biologia do quadro docente da escola onde estudamos. Comunicou a toda a
sala,  em junho. Pela informação prestada, despertou-nos o desejo em participar
desta iniciativa da UNESCO em parceria com outras entidades, por causa do
tema em questão: “Ciência e vida nas regiões polares: equilíbrio para o planeta”,
questão das mais preocupantes, atualmente, em nosso planeta. Em seguida,
procedemos às pesquisas em busca de informações sobre o assunto. De posse
de material selecionado, passamos à construção deste trabalho.

Os pontos explorados são a topografia dos pólos, destacando os meios sil-
vestres, a situação atmosférica atual e futura, efeitos provenientes da perda da
Antártida e do Ártico, algumas soluções a médio e longo prazo buscadas pelo
homem no intuito de salvar o que ainda resta dos continentes gélidos. Antes
que seja tarde demais!

(IRRISÓRIOS) PÓLOS: BASES IMPORTANTES
PARA O EQUILÍBRIO AMBIENTAL

E O DEGELO COMEÇOU

No meio ambiente, sempre existiu equilíbrio entre fauna e flora, quebrado
a partir do momento em que o homem conseguiu se sobrepor às “leis da
selva”, passando a desrespeitá-la, com a desculpa de que está em busca de uma
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melhor qualidade de vida da sua espécie, deixando de pensar nas outras, ou,
até mesmo, excluindo-as do mundo.

O preço para se obter o que o homem considera ideal para uma “boa vida”
é a destruição da biodiversidade, sem pensar nos limites ou nas conseqüências
das ações para alcançar os seus objetivos. É um preço caro. E o troco? Degradante.

Tendo o poder de modificar o ambiente em que se encontra de acordo
com os seus interesses e ambições, na verdade está movido por pensamentos
egoístas e individualistas, em detrimento da promoção do bem social, e as
conseqüências acarretam danos ao equilíbrio ecológico. Os fenômenos atual-
mente ocorridos no Planeta comprovam isso: a destruição da biodiversidade
pelos gases nocivos lançados na atmosfera; o desmatamento na litosfera; o lan-
çamento de lixo e esgoto na hidrosfera. O Planeta começou a aquecer desde
1860 e nunca mais parou. Desde 1980, o que se vê é uma tendência de aumento
do calor.

Na atmosfera, por meio da disseminação de gases danosos, como o gás
carbônico (CO2), metano e clorofluorcarbono (CFC), provenientes das
fumaças expelidas de fábricas, indústrias, veículos automotivos, queima de
combustíveis fósseis e produtos químicos usados na agricultura, entre outras
fontes poluidoras, fenômenos de alto risco à vida global são evidenciados.
A ciência e a tecnologia apontam, por exemplo, os mais conhecidos, denomi-
nados Efeito Estufa e Buraco de Ozônio. O primeiro atua como um manto,
grande o suficiente para cobrir toda a Terra e impedir que parte dos raios do
sol volte ao espaço, gerando mais calor, funcionando como uma estufa.
O segundo ocorre principalmente na camada de ozônio, responsável em
filtrar os raios ultravioletas (UV) do sol. Quanto mais destruída, mais raios
UV chegam à superfície da Terra, elevando a sua temperatura. Essa é a expli-
cação científica básica que definiu o aquecimento global, preocupação
universal.  

Na litosfera, existe a deterioração da fauna e da flora decorrente das trans-
formações radicais devido a queimadas, desmatamentos, nivelamento do solo
e urbanização.

Na hidrosfera, há o contínuo despejo descontrolado de dejetos, produtos
tóxicos, substâncias químicas de higiene, embalagens e outros. Esses escoa-
mentos causam desequilíbrio no sistema marinho e precisam de semanas,
meses, anos ou até séculos para se decomporem.

Filipe Souza Martin Bernal
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DEGRADAÇÃO DOS PÓLOS: O QUE NÃO FICA

Todos esses problemas, direta ou indiretamente, atingem várias regiões,
especialmente os pólos, principais vítimas do desenvolvimento humano. 

O Ártico é uma região bastante despovoada e das mais geladas do globo.
A sua área é de extensão continental e se estende ao redor do Pólo Norte.
Abrange o oceano Glacial Ártico e suas ilhas  e regiões mais setentrionais da
Europa, Ásia e América.  

As terras árticas desenvolveram-se em torno de quatro escudos de antigas
rochas cristalinas. O escudo Canadense é o maior deles e  constitui a base de todas
as terras árticas canadenses, à exceção parte das ilhas Queen Elizabeth. A maior
parte da Groelândia também lhe pertence. O escudo Báltico concentra-se no
centro da Finlândia. O escudo de Angara situa-se entre os rios Khatanga e Lena,
no norte da Sibéria central, e o de Kolima encontra-se no nordeste da Sibéria. 

Com fortes riquezas naturais, no mar e na terra, a região ártica é detentora
de algumas das maiores unidades populacionais em comércio de peixe,
grandes reservas de petróleo e gás, com importantes depósitos minerais e de
madeira. Por isso, sofre intenso detrimento com a exploração descontrolada
por fábricas, indústrias, turismo e práticas comerciais.

A Antártida apresenta duas dimensões: a maior, a Antártida Oriental, de
tamanho correspondente ao da Austrália, e a menor e mais acidentada, a
Antártida Ocidental, construída por ilhas. É o quinto continente de maior
extensão territorial, aproximadamente 14,2 milhões de km2, uma das regiões
mais desabitadas e congeladas da Terra, e contém mais de 90% de todo o gelo
do mundo. Mas, ao mesmo tempo, em que é desprezível para o desenvolvimento
humano, ela é uma extraordinária fonte de pesquisa geológica para cientistas,
historiadores, arqueólogos e outros que tentam descobrir a vida como era no
passado, mais exatamente no que diz respeito ao estado atmosférico. De origem
vulcânica, a Antártida Oriental é formada de ilhas elevadas mergulhadas em
capas de gelo que chegam a 4 mil metros de espessura.

Os cientistas já suspeitavam que as geleiras na península Antártida esti-
vessem derretendo em ritmo acelerado. A região tem sido vítima preferencial
do aquecimento global, esquentou 2º C nos últimos 50 anos, contra uma
média global de 0,7ºC no último século. O degelo atinge 87% dos glaciários
da península. 
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O Ártico e a Antártida estão situados nos extremos, respectivamente Sul
e Norte do Planeta, onde a incidência de raios UV na superfície branca é
maior.  Devido a pouca espessura da camada atmosférica e à grande concen-
tração de CO2 emitido pelo maior agente poluidor do mundo – o homem –,
está comprovada, cientificamente, uma estrondosa aceleração de derreti-
mento das geleiras, considerada fora do comum. As conseqüências são
dramáticas e menos previsíveis do que antes se pensava no Ártico. Sabe-se que
alguns dos impactos causados vão-se tornar visíveis primeiro nesta região,
segundo pesquisas e simulações sobre alterações climáticas. “As mudanças
que se produzem nas geleiras são tão dramáticas, que, apesar de distantes, têm
impacto mundial”, diz Gino Casassa, do Centro de Estudos Científicos de
Valdivia (CASASSA, 2003).

Um dos motivos do degelo, de acordo com as pesquisas, são as mudanças
climáticas, mas também contribuem os efeitos dinâmicos do gelo e o despren-
dimento de placas. Casassa ainda confirma que as mudanças por que passam
as geleiras são efeitos sobre o meio ambiente e da atividade humana na sua
periferia, situadas a 2.700 quilômetros de Santiago (CASASSA, 2003).

O degelo acelerado das calotas polares e das neves, julgadas até então eter-
nas, faz com que o nível dos oceanos suba, inundando as faixas territoriais
costeiras e arquipélagos. Em alguns destes locais, estão situados povoados e
cidades que têm sua existência ameaçada e, por isso, mudam de região. Isto
ocorre em regiões de latitude alta, como a Antártida, devido à atmosfera ser mais
fina nas regiões polares, com maior concentração de gases causadores do efeito
estufa e, de certo modo, por causa da natureza das correntes atmosféricas.

Pelas alterações consideráveis nas regiões polares no clima, na fauna e
na flora, as estações do ano não mais chegam e vão embora no tempo certo.
O território branco encolhe e fica mais frágil. Os poucos espécimes exis-
tentes somente nessas regiões, como ursos-polares, raposa do Ártico, focas,
baleias, elefantes-do-mar, pingüins-imperiais, coruja branca, insetos, estão
com mais dificuldade de encontrar alimento e sobreviver. As plantas propí-
cias desses confins, como alguns musgos e liquens estão desaparecendo,
embora outros estejam se multiplicando, por suportarem a mudança de
temperatura. Dentre outros desequilíbrios, o que mais se destaca é a elevação
da temperatura. 

Filipe Souza Martin Bernal
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NÍVEL DOS MARES

Pesquisas realizadas pela Nasa e divulgadas recentemente revelam que
as geleiras continentais da Patagônia, Chile e Argentina estão afinando em
ritmo acelerado e representam, agora, quase 10% da elevação global no nível
dos mares derivados das montanhas glaciais.

O aumento do nível do mar causado pelo aquecimento global já fez
uma pequena ilha desaparecer da superfície do planeta. A submersão de
Lohachara, na baía de Bengala, Índia, onde deságuam os rios Ganges e
Brahmaputra, foi o prelúdio da confirmação das previsões de climatologistas
sobre o agravamento do efeito estufa. À medida que os mares se elevam, até
mesmo nações inteiras, como as Ilhas Marshall, podem sumir. Países com
vastas planícies costeiras, como o Egito ou Bangladesh, cujo litoral já é
propenso a enchentes devastadoras, podem perder boa parte de suas terras.

Há oito anos, algumas ilhas desabitadas do arquipélago de Kribati, no
Pacífico, desapareceram sob as ondas. Pessoas que moravam em Vanuatu,
perto do local, foram retiradas de suas casas por precaução, mas esta pequena
nação ainda se mantém fora da água.

O desaparecimento gradual, mas persistente de Lohachara, porém, não tem
precedentes. No passado, o local chegou a abrigar 10 mil pessoas. O sumiço
total da ilha foi confirmado por cientistas da Universidade Jadavpur, de
Calcutá, que estudavam em Sunderbans, uma região de mangue no delta do
Ganges. A ilha é tão remota que os pesquisadores ficaram sabendo da sub-
mersão por meio de imagens de satélites. Uma ilha vizinha, Suparibhanga,
também desapareceu, bem como dois terços de outra ilha povoada, Ghoramara.
“Em questão de alguns anos ela vai ser engolida também”, diz Sugata Hazra,
coordenador do estudo (HAZRA apud LEAN, 2006). Ele prevê, por meio de
pesquisas, que há mais umas dez ilhas em processo de submersão na parte
indiana do delta e cerca de 400 tigres que vivem na área deverão morrer.
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Antes da notícia vinda da Índia, acreditava-se que as Ilhas Carteret, em
Papua-Nova Guiné, seriam as primeiras terras povoadas a submergir. Isso
pode ocorrer em cerca de oito anos. Lohachara, porém, foi a primeira ilha
povoada a sumir (LEAN, 2006).

Algumas pesquisas mostram que as fraturas na capa de gelo podem provocar
desmoronamento em larga escala, com centenas de quilômetros de extensão,
em questão de meses, a qualquer momento. Se isso acontecer, o nível do mar
poderá subir até 12 metros. A melhor comparação é o que houve 125 mil
anos atrás, antes da última era glacial. A temperatura da Terra estava em
um nível equivalente ao que pode ser atingido no fim deste século.
Naquele tempo, a redução dos gelos polares fez o mar subir até seis metros.
A península Antártida é onde se situa a maior parte das estações de pesquisa
do continente, incluindo a brasileira Comandante Ferraz. É uma área-chave
para os estudos que buscam avaliar os impactos do aquecimento global.
O recuo das geleiras da região traz água doce do continente para o oceano,
elevando o nível do mar. No último século, o aumento global foi de pelo
menos dez centímetros.

“Um estudo feito em outra região do continente antártico, a Calota Polar
Oeste, indica que o derretimento dessa capa glacial, sozinho, eleva os mares
em até dois milímetros por ano. O pesquisador Cook e seus colegas observam
que a tendência ao degelo está “migrando” e afetando glaciários mais ao sul,
áreas mais frias da península, o que é um mistério. Embora o derretimento
seja provavelmente causado pelo aquecimento global, é difícil fazer uma asso-
ciação certeira. “A rapidez da migração sugere que isso pode não ser o único fator
responsável pelo recuo das geleiras na região”, afirmam (PENÍNSULA, 2005).

O nível médio global do mar já subiu cerca de 10 cm a 15 cm no século
passado, e espera-se que o aquecimento global ocasione um aumento adi-
cional de 15 cm a 95 cm até o ano 2100 (com uma melhor estimativa de 50 cm).

Devido às regiões da Antártida e Ártica serem constituídas principalmente
por água doce em seu estado sólido, derretem com rapidez em decorrência da
elevação da temperatura irregular. Isso agrava ainda mais o desequilíbrio
ecológico mundial. A perspectiva é que novas faixas continentais sejam for-
madas, o meio ambiente sofra uma brusca e repentina mudança, fenômenos
naturais passem a ocorrer com maior freqüência, como furacões, precipitações,
enchentes, ondas de calor etc., sem mencionar que o sistema sociopolítico e
econômico não permaneça o mesmo.

Filipe Souza Martin Bernal
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“Se não fizermos nada, o aquecimento nos próximos 150 anos pode ser
suficiente para derreter a calota gelada da Groelândia, resultando em um
aumento de 3 a 6 metros no nível do mar que poderia ser catastrófico”, diz
Jonathan Overpeck, especialista em clima da Universidade do Arizona. Estu-
dos realizados na região mostram que a área coberta pelo mar congelado
diminuiu 6% entre 1978 e 1995 (OCEANO, 2002).

O derretimento acelerado das geleiras no oeste da Antártida está lançando
no mar uma quantidade de água suficiente para elevar o nível dos mares
em 0,2 milímetro por ano, um décimo da elevação total observada na Terra
(DEGELO, 2004).

Quando uma geleira começa a derreter, é difícil detê-la. Ela forma racha-
duras que levam água até o fundo e lubrificam o contato com a rocha,
fazendo com que o gelo escorregue bem mais rápido. A água e os blocos
de gelo que as geleiras lançam ao mar contribuem para aumentar o nível
dos oceanos. O principal fator para o aumento do nível do mar dos
oceanos é que eles estão esquentando cerca de meio grau nos últimos 60
anos. Como qualquer coisa que esquenta, a água se dilata, expandindo o
mar. Um mar mais alto invade praias e cidades, mas isso é só o começo.
A elevação causa uma erosão das áreas costeiras, leva água salgada aos
aqüíferos e causa sede, além de obrigar populações inteiras a se mudarem
[...] Até 37% das espécies do planeta estarão extintas até 2050, e esta é
uma estimativa otimista. Ela não leva em conta a interação do clima com
fatores como o desmatamento e barreiras para a migração, como estradas,
cidades e plantações. Perseguidos pelo calor, os animais não têm para
onde migrar em busca de frio. A previsão é que até 2070 a região não
tenha mais neve no verão. Porém, depois de quatro anos de degelos recordes,
acredita-se que o gelo acabará bem antes. O aquecimento retira água do
solo e faz as plantas transpirarem mais, o que aumenta nelas a necessi-
dade de água. Vai chegar um momento em que a floresta não vai mais
conseguir se adaptar ao ambiente e entrará em colapso. A base da alimen-
tação dos corais é uma alga colorida que morre com uma pequena
elevação na temperatura. Quando isso acontece, a área se torna branca e
sem vida. O El Niño de 1998 exterminou um sexto dos corais do planeta
por conta desse efeito  (SUPERINTERESSANTE, 2005).

No topo das montanhas, montes, cordilheiras etc. mais altos do mundo,
como o Kilauere, Kilimanjaro e Himalaia, a pressão e a temperatura são baixas
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e a neve jamais é considerada eterna. Mas isso já está mudando, pois, segundo
pesquisas e estudos científicos recentes, a beleza natural propiciada pelas
chamadas “neves eternas” está se perdendo. Tudo isso comprova que o aque-
cimento global atinge inclusive as áreas mais altas do mundo e afeta locais
que estejam próximos ao nível do mar ou equivalente.

Um milhão de quilômetros quadrados de área congelada da Sibéria está
derretendo e pode aumentar significativamente a velocidade do aquecimento
global, alerta uma reportagem publicada na revista New Scientist, 11 ago. 2005.

O repentino descongelamento de uma área do tamanho da França e da
Alemanha conjugadas (ou pouco menor do que o Estado do Pará, que tem
1,2 milhão de quilômetros quadrados) pode liberar na atmosfera bilhões de
toneladas de metano, um poderoso gás causador do efeito estufa. A infor-
mação foi divulgada pelos pesquisadores Sergei Kirpotin, da Tomsk State
University, na Rússia, e Judith Marquand, da Universidade de Oxford, na
Inglaterra. Segundo eles, toda a região subártica do oeste da Sibéria começou
a derreter, o que já “vem ocorrendo há três ou quatro anos”. 

De acordo com a New Scientist, o oeste da Sibéria esquentou mais rapi-
damente do que todo o resto do mundo, com um aumento nas temperaturas
de 3ºC nos últimos 40 anos.

Outra causa do aquecimento é justamente o derretimento do gelo, que
provoca a exposição do solo e oceano. Essas superfícies absorvem mais o calor
solar do que o gelo, o que leva a mais aquecimento (BBC BRASIL, 2005).

POSSIBILIDADES DE REEQUILÍBRIO AMBIENTAL

Felizmente segmentos da sociedade vêm construindo consciência ecológica
com a atuação de movimentos os mais diversos acerca das mudanças ecos-
sistêmicas e passaram a perceber que as conseqüências já estavam evidentes,
como o aumento de tornados, furacões, da temperatura, do nível do mar
decorrente do degelo nos pólos, das mudanças climáticas, entre outros dese-
quilíbrios naturais causados pelo poder degradante do homem. Sentindo-se
responsável, ele vem tentando reparar seus erros mediante o desenvolvimento
sustentável e recuperando regiões degradadas.

Esforçando-se em restabelecer a harmonia que perdera com a natureza,
consciente da sua relação de dependência com qualidade, eliminando da sua
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prática o maltrato e o desrespeito ao ecossistema, o homem tratou de inventar
ações menos perigosas ao meio ambiente e eficazes quanto ao desenvolvi-
mento, principalmente no que diz respeito à sua boa condição de vida, da
qual não deseja abdicar.

Com essa determinação, elaborou sete projetos para combater o aqueci-
mento global, o efeito estufa, o derretimento das geleiras e os fenômenos
considerados atualmente mais críticos pela sociedade científica, e só serão
aplicados em último caso. São eles:

I- Trocar o carvão pelo átomo, pois a queima de combustíveis fósseis,
como o carvão, petróleo e o gás natural, nas termelétricas, para gerar
energia, é a atividade humana que mais produz dióxido de carbono –
22% do total lançado na atmosfera. Já a energia nuclear, que já foi con-
siderada suja e perigosa, teve seu conceito redimensionado e até os
ambientalistas a consideram mais benéfica. Apesar de ainda não existir
solução sobre o que fazer com o lixo radioativo produzido nas usinas e
que duram centenas de milhares de anos.

II- Enterrar os gases tóxicos, isto é, coletar a fumaça produzida por indús-
trias e usinas termelétricas e filtrar por um equipamento que separa o
CO2 dos outros gases. A seguir, o dióxido de carbono é comprimido e
levado em tanques, ou por um sistema de canalização, até um local de
armazenamento. Finalmente, o gás é injetado no solo, a dois quilômetros
de profundidade, ou depositado em antigos poços de petróleo ou de gás
natural já esgotados. Calcula-se que a capacidade da crosta terrestre de
armazenar CO2 seja de aproximadamente 10 trilhões de toneladas, o
equivalente a 400 anos de emissões nos níveis atuais.

III- Colocar refletores de calor em órbita, algo difícil e custoso, mas não
impossível. O astrônomo americano Roger Angel, da Universidade de
Arizona, desenvolveu o projeto de colocar no espaço trilhões de pequenos
discos espelhados para desviar 2% dos raios solares que hoje alcançam a
Terra. Os discos, com 60 centímetros de diâmetro e equipados com três
pequenos painéis solares, formariam uma gigantesca nuvem de 100 mil
quilômetros de extensão no ponto conhecido pelos astrônomos como
L1, a 1,6 milhão de quilômetros da Terra. Eles seriam levados ao espaço
por 20 milhões de pequenas espaçonaves lançadas de pontos altos do
planeta, a exemplo dos Andes, movidas por energia eletromagnética em
vez de combustível. Cada espaçonave transportaria 1 milhão de discos
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por viagem e a nuvem estaria completa em dez anos. Os custos para os
cofres do planeta seriam de 3 trilhões de dólares. “Parece muito dinheiro”,
disse Roger Angel à VEJA. “Mas isso significa 0,5% do PIB do mundo
durante 25 anos. 

IV- Pôr um guarda-sol no espaço, um pouco menos difícil, mas bastante
ousado. Os físicos americanos Lowell Wood e Edward Teller, do Lawrence
Livermore National Laboratory, na Califórnia, propuseram um projeto
semelhante ao do astrônomo Roger Angel, mas o desenvolveram antes.
O conceito desenvolvido pela dupla é uma espécie de gigantesco guarda-
sol que ficaria no espaço e conseguiria bloquear algo entre 1% e 3% da luz
solar. Segundo Wood e Teller, a diminuição de 1% a 3% na incidência
de raios solares ainda geraria para o planeta uma economia de 1 trilhão
de dólares por ano, apenas com o aumento da produtividade na agricul-
tura e com a redução do número de casos de câncer de pele causados por
raios ultravioleta. O custo para manter o escudo no espaço é calculado
em 1 bilhão de dólares anuais.

V- Espalhar enxofre na atmosfera, o projeto consiste em espalhar dióxi-
do de enxofre (SO2), em forma de gás, a uma altitude de 25 quilômetros
do solo terrestre. A substância seria levada por balões. Lá, o SO2 se oxi-
daria, gerando ácido sulfúrico (também em forma de gás), que logo se
agruparia em partículas. Essas partículas desceriam para a troposfera
(a 11 quilômetros de altitude) e se espalhariam pelas nuvens com a
ajuda do vento. As partículas refletiriam uma fração da luz solar de volta
para o espaço, reduzindo a temperatura na Terra.

VI- Multiplicar o fitoplâncton, que é o conjunto de algas de tamanho
microscópico que vivem dispersas nas águas dos oceanos. Assim como as
plantas, elas também realizam a fotossíntese, usando a luz solar, o CO2

e a água para sobreviver. Quando morre, o fitoplâncton afunda até o solo
oceânico e ali permanece por séculos, com parte do CO2 que captou.
Para ocorrer essa multiplicação, pesquisadores americanos liderados pelo
cientista Kenneth Coale, do Moss Landing Marine Laboratories (USA),
simularam condições similares às das eras glaciais, espalharam grandes
quantidades de ferro em duas áreas próximas ao Pólo Sul. Como resul-
tado, a concentração de fitoplâncton nesses locais aumentou muito.
Embora as duas áreas fertilizadas tivessem apenas 15 quilômetros de
extensão, o fitoplâncton se espalhou por milhares de quilômetros e se
tornou visível até por satélite. Depois disso, os estudos constataram que
cada uma das proliferações de fitoplâncton consumiu 30 mil toneladas
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de CO2, o equivalente à emissão de 6 mil automóveis em um ano.
A fertilização dos oceanos vem sendo testada em pequena escala desde a
década de 80. Em todos os testes, parte do ferro adicionado à água se
dispersou com as correntes marítimas e a proliferação do fitoplâncton
foi temporária. Por enquanto, os cientistas afirmam não haver garantia
de que, no futuro, o CO2 retido no solo marinho não seria liberado de
volta à atmosfera. Tampouco se conhece o impacto ambiental que a adição
de ferro aos oceanos teria em longo prazo.

VII- Aumentar o albedo, que significa a capacidade de fração de luz que
um corpo é capaz de refletir, colocando mais água nas nuvens, princi-
palmente dos tipos estratos-cúmulo que cobrem quase um terço da
superfície dos oceanos. Essa idéia pertence ao físico John Latham, que
propõe pulverizar no ar, próximo à superfície dos oceanos, minúsculas
gotas de água salgada retirada do próprio mar. Misturadas às nuvens,
essas gotículas multiplicariam a capacidade das nuvens de refletir e devolver
ao espaço parte dos raios solares que as atingem. O aumento do albedo
poderia ser facilmente medido com a ajuda de satélites. A pulverização
da água salgada no ar seria feita por pequenas embarcações. O sistema
de pulverização das gotas ainda não foi definido. Latham avalia o uso de
uma tecnologia semelhante à dos nebulizadores utilizados em medica-
mentos para asma. Calcula-se que seriam necessárias 500 embarcações –
ao custo de 2 milhões de dólares cada uma – para realizar o trabalho,
que precisaria ser contínuo (AQUECIMENTO, 2007).

O desenvolvimento sustentável é o caminho apontado para resolver esses
problemas ambientais, como resposta ainda a outros problemas socioe-
conômicos. Esta alternativa já está sendo vislumbrada com muita confiança
por todas as pessoas e instituições de bem no mundo inteiro e tem revelado
êxito na sua aplicação em países em desenvolvimento como os do continente
Latino-Americano. 

E como está o Brasil em tudo isso?  O que vai acontecer por aqui?

CONTRIBUIÇÕES BRASILEIRAS EM PESQUISAS INTERNACIONAIS

O Grupo de Avaliação Ambiental (GAAm), criado em janeiro de 1995,
integra o Programa Antártico Brasileiro, ao lado do Grupo de Assessora-
mento (GA) e do Grupo de Operações (GO). É coordenado pelo Ministério do
Meio Ambiente e integrado por representantes dos Ministérios das Relações
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Exteriores, Educação, Marinha, Ciência e Tecnologia, pelos coordenadores
do GA e do GO e por quatro representantes da comunidade científica que
respondem, cada qual, pelas áreas de oceanografia, biologia (que inclui
poluição), geologia e ciências atmosféricas.

Criado para contribuir com o cumprimento das diretrizes estabelecidas no
Protocolo de Madri (Protocolo ao Tratado da Antártica sobre Proteção do
Meio Ambiente), o GAAm foi ratificado pelo governo brasileiro em 06 de
junho de 1995, entrando em vigor e 1998 e constitui as seguintes atribuições:

• avaliar os impactos sobre o meio ambiente antártico e os ecossistemas
dependentes e associados referentes às atividades de pesquisas científicas,
operacionais e de apoio logístico, de turismo e quaisquer outras, governa-
mentais ou não, inclusive as mudanças ocorridas nas atividades já em
desenvolvimento; 

• elaborar os relatórios de avaliação preliminar, inicial e abrangente de
impacto ambiental das atividades a serem desenvolvidas na Antártica; 

• apontar os meios para prevenir, minimizar ou evitar o impacto das ativi-
dades no meio ambiente antártico; 

• sugerir a modificação, suspensão ou cancelamento de atividades que
provoquem ou ameacem provocar repercussões no meio ambiente antár-
tico e em seus ecossistemas dependentes e associados; 

• estabelecer sistemática de monitoramento ambiental para o meio ambiente
antártico e seus ecossistemas dependentes e associados; 

• sugerir a aplicação de procedimentos necessários a situações que requeiram
uma resposta urgente, incluindo as ações preventivas ou emergenciais
quanto à proteção do meio ambiente; 

• identificar a necessidade de desenvolvimento de estudos e pesquisas para
conhecimento do meio ambiente antártico; 

• articular-se com outras instituições nacionais e estrangeiras que tratem de
assuntos correlatos ao meio ambiente antártico e seus ecossistemas depen-
dentes e associados; 

• articular-se com os responsáveis pela avaliação de impacto ambiental de
programas antárticos estrangeiros; 
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• subsidiar a Subcomissão para o Programa Antártico Brasileiro da Comis-
são Interministerial para os Recursos do Mar, nos assuntos pertinentes ao
meio ambiente antártico e seus ecossistemas dependentes e associados. 

O GAAm priorizou a avaliação de impactos ambientais dos projetos
e atividades de pesquisa científica na Antártica, tendo desenvolvido uma
sistemática que contempla os procedimentos a serem adotados visando a
atender aos objetivos preconizados pelo Protocolo de Madri. Para isto, foram
desenvolvidos e aprovados, no âmbito da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar (CIRM), um guia para avaliação de impacto ambiental de
atividades científicas na Antártica. De posse das informações levantadas junto
aos coordenadores de projetos, técnicos do Ministério e de seu órgão vinculado,
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), procederam a avaliações cujo resultado é utilizado como subsídio a
pareceres de áreas temáticas previamente definidas em projetos.

Para a realização de suas atribuições, o Grupo tem contado com o apoio de
um conjunto de técnicos do Ibama.

Para a implementação da Política Nacional para Assuntos Antárticos,
coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, situam-se as implicações
decorrentes da ratificação, pelo Brasil, do Protocolo de Madri no que tange à
legislação ambiental nacional.

O BRASIL NOS PRÓXIMOS 100 ANOS

Pelas pesquisas, o Brasil deverá sofrer bastante. Não são previsões infalíveis.
As principais ameaças ao Brasil são com relação a furacões, Floresta Amazônica,
deserto no Nordeste, impactos na agricultura e desaparecimento das atividades
de pesca.

Os pesquisadores apontam para a possibilidade de ocorrência de ciclones
e furacões no Sul e Sudeste do país, como o furacão Catarina, que assolou o
Sul em 2004. Esses eventos podem chegar ao litoral de São Paulo e ao do Rio
de Janeiro.

Vir à cabeça a imagem da Zona Sul do Rio de Janeiro alagada é uma
possibilidade. Poderá ser uma realidade a partir de 2100. O futuro das casas
litorâneas depende do derretimento das geleiras da Groelândia e da parte oci-
dental da Antártida. A elevação do nível do mar em seis metros é suficiente
para que as ondas cheguem ao segundo andar de prédios no litoral.
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As previsões mais otimistas para o país sugerem a elevação de 58 centí-
metros no nível do mar. Isso já ocasionaria ressacas mais intensas. “Nesse
caso, o mar fica com ondas de três metros em cima de uma elevação de até
1,5 metro”, afirma Claudio Freitas Neves, pesquisador do Instituto de Pós-
Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da UFRJ (NEVES, apud
AQUECIMENTO, 2007). “Apesar de o mar retroceder depois de algumas
semanas, o estrago seria grande”, registra Neves (NEVES, apud AQUECI-
MENTO, 2007). Essas ressacas podem aumentar a erosão em uma grande
faixa litorânea do país, acabando com boa parte das praias. O Inpe alerta que
esse fato poderá causar prejuízos a 42 milhões de pessoas que vivem na costa.

Para lidar com isso, o Brasil vai ter de comprar ou desenvolver sistemas de
alerta contra furacões. É uma forma de garantir segurança à população
quando a tempestade se aproximar e reduzir as possíveis mortes. Vai ser
necessário o investimento em estudos sobre o litoral brasileiro. Um dos princi-
pais obstáculos das projeções sobre elevação do nível do mar é a falta de um
mapa cartográfico da costa brasileira. “Não sabemos aonde o mar vai chegar,
pois não temos dados precisos da topografia de nossas praias”, diz Neves
(NEVES, apud AQUECIMENTO, 2007). O pesquisador afirma que a maioria
de cidades e portos brasileiros, como o de Santos e o do Rio, não têm marcações
no chão, chamados de marcos topográficos, para assinalar as elevações no solo.

Das previsões mais pessimistas consta o desaparecimento completo da flo-
resta amazônica. Basta o aumento da temperatura média em cinco graus para
que isso se confirme na realidade. E essa elevação pode chegar a oito graus.
“Seria um caminho sem retorno”, diz Carlos Nobre, climatologista do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A previsão mais aceita para a região
é um aumento de temperatura de cerca de três graus até 2100. Nobre afirma
que, por essa previsão, a floresta perderia mais da metade de sua área original.

Segundo o biólogo Daniel Nepstad, coordenador de uma pesquisa reali-
zada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) que revela
como a floresta desapareceria, a temperatura elevada aumenta os períodos de
estiagem. A queda na umidade natural da floresta elimina o vapor de água da
transpiração das plantas, que protege as árvores das queimadas. A vegetação
fica mais exposta ao fogo. Com o fogo, há o agravamento da seca, e se gera
um ciclo de destruição. O baixo nível dos cursos da água pode deixar grande
parte da população local com problemas de transporte e alimentação. O desa-
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parecimento de metade da floresta amazônica poderá reduzir em até 35%
a umidade nas regiões Sul e Sudeste do país, afetando os ciclos de chuvas.
Cerca de 75% do volume de gases poluentes emitidos pelo Brasil vêm do
desmatamento e das queimadas (AQUECIMENTO, 2007).

É possível suavizar essa possibilidade na floresta. Uma das alternativas é a
criação de mais unidades de conservação, como reservas e parques ecológicos,
para conter o fluxo devastador. As pesquisas do Ipam indicam que a área
mais urgente a ser preservada é o sudeste da floresta, entre os estados do Pará
e do Maranhão, pois garantem a umidade, responsável pelas chuvas em toda
a região Norte, segundo Nepstad (NEPSTAD, apud AQUECIMENTO, 2007).
Uma segunda medida seria o reflorestamento, com espécies nativas, em áreas
já degradadas, porque geraria  mecanismos de produção de carbono e restabe-
leceria a umidade na região, sugere o biólogo. O reflorestamento poder ser
intercalado com sistemas de exploração da madeira nativa, evitando-se práticas
predatórias e eliminação da utilização do fogo para limpar o solo. As quei-
madas saem do controle e carbonizam florestas já fragilizadas.

O Nordeste brasileiro é a região que mais conseqüências deverá sofrer com
o aquecimento global. Com a elevação da temperatura em 1,5 grau, parte do
lençol freático poderá desaparecer. Os açudes construídos desde o tempo do
Império para abastecer a população nos períodos de seca podem sumir. Com
a falta de água subterrânea para a irrigação e os açudes com seus limites
baixos, teríamos um ambiente pior que o registrado na seca de 1983. Chuvas
incomuns também podem ocorrer, como em 2004, quando choveu em um
mês mais que todo o volume anual.

Com toda essa previsão, medidas de conservação ambiental podem evitar
a desertificação. No caso de um aquecimento global de até dois graus, o
processo pode ser freado. O primeiro passo seria a criação de áreas com cober-
tura de árvores, porque se evitaria a desertificação. A construção de cisternas
ou barragens subterrâneas melhorando o acesso à água. Desenvolver novas
variedades para o plantio de gêneros que consigam brotar em temperaturas
mais elevadas.

Os impactos com o aquecimento global poderão ocorrer mais decisiva-
mente na agricultura nacional. Com a temperatura se elevando em até cinco
graus, a produção agrícola brasileira perderia mais da metade de sua área
cultivável. Lavouras, como o café, desapareceriam do território nacional.

137

(Irrisórios) pólos: bases importantes para o equilíbrio ambiental

LIVRO DIA CIENCIAOK  12.11.07  11:10  Page 137



138

A produção da soja seria reduzida dos atuais 3,3 milhões de quilômetros
quadrados para 2,2 milhões. O plantio ficaria restrito a algumas áreas na
Amazônia.

Uma das possibilidades para evitar esse triste cenário são as variedades de
plantas adaptadas às mudanças climáticas. Pode-se proceder ao cruzamento
das espécies comerciais, como a soja, com plantas do cerrado, escolhidas por
serem resistentes a extremos de calor e seca. O cerrado precisa ser preservado
para buscar plantas nativas que vão garantir a agricultura. Dois terços de sua
vegetação virgem já desapareceram.

A pesca, uma das atividades mais antigas da humanidade, provavelmente
não tenha muito futuro. Pesquisas demonstram que restarão poucos pesca-
dores com as mudanças climáticas. Muitas das espécies de peixes de água
doce e do mar que consumimos correm o risco de desaparecer. Há pouca
disponibilidade de espécies criadas em cativeiro. Menos de 10% dos peixes
consumidos no mundo são de criadouros.

Nos oceanos, os ambientes já carregados pela poluição e pesca descontro-
lada pioram. Os mangues deverão ser alagados pela elevação do nível do
mar e os corais  seriam destruídos por uma mudança de acidez da água, já
que o mar absorve parte do carbono da atmosfera. Ambos funcionam como
berçários naturais, que garantem a reposição dos estoques pesqueiros. Um
estudo da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação
(FAO) afirma que espécies de peixes migratórios e de alto-mar também
podem sumir.

Em 1998, em Abrolhos, Bahia, por conta de uma onda de calor, houve
um branqueamento de 85% dos corais. Isso é um exemplo do que poderá ser
real. No branqueamento, os organismos que mantêm o coral colorido e vivo
morrem, deixando apenas a estrutura calcária, branca. Por sorte, cerca de
90% desses corais se recuperaram.
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Caranguejo pendurado

Caranguejo em um manguezal baiano.
A elevação dos mares pode destruir a
vegetação dos mangues e afetar o berçário de peixes.
Além disso, a acidez da água pode ter impacto no
desenvolvimento dos crustáceos

LIVRO DIA CIENCIAOK  12.11.07  11:10  Page 138



Com o aumento da temperatura entre dois e cinco graus Celsius no país
até o final do século, as ameaças de graves danos à agricultura, o desapareci-
mento de boa parte dos cardumes de toda a costa, a desertificação do
Nordeste  e  furacões no litoral das regiões Sul e Sudeste, e nada for feito,
a geografia do Brasil poderá sofrer mudanças drásticas. Atualmente, cada
brasileiro produz, por ano, cerca de uma tonelada e meia de gases que
chegam à atmosfera, aumentam o calor e ameaçam o bem-estar no planeta.
Segundo fontes da Unicamp, Embrapa, UFRJ, Fiocruz, Ipam, WWF, USP,
Agência Nacional de Águas, Ministério do Meio Ambiente, Inpe, Hadley
Center e IPCC, as previsões estão assim dimensionadas.

A Amazônia pela metade

• A região oriental da floresta, mais sensível a mudanças climáticas, poderá
secar. A grande savana da Venezuela formaria um corredor com o Planalto
Central brasileiro – o que afetaria o regime de chuvas nas regiões Sul e
Sudeste.

• A área remanescente poderá ter menos espécies de árvores, de tronco mais
fino.

• Entre 60% e 70% da floresta de hoje poderão virar uma vegetação com
árvores menores e menos diversidade, como uma mata de capoeira. Se o
mundo não for capaz de controlar a emissão de gases poluentes, a floresta
começará a desaparecer em poucas décadas.

• A partir do ano 2040, 2050, a Amazônia entra em uma fase de colapso.
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Um deserto no Nordeste

• Os depósitos de água subterrâneos, que alimentam poços na região do
Semi-árido, poderão secar. Uma área de 900 mil quilômetros, 15,7% do
território nacional, resultará em um deserto.

• Cerca de 32 milhões de pessoas do agreste do Nordeste e de Minas Gerais
poderão ter problemas de falta de água. Isso estimularia a migração para as
grandes cidades do litoral nordestino e do Sudeste.

• Com menos chuvas, as hidrelétricas gerariam menos energia.

Desaparecimento da soja

• A escassez de chuvas deverá prejudicar a produção de grãos no cerrado.

• A área para o plantio de soja seria reduzida em até 60%, mesmo com a
irrigação, e haveria o aumento das pragas, como a ferrugem asiática.

• Atualmente, extensos períodos de seca e pouca chuva afetam os ciclos das
águas no Pantanal. Isso seria agravado, e espécies como o tuiuiú e a arara-
azul poderiam sumir.

O litoral mais pobre 

• O aumento da acidez na água dos oceanos é uma ameaça às espécies que
formam conchas, como as ostras. Também afetará crustáceos, como camarões,
caranguejos e lagostas.

• 80% das espécies migratórias, como tartarugas e baleias, poderão ser extin-
tas por alterações nas correntes marítimas, redução da oferta de alimentos
e desaparecimento de praias.

• Deverá haver extinção de 90% das espécies comerciais dos mares. Espécies
como atum e salmão são as primeiras na lista de extinção. Outras, como a
garoupa, sofrerão com a destruição de manguezais e corais, importantes
no ciclo de reprodução.

Chuvas e tempestades 

• O Sudeste deverá ficar inadequado para o plantio de café e frutas como
maçã e pêssego.

• A quantidade de água que cai no Sudeste não vai alterar. Mas as precipi-
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tações deverão se concentrar em períodos menores. Haverá grandes
temporais e períodos de seca irregulares.

• Cerca de 60% do que restou da Mata Atlântica deverá desaparecer.

Furacões no Litoral

• Rio de Janeiro e Recife deverão ser as cidades mais afetadas pela elevação
do nível do mar. Erosões na costa litorânea poderão afetar cerca de 42
milhões de pessoas;

• O aumento da temperatura no Oceano Atlântico poderá trazer ciclones ao
litoral do Sul e Sudeste, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro. Furacões
como o Catarina, que atingiu Santa Catarina em 2004, poderão se tornar
comuns nessas áreas.

• A garoa paulistana deverá acabar.

• Os refugiados da Amazônia e do Semi-árido também deverão levar doenças
endêmicas para os centros urbanos. As doenças causadas pela água conta-
minada, como a leptospirose, poderão se multiplicar com as enxurradas.

ESPERANÇAS BRASILEIRAS

Mas há esperança. Com a possibilidade de aumento das chuvas no Sul, é
possível o crescimento na produção de energia do país. Na região, estão 40%
da capacidade instalada de geração de energia. 

O Brasil precisa elaborar um plano nacional de combate ao aquecimento
global, pois os efeitos ultrapassam a esfera ambiental alcançando a econômica
e social. Para alguns cientistas, organizar ações e projetos de controle das
mudanças climáticas agora pode ser uma grande chance para o país. As pre-
visões são catastróficas, mas os pesquisadores são otimistas: acreditam nas
possibilidades brasileiras de aproveitamento de recursos naturais para ajudar
os países industrializados a reduzir suas emissões poluentes. Esses países são
os responsáveis por mais de 70% das emissões de gases que aquecem o
planeta. Estão comprometidos na Convenção Mundial do Clima, da ONU,
a reduzir suas emissões. Pelo Protocolo de Kyoto, os países signatários devem
reduzir suas emissões em 5%. A partir de 2012, as metas devem ser revistas.
Podem chegar a 50% de redução.
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O Brasil poderá propor que os países desenvolvidos paguem pela conser-
vação das florestas tropicais. A outra alternativa seria vender cotas em projetos
que capturam os gases poluidores. São os mecanismos de desenvolvimento
limpo (MDLs). Os projetos envolvem ações como captura de metano dos
lixões, reflorestamento e técnicas agrícolas de consórcio entre pasto e lavoura.
Para alguns, é uma nova oportunidade de melhorar a economia nacional.
O Brasil dispõe de florestas, combustíveis renováveis e energia limpa e pode
se tornar uma potência em serviços ambientais. Seria uma chance para crescer
sem destruir sua riqueza natural.

Uma nova forma de viver em harmonia com a natureza consiste em
retirar dela somente os recursos mínimos necessários para melhorar o modo
de vida sem danificá-la. Repor o que da Terra é retirado e não torná-la mais
“ferida”, e o ser humano não destruirá vidas para manter-se vivo. Vida gera vida.

Apesar dessas alternativas de soluções, isso não significa que o homem pode
continuar a sair por aí adaptando, mudando, destruindo a biodiversidade do
planeta, até porque todo esta agressão já está causando vários efeitos perigosos.
Ter atitude para desenvolver o bom senso dos jovens e adultos é imperativo
e está passando da hora de ser praticada para melhorar o mundo aos poucos,
e assim o homem deixará de ser sinônimo de “perigo” para a natureza, para a
vida, inclusive a sua.

A humanidade já descobriu que só conseguirá sobreviver se zelar respon-
savelmente pelo meio ambiente, pois nele habita, é parte inteligente, criativa,
inovadora, age conscientemente. Por isso, deve corresponder reciprocamente
à benevolência da natureza, com respeito e dignidade. Deste modo, a vida
será promovida: 

Filipe Souza Martin Bernal
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ao mesmo tempo que um cuida do outro, oferecem-se recursos sem danos, sem
agressões, sem violências. Caso contrário... poderá ser o futuro!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, foram apresentadas as mudanças climáticas, territoriais,
ambientais e físicas do H2O de sólido para líquido nos pólos, que não afetam
somente os extremos do planeta, mas repercutem de forma aterradora em
todos os continentes nos aspectos social, político, econômico e principal-
mente geográfico. 

Graças aos avisos da sociedade de pesquisadores, estudiosos e de quem
tenha alguma relação com a pesquisa científica nesse âmbito, o homem tem-se
mobilizado na tentativa de recuperar a harmonia do planeta. Os alertas têm
servido para que o ser humano sinta-se responsável em preservar a ecologia
por fazer parte dela. É o único ser consciente de que não está só no mundo e
que depende dele para ter vida.

Há solução, na verdade soluções, que visam a estabilizar os problemas
mais emergenciais no momento. As saídas podem ser suficientes na atual
conjuntura, mas a conscientização da população ainda é fator crucial para
resolver não só o derretimento das geleiras, mas também vários outros dese-
quilíbrios ambientais. Ensinar os jovens a exercer a cidadania pode demorar, mas
o resultado será satisfatório tanto para a sociedade, quanto para a natureza e as
gerações futuras.

Melhorar e qualificar sempre o sistema educacional das instituições de
ensino é um dos passos relevantes para a conscientização de jovens a fim de
serem mais responsáveis pelos seus atos. Beneficiam-se a sociedade e a natu-
reza. Deste modo, o futuro terá mais cidadãos cuidadosos e felizes no que diz
respeito ao equilíbrio da Terra. A “casa” não é só de um ou dois, como idealizam
alguns capitalistas desumanos, mas de todos os seres, tenham ou não inteligência.
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Atitudes simples poderão fazer muita diferença para melhorar o ambiente.
“Pegou o carro para ir para o trabalho, primeiro, pense duas vezes. Prefira uti-
lizar o sistema de transporte urbano”, recomenda Leonardo Lacerda, ambien-
talista da WWF/Brasil. “O lixo é uma coisa que eu tenho me preocupado em
separar. Hoje em dia eu me preocupo com a reciclagem do lixo”, diz a bióloga
Solange Fernandes. “Sabe da história do beija-flor, que botava uma gotinha
de água no incêndio? Então, se todo mundo fizesse um pouquinho, melho-
raria o globo, você não acha?”, sugere a dona de casa Sofia Rebelo.

É preciso que se mudem os hábitos e costumes, saindo da acomodação
nociva, e retomar o curso da vida na biodiversidade para que retornem a sua
cor, forma e sons edificados a milhões ou mesmo bilhões de anos.

Recompor poderá ser demorado, mas a vida será preservada em equilíbrio
e dignidade. 
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RESUMO

As regiões polares possuem características únicas em todo planeta. No clima,
ocorrem as temperaturas mais elevadas; na fauna, destacam-se animais que só
existem em regiões frias; a vegetação é rara devido ao frio, e no verão aparecem
pequenas arbustos; os solos são muito pobres em nutrientes. Na Antártida,
a presença humana varia de acordo com a estação do ano e somente cientistas
permanecem nesse local. No Ártico, existem alguns povos que moram nesses
locais e agüentam as temperaturas elevadas. Os tratados e protocolos firmados
por muitos países visam, no consentimento desses países, a respeitar  e cuidar
das regiões polares e do próprio planeta. Mesmo assim, alguns países reivindicam
territórios na Antártida. Muitos animais estão sendo cruelmente caçados
para fins comerciais, causando desequilíbrio ecológico. O Brasil participa
das pesquisas na Antártida com fins pacíficos; o Programa Antártico Brasileiro
(Proantar) possui a Estação Comandante Ferraz, que foi criada em 1983
e está localizada na Antártida. Quando foi descoberto um grande buraco
na camada de ozônio, cientistas de todo mundo começaram a estudar sobre
esse buraco e o que pode causar para o mundo. O aquecimento global é o
aumento da temperatura da Terra provocado pela emissão de gases poluentes.
Os Estados Unidos e a China são os maiores produtores de gases poluentes que
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prejudicam o nosso planeta. Se não frearmos o aquecimento global, o mundo
sofrerá grandes conseqüências, inclusive o Brasil, como desertificação, derreti-
mento das calotas polares, extinção de animais, mudanças climáticas, elevação
do nível do mar, doenças entre outros desastres. Os cientistas de todo o mundo
estão preocupados com as mudanças climáticas. O Ano Polar Internacional,
organizado em âmbito internacional pela Organização Meteorológica
Mundial e pelo Conselho Internacional da União Científica, é o resultado
do trabalho colegial de milhares de cientistas e de centenas de instituições
nacionais e internacionais, cuja preocupação máxima é desenvolver a ciência
e sensibilizar a sociedade sobre a extrema importância que as regiões polares
assumem nas alterações climáticas e ambientais do planeta.

INTRODUÇÃO

As regiões polares representadas pelas regiões ártica e antártica possuem
características peculiares em relação ao restante do planeta: oceanos bastante
frios, com baixo teor de sal; reduzida precipitação; baixas temperaturas de
verão; neve branca que afeta a coloração da fauna; espécies de animais que
causam ambição para algumas pessoas que tentam reivindicar terras nas regiões.

E não é só isso, a região delimitada pelo o Círculo Polar Ártico permanece
iluminada 24 horas por dia durante seis meses, enquanto no Círculo Polar
Antártico permanece na escuridão durante seis meses. Depois desse tempo,
este processo se inverte.

Essas regiões estão sofrendo grandes mudanças devido à ação humana.
O aquecimento global está provocando aumento da temperatura e grandes
transtornos para o mundo. 

AS REGIÕES POLARES

As regiões polares constituem em áreas situadas ao redor dos pólos Norte
e Sul e são representadas pelas regiões ártica e antártica. Ambas as regiões
polares têm algumas características em comum: oceanos bastante frios com
baixo teor de sal, reduzida precipitação, baixas temperaturas de verão e neve
branca que afeta a coloração da fauna.

Hassan Fernando Mohamad Said Cavalcante
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O Ártico e a Antártica enfrentam as mudanças mais drásticas devido ao
aquecimento global. Os pólos, devido a suas baixas temperaturas, ajudam a
equilibrar o clima global, alimentando correntes marítimas, resfriando as massas
de ar e devolvendo ao espaço a maior parte da energia solar que recebem. Por
isso, mesmo alterações aparentemente pequenas nos ambientes polares podem
prejudicar o equilíbrio climático do planeta.

O movimento de translação da Terra e a inclinação do eixo terrestre são
responsáveis pela pouca distribuição de luz e calor na região e pelos grandes
períodos sem iluminação nos pólos, resultando em temperaturas das mais
baixas do planeta.

REGIÃO ÁRTICA 

A região ártica estende-se ao redor do Pólo Norte, abrange o extremo
norte da Europa, da Federação Russa e do Canadá e a quase totalidade da
Groenlândia. A maior parte da região é formada pelo Oceano Glacial Ártico.
A maior parte das águas encontra-se coberta por gelo, constituindo as
chamadas banquisas (formadas por congelamento das águas superficiais
do mar durante o inverno).

Quadro natural:

Clima – Nas proximidades do pólo, a média térmica varia muito: no
inverno pode chegar a -35ºC e no verão pode alcançar 10ºC. Devido a maior
altitude, em Verkhoiansk (Sibéria, Rússia) a temperatura mais baixa regis-
trada foi de -72ºC.

Vegetação e solos – Durante o inverno, a vegetação deixa de existir. No
verão, com o degelo, em algumas áreas desenvolvem-se a tundra, formando
pequenos arbustos e gramíneas, mas nessa região os solos são muito pobres de
nutrientes. Apenas 20% de sua superfície são cobertos de gelo permanente,
que não derrete no verão.

Fauna – Destacam-se o urso-polar, a rena e o boi almiscarado (terrestres),
a foca, a baleia e o leão-marinho (aquáticos). O urso-polar está em extinção,
por causa da redução de seu habitat natural devido ao aquecimento global.

Presença humana – Dentre os habitantes nativos, destacam-se os esquimós
(Alasca, Canadá e Groenlândia), os samoiedas (Eurásia) e os lapões (Escandi-
návia), que vivem basicamente da caça e pesca.
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A presença de exploradores já é uma realidade entre os nativos do Ártico.
Isso ocorre devido à exploração de recursos naturais, por exemplo, a extração
mineral (ouro e petróleo, no Alasca e na Sibéria, e ferro, na Escandinávia) e
ao contrabando de animais para o comércio.

REGIÃO ANTÁRTICA

A região antártica possui uma área de 14 milhões de Km2. Cerca de 95%
da superfície do continente encontra-se coberta por uma grossa camada de
gelo, com espessura média de 2 mil metros. Imagine se esse gelo (que repre-
senta aproximadamente 70% da água doce do planeta) derretesse, o nível dos
oceanos se elevaria, aproximadamente, 60 metros, alagando varias regiões.

A altitude máxima da Antártica é aproximadamente 5.100 metros. A tempe-
ratura mais baixa que já foi registrada nessa região foi -89,2ºC, na estação
russa Vostok.

Essa região é a mais fria, mais seca, mais alta, com ventos mais fortes do
planeta, e concentra 90% do gelo do planeta, mas, com o aquecimento global,
isso está se alterando. 

Quadro natural:

Clima – O clima é seco, pois as baixas temperaturas (principalmente no
inverno) não permitem a evaporação. Nessa região, surgem as massas de ar
frio e fortes ventos. Durante o mês mais frio, a temperatura chegar a de -25ºC
no interior do continente. No mês mais quente, as temperaturas chegam
a 0ºC no litoral. Por esse motivo, a maioria das bases científicas localiza-se no
litoral. 

A região Antártica é mais fria do que o Ártico, devido à grande parte do
continente estar mais de três quilômetros acima do nível do mar. A área do
Pólo Norte é coberta pelo Oceano Ártico, ocorrendo a maritimidade; o calor
desse oceano é transferido através do gelo.

Vegetação e solos – Os fortes ventos, a espessura do solo e a limitada quan-
tidade de luz solar dificultam o crescimento dos vegetais, mas, durante o
verão, ocorre o crescimento e reprodução.

Fauna – O krill é um animal muito importante para a maior parte das
teias alimentares, servindo de alimento para lulas, baleias, focas, como a foca
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leopardo, pingüins e outras aves. As aves mais comuns são os pingüins e os
albatrozes, no entanto somente 13 espécies fazem seus ninhos em terra firme,
geralmente no litoral, e partem para regiões mais quentes no inverno.
Enquanto todas as demais migram, duas espécies de pinguim permanecem e
migram para o interior: o pinguim imperador, maior espécie, e o pinguim
de Adélia. Por volta de abril, machos e fêmeas dos pingüins imperadores
migram 100 quilômetros para o sul, as fêmeas voltam para o litoral para se
alimentarem, só voltando em julho, e os machos se agrupam para se aque-
cerem (ENCICLOPÉDIA ONLINE WIKIPÉDIA, 2007).

Recursos minerais – No subsolo da Antártida, existem muitos recursos
minerais (ouro, cobre, ferro, urânio, carvão, petróleo etc.), mas sua exploração
é proibida.

Presença humana – A Antártica é a única das grandes regiões naturais
da Terra que ainda esta desabitada, devido a suas características naturais.
Em 1991, o norueguês Roald Amundsen alcançou o Pólo Sul. Anualmente,
cientistas de 27 nações conduzem experimentos impossíveis de serem repro-
duzidos em outros lugares do mundo devido às características únicas dessa
região. No verão mais de 4 mil cientistas trabalham em estações de pesquisa,
e este número diminui para quase 1 mil no inverno (ENCICLOPÉDIA
ONLINE WIKIPÉDIA, 2007).

ACORDOS, CONFERÊNCIAS E REIVINDICAÇÃO DE POSSE
NA REGIÃO ANTÁRTICA

Vinte e seis países possuem bases de pesquisa científica na Antártica
(como Austrália, França, Noruega, Reino Unido, Nova Zelândia, Chile e
Argentina). Esses reivindicam posse de parcelas do continente, mas o Tratado
da Antártica não permite essas reivindicações.

Atualmente, existem duas posições políticas defendidas pelos países com
interesse na Antártica: a territorialista e a não-territorialista. Os defensores da
posição territorialista alegam que o Continente Antártico é passível de apro-
priação e de ser submetido à soberania e jurisdição nacionais. Reivindicam
a anexação de seções do Território Antártico às respectivas soberanias nacionais.
Essa posição é defendida pela Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega,
Nova Zelândia e Reino Unido (UFMS, 2007).
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Os defensores da posição não-territorialista não reivindicam nem aceitam
qualquer reivindicação territorial, preferindo a liberdade de atuação em
qualquer setor da Antártica. Essa posição é defendida pelos demais países do
grupo consultivo do Tratado da Antártica, dentre os quais o Brasil, Equador,
Peru e Uruguai (UFMS, 2007).

O Tratado da Antártica, em vigor desde 1961, definiu que a Antártica
seria usada somente para fins pacíficos, com liberdade de pesquisa científica
e promoção da cooperação internacional no continente, proibindo qualquer
atividade de natureza militar, congelamento de reivindicações territoriais,
proibição de explosões nucleares e de deposição de resíduos radioativos e
preservação do ecossistema. O parágrafo a, inciso 2, do artigo XII, do Tratado
da Antártica, estabelece que: 

Se depois de expirados 30 anos, contados da data de entrada em vigor
do presente Tratado, qualquer das partes Contratantes, cujos represen-
tantes estejam capacitados a participar das reuniões previstas no artigo
IX, assim o solicitar, mediante uma comunicação dirigida ao Governo
depositário, celebrar-se-á, no menor prazo possível, uma Conferência de
todas as Partes Contratantes para revisar o funcionamento do presente
tratado (CNPq, 2007).

Depois da expiração do Tratado da Antártica, em 1991 entrou em vigor o
Protocolo de Madri, que proíbe por 50 anos a exploração econômica da
Antártica, com finalidade de assegurar a proteção ambiental. O Protocolo
tem a mesma finalidade do Tratado da Antártica.

O Protocolo de Quioto é um tratado internacional com o compromisso
de reduzir a emissão dos gases poluentes que provocam o aquecimento
global. Nesse protocolo, os países desenvolvidos têm a obrigação de reduzir a
quantidade de gases poluentes em, pelo menos, 5,2%, até 2012, em relação
aos níveis de 1990. Trinta e cinco nações industrializadas assinaram e se com-
prometeram a reduzir a emissão destes gases. Infelizmente, os Estados Unidos,
o maior produtor de gases poluentes, não assinou o protocolo. A China é o
segundo maior produtor de gases poluentes.

O Ano Polar Internacional é um evento internacional e colaborativo,
tendo como tema central as regiões polares. O motivo para o evento é estu-
dar as áreas polares, pois têm fenômenos únicos. Os sistemas de circulação do
ar e correntes marítimas são maiores do que em outras regiões do planeta.
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Grandes geleiras capturaram amostras da atmosfera e conservaram-lhes as
características, desde tempos remotos. Estes fenômenos são somente observá-
veis próximo aos pólos (ENCICLOPÉDIA ONLINE WIKIPÉDIA, 2007).

UMA NOVA CORRIDA DO OURO

No Pólo Sul, os extremófilos, criaturas adaptadas a temperaturas muito
baixa, estão sendo cruelmente caçados. Isso ocorre devido a uma proteína
chamada glicoproteína, que previne que os peixes do Pólo Sul congelem,
acarretando “nova corrida do ouro”.

Os exploradores querem tirar proveito de suas propriedades naturais única
para regulamentar as descobertas de novas drogas e aplicações comerciais. 

De acordo com a ONU, o atual Tratado da Antártica não pode interferir
nessas caçadas, que provocam grandes conseqüências na região.

Os extremófilos, que vivem no fundo do mar, evoluíram para sobreviver
em condições frias, secas e salgadas, são esses segredos que os exploradores
querem.

No século XIX, ocorreu uma caçada ao ouro, uma corrida para patentear
tratamentos de câncer, antibióticos e produtos industriais.

No Brasil, principalmente na Amazônia, os exploradores roubam animais
e plantas para patentear novos remédios e drogas. Agora, isso também está
ocorrendo nas regiões polares. 

Uma descoberta importante é sobre a glicoproteína que previne que os
peixes das regiões polares congelem. Isso poderia ajudar a prolongar o prazo
de validade de comida congelada, aperfeiçoar cirurgias e transplantes de teci-
dos e transformar plantas mais tolerante a baixas temperaturas.
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BRASIL NA ANTÁRTICA 

O Programa Antártico Brasileiro (Proantar) foi criado pelo Decreto nº
86.830, de 12 de janeiro de 1982. As pesquisas brasileiras no âmbito do
Proantar tiveram início no verão austral de 1982/83, com a Operação
Antártica I, realizada a bordo do Navio de Pesquisa Oceanográfica
Barão de Teffé, da Marinha do Brasil, e do Navio Oceanográfico Profes-
sor W. Besnard, da Universidade de São Paulo. Em 12 de setembro
de1993, o Brasil foi admitido como Membro Consultivo do Tratado da
Antártica. Participam do Proantar os ministérios da Ciência e Tecnologia,
do Meio Ambiente, das Minas e Energia, das Relações Exteriores, da Defesa
(Marinha e Aeronáutica) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).

Em janeiro de 1983, a Dinamarca ofereceu o navio polar Barão de Teffé
ao Brasil, e, com isso, o Brasil conseguiu enviar sua primeira expedição
científica à Antártica. Como o Brasil conseguiu com sucesso enviar sua
expedição, em setembro foi admitido como membro do Conselho Con-
sultivo do Tratado da Antártica, por ter cumprido a exigência de enviar
uma missão a Antártica. 

O fato representou um grande desafio ao Brasil e a abertura de uma nova
fronteira de pesquisa para a comunidade científica nacional, que passou
a ter a oportunidade de desenvolver estudos na região. Por ter conseguido
uma ótima qualidade do programa científico brasileiro, o Brasil conse-
guiu ser aceito, em 1984, como membro do Comitê Científico sobre
Pesquisa Antártica (sigla em inglês, SCAR), órgão internacional que pro-
move e coordena a ciência antártica (CNPq, 2007).

O trabalho do Programa Antártico Brasileiro é dividido em operações
anuais para efeito de sistematização. Cada operação antártica tem início
em outubro, com a saída do Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel
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do Porto do Rio de Janeiro, levando suprimentos para reabastecimento
da Estação Ferraz, equipamentos científicos, combustível para abasteci-
mento da Estação, das embarcações e aeronaves e transportando pessoal.
Essas pessoas, além da tripulação do navio, são alguns militares que dão
apoio à pesquisa científica, membros do Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro que anualmente fazem a manutenção da Estação e pesquisadores
que farão coletas de dados ou observações científicas ao longo da viagem.

Do Rio de Janeiro, o Ary Rongel segue até Rio Grande do Sul, onde está
instalada a Esantar (Estação de Apoio Antártico) para embarque de
equipamentos científicos e vestimentas especiais e dali segue para o
Arquipélago das Shetlands do Sul, fundeando na Enseada Martel da Ilha
Rei George, onde está instalada a Estação Ferraz. Pessoal e equipamentos
são levados à estação por meio de bote, lancha ou helicóptero.

O outro meio de acesso a Estação Ferraz é por um dos sete vôos anuais
realizados em avião Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira. No período
do verão austral são realizados quatro vôos, que têm início no Rio de
Janeiro, com escalas em Pelotas e Punta Arenas e seguem até a Base Pre-
sidente Eduardo Frei Montalva (chilena), situada na mesma ilha da
estação brasileira, e provida de um campo de pouso para aeronaves.
O percurso entre a Base Presidente Eduardo Frei Montalva e Estação
Ferraz se faz em meia hora de helicóptero ou três horas de navio. 

No inverno, os vôos de apoio levam suprimentos para reabastecimento
da Estação e fazem lançamento de carga. A técnica desenvolvida pelas
equipes da FAB lhes permite lançar de pára-quedas material, gêneros e
equipamentos, às vezes frágeis, com grande precisão e segurança. Consta
que até caixa de ovos chegam ao solo com todos os ovos inteiros.

No mês de março, o Ary Rongel volta ao Brasil. Traz os dez militares que
durante um ano permaneceram na Antártica, equipamentos e amostras
coletadas, assim como os resíduos (lixo) produzidos por brasileiros no
continente. Os cientistas vão, então, prosseguir em suas pesquisas, agora
em laboratórios no Brasil, enquanto a parte administrativa do Programa
Antártico Brasileiro cuida da preparação da operação seguinte, em
áreas tão diversas quanto acordos de cooperação internacional, busca de
recursos e inclusão no orçamento da União, manutenção do navio, ava-
liação e seleção de projetos (CNPq, 2007).
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BURACO NA CAMADA DE OZÔNIO

Em 1985, três cientistas britânicos que trabalhavam com dados que
tinham recolhido na Estação Halley descobriram a existência de um buraco
na camada de ozônio, e, a partir dessa descoberta, muitos cientistas come-
çaram a estudar sobre esse buraco e o que ele pode causar para o mundo. Em
1998, informações de satélites da Nasa mostraram que o buraco na camada
de ozônio era o maior desde que foi notado, cobrindo 27 milhões de quilô-
metros quadrados, maior que toda a América do Sul, ou 15% da superfície
do planeta (ROLOFF, 2007).

Foto do buraco na camada de ozônio

Fonte: Nasa

A camada de ozônio é uma capa do gás que envolve a Terra e a protege de
vários tipos de radiação, como a radiação ultravioleta, que é a principal
causadora de câncer de pele. Devido ao grande desenvolvimento industrial,
as indústrias começaram a produzir grandes gases poluentes como clorofluor-
carbono (CFC), um gás que, ao atingir a camada de ozônio, destrói as
moléculas que a formam (O3), causando a destruição da camada de ozônio.
Com essa destruição, os raios ultravioletas ficam sensivelmente maiores,
aumentando as chances de contração de câncer. 

Com essa descoberta, alguns países tentam evitar ao máximo a utilização
do CFC, mas, mesmo assim, o buraco continua aumentando. Um exemplo
do fracasso na tentativa de se eliminar a produção de CFC foi a dos Estados
Unidos e da China, os maiores produtores desse gás em todo planeta. 

A região mais afetada pela destruição da camada de ozônio é a Antártica.
Nessa região, principalmente no mês de setembro, quase a metade da
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concentração de ozônio é misteriosamente sugada da atmosfera. Nas demais
áreas do planeta, a diminuição da camada de ozônio também é sensível;
de 3% a 7% do ozônio que a compunham já foi destruído pelo homem
(ROLOFF, 2007).

Em todo o mundo, as massas de ar circulam, sendo que um poluente
lançado no Brasil pode atingir a Europa, devido a correntes de convecção.
Na Antártica, por sua vez, devido ao rigoroso inverno de seis meses, essa
circulação de ar não ocorre e, assim, formam-se círculos de convecção exclu-
sivos daquela área. Os poluentes atraídos durante o verão permanecem na
Antártica até a época de subir para a estratosfera. Ao chegar o verão, os
primeiros raios de sol quebram as moléculas de CFC encontradas nessa área,
iniciando a reação. Em 1988, foi constatado que, na atmosfera da Antártica,
a concentração de monóxido de cloro é cem vezes maior que em qualquer
outra parte do mundo (ROLOFF, 2007).

As principais conseqüências da destruição da camada de ozônio são derre-
timentos das calotas polares, mudanças climáticas, inundações e grande
aumento da incidência de câncer de pele. Os cientistas estão preocupados
com câncer de pele, pois a incidência vem aumentando nos últimos 20 anos.
Por isso que as pessoas são advertidas a evitar o Sol nas horas em que esteja
muito forte e a utilizar filtro solar. Essas são as maneiras de se proteger. 

AQUECIMENTO GLOBAL

O aquecimento global é um aumento da temperatura média da Terra em
um período curto, devido à ação humana. 

De acordo com a ONU, o aquecimento observado durante os últimos
50 anos se deve muito provavelmente a um aumento do efeito de estufa,
havendo evidência forte de que o aquecimento seja devido a atividades
humanas. Milhares de anos podem passar até que a Terra esquente ou esfrie
apenas um grau. E isso acontece de forma natural. Além dos recorrentes ciclos
de eras glaciais, o clima da Terra pode se modificar por causa da atividade
vulcânica, das diferenças na vida vegetal que cobre a maior parte do planeta,
das mudanças na quantidade de radiação que o Sol emite e das mudanças
naturais na química da atmosfera.

O efeito estufa natural controla a quantidade da radiação solar que entra
e sai da Terra, mantendo assim um equilíbrio. O aquecimento global é
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causado pela alteração do efeito estufa provocada pelo homem, assim o efeito
estufa natural perde seu equilíbrio.  

Um exemplo seguinte para explicar o efeito estufa: É possível imaginar a
Terra como um carro estacionado sob o sol. O carro fica sempre muito mais
quente por dentro do que por fora se permanecer exposto ao sol por um
tempo. Os raios do sol entram pelas janelas do carro, e uma parte de seu
calor é absorvida pelos assentos, painel, carpete e tapetes. Quando esses objetos
liberam o calor, ele não sai pelas janelas por completo. Uma parte é refletida
de volta para o interior do carro. O calor irradiado pelos assentos é de um
comprimento de onda diferente da luz do Sol que entrou pelas janelas. Então,
certa quantidade de energia entra e menos quantidade de energia sai.
O resultado é um aumento gradual na temperatura interna do carro (GRA-
BIANOWSKI, 2007).

Quando os raios de Sol chegam à atmosfera e à superfície da Terra,
aproximadamente 70% da energia ficam no planeta, absorvidos pelo
solo, pelos oceanos, pelas plantas e outros. Os 30% restantes são refleti-
dos no espaço pelas nuvens e outras superfícies refletivas. Mas mesmo os
70% que passam não ficam na Terra para sempre (se isso acontecesse a
Terra se tornaria uma bola de fogo). As coisas em torno do planeta que
absorvem o calor do Sol eventualmente irradiam este calor. Um pouco
vai para o espaço e o resto acaba sendo refletido para a Terra ao atingir
certas coisas que ficam na atmosfera, tais como dióxido de carbono, gás
metano e vapor de água. O calor que não sai pela atmosfera terrestre
mantém o planeta mais quente do que o espaço sideral, porque mais
energia está entrando pela atmosfera do que saindo. Isso tudo faz parte
do efeito estufa que mantém a Terra quente.

Usinas de energia, gado e automóveis estão entre os elementos que mais
liberam gases do efeito estufa, tais como dióxido de carbono e metano.

O aquecimento global está diretamente relacionado ao chamado efeito
estufa, que é provocado por alguns gases. 

• Dióxido de carbono (CO2). É um gás incolor, subproduto da com-
bustão de matéria orgânica. Ele representa menos de 0,04% da atmos-
fera da Terra, a maior parte foi liberada muito cedo na vida do planeta
pela atividade vulcânica. Atualmente, a ação humana lança na atmosfera
grande quantidades, resultando em aumento total na sua concentração.
É considerado um grande vilão da camada de ozônio porque o CO2
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absorve radiação infravermelha. Como a maior parte da energia que
escapa da atmosfera da Terra sai na forma de radiação infravermelha, o
CO2 extra significa maior absorção de energia e um aumento total na
temperatura do planeta. 

• O óxido nitroso (NO2) é outro importante gás estufa. Embora as
quantidades liberadas pela atividade humana não sejam tão grandes
quanto às de CO2, o óxido nitroso absorve muito mais energia do que
CO2 (cerca de duzentas e setenta vezes mais). Por esse motivo, os esforços
para que sejam reduzidas as emissões de gás estufa têm sido direcionados
para o NO2 também. 

• Metano é um gás combustível e o principal componente do gás natural.
O metano ocorre naturalmente, oriundo da decomposição de material
orgânico. O metano age de forma semelhante à do CO2 na atmosfera,
absorvendo energia infravermelha e mantendo a energia do calor na Terra. 

Atividades desenvolvidas pelo homem produzem o metano de várias formas:
com sua extração do carvão; a partir de grandes rebanhos de gado (por
exemplo, gases digestivos); a partir da bactéria nas cascas do arroz; com
a decomposição do lixo em aterros (GRABIANOWSKI, 2007).

EFEITOS DO AQUECIMENTO GLOBAL: NÍVEL DO MAR

Uma queda média de apenas 5° C ao longo de milhares de anos pode
causar uma era glacial. Uns dos efeitos possíveis do aquecimento global é a
inundação de ilhas baixas devido ao aumento do nível do mar. Ilha como Tuvalu,
que fica no sul do Oceano Pacífico, enfrenta o aumento das incidências de
ciclones tropicais na última década, causado pelo aumento da temperatura
das águas do oceano, o que interfere na ocorrência das tempestades. Mas o
problema maior é a elevação do nível do mar, que está contaminando a água
potável da região. Os líderes da população de 11 mil habitantes decidiram
abandonar a ilha neste ano e serão acolhidos pelo governo da Nova Zelândia.

Geleiras e placas de gelo estão derretendo ao redor do mundo. A perda de
grandes áreas de gelo na superfície pode acelerar o aquecimento global,
porque menos energia solar será refletida para longe da Terra. O nível do mar
já esta aumentando devido ao derretimento das geleiras. No entanto, se
a placa de gelo da Antártida Ocidental derretesse e caísse sobre o mar, ela
elevaria o seu nível em mais de 10 metros e muitas áreas costeiras iriam desa-
parecer completamente sob o oceano, como a cidade Rio de Janeiro. O nível
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do mar também se elevaria porque as águas do oceano ficariam mais quentes,
causando a expansão da água. Pequeno aumento do nível do mar já está afe-
tando algumas regiões.

Com o aumento da temperatura global das águas, seriam mais numerosas
e fortes as tempestades formadas no oceano, tais como ciclones, tempestades
tropicais e furacões, que extraem sua energia das águas mornas pelas quais
passam. 

EFEITOS DO AQUECIMENTO GLOBAL: ESTAÇÕES E ECOSSISTEMA

Em áreas temperadas com quatro estações, a estação de plantio e germi-
nação seria mais longa e com maior incidência de chuvas. Isto seria bené-
fico de muitas formas para estas áreas. No entanto, partes menos temperada
do mundo provavelmente veriam um aumento de temperatura e uma
diminuição brutal no índice de chuvas, causando longos períodos de seca
e o surgimento de desertos.  

Os efeitos mais devastadores e também os mais difíceis de serem previstos
seriam os efeitos na biodiversidade. Muitos ecossistemas são delicados e
a mais sutil mudança pode matar várias espécies, assim como quaisquer
outras que delas dependam. Os resultados poderiam ser como uma
floresta morrendo gradualmente e se transformando em áreas de pasto
ou recifes de corais morrendo. Muitas espécies de plantas e de animais se
adaptariam ou mudariam com a alteração do clima, mas muitas se extin-
guiriam (GRABIANOWSKI, 2007).

Nas regiões polares, muitos animais tentam se adaptar com as mudanças
climáticas, mas nem todos os animais conseguem se adaptar, acarretando
extinção de espécies. 

Milhares de vidas humanas seriam perdidas anualmente. As pessoas de baixa
renda e as nações subdesenvolvidas sofreriam os piores efeitos, já que não
teriam recursos financeiros para lidar com os problemas que viriam com o
aumento da temperatura. Uma quantidade enorme de pessoas morreria
de fome e doenças, se a diminuição das chuvas limitasse o crescimento das
colheitas. 
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O IMPACTO DO AQUECIMENTO GLOBAL PODE SER ATENUADO

Podemos diminuir o impacto do aquecimento global, como sugerem a
redução na emissão de gases-estufa. 

Fonte: (GRABIANOWSKI, 2007)

Carros movidos a hidrogênio, o aumento do uso de energia solar e hidre-
létricas são formas possíveis de se reduzir a emissão dos gases-estufa.

Estas são algumas formas de diminuir emissões de gases-estufa. 

Certifique-se de que seu carro está com o motor regulado – isto permi-
tirá que ele funcione com maior eficiência e gere menos gases nocivos.

Caminhe ou ande de bicicleta quando puder – dirigir o carro gera mais
gases-estufa do que praticamente qualquer outra coisa que se faça. 

Recicle – o lixo que não é reciclado acaba em um aterro, gerando metano;
além disso, produtos reciclados requerem menos energia para ser pro-
duzidos do que produtos feitos do zero. 

Plante árvores e outras plantas onde puder – as plantas tiram o CO2 do
ar e liberam oxigênio. 

Não queime o lixo – isto lança CO2 e hidrocarbonetos para a atmosfera
(GRABIANOWSKI, 2007).

Para diminuir a emissão de gases poluentes, é necessário que se desen-
volvam fontes de energia combustível não-fóssil, como energia hidrelétrica,
energia solar e motores de hidrogênio, e células de combustível poderiam
criar grandes cortes nos gases-estufa se fossem mais comuns.
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O EFEITO DO AQUECIMENTO

• 1,1°C a 6,5 °C. De acordo com estimativas feitas pelo painel intergover-
namental de mudança climática, em 2007, essa é a faixa de elevação que
pode sofrer a temperatura média global até o final deste século (a previsão
anterior era de 1,6 a 5,8 °C, o que implica um aumento de incerteza
quanto a esta previsão).

• 2 mil quilômetros quadrados. Todo ano, áreas desse tamanho se transfor-
mam em deserto devido à falta de chuvas.

• 40% das árvores da Amazônia podem desaparecer antes do final do século,
caso a temperatura suba de dois a quatro graus. 

• 2 mil metros. Foi o comprimento que a geleira Gangotri (que tem agora
25 km), no Himalaia, perdeu em 150 anos. E o ritmo está acelerando. 

• 750 bilhões de toneladas. É o total de CO2 na atmosfera hoje. 

• Cientistas calculam que, quando chegarmos em 2050, milhões de pessoas
que vivem em deltas de rios serão removidas, caso seja mantido o ritmo atual
de aquecimento. 

• A calota polar irá desaparecer por completo dentro de 100 anos, de acordo
com estudos publicados pela National Sachetimes de Nova Iorque em
julho de 2005. Isso irá provocar o fim das correntes marítimas no Oceano
Atlântico, o que fará que o clima fique mais frio, é a grande contradição
de aquecendo esfria. 

• O clima ficará mais frio apenas no Hemisfério Norte; quanto ao resto do
mundo, a temperatura média subirá e os padrões de secas e chuvas serão
alterados em todo o planeta. 

• O aquecimento da Terra e também outros danos ao ambiente estão
fazendo com que a seleção natural vá em um ritmo 50 vezes mais rápido
do que o registrado a 100 anos. 

• De 9% a 58% das espécies em terra e no mar vão ser extintas nas próximas
décadas, segundo diferentes hipóteses (ENCICLOPÉDIA ONLINE
WIKIPÉDIA, 2007).
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AQUECIMENTO GLOBAL ESTÁ CAUSANDO

a. O Ártico e a Groelândia estão derretendo:
A cobertura de gelo da região no verão diminuiu ao ritmo constante de
8% ao ano há três décadas. No entanto, a temperatura na região era
superior à atual nas décadas de 1930 e 1940, sendo os glaciares mais
pequenos do que hoje. Em 2005, a camada de gelo foi 20% menor em
relação à de 1979, uma redução de 1,3 milhão de quilômetros quadra-
dos, o equivalente à soma dos territórios da França, da Alemanha e do
Reino Unido. 

No entanto, no Hemisfério Sul, durante os últimos 35 anos, o derreti-
mento apenas aconteceu em cerca de 2% da Antártida, onde 90%
do gelo do planeta está acumulado; nos restantes 98%, houve um esfria-
mento, e a IPPC estima que a massa da neve deverá aumentar durante
este século.

b. Os furacões estão cada vez mais fortes:
Devido ao aquecimento das águas, a ocorrência de furacões das categorias
4 e 5 (os mais intensos da escala) dobrou nos últimos 35 anos. 

c. O Brasil na rota dos ciclones:
No dia 28 de março de 2004, o litoral sul do Brasil foi varrido por um
forte ciclone chamado Catarina. 

d. O nível do mar subiu:
A elevação desde o início do século passado está entre 10 e 25 centímetros.
Em certas áreas litorâneas, como algumas ilhas do Pacífico, isso significou
um avanço de 100 metros na maré alta. Atualmente (setembro de 2006),
o painel intergovernamental de mudança climática estima que o nível
das águas poderá subir entre 14 e 43 cm até o fim deste século. 

e. Os desertos avançam:
O total de áreas atingidas por secas dobrou em trinta anos. Um quarto da
superfície do planeta é agora de deserto. Só na China, as áreas desérticas
avançam 10.000 quilômetros quadrados por ano, o equivalente ao território
do Líbano. 

f. Já se contam os mortos:
A Organização das Nações Unidas estima que 150 mil pessoas morrem
anualmente por causa de secas, inundações e outros fatores relacionados
(ENCICLOPÉDIA ONLINE WIKIPÉDIA, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mudanças nas regiões polares estão afetando o clima no Brasil por causa
do aumento da temperatura mundial. As massas de ar frio que chegam ao
país pelo Rio Grande do Sul estariam deixando de se formar em uma área fixa
do mar da Antártica e passando a se originar algumas dezenas de quilômetros
a leste. As massas polares que nascem no novo local são muito mais geladas e
não chegam ao Brasil com a mesma freqüência. Quando vieram, foram elas
as responsáveis pelo verão mais frio das últimas três décadas no Rio Grande
do Sul. Quando deixaram de vir, provocaram o inverno mais quente. 

Em fevereiro de 2004 (verão), a temperatura esteve 1,2°C abaixo da média
dos últimos 30 anos para o mês. Em julho de 2005, ficaram 3,5°C acima da
média. As temperaturas médias foram de 22,5°C no verão e de 17,2°C no
inverno. As conclusões são dos cientistas da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)
em estações meteorológicas montadas em três diferentes pontos da Antártida.

No dia 28 de março de 2004, o ciclone Catarina atingiu o sul do Brasil.
Foi o primeiro e único ciclone da história no Atlântico Sul. Para um ciclone
acontecer, é preciso que a água do mar esteja quente, provocando muita
evaporação. O vapor é o combustível do ciclone. Diferente do que acontece
normalmente no sul do Brasil, onde os ventos são fortes e a água, fria. Por
isso, o Catarina surpreendeu tanto cientistas. O que provocou o ciclone foi o
aquecimento global.

Com a elevação no nível do mar, algumas praias já estão sumindo. Barreiras
estão sendo construídas em alguns lugares para barrar o avanço da água. Se as
regiões polares derretessem completamente, as cidades que se localizam no
litoral do Brasil teriam de ser evacuadas devido ao avanço do mar.

Não se pode brincar com as regiões polares, qualquer alteração que acon-
tecer nessas regiões pode mudar profundamente o planeta Terra. Essas regiões
possuem muitas riquezas, e alguns exploradores estão loucos para explorá-las,
causando destruição nessas regiões.

Países brigam por territórios na região antártica e querem uma parcela da
Antártida. Os tratados e protocolos firmados por países visam a proteger essas
regiões que estão sofrendo devido à ação humana.
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Uma nova corrida do ouro iniciou-se nessas regiões em busca de descobertas
científicas para poderem patenteá-las. Isso está acarretando uma caçada cruel
dos animais que vivem nessas regiões.

Sobre a Antártica, um grande buraco na camada de ozônio está causando
grandes estragos e o efeito estufa está descontrolado. O aquecimento global
está provocando derretimento das calotas polares, extinção de animais, mudanças
climáticas, elevação do nível do mar, entre outros desastres.
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RESUMO

Este trabalho apresenta as etapas desenvolvidas durante um processo de
pesquisas iniciadas a partir de discussões em sala de aula, com duração de
aproximadamente dois meses. Por isso, além da pesquisa bibliográfica, conta
com informações oriundas de debates entre professores e alunos. Incluindo
auxílio de estudo teórico a respeito do assunto “Antártida e sua real importância
para o mundo”, principalmente com relação a aquecimento global e mudanças
climáticas. Pesquisas em sites, revistas e jornais acionadas pelo aluno para
melhor desenvolvimento e elaboração da pesquisa, obtendo uma base preliminar
na busca e seleção de informações para o texto. Aborda principalmente as
mudanças climáticas e suas conseqüências para as regiões polares e o mundo
como um todo, dando ênfase para possíveis medidas que podem ser tomadas
para melhorar a situação atual da Terra, principalmente no que diz respeito à
reintegração do homem ao meio natural.
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INTRODUÇÃO 

O planeta, com toda sua riquíssima e expansiva beleza natural, traz em
seus mais ínfimos detalhes um grande poder sobre todo o ecossistema
terrestre. Muitas vezes, com olhos humanos, direcionamo-nos para ver aquilo
que nos é cabível. Um explorador em alto mar tem seus olhos a postos, aten-
tos para descobrir novas terras; o dominador vê suas posses; o pesquisador,
em seus olhares minuciosos, vê o seu objetivo; o poeta, com todo seu olhar
singelo, não vê apenas letras amontoadas, vê rimas, canta versos, lê em suas
entrelinhas... Ao olharmos um deserto, a única coisa que se enxerga de
imediato é um grande acúmulo de areia, todavia este mesmo, visto com olhos
de observador e mero admirador da natureza, mostra vida, vida esta que se
encontra presente nos mais diferenciados tamanhos e formas em diferentes
épocas e que, no meio da natureza, estão interligados, construindo uma
cadeia na qual todos somos interdependentes.

Atualmente, a fumaça das indústrias, reflexo da modernidade, ofusca o
olhar do homem. Diante de tamanha falha na percepção humana, teremos
de aprender a não mais direcionar nossos olhos somente para o que pode ser
explorado; eles devem contemplar um leque de outras coisas, destrinchar
novos horizontes, fazendo fronteiras com a simplicidade e chegando a certo
limite, onde nenhuma das partes saia prejudicada, olhando tudo de uma
maneira contrária ao que os seres humanos têm feito até o presente momento!
Poucos conseguem sentir a importância de uma cadeia alimentar, o sabor
instigante que tem a água do mar, ou ainda o quão grande é a importância
de viver em um local onde as calotas polares, de tão lindas, são exibidas em
cartões-postais, e que desses pequenos gestos depende a permanência dos
seres vivos aqui no planeta Terra.

A Antártida foi, durante muitos anos, tida como apenas um grande
continente gelado. Seu nome deriva da palavra grega Arkatus (Ursa), que foi
durante certo tempo usada pelos astrônomos da antigüidade para designar
as constelações da Ursa Maior e Ursa Menor, que seriam seus pontos de
navegação com o decorrer do tempo, e, devido à influência dos romanos, esse
termo foi se aprimorando, chegando ao nome Antártida, que conhecemos
atualmente.

O continente de gelo guarda, em sua vasta complexidade, belezas únicas,
segredos e curiosidades pelos quais o mundo só agora vem a se interessar, isso
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porque, devido à grande ameaça de aquecimento global, é justamente da
Antártida que pode vir a maior ameaça à ecologia e, conseqüentemente, a
pior de todas as conseqüências do efeito estufa. É como se, para o mundo,
esta grande área branca estivesse, durante anos, em um outro plano de
mundo e que aos poucos se prepara para regressar. 

Com uma área territorial absolutamente significativa, cerca de 13,34
milhões de km, podendo chegar aos 19 milhões de km, no inverno, quando
ocorre o congelamento do oceano, tem uma altitude de 2.800 metros a 4.900
metros. Fica situada a 990 km da América do Sul e a 2000 km da Nova
Zelândia, e o fator mais importante é que é banhada pelo oceano Antártico,
que é constituído pelos três grandes oceanos: Pacífico, Atlântico e Índico.

A sua localização estratégica com relação aos oceanos faz com que cresça
muito a rota de turistas para a Antártida, devido à beleza de sua notória
paisagem, com grandes Alpes, dunas e montanhas cobertas de gelo. O turismo
é um meio muito promissor de crescer a economia de um determinado lugar.
Vale ressaltar que só teremos turistas na Antártida enquanto tivermos gelo
encobrindo suas montanhas, enquanto tivermos neve se acumulando nas
dunas, ou seja, enquanto esta paisagem não for substituída por um local
desinteressante aos olhares economistas, e as nossas atitudes não a transfor-
marem em apenas mais um espaço vazio de atrativos...  

Seus ecossistemas se caracterizam pela descontinuidade, por suas condições
ambientais inóspitas, uma vez que suas temperaturas sempre baixas podem
atingir no verão uma variação de 0ºC nas áreas litorâneas, a -35ºC no interior, e
de -20ºC no litoral a -70ºC no interior; o frio se torna insuportável, com
ventos chegando às vezes até a 300 km/h. Por este motivo, este não é um con-
tinente propício para se morar. As únicas pessoas que ainda se encorajam a
enfrentar esta aventura de viver na Antártida são os cientistas pesquisadores,
que se arriscam diariamente para garantir a integridade ambiental do local.

As características físicas que demarcam a Antártida são muito ricas e par-
ticulares. É formada por uma enorme calota de gelo com espessura de até
4000m e um volume estimado em 30 milhões de km, o que curiosamente
corresponde a tão-somente 30% das reservas de água doce do planeta. Diante
deste dado, não é muito difícil compreender o motivo de tanta preocupação
com esse gigante adormecido, que é a Antártida.
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O seu relevo é marcado pela cordilheira Transartártica, que é o prolonga-
mento geológico dos Andes, sua importância está em dividir o continente em
Antártida Oriental, com planícies, colinas baixas e a geleira Lambert (que é a
maior do mundo), e a Antártida Ocidental, com arquipélagos ligados pela
cobertura de gelo, que por hora ainda é permanente.

Em se tratando de meio ambiente, é sabido que os ecossistemas antárticos
podem vir a sofrer gravíssimos impactos ambientais. Os problemas oriundos
da poluição urbana, a queima de florestas, a degradação de áreas próximas a
rios e mares e também a poluição das águas, tudo isso que acontece no mundo
afeta de forma catastrófica as regiões polares e os animais típicos dessas áreas.

Inclinando-se para o desbravamento de sua fauna e flora, observa-se que sua
parte continental é caracterizada por grande pobreza biológica, pois a vege-
tação limita-se a musgos e líquens a uma pouca distância do mar. A presença
de vida antártica fica designada somente à sua faixa litorânea, uma vez que o
interior é inteiramente sem vida. Seus ilustres ocupantes passam a ser, desta
forma, somente alguns insetos, aves e, é claro, os pingüins, animais que con-
seguem fácil adaptação ao frio gélido da Antártida. Com exceção destes,
teremos ursos-polares e uma abundante vida marinha (baleias, focas, elefantes-
marinhos, peixes e outros) que habitam os mares ao redor do continente.
Muitas pessoas nunca se deram conta da imensa importância que essa paisa-
gem tem para o planeta, afinal de contas para que mesmo se importar com
todo esse gelo? Hoje esta pergunta tem algum fundamento: estamos obriga-
dos a girar nossos pescoços para os extremos do mundo, que por muito tempo
tão quietos, agora significam um prejuízo inenarrável à humanidade. 

O oceano glacial antártico é de uma beleza indescritível, uma imensidão
de águas escuras, cercadas por montanhas cobertas de gelo, donde, ao meio
desta grandiosa massa de água, destacam-se os gigantescos icebergs de formas
esculpidas pela própria natureza. Estes icebergs geralmente podem ser forma-
dos pela queda constante de neve, e sua compressão que dá origem a uma
imensa calota de gelo já compactado, podendo chegar a atingir espessuras
significativas. Após conseguir um amplo volume, avança pelo mar formando
as banquisas, desprendendo do continente e dando formação a mais um
iceberg que se dirige para o mar austral.

O clima polar austral tende a sofrer muito pela circulação do ar, que, por
falta de obstáculos para servirem de anteparo, acaba gerando ventos muito
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fortes, com terríveis tempestades de neve e nevoeiros freqüentes. Por ter
em sua amplitude paisagística a cor branca, tem suma importância para as
reflexões e irradiações solares, o que intensifica o clima polar. Esta mesma
paisagem, que durante milhares de anos se manteve desta forma, apesar de
longe das mãos humanas, conseguia sobreviver, embora sentisse, desde muito
tempo, os efeitos da civilização.

Com o aumento da temperatura terrestre, as geleiras derreterão facilmente,
como já está acontecendo em vários pontos da Antártida.  Com isso, toda sua
água doce irá adentrar o mar, fazendo com que a salinidade da água diminua
e a evaporação que ocasiona as chuvas e designa os climas de cada lugar fique
desregulada, o que ocasionará mudanças climáticas radicais no planeta, dese-
quilíbrio ambiental, entre muitos outros desastres naturais.

O conhecimento de que nós, seres humanos, temos um sério problema
a ser resolvido já chegou ao alcance de todos, por meio de revistas, jornais,
televisão.  O enfoque é total para o aquecimento global e suas conseqüências,
já que o problema existe e só dependerá de nossos esforços diários para asse-
gurar o futuro das próximas gerações. Fala-se muito em todo o caos em que
o planeta poderá se transformar por conta do degelo das regiões polares.
No entanto, essa situação não começou imediatamente, pois há indícios de
que a Antártida venha sofrendo esses danos há 150 anos. O agravamento só
foi sentido agora e, particularmente, este ano. 

A compreensão do que aconteceu nos pólos se tornou tão crucial e urgente
que mais de 60 países, entre eles o Brasil, estão mobilizando 10 mil cientistas
e vão dedicar 1,5 bilhão de dólares a 228 projetos de pesquisas no Ártico e na
Antártida, como parte do Ano Polar Internacional 2007-2008, que começou
em fevereiro e continua. O plano de fundo das pesquisas é o aquecimento
global, que é causado  pelo aumento dos gases do efeito estufa na atmosfera,
principalmente o dióxido de carbono, resultado da atividade humana sobre o
planeta.

Toda essa preocupação se dá, pois a região mais afetada até o presente
momento pela destruição da camada de ozônio é justamente a Antártida.
Enfim, a mão humana conseguiu alcançar o que os olhos não viram... Nesse
ponto, devido ao rigoroso inverno de seis meses, a circulação de ar não ocorre,
formando assim círculos de convecção exclusivamente em uma única
área, principalmente no mês de setembro, e quase a metade de toda a concen-
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tração de ozônio é sugada pela atmosfera. Este fenômeno acaba deixando
31 milhões de km à mercê dos raios ultravioletas. O buraco na camada de
ozônio é lastimável. Afinal de contas, como será a Antártida que deixaremos
de herança para as gerações de filhos e netos. Será que eles terão uma Antár-
tida como nós temos hoje? Será que casualmente haverá alguém para respon-
der a estas perguntas no futuro?

INTERESSES SOBRE A ANTÁRTIDA

Em contraposição a toda a modernidade presente e considerando todos
os atuais acontecimentos, fica difícil tentar imaginar o mundo daqui a alguns
anos. Na era dos homens das cavernas, eles procuravam se abrigar e proteger-se
do frio, usavam roupas de couro de animal e só exploravam da natureza o
necessário para sua sobrevivência, geralmente para matar sua fome, o que por
sua vez não era muito. Com a evolução dos tempos, aprendemos com eles a
nos vestir melhor, aperfeiçoamos nossas moradias, soubemos nos proteger do
frio, mas, infelizmente, parece que sentimos mais fome que eles, fome de
tudo, absolutamente tudo que pudermos dispor da natureza, e não só o
que é preciso. Assim, a natureza passou a gritar por socorro, clamando por
atenção. E nós? Bem, nós estávamos muito ocupados com a conquista de
novas comodidades, saciando a nossa própria fome. No entanto, a revolução
da natureza, agora, vem nos atingindo em nossas principais necessidades, e,
enfim, começamos a ouvir os seus lamentos. 

Após a exploração de diversos biomas terrestres, a ambição sobre as regiões
polares é muito grande, devido às suas diversificadas riquezas minerais, tais
como o cobre, manganês, urânio, carvão, platina, titânio, ouro, prata e, como
não poderia faltar, o petróleo – símbolo de ira, discórdia e guerras para os que
possuem e para os que querem adquirir em seu poder econômico. Esse
conjunto de riquezas existentes no continente de gelo deu origem ao
“Tratado da Antártida”, que visa a impor regras que limitem essa exploração
para pesquisas científicas e deixa determinado o uso do local unicamente para
fins pacíficos, com intuito de preservar o continente gelado de qualquer
atividade militar, testes nucleares e depósito de lixo radioativo e proibir
a devastação de seu meio ambiente, uma vez que ele, embora tão distante
geograficamente da nossa realidade, possui tanta influência para o mundo e
para o Brasil. Para proteger a Antártida contra supostas reivindicações pelo
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domínio de seu território, grandes nações, como Argentina, Austrália, Chile,
França, Noruega e Nova Zelândia, que possuem interesses em comum,
aceitam o Tratado como forma de proteção do local e garantia de estabilidade
científica para a melhoria do planeta. 

Com todo desejo de dominação que se abriga no interior dos seres humanos
desde tempos antigos, é fácil entender como os olhares do mundo foram tão
erroneamente desviados do meio ambiente, ao longo da história de desen-
volvimento do mundo, para, enfim, chegarmos ao mundo globalizado em
que estamos incluídos hoje. No livro A saúde perfeita, do sociólogo francês
Lucien Sfez, destaca-se um trecho muito interessante, satisfatório ao reflexo
do que vivenciamos por séculos até chegarmos ao que somos atualmente.
Sfez diz que: 

As ideologias hoje parecem mortas como processos dos sistemas de
crenças, se não tomarem a forma mais radical da utopia (...) O inimigo
não está mais no exterior, não tem mais de ser combatido ou civilizado.
Não é mais o selvagem, o negro, o amarelo, o judeu, o proletário para o
burguês, o burguês para o proletário. O inimigo está em nós, no
perímetro da cidade poluída, no bairro desmembrado, nas famílias, em
nossos corpos enfermos, em nossos genes. O inimigo está por toda
parte, e em lugar nenhum, anônimo, sem fronteiras, no electronicom,
sem rosto como na camada esburacada de ozônio, na droga e no coles-
terol. Em tais condições, a ideologia não dá mais pé, mas  a utopia sim
(SFEZ, 1995). 

Realmente todos os valores dos cidadãos foram submersos em interesses
egoístas que regem o mundo, sem perceber o mal que se gerou no decorrer
destes milhares de anos. Avançamos tecnologicamente, emergimos economi-
camente e nos tornamos leigos quando obrigados a tratar de recursos naturais.
Chegamos ao que somos! E o que somos nada mais é que um gigantesco
planeta com um problema dramático em nossas mãos, talvez por supormos
que tantos recursos renováveis jamais iriam nos faltar.   
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O QUE REALMENTE ACONTECE NA ANTÁRTIDA?

Esta não é uma história que se vê todos os dias. Imaginar vivê-la como é o
que acontece com todos, desde que essa situação se alarmou de verdade; é
provável que estejamos escrevendo o livro do novo mundo, a nossa própria
história, e de tão empolgados que estamos não queremos mais parar.  Entre-
tanto, para toda boa história, o final teria de ser surpreendente e feliz,
mas esta, diante do número de páginas que já foram escritas, elaboradas e
ilustradas, parece não ter mais como ser corrigida, e o final que se aproxima a
cada folha que viramos não promete muitos fatos alegres, mas muitas
emoções, e pode até ser surpreendente, mas isso só dependerá de cada nova
ação que se registre no presente... 

É como o maravilhoso conto do Toque de Ouro, em que o rei Midas, de
tanto possuir ouro, teve a chance de realizar um grande desejo. Ao olhar em
sua volta e ver que todo aquele ouro ainda lhe era muito pouco se comparado
ao que o mundo poderia lhe oferecer, desejou que tudo aquilo que ele viesse
a tocar de imediato também se transformasse em ouro. E assim aconteceu,
porém, o resultado foi assustador: houve um momento em que o rei não
podia mais comer, se sentisse sede não poderia beber, e o seu maior tesouro,
que é sua filha, esta acabara por virar uma estatuazinha de ouro também.

Com o mundo, a situação não parece ser diferente, pois as grandes nações,
aquelas que já detêm o maior número de riquezas e poder, estão sempre
querendo mais, quebrando seus próprios recordes de ganância. E, por fim,
todas as árvores das lindas florestas, o petróleo, os animais da fauna, as
plantas da flora, tudo isso se transforma em ouro nas mãos de quem se recusa
a olhar à sua volta e não vê que toda essa concentração de riquezas em uma
pequena porção do mundo acaba sufocando, a ponto de chegar um momento
em que todos, sem distinção, pedirão socorro, e não tendo como reverter a
situação, como ocorre na história do rei Midas, morrerão angustiados na
ignorância humana!

De acordo com os especialistas, o derretimento glacial já atingiu controle
próprio, mas,  não querendo ser menos otimista, a situação do derretimento
das calotas polares é considerada por muitos algo irreversível. Muitos gases
poluentes foram lançados na atmosfera até o presente momento, sem que
fossem avaliados os riscos para a saúde do único local que temos para viver.
Sabe-se que o efeito estufa é um processo natural e deve acontecer para
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manter a temperatura do planeta equilibrada, sem a qual não haveria vida na
terra. Todavia, acontece que esse fenômeno foi alterado pela ação antrópica.
Durante eras, a manutenção do efeito estufa foi garantida somente com
processos naturais, tais como a decomposição da matéria orgânica e as
erupções vulcânicas, que produzem sozinhas dez vezes mais gases que o
homem. Porém, hoje, além desses processos naturais, temos grande parcela
de participação ativa de indústrias, queimadas e tudo aquilo que lança gases
poluentes no espaço e aumenta essa catástrofe.

O ponto culminante para o agravamento dessa situação foi depois da
revolução industrial, quando no século XIX, as concentrações de dióxido de
carbono no ar subiram 30%, o metano dobrou e o óxido nitroso aumentou
15%. Na realidade, por motivos cada vez mais óbvios de visão de lucros, os
dejetos são simplesmente lançados no meio ambiente, como se nestes locais
não existisse vida. Em estudos recentes, universitários de vários países que se
dedicam a estudar os problemas oriundos do aquecimento admitem a possi-
bilidade de extinção de 1 milhão de espécies de animais até 2050. Os primeiros
sinais desse desastre já são evidentes, esta não é uma realidade muito longe.

O que mais nos deixa cabisbaixos é saber que fomos nós (os humanos) os
maus tripulantes dessa espaçonave chamada “Terra”. Quando concebida, ela
veio em perfeito estado, tanto que em escala geológica, parando para analisar
o curso de vida da terra em uma linha de tempo, é perceptível que esta
sempre fora um relógio pontual, bem ajustado e trabalhando a todo vapor.
A cada 100 mil anos, mudanças absolutamente sutis na órbita do planeta
fazem com que as massas de gelo aumentem o seu tamanho e se aproximem
da linha do Equador, são as então conhecidas glaciações. Desde a última
glaciação até atualmente (aproximadamente 10 mil anos), os animais racionais
desenvolveram a agricultura, construíram suas cidades, empresas, arranha-
céus, máquinas e tudo que veio facilitar, de alguma forma, o modo de vida dos
mesmos. Junto com todo esse crescimento, com essa desenvoltura dinâmica,
o relógio entrou em contradição com seus ponteiros, o clima global aumentou
um grau e desde então continua aumentando cada vez mais. O que parece ser
muito pouco traz consigo conseqüências drásticas para o horário mundial.
Por fim, quebramos o relógio!
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CONSEQÜÊNCIAS DO AQUECIMENTO GLOBAL

O resultado do aumento de apenas um grau na média climática resulta em
muitas mudanças: são fortes furacões, em geral com categorias entre quatro
e cinco, dos quais um dos mais preocupantes foi o Katrina, que destruiu a
cidade de Nova Orleans. O aumento do nível do mar e a preocupação com
áreas litorâneas, que poderão ser alagadas caso o nível da água se eleve muito.
O avanço de desertos, pois o total de áreas atingidas por secas dobrou em 30
anos. Isso mostra que um quarto da superfície total do planeta é constituída
por desertos, e esse número tende a crescer. O derretimento das zonas polares
é o que já está acontecendo, por exemplo, em locais como Alasca, onde a
paisagem se modificou totalmente, no Peru e em muitos outros lugares.
O Brasil, sempre tido como um país calmo em se tratando de fenômenos
naturais, tem sido atingido por fortes ciclones, algo inimaginável até pouco
tempo atrás. Em 2004, o litoral sul do país foi varrido por um ciclone forte,
seguido por fracas tempestades, que não o deixam de todo livre para maiores
ameaças. Enfim, muitas mortes, isso porque causamos um problema maior
que os nossos olhos podiam ver, maior que as nossas mãos podiam alcançar,
maior até que a nossa mente podia pensar e os nossos ouvidos ouvir. Fomos
traídos pelos nossos falsos sentidos!

IMPORTÂNCIA DA ANTÁRTIDA PARA O CENÁRIO MUNDIAL

Para que o planeta mantenha condições naturais propícias à vida, sem
que o mesmo esquente ou esfrie, obtendo a média térmica exata para troca
de gases e calor com a atmosfera, é preciso que ele receba a mesma quanti-
dade de energia que envia de volta para o espaço. Destas informações, retira-se
a magnitude da Antártida para o cenário mundial. É como em uma peça
teatral em que o protagonista, sempre tão tranqüilo e reservado, aparece de
supetão e involuntariamente rouba a cena, trazendo para si a atenção de
todos que assistem, e sem ninguém para dirigir o espetáculo, vai além das
mais inesperadas expectativas... O gelo da Antártida e do Ártico nada mais
é que uma peça-chave para a manutenção do equilíbrio no clima do planeta,
é este ator principal que, cansado de não ser reconhecido, está agindo e
atuando da sua forma, e, por ter tantos que dele dependem, suplica que lhe
tirem do centro das atenções para voltar a viver como antes, quando ainda era
somente um lindo artista secundário e somente posava para fotos.
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Não é preciso ser exatamente um especialista para sentir o perigo a que o
planeta exposto, uma vez que o mecanismo habitual do clima foi alterado
e não será nada fácil estabilizá-lo novamente. As alterações se fazem mais
visíveis no Ártico, mas também na Antártida, região que concentra expres-
sivos 90% de gelo do planeta, começa a dar os seus sinais de alerta. Ainda que
menos sentidas, as alterações existem, e estima-se que, se todo gelo que cobre
a Antártida derretesse, o nível dos oceanos subiria algo em torno de 63 metros,
o que alteraria bruscamente o recorte da costa de vários países. Na Península
Antártida, uma parte do continente que fica situada próxima a Ushuaia na
Argentina, só nos últimos 50 anos a temperatura subiu três graus, o que foi
suficiente para avistar grama crescendo onde antes só havia gelo e mais
gelo o ano todo. 

Com a tecnologia avançada que obtivemos, já é provável que se tenha uma
breve noção de quantos blocos de gelo se desprendem do continente e quanto
deste gelo se derrete. Isso tudo graças a observações de fotos com satélites.
Segundo entrevista concedida à revista Veja (Edição 2003-ano 40-nº14/ 11
de abril de 2007). diz Jay Zwally, engenheiro da Nasa:

Desde o fim da década de 70, quando os satélites começaram a ser uti-
lizados para monitorar as regiões polares, eles cresceram em número e
precisão, com dispositivos especializados, como ICESat, da Nasa, a
agência espacial americana, é possível medir a espessura do manto de
gelo com a precisão de centímetros.

Os blocos de gelo derretem hoje com muita naturalidade. Um dos derre-
timentos que mais chamou a atenção foi o da plataforma Larsen B, que
existia há 11.500 anos e era duas vezes maior que a cidade de São Paulo.
Quando se desprendeu, formou inúmeros pequenos icebergs em apenas 35
dias, ou seja, com os fortes ventos e o aumento da temperatura, estamos
perdendo rapidamente, em pequenos espaços de tempo, monumentos que a
natureza levou anos para erguer. Esta situação vem acontecendo com muita
freqüência, o que é muito triste, pois nove em cada dez geleiras diminuíram
de tamanho desde 1940.  

O gelo é importantíssimo para amenizar o problema de aquecimento
global, ele age como um efeito antiestufa de albedo, porque o branco do gelo
e também da neve reflete 90% das radiações solares que recebem (esse fenô-
meno é o albedo) e ajuda a manter a temperatura da Terra em torno de 14,6
graus. Com a redução da área de gelo, aumenta a absorção de calor dos raios

177

Antártida: um floco de esperança

LIVRO DIA CIENCIAOK  12.11.07  11:10  Page 177



178

solares na terra e na água, no entanto a água só consegue refletir 10% dos
raios solares e a terra apenas 20%, resultando em muito mais aquecimento.
Ainda mais catastrófico é o fato do derretimento do solo congelado que cobre
20% da superfície terrestre, pois ele armazena mais gás carbônico que todas
as florestas, sejam temperadas ou tropicais, do mundo. Quando derretido,
este solo libera muito mais gases do efeito estufa, e o que isso provoca? Mais
aumento da temperatura, mais calotas derretendo, o nível dos mares aumen-
tando... E esse ciclo cada vez mais se intensificando.

INFLUÊNCIA DA CATÁSTROFE NOS PÓLOS SE REFLETE
NO COTIDIANO DE TODOS

E as nossas mãos? Ainda podemos ser otimistas e tentar desatar o nó
que nos prende para não fazer nada, mas é preciso se levantar para encarar o
problema de frente, uma vez que pequenas atitudes podem ser o pontapé
para a mudança... Não é só porque estamos do outro lado do mundo que não
é dever nos preocuparmos com o que acontece com os nossos vizinhos, afinal
de contas supõe-se que o mundo esteja dividido, mas são linhas imaginárias
que delimitam espaços e, na verdade, fazemos parte de uma mesma órbita, e
dela depende a atitude de todos, desde pessoas comuns até os governantes,
desde pequenos a grandes países, ou seja, para ganhar esse jogo, é preciso
que se forme uma só equipe, e que esta esteja disposta a arriscar, enfrentar e
vencer.

A cada minuto que passa, a sensação de imunidade passa a não existir,
o desconforto de viver em um planeta aquecido pelos raios solares é visível no
semblante das pessoas. Todos serão atingidos! A situação é tão apavorante,
que, mesmo que todos os países imediatamente parassem de emitir os
gases poluentes, ainda assim a temperatura do globo terrestre continuaria
a subir por pelo menos 1.000 anos e o nível do mar se elevaria por mais
de 2.000.

Quanta ignorância foi tomando conta de nossos valores! Para muitos é
impossível imaginar a vida sem energia elétrica ou sem automóveis, sem saber
que o que realmente nos fará muita falta é a água, a que damos tão pouco
valor; é o ar puro que quase não sentimos mais; é a energia que temos todos
os dias de graça, vinda do sol e que propicia a fotossíntese aos seres vivos.
A estes elementos naturais devemos a gratidão de viver em condições
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agradáveis e, no entanto, o que demos como forma de agradecimento até
então, foi poluição, degradação e motivos de sobra para gerar a ira da
natureza, pois, como disse o grande físico Albert Einstein, “quando agredida
a natureza não se defende, apenas se vinga!”.

Esta vingança irá se manifestar na vida de pequenos ou grandes agricul-
tores, que dependem da fertilidade dos solos e da água das chuvas para
garantir a sua sobrevivência. Afetando o ciclo natural das coisas, aumentando
a proliferação de doenças, que há tempos não se viam, o número de insetos,
além de intensificar, vai se proliferar em locais onde não é o seu meio habit-
ual, sem contar com problemas muito mais sérios, como câncer de pele,
que provém dos fortes raios solares incidentes na Terra, a extinção de
diferentes espécies animais, sejam eles aquáticos ou terrestres, como o sapo
Arlequim das florestas tropicais das Américas do Sul e Central, e destruição
de colônias de Albatrozes, que diminuíram em 50%, entre outros.

Um dos casos em que se observa maior crueldade dos efeitos do aqueci-
mento se dá com o desenvolvimento dos embriões de tartarugas e com a
drástica mudança no hábitat dos ursos-polares. No primeiro caso, a alta tem-
peratura do ar e da água aquece a areia das praias onde as tartarugas desovam,
e isso gera um mútuo desequilíbrio, causando o nascimento de mais fêmeas
que machos. No segundo caso, devido à diminuição em 20% das calotas
polares no Ártico, o território de caça dos ursos foi reduzido. Existem
indícios de canibalismo na própria espécie, e,  se tudo continuar como está
indo, estima-se que em 20 anos esta espécie tende a desaparecer.

MEDIDAS PARA AJUDAR O PLANETA

Todas as medidas individuais que se tomem para deter o aquecimento são
de fato bem-vindas, mas é importante lembrar que, para lutar contra um
problema universal, a resolução também terá que ser universal. Diversas
empresas já estão procurando mudar seus meios de produção sem gerar
tantos custos à natureza, usando métodos, como a neutralização de carbono,
com o plantio de novas áreas florestais, para compensar aquelas que foram
destruídas ao longo do tempo.  

Para se ter uma breve idéia da imensidão dessa catástrofe, o aumento de
apenas 1 grau na escala Fahrenheit no Equador equivale a 7 graus nos pólos.
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Essa sutil razão entre as duas medidas é fundamental para desestabilizar os
nichos ecológicos, comprometer a corrente do Golfo do México, assim como
alagar cidades costeiras como Recife, no Brasil.

As perspectivas futuras não são tão positivas. Recentemente algumas
revistas, jornais e documentários têm sido produzidos para apontar o caos.
É pensando no megaproblema que prestigiados cientistas elaboram grandes
soluções; algo como a troca de carvão por átomo, o que substituiria 300
indústrias termelétricas por indústrias nucleares. Em uma cidade com
aproximadamente 8 milhões de  habitantes, uma termelétrica produz 3,5
milhões de toneladas de dióxido de carbono. Com a substituição, uma indús-
tria nuclear produziria a mesma quantidade de energia sem colaborar para o
agravamento do efeito estufa. O ponto negativo de se adotar essa prática
são as toneladas de lixo radioativo que seriam lançados por ano na atmosfera,
sem saber como processar estes resíduos. 

Outras seis medidas mirabolantes estão sendo avaliadas, de forma que
sejam escolhidas as mais viáveis com relação à eficácia e a custos monetários.
Tais idéias, como colocar painéis de pequenos discos espalhados no espaço
para desviar 2% dos raios solares da terra e instalar em órbita um gigantesco
guarda-sol, algo em que se gastaria em torno de 5,5 trilhões de dólares, são de
baixa viabilidade. Outros meios seriam espalhar enxofre na atmosfera ou
aterrar os gases tóxicos e, assim, armazenar sob o solo em média 32 milhões
de toneladas de CO2. Este é um processo que já entrou em vigor para testes em
Nova York e na Noruega, com custos de 900 bilhões e 1,8 trilhão de dólares. 

A estratégia idealizada pelo centro americano de pesquisas marinhas Mass
Landing Marine e também comprovada por meio de testes em pequena escala
é a multiplicação de fitoplânctons que vivem na água do mar e absorvem
parte do CO2 para fotossintetizar e se desenvolver. Quando morrem, afundam
até o solo do oceano levando consigo esse CO2 que permanece submerso
por séculos. Para realizar o procedimento em escala global, basta que seja
espalhado ferro nos oceanos em diferentes pontos. 

É obvio que qualquer plano a ser posto em prática para tirar o mundo da
UTI em que ele se encontra exige muito dinheiro, altos investimentos. É o
mesmo que comprometer toda a renda mensal de uma família para salvar um
ente querido que está enfermo, sem saber se este reagira ao tratamento ou
não. Assim sendo, é arriscar o que podemos, para salvar o que ainda temos!     
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A fúria da natureza dobra a cada árvore milenar que, inconseqüentemente,
é cortada de nossas florestas, para servir de matéria na construção de algum
móvel inútil, que pode até ser exibido por algum tempo para ilustres convi-
dados, mas que em bem menos tempo é esquecido em um canto qualquer da
casa porque aquela moda passou. É provavelmente este o percurso que dare-
mos às árvores da floresta amazônica, se algo conhecido por responsabilidade
social não alcançar os lares do mundo. Da mesma maneira que alimentamos
com vendas nos olhos um problema dessa magnitude, que ameaça pôr fim ao
continente gelado, poderemos continuar também destruindo outros patri-
mônios diversos. Isso se não chegarmos à destruição do próprio planeta.

PROTOCOLO DE KYOTO

Discute-se muito a respeito do Protocolo de Kyoto, mas o que vem a ser
de fato este protocolo? Qual seu nível de importância para solucionar o
problema ambiental do mundo? O Protocolo de Kyoto teve início em
Toronto, no Canadá, em outubro de 1988, e constitui um tratado interna-
cional para redução dos gases do efeito estufa, que são tidos como os maiores
agravantes do aquecimento global. Em 1997, em Kyoto, no Japão, foi discutido
e negociado e, em 16 de março de 1998 foi aberto para assinaturas, entrando
em vigor apenas em fevereiro de 2005. 

O principal termo deste protocolo exige que os países que o assinaram
façam uma redução de pelo menos 5,2% da emissão desses gases poluentes,
principalmente o CO2, até 2012, tendo como referência os níveis de emissões
de 1990. Os planos para conseguir êxito na redução precisarão ser postos em
prática entre os anos de 2008 e 2012. Dentre as medidas estimuladas pelo
protocolo, encontram-se reformar os setores de energia e transporte, promover
o uso de fontes energéticas renováveis, eliminar mecanismos financeiros e de
mercado inapropriados aos fins da Convenção, eliminar as emissões de metano
e proteger florestas e outros sumidouros de carbono. 

O maior problema até então encontrado com relação ao Potocolo de Kyoto
é o fato de os Estados Unidos não terem concordado com esse documento.
Sendo o país que mais contribui para as emissões de gases poluentes na
atmosfera, negou sua  assinatura, pois entendeu que este ato interferiria nega-
tivamente na economia norte-americana. Hoje os norte-americanos, mesmo
sem voltar atrás em sua decisão, já tentam diminuir as suas emissões, sem que

181

Antártida: um floco de esperança

LIVRO DIA CIENCIAOK  12.11.07  11:10  Page 181



182

para isso as margens de lucros de suas empresas caia ou fique comprometida
negativamente.

SEQÜESTRO DE CARBONO

A preservação de áreas florestais é de suma contribuição para emergir da
lamentável situação de aquecimento global que aterroriza a vida nos pólos e
amedronta grande parte de moradores do planeta Terra. É sabido que as flo-
restas em crescimento possuem grande capacidade de absorção de poluentes
na atmosfera terrestre. Por este motivo, compreende-se que não basta somente
diminuir em escala a produção de poluentes, é necessário também que novas
áreas sejam reflorestadas para permitir o equilibrio climático que tanto alme-
jamos. Por meio da fotossíntese das árvores, acontece a retirada do dióxido de
carbono da atmosfera, pois a planta usa o carbono para crescer e, mais tarde,
devolvê-lo como oxigênio para a atmosfera. Provém daí o termo “seqüestro
de carbono”.

O ESPETÁCULO DA SOBREVIVÊNCIA

Seria utópico afirmar que realizaremos a façanha de ajustar o relógio do
tempo, de modo que, no próximo ano, aconteça um decréscimo considerável
na temperatura mundial! Uma verdadeira quimera é imaginar que tão
rapidamente o problema será resolvido. Para a gravidade que ele atingiu, seria
necessário que todas as medidas estratégicas, mirabolantes, individuais, cole-
tivas, racionais, drásticas ou simples fossem postas em prática atualmente
para, talvez no futuro, surtir algum efeito. No momento, somos apenas fan-
toches e estamos sendo manipulados pelo medo que invade a história da vida,
compromete nossos lares e pode devastar, como um verdadeiro, furacão o
nosso palco. 

Este palco que aceitou as nossas atuações, recebeu-nos, com muito brilho,
cheio de magia, seres elementais da natureza, frutos à disposição e muita
fartura, belíssimas paisagens, é a Terra, que nós, fantoches desgovernados,
estamos destruindo, isso porque pensamos que estavamos livres, sem bar-
bantes ou algo que nos prendesse no teatrinho. O ser humano pensou que
poderia simplesmente agir para benefício próprio, esquecemo-nos de que ao
meio ambiente somos ligados diretamente, e que, quando um só ser desse
meio se desvincula, prejudica ele por completo. 
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Foi justamente isso que aconteceu: o homem desatou o nó que o prendia
no meio do palco do gigantesco teatro de marionetes e, não estando preso,
devastou áreas, poluiu rios, cortou árvores, matou animais e ainda ousou
dirigir o espetáculo, esquecendo definitivamente que se tratava de seres reais,
seres que têm vida, que precisam de oxigênio para respirar, de água potável
para beber, de peixes e frutos para se alimentarem, de gelo na Antártida para
se estabilizarem nos demais pontos da Terra, com condições favoráveis de
vida. Enfim, que precisam viver.

CONCLUSÃO

Atualmente, é possível observar mudanças climáticas gravíssimas no
planeta Terra. Essas alterações existem devido à grande porcentagem de
lançamento de gases poluentes na atmosfera, intensificando o efeito estufa e
provocando desequilíbrio do meio. Verifica-se hoje que estas alterações têm
levado o planeta ao auge de preocupações para chegar a um resultado positivo
e reverter a situação do aumento da temperatura terrestre.

São inúmeras tentativas, acordos e negociações feitos entre os países para
diminuir a emissão de gases na natureza, principalmente o CO2, que é o
maior causador do problema. O dióxido de carbono (CO2) está presente nas
descargas dos automóveis, nas emissões das grandes fábricas, chaminés, na
queima de combustíveis fósseis, queimadas de florestas, ou seja, em grande
parte das coisas que foram criadas para proporcionar comodidade à vida dos
seres humanos. 

Todavia, esta comodidade está comprometendo a vida de todos. Para
não abrir mão de lucros exorbitantes ou ainda conforto pessoal, as pessoas
tendem a poluir o meio onde vivem, prejudicando não somente a si como ao
meio ambiente por completo. É o que está acontecendo agora no mundo.
Durante milhares de anos, o equilíbrio climático do planeta permaneceu
estável, contudo, atualmente, vive-se temendo que aconteça o pior, e o que os
pesquisadores afirmam é que, se continuar deste jeito, poderá ocorrer derre-
timento das calotas polares, extinção de espécies, epidemias, furacões, tufões
e elevação do nível do mar, entre outras catástrofes naturais. 

Todos serão atingidos direta ou indiretamente, a Antártida sofrerá grande
parte das conseqüências sobre sua vasta área, e este continente gelado, que
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esteve muitos anos sem muita influência para o mundo, é tido, nos últimos
anos, como um riquíssimo tesouro para a humanidade, que depende sutil-
mente de seu gelo para sobreviver. 

É necessário rever conceitos, analisar o modo de vida dos cidadãos, realizar
tarefas que priorizem o meio ambiente, reflorestar áreas inutilizadas, ser mais
cauteloso e respeitar os primordiais seres da nossa existência, tendo em mente
que da retomada ao equilíbrio natural, depende a nossa própria existência
como espécie.  
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RESUMO

As regiões polares, magníficas regiões, onde predomina o sublime branco
do gelo pelo  horizonte, o único lugar do globo terrestre livre do domínio do
homem. Essas belíssimas regiões escondem segredos que o homem vem tentando
decifrar ao longo dos tempos, tais como o albedo terrestre e informações sobre
a quantidade de dióxido de carbono presente na atmosfera desde os primórdios.
Além de guardar a maior reserva de água doce do planeta, estes segredos vem
garantindo a existência e estabilidade da vida no planeta Terra, mas agora
o homem, com sua ambição e busca pelo poder, vem interferindo e afetando
gravemente este perfeito sistema natural. O impacto é claramente visível,
especialmente nessas regiões, onde já se observa a aceleração do derretimento
das geleiras que afeta a vida dos ursos-polares, os maiores predadores terrestres
da região. Não podemos ignorar a poluição que chega pelo mar resultante dos
vazamentos de navios petroleiros e cujas conseqüências são chocantes. Só agora
o homem percebeu que está afetando a si mesmo, pois o planeta passou por
transformações definitivas ao longo de sua formação, mas nenhuma tão
drástica, rápida e devastadora como esta. 
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ÀS MARGENS DO APOCALIPSE

As regiões polares, magníficas regiões, exuberantes, majestosas, gigantes
de um branco sublime, de um frio indomável, não é preciso nem fazer poesia
para falar delas, pois estas são a própria lírica  que a natureza se encarregou
de criar. 

Essas magníficas regiões guardam um baú de segredos que pouco a pouco
o homem, curioso, vem descobrindo. No entanto, o homem interfere nos
pólos, afetando-os com a poluição, mas não esperava que tudo o que causou
voltasse contra si mesmo.

Até bem pouco tempo atrás, se compararmos esse tempo com a idade da
Terra, que é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a vida na Terra seguia
seu curso natural, pois o próprio planeta se encarregava de garantir as trans-
formações necessárias para a sobrevivência e desenvolvimento da vida. Surgiu
o homem, interferiu, alterou os  fenômenos naturais do planeta, mas não
imaginava que um dia, mesmo que fosse em um futuro  distante, a natureza
se encarregaria de devolver-lhe as conseqüências das alterações que ele  causou,
sem dó nem piedade.

O caos climático que vivemos hoje é única e exclusivamente resultado de
todo o desequilíbrio terrestre que o homem provocou como a poluição e a
destruição irracional das florestas, em nome do desenvolvimento.

Uma possibilidade de equilíbrio para todo esse desastre terrestre encontra-se
em uma região ainda pouco dominada pelo homem: as regiões polares, regiões
responsáveis  pela estabilidade do planeta e que não podem ser destruídas. 

Até que ponto nós  chegaremos, será que a única saída será o sonho surreal
de viver fora da Terra?

Ciclones, furacões, tempestades, secas, derretimento das geleiras, desertifi-
cação, ondas de calor... Certamente o caos no clima pelo qual estamos passando
pode ser explicado pela lei de que toda ação tem uma reação. Durante muito
tempo, o homem vem agredindo gravemente o meio ambiente sem se preo-
cupar com o futuro. E agora a poderosa natureza lança sobre os homens o seu
manto de devastação, fúria e poder.

O mundo inteiro está sentindo o efeito do aquecimento global, tragédias
e catástrofes acontecem em todo o mundo. Aqui no Brasil, não é diferente, a

Renato Aparecido Cezário de Sá
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previsão desse efeito é impiedosa: as regiões Norte e Nordeste enfrentarão
secas prolongadas, enquanto as regiões Sul e Sudeste enfrentarão fortes
pancadas de chuva, tempestades e inundações, segundo o Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe). Devemos, portanto, preparar-nos para presenciar
cada vez mais fenômenos atípicos, como, por exemplo, o Catarina (2004),
que foi o primeiro furacão registrado por aqui, no Atlântico Sul.

Outro fenômeno que nos ronda há certo tempo é o El Ninõ, que é a  ele-
vação da temperatura do Oceano Pacífico próximo à linha do Equador. Nessa
região, a temperatura pode subir até 4ºC. Esse calor aquece correntes de
ar que circulam próximas aos trópicos, localizados no centro do planeta, e
aumenta a temperatura média do globo. Coincidência ou não, em 1998 a
média da temperatura terrestre ficou em 0,5º C acima do normal, e naquele
ano o El Ninõ castigou a todos com a sua fúria.

Todas as alterações climáticas e ambientais estão interligadas, o derretimento
das geleiras da Groenlândia, a destruição de Nova Orleans com o furacão
Katrina, em agosto de 2006, e a seca que assolou a Amazônia, e são conse-
qüências de um mesmo fator comum: o aquecimento global.

Para compreender como esses gigantes polares influenciam na estabilidade
da vida na Terra, é preciso retornar aos primórdios, no ponto inicial: a formação
do planeta. 

A Terra já possui cerca de 4,5 bilhões de anos e, durante todo esse tempo,
já passou por mudanças climáticas extraordinárias, mas nenhuma tão rápida
e com tão elevado poder de devastação. 

Esse longo processo de evolução climática até as condições necessárias para
a existência e permanência de vida na Terra começou há muito tempo, quando
provavelmente partículas de poeira cósmica começaram a se aglutinar e, por
meio de incríveis reações químicas, foram aos poucos se juntando. Com a
ação da força de gravidade, o planeta pôde reter os gases que originaram mais
tarde uma atmosfera primitiva que atuava como isolante térmico, permitindo
a fusão dos materiais aqui existentes. Aos poucos, formou-se a estrutura
interna heterogênea, constituída de núcleo, manto e crosta que se diferencia-
ram devido às características dos materiais que os constituem, a propriedade
específica desses materiais que mais influenciou nesse processo foi a diferente
densidade que possuem entre si. Os materiais de maior densidade, como o
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níquel e o ferro, deslocaram-se para o núcleo  do planeta, enquanto os de
menor densidade migraram para proximidades da superfície. Logo depois do
resfriamento do magma, formaram-se as rochas magmáticas, que constituí-
ram os chamados “escudos cristalinos”, dando origem à crosta terrestre, e os
gases provenientes desse processo originaram uma nova atmosfera que deu
origem às primeiras precipitações de água, formando os mares, rios e lagos.
Iniciou-se assim o processo de decomposição das rochas (intemperismo), que
formou o novo solo terrestre, desencadeou-se também o processo de erosão
e sedimentação.

A composição química do planeta Terra inteira gira em torno de:

Os cientistas conseguem, com amostras do manto superior, o qual
chega à superfície por meio dos vulcões, em forma de lava (amostra sísmica),
descobrir a formação química de cada camada da Terra. O núcleo é consti-
tuído basicamente de ferro (Fe) e níquel (Ni). A manta inferior, em sua maior
parte, constitui-se de silício (Si), magnésio (Mg) e oxigênio (O). E a manta
superior constitui-se de  olivina, piroxeno, alumínio (Al) e cálcio (Ca). Já nos
escudos cristalinos, encontram-se minérios metálicos, como ferro, manganês
e cobre.

Uma das transformações climáticas mais radicais pela qual a Terra passou ao
longo de sua formação foi o período da glaciação, a Era do Gelo.

As glaciações são períodos nos quais a temperatura média do planeta baixa
significadamente. Ocorrem ao longo da história do planeta. Como conse-
qüência elas provocam o congelamento de água nos pólos e aumentam a
quantidade de gelo nas calotas polares, diminuindo o nível do oceano. Com

34,5% Ferro

29,5% Oxigênio

15,2% Silício 

12,7% Magnésio 

2,4% Níquel

1,9% Enxofre

0,05% Titânio
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isso, o oceano recua e, muitas vezes, expõe trecho de terras que ligam ilhas e
continentes (pontes terrestres). Esse fenômeno recebe o nome de rebaixamento
eustático. As glaciações também provocam alterações do relevo. O gelo que
se concentra nas regiões montanhosas, quando desmorona devido à gravi-
dade e peso, forma enormes vales por onde passam (moréias). Mais tarde, esse
gelo encontra uma zona mais quente e se fixa formando um lago ou uma
cabeceira de rio. A glaciação provocou uma enorme e drástica mudança no
relevo continental e no nível do mar, provocou o aumento significativo das
geleiras e das calotas polares.

Entre os períodos glaciais, há os interglaciais (aumento da temperatura). É o
período no qual vivemos hoje, e o ser humano acelera descontroladamente o
ritmo da interglaciação. No entanto, com o aumento da emissão dos gases-
estufa, o homem vem provocando um aquecimento global tão rápido como
nunca foi visto antes e acelerando o derretimento das geleiras.

Nos períodos glaciais, 32% da Terra e 30% dos oceanos eram cobertos de
gelo. Hoje em dia, as geleiras cobrem apenas 10% do planeta e se localizam
nas regiões polares como na Antártica e na Groenlândia.  

O equilíbrio para esse caos no clima pelo qual estamos passando está
em uma região que o ser humano ainda não dominou, uma região na qual
nenhum homem ainda impôs o seu poder, os Pólos, majestosos ambientes onde
predomina o sublime tom branco do gelo por todos os horizontes. O único
lugar do globo livre, que não pertence a nenhum país, é o que garante o tratado
da Antártica, que diz em seu artigo IV: 

Nenhum ato ou atividade que tenha lugar, enquanto vigorar o presente
tratado, constituirá base para proclamar, apoiar ou contestar reivindi-
cação sobre soberania territorial na Antártica, ou para criar direitos de
soberania na Antártica (BRASIL, 1975).

A proteção ao meio ambiente da região se dá pelo Protocolo de Madri,
que estabelece regras para a exploração de pesquisas de base científica, de
modo a proteger a fauna e flora do ambiente, além de desenvolver avaliações
periódicas sobre o impacto ambiental causado pelas atividades desenvolvidas
na região. 

O Brasil vem se adaptando aos regulamentos do Protocolo de Madri, com
ótima proteção ao meio ambiente na EACF, cujas atividades consistem em
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tratar os dejetos e retirar o lixo produzido. O Brasil também apresentou, jun-
tamente com a Polônia, uma proposta na qual considera a Baía do Almirante
local no qual se situa a sede da EACF, a primeira Área Antártica Especial-
mente Gerenciada (AAEG), cujo propósito é garantir o planejamento e
coordenação de atividades em uma área específica, minimizando os impactos
ambientais. A AAEG da Baía do Almirante atinge uma área  de aproximada-
mente 370 km2, envolvendo as Estações de Ferraz (Brasil), Arctowski (Polônia),
Machu Picchu (Peru), Pieter J. Lenie (USA) e o Refúgio da República do
Equador (Equador).

São duas regiões polares, o Pólo Sul e o Pólo Norte, mas ambas têm prati-
camente as mesmas características: são banhadas por oceanos extremamente
gelados, com elevado teor de sal, precipitações reduzidas, no verão atingem
no máximo 10ºC, a neve graciosamente branca influência na coloração da
fauna (o urso-polar, lebres, a coruja branca etc.). 

A Antártica é um velho continente recoberto por uma geleira extrema-
mente espessa que contém 90% do gelo mundial. Nos verões, os dias chegam
a ter 20 horas de claridade. A fauna e a flora se distribuem em quatro zonas:
banquisa gelada: onde vivem focas e ursos-polares; arquipélagos circumpo-
lares, onde vivem aí as focas e morsas; tundra, onde encontramos a rena da
Lapônia  e boi almiscarado; floresta de pinheiros e bétulas da taiga do norte,
moradia do lince, do lobo, do carcaju, do alce e do lemingo. 

A fauna dessa região começa a sentir os efeitos do aquecimento global, e
os primeiros a sinalizar são os majestosos ursos-polares. Esses magníficos
animais, que podem chegar a ter três metros de altura, chegam a pesar 800 kg
e vivem em média 17 anos. Têm como principal fonte de alimentação as
focas e são de convívio solitário. Possuem por baixo de seus graciosos pêlos
brancos uma espessa camada de gordura, que os mantém protegidos da baixa
temperatura daquela região. Estima-se que, há 20 anos, a quantidade de ursos
polares chegava a 30 mil. Hoje pelo menos 25%  dessa população desapare-
ceram devido ao aumento da temperatura, que na região ártica já subiu 3ºC.
O aquecimento resulta na falta de alimento para os ursos polares, pois o gelo
está derretendo mais cedo, e eles precisam viver nas bordas do gelo, pois ali
está o seu alimento, que são as focas, peixes e crustáceos. Eles vivem muito
bem até 10ºC e, a partir daí, começam a apresentar grandes desconfortos.

Renato Aparecido Cezário de Sá
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Os mares antárticos alojam uma das maiores comunidades biológicas da
Terra. Em contrapartida, o isolamento da Antártica dos demais continentes
do globo terrestre pela fúria do mar talvez explique a falta de uma fauna supe-
rior, pois torna o continente o mais isolado do globo. 

As regiões polares são extremamente sensíveis às alterações por menores
que sejam, principalmente as alterações climáticas que causam rápidas mu-
danças nessa região. Essas mudanças são muito mais rápidas e visíveis do
que as ocorridas em qualquer lugar do mundo. Danos ambientais podem
provocar estragos irreversíveis. Um dos problemas que afeta essa região é que
a corrente marinha carrega para a região substâncias descartadas proposital ou
acidentalmente pelo homem, as quais acabam afetando a fauna da região. Isso
aconteceu recentemente, quando foram encontrados, nos organismos dos
ursos-polares, nas baleias e nos ovos das aves marinhas, vestígios do inseticida
retardador de chama bromato (PCB). Outra ameaça ao ambiente ártico é a
extração de petróleo e gás para utilização como combustível e a exploração de
outros recursos naturais, como pescados e minerais.

Os Pólos têm um papel muito importante na constituição do clima ter-
restre, pois juntamente com as nuvens, a neve e o gelo dessa região, são
responsáveis por um fenômeno chamado de albedo terrestre, que nada mais
é do que a porcentagem da luz solar que atinge o planeta Terra e do quanto
ele é capaz de refletir de volta para fora da atmosfera. O gelo e a neve têm um
enorme poder refletivo, mas o constante derretimento desse material nas
regiões polares ajuda a acelerar o aquecimento global, pois, quanto menos
material refletivo, menor será o albedo terrestre. 

Tratando-se da composição gasosa, a terra é formada por 78% de
nitrogênio (N), 21 % de oxigênio e 1% de outros gases como o argônio (Ar),
vapor de água (H2O) e dióxido de carbono (CO2). No início da formação do
planeta, a quantidade de dióxido de carbono era muito mais elevada. Com o
passar do tempo, o CO2 foi incorporado às rochas de carboneto, parte absor-
vida pelas algas marinhas, e um restante ficou contido nos combustíveis fósseis. 

O carbono existente passa por um processo cíclico, e nesse ciclo o carbono
está presente na crosta terrestre (litosfera), nos oceanos (hidrosfera) e na
atmosfera. No ciclo, o dióxido de carbono reage com a água, dando origem
ao ácido carbônico, que aos poucos reage com o magnésio (Mg) e o cálcio (Ca)
da crosta terrestre, formando os chamados carbonatos. Esses carbonatos são
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levados pela chuva para os oceanos, onde ficam acumulados em camadas, ou
ingeridos por organismos que, depois da morte, também se depositam no
fundo do oceano. O acúmulo desses sedimentos dá origem às rochas sedi-
mentares e à rocha calcária. Então, essas rochas, por um processo chamado de
subdução, são levadas para o manto terrestre. Lá, sob alta pressão e elevadas
temperaturas, elas derretem e reagem com outros minerais, liberando nova-
mente o dióxido de carbono, que retorna para a atmosfera por meio das
erupções vulcânicas, fechando o ciclo geológico.

Outro ciclo que garante a renovação do gás carbônico existente no planeta
é o chamado ciclo biológico do carbono, que é consideravelmente rápido.
Estima-se que em aproximadamente 20 anos ocorre a renovação do carbono
atmosférico. No ciclo biológico, ocorrem dois processos: a respiração e a fotos-
síntese. Na fotossíntese, as plantas, seres autotróficos, com a energia solar e
o dióxido de carbono, produzem oxigênio e hidratos de carbono, que ajudam no
seu desenvolvimento. Simplificadamente, essa reação pode ser representada por:

6CO2 + 6H
2
O + energía (luz solar) = C6H12O6 + 6O2

Os seres vivos heterotróficos pegam os hidratos de carbono e o oxigênio e
transformam em energia, liberando CO2. Essa reação pode ser representada
da seguinte forma:

C6H12O6 (matéria orgânica) + 6O2 = 6CO2 + 6 H2O + energia

Após a morte de qualquer ser, os fungos e bactérias atuam na sua decom-
posição, devolvendo o carbono para a atmosfera.

Em pequenas quantidades, o dióxido de carbono é essencial para manter
a temperatura do planeta estável e propícia para a existência da vida, pois o
CO2 é responsável por um fenômeno natural chamado de efeito estufa, que
aumenta a temperatura terrestre cerca de 35ºC, garantindo uma temperatura
média de 14ºC em vez de -21ºC e impedindo o congelamento dos oceanos. 

O efeito estufa, essencial para a vida na Terra, antes de ser alterado pelo
homem, era um efeito natural que contribuía junto com o albedo terrestre
para um clima ameno, pois, durante o dia, quando a energia solar entra na
Terra, é irradiada de volta pelo albedo e parte dessa energia é absorvida pelo
planeta. Naturalmente, os gases presentes na atmosfera terrestre, entre eles o
CO2, o metano (CH4) e o vapor da água, impediam que o calor se dissipasse,
mantendo o planeta aquecido durante a noite. Esse processo era totalmente
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natural, comandado pelos ciclos naturais, mas foi alterado pelas atividades
humanas que alteraram a composição química desses gases, modificando o
equilíbrio térmico. Hoje o dióxido de carbono responde por cerca de 60%
do efeito estufa proveniente da queima dos combustíveis fósseis, como o
petróleo e o carvão mineral, do desmatamento e das queimadas. Todas essas
causas são originadas pelas ações humanas em busca de dinheiro e conforto. 

Na atmosfera terrestre, uma camada formada principalmente por ozônio,
dióxido de carbono, metano, CFC (cloro flúor carbono) e óxido nitroso (N2O)
é extremamente poluente e de difícil dispersão, o que acentua ainda mais o
efeito estufa. Os gases-estufas têm diferente contribuição para o fenômeno.

Cada gás do efeito estufa tem uma caracteristica própria, por isso é pos-
sível afirmar que cada gás é capaz de absorver uma quantidade de calor: uma
molécula de metano absorve 23 vezes mais raios infravermelhos do que uma
molécula de dióxido de carbono, porém a quantidade de CO2 é bem maior
que a de metano.

O aquecimento global gera um ciclo vicioso: pesquisadores do Reino
Unido concluíram que a elevação da temperatura daquela região aumentou
a atividade microbiana do solo, o que conseqüentemente aumentou a pro-
dução de dióxido de carbono. Por isso, o que mais preocupa é que a quantidade
de dióxido de carbono, que tem a capacidade de reter a radiação infraver-
melha solar na atmosfera, continuará aumentando a ponto de colocar em
risco a existência da vida no planeta.

CO2 52%

CH4 17,3 %

N2O 5,4%

CFC 12,2%

Troposfera 12,5%
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“Se preparem, porque o aquecimento global já começou e vai ficar pior”.
Essa  foi a mensagem da Organização das Nações Unidas (ONU), e não
parou por ai, a Organização continuou: ”Até o fim do século, três de cada dez
espécies vão desaparecer. E a vida vai ser profundamente afetada”. 

Apesar de afetar o planeta, o aquecimento global será sentido de maneira
diferente nos diferentes lugares. O acréscimo de 0,6ºC na temperatura ter-
restre desde 1900 se trata apenas de uma média, sendo que, em certos lugares,
a temperatura é até mais amena, enquando em outros chegou a subir até três
graus Celsius. O fator econômico será também um diferencial na sensação
das alterações climáticas do planeta, pois, apesar de os países industrializados
e desenvolvidos serem os que mais poluem e se importarem mais com o dinheiro
do que ambiente, como foi visto há alguns anos com a recusa dos Estados
Unidos em ratificar o protocolo de Kyoto, alegando que retardadaria o
seu desenvolvimento, eles possuem melhores condições para amenizar o
problema.

CO2

Combustivel fóssil (75%)

Desmatamento

CH
4

Extração de combustível (20%)

Reservatórios e represas (20%)

Digestão (18%)

Plantação de arroz (17%)

Lixões e aterros (10%)

Excrementos  (7%)

N2O

Solo (70%)

Tranporte (14%)

Indústria (7%)

CFC
Gás Refrigerante

Fabricação de espuma

SF6 Produção de Mg

Troposfera Processos industriais, veículos
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As grandes potências continuam e continuarão com as emissões de gases
poluentes, preocupadas em não interromper o crescimento industrial, afinal
vivemos em pleno sistema capitalista. Forma-se um círculo vicioso, e a situa-
ção deve piorar cada vez mais. Ao norte da Rússia, o degelo provocado pelo
aquecimento global deverá produzir uma quantidade elevada de carbono,
o correspondente a pelo menos uns 80 anos de poluição gerada pelos com-
bustíveis fósseis contidos no solo congelado, e o derretimento completo das
geleiras da Antártica e Groelândia deve aumentar em pelo menos 12 metros
o nível do mar.

Há algum tempo, precisamente em 2003, uma onda de calor pegou a
França de surpresa; um país com um clima tão frio não estava preparado para
enfrentar as ondas de calor de 35ºC, que duraram pouco mais de dez dias.
Apesar de ter levado à morte de 16 mil idosos, que são pessoas mais sensíveis,
a solução que os franceses encontraram foi simples e viável para qualquer
família francesa: simplesmente agora todos têm em suas casas aconchegantes
aparelhos de ar condicionado. Mas, como resolver a situação de milhares de
pessoas que vivem expostas aos tufões impiedosos que atacam a Indonésia e
as Filipinas, países extremamente pobres? Sabemos que as ondas marinhas já
começam a engolir a terra daquela região, e as doenças como a malária e a
dengue se proliferam, além dos deslizamentos de terra... Não precisamos
pensar tão longe. Quando se concretizarem os fortes temporais previstos
que devem atacar as regiões Sul e Sudeste do Brasil, o que acontecerá com a
periferia? Como proteger a vida em situações tão delicadas? 

No Brasil, onde a temperatura média gira em 25ºC, com o agravamento
do efeito estufa, se formos bastante otimistas, chegará por volta de 28,9ºC,
que é muito alta para uma média nacional. Segundo o Instituto Britânico, até
o final de 2007, a temperatura deve subir 0,54ºC. 

No Ártico, onde a temperatura já subiu três graus Celsius, o gelo está der-
retendo três semanas mais cedo, tendo em vista a média anual. Esse degelo
ocorre também em todas as montanhas de gelo espalhadas pelo mundo.
Em uma região ao sul da Groenlândia, a quantidade de gelo que migra para
o mar duplicou em menos de dez anos. Pequenas ilhas espalhadas próximas a
esses lugares já estão sendo inundadas, afogando plantações, invadindo casas,
como em Tuvalu, localizada no Pacífico, onde já se vive o drama desse aque-
cimento.
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No auge da lista das regiões sob maior influência do aquecimento global
está o Ártico. A região que mais sofre com o aquecimento global é também a
mais importante para a compreenssão dos cientistas a respeito do fenômeno.
As regiões polares guardam informações preciosas do que ocorreu há milhões
de anos na atmosfera. Acerca de quando o efeito estufa deixou de ser um
fenômeno natural e passou a ser influenciado pelas atividades humanas, a
Antártica é a única que pode responder com clareza. Todo o gelo que cobre a
Antártica foi se depositando em camadas sucessivas, cada camada foi formada
com um depósito de aproximadamente cinco centímetros ao ano. 

Os cientistas descobriram que, quando a neve se solidifica prende em si
pequenas amostras do ar atmosfériso em formas de pequenas bolhas. Foi
exatamente examinando essas bolhas formadas nos últimos 720 mil anos,
retiradas de uma profundidade superior a 3 mil metros, que os cientistas
descobriram que a concentração de dióxido de carbono vem oscilando ao
longo dos milhares séculos e que hoje em dia essa concentração bate recordes.

Há 720 mil de anos, no período em que o Homo erectus, que já dominava
o uso do fogo e habitava as terras da África, Ásia e Europa, a concentração de
CO2 era apenas de 178 ppm (partes por milhão), a mais baixa das já anali-
sadas, enquanto a temperatura média naquela época era de gélidos 7,7º Celcios.
A concentração de gás carbônico registrada há 325 mil anos foi a mais alta,
de 300 ppm e a temperatura média era 12,8 ºC, essa concentração só foi
superada no século XX.

Depois do surgimento do Homo sapiens na África Oriental, a concentra-
ção de  CO2 passou a ser de 240 ppm, enquanto a temperatura média era
próxima 10,5ºC. Há 125 mil anos foi registrada a maior temperatura média
registrada até hoje, próxima dos 18,5ºC, enquanto a concentração de gás
carbônico era de 285 ppm. No início do último período glacial, há 115 mil
anos, a concentração de CO2 era de 270 ppm e a temperatura média era
13,5ºC. O homem moderno saiu da África e chegou à Europa há 40 mil
anos. Nesse período, a concentração de gás carbônico já era 210 ppm, e a
temperatura média atingia 7,7ºC. Há 7 mil anos, teve início o período mais
quente do planeta nos últimos 10 mil anos, que coincidiu justamente com a
revolução agrícola. À época, a concentração de dióxido de carbono era 262
ppm e a temperatura média marcava 15,5ºC. A revolução industrial começou
em 1780, período em que a temperatura média era de 13,7ºC e a concentração
de gás carbônico 280 ppm.
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A erupção do vulcão Tambora, na Indonésia, jogou na atmosfera uma
poeira que filtrou a luz solar e provocou dois anos de inverno ininterrupto no
hemisfério norte em 1815. Nesse período, a concentração de dióxido de
carbono era 282 ppm, e a temperatura média 13,4ºC. Em 1908, a Ford dava
início à era do automóvel, quando a concentração de CO2 era 295 ppm e a
temperatura média 13,6ºC. Hoje, com uma temperatura média 14,6 ºC,
a concentração de dióxido de carbono atinge níveis recordes de 397 ppm. 

Não foi só o gás carbônico o resultado nocivo do desenvolvimento indus-
trial. Outro produto resultante desse desenvolvimento foi o CFC, que também
é extremamente prejudicial para a natureza. O CFC (clorofluorcarbono),
encontrado em aerossóis e refrigeradores, é um dos gases que provocam a
destruição da camada de ozônio, uma camada de gases situada a uma faixa de
30 km a 50 km de altitude, cuja função principal é proteger a Terra dos raios
ultravioletas provenientes da radiação solar e que sobre o organismo dos seres
vivos tem um poder devastador, pois pode causar câncer de pele.

O  CFC destrói o ozônio existente provocando a formação de verdadeiros
buracos que aumentam a cada dia, pois, mesmo que não se produza mais o
CFC, ainda existem muitos aparelhos antigos em funcionamento que
ocasionalmente podem deixar escapar o CFC. O problema é que não se
consegue mudar as coisas de uma hora para outra, várias falhas ocorreram na
tentativa de se substituir o cloroflúorcarbono. Os Estados Unidos são os
maiores produtores de CFC do planeta: em 1977, só em aerossóis foram
utilizados 470 mil toneladas, e em outros produtos foram gastos 350 mil
toneladas. Dez anos depois, em 1988, a quantidade de CFC consumida na
fabricação de aerossóis diminui para 235 mil, mas em compensação a quan-
tidade gasta em outros produtos aumentou para 540 mil. Outro gás que
provoca a destruição da camada de ozônio é o freon, que, assim como o CFC,
quando passa pela troposfera e chega à estratosfera, é atingido pela radiação
solar, sua molécula se quebra e dá origem a um átomo de cloro, que, ao
encontrar uma molécula de ozônio, a rompe e forma monóxido de cloro
(ClO), um gás incapaz de absorver a radiação ultravioleta; essa reação acon-
tece em cadeia.

O problema é muito mais abrangente e antiético, pois quem sofre com as
conseqüências da utilização desses gases normalmente é quem não produz
essa poluição, são as regiões polares, regiões onde a  utilização desses gases é
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praticamente nula. Isso acontece porque as correntes de convecção não pro-
movem a circulação do ar, então a poluição que chega no verão permanece na
área durante o inverno, que na Antártica dura até seis meses. Então, ao chegar
o verão, novamente esses poluentes sobem à estratosfera, e lá os raios solares
se encarregam de iniciar a cadeia viciante da destruição da camada de ozônio.
A principal região atingida é a Antártida, uma área de aproximadamente 31
milhões de quilômetros quadrados. As  estatísticas sobre o câncer de pele vêm
aumentando cada vez mais na Austrália.

A “restauração” da camada de ozônio pode ocorrer da seguinte forma:
quando óxidos de nitrogênio reagem com a radiação solar, liberam átomos de
oxigênio, que podem se unir e formar ozônio (O3). Esses óxidos de nitrogênio
são liberados pelos automóveis, mas, mesmo estando presente no ambiente
em uma quantidade superior à de CFC produzida, o CFC, por ter uma
reação em cadeia, tem muito mais influência. O oxigênio se libera do monó-
xido de cloro para se unir a outro O2, então o cloro fica livre novamente para
destruir outra molécula de ozônio. Constatou-se em 1988 que a concen-
tração de monóxido de cloro na atmosféra da Antártica é cerca de cem veses
maior do que a encontrada em qualquer outra região do globo.

Por enquanto, a perda da camada de ozônio no Brasil ainda não atingiu
nem 5% de acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), que acom-
panha desde 1978   a movimentação desses gases na atmosfera, talvez  porque
no Brasil o uso do CFC foi substituído por uma mistura de propano e butano,
que é muito mais econômica e tem o mesmo efeito de funcionamento.

Mas a humanidade não é só responsável pelo aquecimento global e pela
formação de buracos na camada de ozônio, ela responde também por outro
fenômeno: a formação de chuva ácida.

A expressão “chuva ácida” foi dada em 1782, pelo químico e climatolo-
gista Robert Angus Smith, que buscava descrever o fenômeno que atingiu
Manchester, no começo da revolução industrial, o qual agora se tornou muito
mais freqüente. Os principais causadores desse fenômeno são emissores que
queimam combustíveis fósseis – carvão e petróleo –, como indústrias e veículos.
Essa poluição se mistura com o vapor de água presente na atmosfera, dando
origem à acidificação da água da chuva, neve, geada e neblina.

A água natural tem pH sete, mas, quando o dióxido de carbono presente
na atmosfera se mistura com a água e dá origem ao ácido carbônico, cujo pH
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é igual a 5,6, a água da chuva fica extremamente ácida. Outras substâncias
como o dióxido de enxofre (SO2) e o dióxido de nitrogênio (NO2) também
tornam a água da chuva ácida. O NO2 na atmosfera pode se transformar em
ácido nítrico, ou ácido nitroso, enquanto o SO2 pode se transformar em
ácido sulfuroso ou ácido sulfúrico e então se misturar ao vapor de água,
formando a chuva ácida. Cientistas descobriram, com uma amostra de gelo
da Groenlândia, que em 1900 a chuva ácida já existia. Assim como o CFC, a
chuva ácida pode atingir áreas muito mais distantes do lugar onde a poluição
foi emitida. Isso se deve à ação dos ventos e pode vir a se precipitar em locais
onde não houve a emissão desses gases. Atualmente, o Canadá, por exemplo,
vem sofrendo as conseqüências da poluição emitida nos Estados Unidos,
onde o pH da água da chuva já chegou a 1,5.

Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, aproximadamente 35% dos
ecossistemas europeus já se encontram modificados, assim como 50% das
florestas alemãs e holandesas que já sofrem com a acidez da chuva. A  água do
mar já se encontra de 10% a 30% mais ácida, na costa do Atlântico Norte, do
que nos últimos 20 anos. O solo dos montes Apalaches (Estados Unidos),
onde as usinas termoelétricas respondem por cerca de 65% do SO2 (dióxido
de enxofre), o solo já se encontra alterado, com um nível de acidez que chega
a ser dez vezes maior do que nas áreas vizinhas (de altitudes mais baixas). 

A chuva ácida afeta também as grandes obras de arte da humanidade,
corroendo-as, como a Ácrópole (Atenas), o Coliseu (Roma), o Taj Mahal
(Índia) e as catedrais de Notre Dame (Paris). 

A saúde do homem também pode sofrer influências da chuva ácida, pois
ela permite ao solo liberar metais tóxicos, contidos nestes, que, com a acidez,
tornam-se solúveis em água e, ao se misturarem em rios e serem consumidos
pelo homem, trazem sérios problemas à saúde. A chuva ácida, por exemplo,
pode reagir com os prótons do hidróxido de alumínio contido no solo. Essa
substância que normalmente é insolúvel, pela ação da chuva, torna-se extre-
mamente solúvel e pode ser consumida por plantas ou transportadas por rios.
Os lagos, ao ficarem acidificados, impossibilitam a existência de vida aquática,
pois, conforme as espécies vão morrendo, desestruturam toda a cadeia ali-
mentar, e outros seres vivos que dependem destas para viver também morrem
e assim sucessivamente. Isso se o níel de acidez não for tão alto a ponto de
dizimar todos os seres vivos ali presentes de uma vez só.
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Nas florestas, o impacto não é menos leve. Estimando-se que a chuva ácida
cause a morte de duas árvores, plantas que necessitavam da sombra das referidas
árvores para se desenvolverem também morrem, proseguindo com a destrui-
ção até a formação de enormes clareiras. Além disso, a chuva ácida causa
aumento da transpiração, provocando deficiência originada por perturbações
nos estômatos das folhas, e causa ainda acidificação do solo e danos nas raízes.

Muito mais rápida do que a contaminação de um lago ou a destruição de
uma floresta é a destruição da agricultura, que acontece de forma semelhante
à das florestas, porém, por serem plantas menores e de um tamanho padrão,
a destruição é muito mais rápida. Generalizando, o poder da chuva ácida
pode ser visto na alteração da composição química da água, do solo, na
destruição das lavouras, florestas, cadeias alimentares, na corosão de obras de
arte construídas por civilizações passadas, de edifícios, monumentos etc. 

Se estamos falando em aquecimento global e que a temperatura tende a
subir cada vez mais, como alguns cientistas, como John Holdren, diretor do
Programa de Políticas de Ciência e Tecnologia do Centro Belfer para Ciência
e Assuntos Internacionais  da Universidade de Harvard, afirma que estamos
retornando às glaciações? A afirmação de retorno à Era do Gelo pode ser
claramente visível  na Califórnia, que, após um incêndio na floresta de San
Bernardino, foi coberta por neve. Especialistas explicam que a glaciação não
tomará conta do planeta inteiro, o que seria praticamente improvável, mas
de apenas determinadas áreas, como o Hemisfério Norte, devido ao derreti-
mento das calotas polares, que afeta as correntes marítimas. Já o Hemisfério
Sul deverá sofrer com o sufocante aquecimento.

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas indica medidas
para tentar amenizar essas mudanças climáticas tão radicais que vem ocor-
rendo. Entre essas medidas, está o aumento da utilização das energias reno-
váveis, a expansão da utilização dos biocombustíveis e o combate aos desma-
tamentos. “Estamos dirigindo um carro na neblina, com freios ruins, em
direção a um abismo. Não sei se conseguiremos detê-lo antes de cair”, John
Holdren, diretor do Programa de Políticas de Ciência e Tecnologia do Centro
Belfer para Ciência e Assuntos Internacionais  da Universidade de Harvard.
E acrescenta: “Não estamos falando de possibilidades. A tragédia já está acon-
tecendo e suas conseqüências são conhecidas pelos cientistas, que não querem
passar para a população a sensação de impotência”.
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Para refletir sobre os efeitos do aquecimento global no meio ambiente não
é preciso nem pensar muito longe, não é nem mesmo presiso pensar no fato
de que o aumento de 1,8 a 40º C na temperatura até 2100, o que provocará
a completa extinção de espécies e reduzirá os ecossistemas, sem falar na acen-
tuação de problemas como a fome e a sede, que atingirão os quatro cantos do
mundo, basta olhar ao redor e perceber que essa devastação já começou.

Aqui mesmo no Brasil já são visíveis os efeitos sobre a fauna, basta olhar
para as tartarugas. Os filhotes de tartaruga não estão tendo nem a oportunidade
de nascer, devido ao forte calor do verão, que está excessivo para os ovos
resistirem.

O aquecimento global traz ainda problemas à saúde do homem. A
fisioterapeuta Inês Musbach, pesquisadora do Departamento de Cirurgia
Torácica do Hospital das Clínicas, alerta que:

Na exposição prolongada ao calor excessivo, é possível que o indivíduo
desenvolva um aumento da irritabilidade, fraqueza, depressão,
ansiedade e incapacidade para se concentrar. Nos casos mais graves,
podem ocorrer alterações físicas, como desidratação, erupção (vesículas
roxas na área afetada da pele), câimbras (espasmos e dor nos músculos
do abdômen e das extremidades) e alterações neurológicas. As câimbras
e a exaustão pelo calor raramente resultam em seqüelas permanentes,
assim como as alterações neurológicas, hepáticas e renais – de leve a
moderadas – observadas na síncope (desmaio rápido) pelo calor, que
geralmente cessam após o restabelecimento da normotermia (tempera-
tura normal do corpo), mas a fraqueza muscular, entretanto, poderá
persistir por vários meses, dependendo da gravidade da lesão, ou seja,
quanto maior ela for, maior a possibilidade de seqüelas permanentes.

Inês Musbach diz ainda: “Ninguém vai ser frito em função do calor, já
que a elevação da temperatura se dará gradativamente e o organismo humano
se aclimatará no mesmo ritmo dos termômetros.

Mas quais seriam as alternativas a serem implementadas para amenizar o
problema do aquecimento global? Seria preciso diminuir drasticamente a
emissão de gás carbônico e de metano na agricultura, combater o desmata-
mento e aumentar a reciclagem, diminuindo a produção de lixo.

O dióxido de carbono pode ser naturalmente consumido pela atmosfera,
principalmente pelos oceanos, pois o CO2 se dissolve na água e, vale lembrar,
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dois terços do planeta Terra, é coberto por água e também as algas marinhas
consomem CO2 pela fotossíntese. Mas precisamos lembrar que a solubilidade
do gás é maior em águas frias, então essa solubilidade deve diminuir, pois a
temperatura dos oceanos deve aumentar e a sua capacidade de absorver o gás
carbônico irá diminuir. 

Outro importante meio de absorção de  gás carbônico são as florestas,
principalmente quando estão em fase de crescimento, pois a quantidade de
CO2 absorvido pela fotossíntese é maior, mas, com as queimadas, o CO2

armazenado nas plantas retorna para a atmosfera. Torna-se cada vez mais
difícil olhar para a natureza sem se perguntar quanto ela vai durar. Há pouco
tempo, o homem descobriu a possibilidade da existência de água líquida na
superfície de um novo planeta, o Gliese 581C, e então começou em sonhar
em viver fora da Terra. Será esta a única saída para a existência da espécie
humana?

O homem está acabando com o planeta, e, quando começa a sentir os efeitos
da sua ação, a primeira alternativa é fugir? Para se salvar, é preciso que o homem
acabe com a guerra existente entre conforto ambiental e conforto material, o
homem precisa deixar de lado comodidades materiais que só valem para ele
mesmo e lutar pelo conforto  ambiental socializado entre todos os seres vivos.

É preciso que cada indivíduo se conscientize e faça, dentro dos seus limites,
algo para preservar o meio ambiente, nem que estas ações se limitem ao
espaço de sua própria casa, separando os materiais para a reciclagem. Mas
nem isso as pessoas fazem, estão acomodadas, assistindo à sua destruição, e
até pensam que não correm perigos, pois estão longe das geleiras e não serão
afetadas pelo seu descongelamento. O mais precioso tesouro ambiental
que temos hoje é a água, a fonte de vida, mas até quando? É certo que
três quartos da superfície terrestre são cobertos por água, mas apenas três
por cento são de água doce que serve para o consumo humano. Noventa e
sete por cento são de água salgada (mar). Desses pequenos 3%, 0,96% são
de águas subterrâneas, 0,02% de lagos e rios, 0,01% em forma de vapor e a
maior porcentagem, 1,8%, forma as geleiras que estão derretendo e se
misturando à água salgada, que não serve para o consumo humano. Além
de tudo, o homem ainda a desperdiça desesperadamente, sem consciên-
cia. Mas, então, quando se esgotar, o homem dará valor a ela? Será tarde
demais!

Renato Aparecido Cezário de Sá

LIVRO DIA CIENCIAOK  12.11.07  11:10  Page 202



Por que queimar florestas? Por que derrubar florestas, não existem outras
formas de ganhar dinheiro? Por que não preservar? Por que desperdiçar água?
Por que poluir o ar ou o solo? Será que o ser humano, se é que se pode
denominá-lo assim, não enxerga que todas as suas atitudes se voltam contra
si próprio, nas enchentes, na chuva ácida, no aquecimento global, na falta de
água? Como será a vida na Terra? Para onde iremos? Sobreviveremos como?

Daqui a alguns anos, quando a água se tornar mais escassa, guerras
pelo elemento serão freqüentes e, como sempre, pessoas inocentes morrerão.
Os que sobreviverem às guerras na certa se arrependerão até os últimos
minutos de vida, e como sempre os privilegiados serão os de maior poder
econômico. 

As cidades desaparecerão, tudo se tornará um vasto deserto, seco e quente,
e em meio ao deserto haverá pequenas vilas, protegidas, como cápsulas, do
calor infernal e, quem sabe, se tiverem sorte, com aparelhos de ar condi-
cionado gigantes. A energia utilizada será a solar, sem sombras de dúvida,
porque esta com certeza não vai faltar. Pela falta de água, as pessoas provavel-
mente serão carecas e sem pêlos, para resfriar o corpo e tornar a higiene mais
fácil. Se formos otimistas, talvez seja essa a realidade dos próximos séculos.

Se os problemas ambientais forem preocupação de toda a humanidade
e se a conscientização acontecer agora, talvez essas tragédias possam ser
amenizadas, pois falar em salvar o planeta reconstituindo a possibilidade de
vida com qualidade talvez não seja sonhar alto demais. “Uma dificuldade da
humanidade para se preparar para as mudanças climáticas decorre da falta de
conhecimento do Ártico e da Antártica“ (REPORTAGEM, 2007). Segundo
o oceanógrafo da Universidade da Califórnia Paul Berkman, “as regiões
polares são como gigantes adormecidos: seu despertar será sentido com
violência em toda parte”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Falar sobre o desaparecimento de todas essas tragédias que vem rondando
os quatro cantos do mundo seria  simplesmente sonhar, entretanto isso  pode
ser feito. Se o homem desenvolver uma consciência para a preservação o mais
cedo possível, poderemos pelo menos conseguir amenizar o problema. Mas,
para isso, o homem tem de se tornar mais solidário, tem de criar hábitos
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ecológicos, abrir mão de pensar em conseguir sempre mais e mais. Cada
indivíduo deve perceber e fazer o que puder, dentro de seus limites. É claro
que, no meio da enorme massa populacional, muita gente já contribui com a
sua cota, o que precisamos é de mais gente preocupada e envolvida com os
problemas do nosso planeta.

O homem precisa praticar o chamado desenvolvimento sustentável. Todos
nós, habitantes do planeta Terra, sentiremos mais intensamente os efeitos
desse caos no clima, então devemos nos unir para resolver esse problema, e
não nos acomodar, assistindo a tudo isso de braços cruzados, pois o planeta
pede a nossa ajuda!
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TESOUROS NAS MÃOS DO HOMEM

Densa e inóspita, a planície se estende pela imensidão gelada. O vento frio
que de quando em quando ousa quebrar a quietude do ambiente produz um
silvo assustador, tão ameaçador quanto a própria paisagem quieta e enrege-
lante. Para todos os lados que se olha, só se vêem os enormes blocos de gelo
que se elevam imponentemente no horizonte. Arrepios percorrem os corpos
enrijecidos, quando mansamente o vento corta os ares. O clima é castigante,
quase torturante. Ali aparentemente nenhum ser ousa quebrar a lei natural,
e a lei é o silêncio e a imobilidade. Mas há vida. Das fissuras do gelo, seres
espreitam, esperam, enxergam. Viver ali exige luta. Mas vivem. É preciso
lutar para conseguir alimento, é preciso lutar para manter a espécie e, acima
de tudo, é preciso lutar pela sobrevivência ameaçada pelo frio... O frio que
castiga com sua quietude, que faz sangrar as narinas, que arde a pele... que
mata. Sim, ali a natureza é capaz de matar com seus próprios meios. É a hos-
tilidade que se materializa, que consome, que destrói pouco a pouco as forças,
que nos tortura e que, por fim, nos mata. É preciso cuidado, é preciso proteção
para não morrer em tal ambiente. São condições em que naturalmente o
homem nunca conseguiu sobreviver. Só os mais adaptados vivem, lutam e
vencem as regras selvagens. As regras não de algo sem importância, mas as
regras de um imponente continente. O termômetro equilibrista da vida na
Terra, um dos ambientes menos explorados pelo homem, hoje também um
testemunho do holocausto ambiental acirrado pela espécie humana nas últimas
centenas de anos. Um holocausto que adquire hoje significados preocupan-
tes, inquietantes.

Essa terra de muitos mistérios foi concebida pelos gregos muito antes
do nascimento de Cristo. Aristóteles, grande cientista do passado, previu a
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existência da Antártica, baseado no princípio da simetria. Ele acreditava que,
para equilibrar a região ártica, deveria haver também um antiártico. Assim,
chamou esse novo continente de Antártica, – a terra dos grandes heróis, dos
mistérios, a terra dos superlativos. 

Voltando no tempo, encontramos narrativas fantásticas, de tragédias e
heroísmo que marcaram a história do quinto maior continente do mundo. 

Reconhecer grandezas naturais e provar à humanidade que Aristóteles evi-
dentemente estava certo foram sonhos que levaram os homens ao Pólo Sul.
Robert Scott, Ernest Shackleton e Roald Amundsen são exemplos de explo-
radores de coragem e determinação que ficaram registrados não só na história
da Antártica, mas também na  da própria navegação.

A chamada Idade dos Heróis foi um dos períodos mais marcantes e
emocionantes da história antártica. É nessa época que expedições mais sérias
foram empreendidas pelos grandes aventureiros, pois foi em novembro de
1902 que os ingleses Robert Scott, Ernest Shackleton e Edward Wilson orga-
nizaram a primeira grande aventura rumo ao continente gelado. Navegando
por mares glaciais, em 30 de dezembro do mesmo ano, eles chegam perto
de seu objetivo, mas foram obrigados a voltar. Os obstáculos eram enormes:
tempestades, barreiras de gelo, fendas na neve. Além disso, Shackleton é ata-
cado pelo escorbuto. Em 30 de julho de 1907, Shacketon toma a decisão de
ir ao Pólo Sul com sua própria expedição. Vencendo toda sorte de obstáculos,
ele também chega próximo de seu objetivo, mas novamente precisa voltar,
pois os estoques de alimentos estavam baixos e ele não queria arriscar ainda
mais sua vida. Essas derrotas, porém, não foram suficientes para destruir a
persistência dos navegantes da época. 

Em 1° de julho de 1910, foi a vez de outro destemido explorador. Robert
Scott, a bordo do Terra Nova, parte com o firme propósito de atingir o Pólo
Sul. Porém, já a caminho, recebe um telegrama de Roald Amundsen: “Per-
mito informar-lhe que sigo para a Antártica”. Agora Scott tinha um oponente
que o preocupava. Se quisesse se tornar o primeiro homem a conquistar o
Pólo Sul, era preciso correr contra o tempo. 

Mas, como sempre, o clima hostil impunha dificuldades. Tempestades
constantes, fissuras no gelo e temperaturas baixíssimas fizeram com que Scott
só atingisse o Pólo Sul em 18 de janeiro de 1912. Quando imaginava que
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acabava de se tornar herói, a decepção: Roald Amundsen atingira o conti-
nente gelado aproximadamente um ano antes. Completamente desconcertado,
Scott tenta o regresso, mas morre antes mesmo de deixar o continente
antártico. Robert Scott foi apenas um dos mais de 135 exploradores que
pereceram tragicamente no interior do mais perigoso de todos os continentes
terrestres.

A Antártica não é apenas um ‘tenebroso’ deserto gelado como muitos pensam.
Ela guarda uma abundância de belezas e riquezas naturais que muitos ainda
desconhecem. Sua fauna, de modo geral, possui uma característica peculiar.
Se comparada com a Amazônia, por exemplo, pode-se dizer que a Antártica
é particularmente pobre em biodiversidade. Em contrapartida, a população
de cada espécie chega a ser admiravelmente alta.

Pode-se encontrar até dois milhões de albatrozes de uma única espécie,
reunidos em um mesmo local, na época de procriação, ou mesmo colô-
nias de pingüins com 1,5 milhão de indivíduos.

Mas a sobrevivência das espécies em temperaturas que chegam a atingir
até -65° C só foi possível devido ao um lento processo de evolução. Os pin-
güins, ave mais característica da Antártica, são as que apresentam mais
adaptações, suportando inclusive o ambiente marinho. Suas asas foram
transformadas em aletas que servem como nadadeiras durante o mergulho, e
seu corpo apresenta uma estrutura hidrodinâmica. Outra característica que
ajuda na manutenção de sua temperatura corporal é a existência de uma
camada de gordura sob a pele e a presença da glândula uropigiana, produ-
tora de um óleo usado para impermeabilizar suas penas antes de entrar em
contato com a água. O pingüim-imperador, o maior de todas as espécies,
chega a atingir até 1,40m de altura e é capaz de mergulhar durante 18 minu-
tos, alcançando a incrível profundidade de 650 m.

Outra espécie marcante na Antártica é a skua, uma ave bastante agressiva
que costuma atacar os ninhos dos pingüins roubando seus ovos e filhotes.
Durante o rigoroso inverno antártico, elas migram para o Ártico, percor-
rendo distâncias de até 14 mil km. A pomba antártica também apresenta um
nicho ecológico bastante importante. Ela limpa o ambiente se alimentando
das fezes dos pingüins e dos seus restos mortais.

As adaptações desenvolvidas pelos animais que vivem na Antártica são
curiosas e marcantes não só nas aves, mas também em todas as espécies. Elas
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abrangem desde as bactérias, até os mamíferos marinhos. Diferentemente do
Ártico, onde os mamíferos são terrestres, na Antártica é essencialmente mar-
cante a ocorrência de espécies marinhas.

Resultantes de uma evolução desencadeada há mais de 58 milhões, esses
animais ainda apresentam características de seus antepassados terrestres,
tais como a respiração pulmonar, a lactação, a homeotermia e a fecundação
interna. Dotados de uma capacidade de deslocamento muito grande, eles
percorrem enormes distâncias e profundidades em busca de alimento e clima
favorável. Dessa forma, a análise de seus comportamentos e alimentação são
essencialmente importantes para que se possa traçar  as conseqüências das
alterações ambientais no meio marinho.

A baleia-jubarte, baleia-azul, baleia-fin, baleia-sei e a baleia-minke e machos
do cachalote são as principais espécies de cetáceos migratórios do ambiente
antártico.

Durante o inverno austral, as temperaturas se tornam excessivamente
baixas, impedindo esses grandes mamíferos de continuar seu ciclo reprodu-
tivo. Então, instintivamente, eles iniciam uma longa viagem à procura das
águas mais quentes do Equador. É nesse cenário mais favorável que encon-
tram ambiente adequado para o acasalamento e a procriação. O período de
amamentação dura em média sete meses, e um filhote de baleia-azul chega a
ingerir até 600 litros de leite diariamente! Durante todo esse tempo, a mãe
baleia dedica-se inteiramente ao filhote e quase não se alimenta.

Logo é a hora do retorno. Novamente as baleias iniciam o longo caminho
que as levará de volta às águas frias do sul. Coincidentemente é verão na
Antártica, e o mar está no ápice em termos de fornecimento de alimento.
Assim gradativamente a mamãe baleia vai recuperando suas energias e
aguarda até o próximo ano, quando o ciclo se repete.

Os pinípedes, outros curiosos mamíferos, que surgiram há aproximada-
mente 25 milhões de anos, apresentam quatro membros com os dedos
unidos por membranas e, diferentemente dos cetáceos, conseguem se pro-
criar e descansar em terra firme. Seus dentes possuem formatos diferentes
(incisivos, caninos e pós-caninos), e eles se alimentam principalmente de
peixes, crustáceos e lulas. Devido ao ambiente hostil em que vivem, con-
seguiram desenvolver pêlos no corpo e uma grossa camada de gordura que
auxilia a manutenção da temperatura corporal. São divididos em três grupos:
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os otarídeos, representados pelos lobos e leões-marinhos, os focídeos, pelas
focas verdadeiras, e os odobenídeos representados pelas morsas. É importante
ressaltar que as morsas só são encontradas no Hemisfério Norte e por isso não
fazem parte da biodiversidade antártica.

Mas a vida na Antártica não se restringe somente a esses curiosos animais,
no oceano é notável ainda a presença de outros organismos extremamente
adaptados às baixas temperaturas.

As cerca de 150 espécies de peixes presentes no oceano antártico só con-
seguem sobreviver porque são dotadas de uma característica curiosíssima.
O fluído de seus corpos nunca se congela, isso é possível porque, ao longo de
milhares de anos, eles desenvolveram no sangue uma substância anticonge-
lante, o glicopeptídeo.

O peixe-do-gelo, pertencente à família Channichthyidae, sem dúvida
alguma é uma das espécies mais admiráveis da Antártica. Seu corpo é quase
completamente transparente e seus órgãos internos são esbranquiçados.
O sangue é transparente e não possui a hemoglobina. Ora, sem essa impor-
tante substância, como o oxigênio é transportado até as células do seu
corpo? Esse mistério continua a ser pesquisado, e por enquanto a ciência
ainda não encontrou explicações suficientes.

Outros peixes bastante encontrados são da família Nototheniidae. São
cerca de 50 espécies, que vivem principalmente no fundo do mar, alimen-
tando-se de invertebrados, pequenos peixes, lulas, ou do famoso camarão da
Antártica, o krill. Durante o verão, conseguem alimento utilizando principal-
mente a visão, mas, durante o inverno, quando o oceano fica completamente
escuro, são obrigados a se valer de uma importante adaptação: nessa época do
ano, eles  conseguem alimento utilizando o olfato e o paladar, por isso durante
o verão, estocam grandes quantidades de nutrientes e energia, poupando a
necessidade de caça durante o inverno. Dentro dessa família, podemos citar
o bacalhau das rochas marmoreado (Notothenia rossii), o bacalhau das rochas
de barriga amarela (Notothenia coriiceps), a merluza negra ou merluza da
Patagônia (Dissostichus eleginoides) e o peixe prateado antártico (Pleuragramma
antarcticum). Esta espécie é a única pertencente à família dos Nototheniidae
que não vive em contato direto com o fundo do mar. Eles costumam freqüentar
as águas entre 0 e 780 metros de profundidade e são associados aos cardumes
de krill.
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Algumas dessas valiosas espécies chegaram a correr o risco de extinção. É o
caso do bacalhau das rochas marmoreado. Para fins comerciais, ele foi pescado
durante dois anos e quase desapareceu das águas antárticas. Sua pesca foi
proibida e somente hoje, passados quase 20 anos, a população de indivíduos
está voltando ao normal.

A merluza negra ou merluza da Patagônia também é uma espécie que tem
sido utilizada para pesca comercial. Ela possui carne muito saborosa e, por
esse motivo, é extremamente cobiçada, porém por enquanto não há motivo
para preocupação, pois felizmente sua pesca tem sido controlada a fim de se
evitar risco de extinção. 

Toda essa vida nos oceanos árticos só é mantida equilibrada devido à
presença de importante grupo de pequeninos seres marinhos, o plâncton.
O plâncton é composto por animais e vegetais de caráter microscópio, sendo
dividido em fitoplâncton e zooplâncton. 

No fitoplâncton, encontramos organismos unicelulares medindo cerca
de 200 µm – micrometros, que se deslocam pelas correntes marítimas desem-
penhando importantes papéis tanto no ambiente marinho, quanto na própria
atmosfera. Eles são fotoautotróficos e, por isso, distribuem-se nas camadas
superficiais da água, onde é maior a incidência de luz. Com a ajuda da ener-
gia solar, são capazes de sintetizar elementos da natureza para produzir o
próprio alimento. Nessa síntese, acabam retirando o gás carbônico (CO2) da
atmosfera e combinando-o com as moléculas de água (H2O), e essa interação
química resulta na produção de glicose e oxigênio. Esse é um importante
processo natural, principalmente nos dias atuais, quando se tem notado o
gradativo aumento dos níveis de CO2 na atmosfera. 

As diatomáceas, dinoflagelados, criptofíceas, cianobactérias, prasinofíceas,
primnesiofíceas e crisofíceas são os principais grupos de microalgas que
podem ser encontradas no fitoplâncton. Pertencentes a diferentes reinos
animais, como os protistas, moneras e plantae, algumas possuem flagelos
e esqueletos externos, com as mais diversas colorações, que abrangem desde
o verde até o marrom e o vermelho, porém todas possuem a clorofila, o prin-
cipal pigmento fotossintético. Por transformar elementos inorgânicos em
matéria orgânica (glicose), o fitoplâncton é considerado um dos grupos de
seres produtores e constituem a base da cadeia trófica dos mares, fornecendo
alimento para o zooplâncton. 
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O zooplâncton é um grupo de pequenos invertebrados que, como o
fitopâncton, move-se com a ajuda das correntes marítimas. A maioria desses
seres é de dimensões microscópicas, porém essa não é uma característica
generalizada, uma vez que também podemos encontrar seres maiores, como
o krill, que chega a atingir de 5 cm a 6 cm.

Essa é uma das mais valiosas e importantes espécies que mantêm o equi-
líbrio do ecossistema antártico. A importância do krill é muito estudada pela
comunidade científica, inclusive no Brasil, que mantém projetos e pesquisas
relacionadas à compreensão dessa espécie e dos impactos ambientais em sua
população. Esse pequenino animal, que se parece muito com um camarão, é
extremamente abundante no oceano antártico. Sua população é tão elevada,
que, se todos eles fossem pesados, o valor superaria de longe ao peso total de
seres humanos da Terra. De fato, o seu número é tão grande, que ultrapassa a
casa dos 600 bilhões de indivíduos. Para se ter uma idéia dessa dimensão,
basta dizer que, a cada quilômetro quadrado, cerca de 19 milhões deles
podem ser encontrados.

Esse fantástico animal, com certeza, um dos mais importantes constituintes
da biodiversidade antártica, é dividido em 85 espécies, das quais apenas sete
habitam os mares austrais. Durante o verão, eles se agregam em verdadeiros
cardumes, alguns com mais de 450 quilômetros quadrados e dois milhões
de toneladas. Nessa estação do ano, partem buscando as algas do fitoplânc-
ton. É uma época de grande conquista de alimento, pois devido à maior
incidência de raios solares, essas algas estão no período de florescimento, mas,
quando chega o rigoroso inverno, a situação fica mais difícil.

O congelamento das águas chega a formar uma camada de três metros de
gelo, e a diminuição da incidência de radiação solar faz com que o desenvolvi-
mento das algas seja freado. Nessas condições, o krill se vê obrigado a abandonar
os grandes cardumes e passa a gastar suas reservas de energia, ou a alimentar-se
de detritos e de algas que vivem embaixo do gelo. É também no verão que o
krill inicia sua reprodução. Entre dezembro e março, ele chega a fazer de
duas a três desovas com cerca de 2 mil ovos cada uma. Com a corrente marí-
tima, esses ovos seguem para o fundo do mar, onde eclodem. Os filhotes
recém-nascidos passam então a nadar em direção à superfície.

Quando lá chegam, já são capazes de se alimentar de pequenas algas e
completam seu desenvolvimento. O krill é uma espécie de extrema importância
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para o equilíbrio ambiental antártico, pois ele se alimenta de algas e acumula
energia em seu organismo. Posteriormente essa energia é transmitida para
espécies de níveis tróficos mais altos, como os pingüins, as lulas, os peixes e
algumas aves voadoras. Esse processo continua, sempre abrangendo espécies
de níveis tróficos superiores. Os peixes que se alimentam do krill servirão de
alimento para aves e peixes maiores. Estes, por sua vez, transmitem a energia
para espécies maiores e mais desenvolvidas. 

O krill tem sido pescado, e em alguns anos, sua comercialização excederá
500 mil toneladas. Em algumas partes do oceano nota-se que sua população
tem diminuído. Isso é preocupante, pois uma redução significativa na popu-
lação de krill seria o suficiente para desencadear vasto desequilíbrio ambiental
cujas conseqüências são imponderáveis.

Mas as riquezas da Antártica não se restringem à biodiversidade. Em seu
subsolo já se sabe que existem elementos valiosos, como o carvão, o minério
de ferro, a platina, o cobre, o cromo, o níquel, o ouro e hidrocarbonetos.
Felizmente esses recursos estão protegidos e são considerados reservas
em potencial para o futuro da humanidade.

No passado, vários países demonstraram pretensões territoriais na Antár-
tica, entre eles a Argentina, a Austrália, o Chile, a França, a Noruega, o Reino
Unido e a Nova Zelândia. Mas o Tratado Antártico, que entrou em vigor em
1961, congelou todas essas reivindicações e definiu a proibição de qualquer
tipo de atividade que pudesse prejudicar seu ecossistema. Trinta anos depois,
em 1991, foi realizada em Madri, a XI Reunião Consultiva Especial do
Tratado da Antártica, com a aprovação do Protocolo sobre Proteção Ambien-
tal para o Tratado da Antártica. A partir de então, determinou-se que todas as
atividades humanas devem ser executadas de modo a evitar o máximo de
degradação ao meio ambiente, incluindo regulamentações relacionadas à
conservação da fauna e da flora, produção e manejo do lixo e prevenção da
poluição marinha. Graças a essas determinações, a Antártica é conservada e
tem sido palco de importantes pesquisas.

Hoje, os principais países que conservam bases científicas na Antártica são
a África do Sul, a Alemanha, a Argentina, a Austrália, o Chile, a China, os
Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha, o Japão, a Polônia, a Nova Zelân-
dia, a Rússia, a Suécia e o Brasil, que mantém a estação Comandante Ferraz,
na Ilha Rei George, inaugurada em 6 de fevereiro de 1984.
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De fato, a Antártica constitui-se um ambiente essencial ao trabalho de
pesquisadores nos mais diversos ramos da ciência, de modo que biólogos,
geólogos, oceanógrafos, físicos, astrônomos, glaciólogos e meteorologistas
encontram na Antártica o ambiente essencial para seus estudos. Desenvol-
vendo os mais variados tipos de experiências e pesquisas, buscam compreen-
der a história e a importância do continente, a interferência do homem na
dinâmica das espécies, os impactos ambientais, a biodiversidade antártica, o
derretimento das calotas polares, a radiação cósmica, a estrutura e a degenera-
ção da camada de ozônio e até mesmo a propagação de vírus e bactérias.

A maior base científica existente na Antártica é a de McMurdo, construída
pelos Estados Unidos. Ela tem a capacidade de abrigar até 1.000 pessoas e está
localizada a oeste do continente. Dentre as várias bases mantidas pela Rússia,
destaca-se também a de Vostok, localizada a 3.600 metros de altitude. Foi lá
que se registrou a menor temperatura da Terra: -89,2 °C. A planície onde está
construída essa base guarda um grande tesouro para os cientistas. Sob uma
camada de gelo de 3,7 km, existe um lago de 14 mil km que nunca recebeu
luz do sol. A esperança é que neste lago ainda existam microorganismos
desconhecidos que permitam ajudar nos estudos da compreensão da vida no
planeta Terra. A exploração do lago gelado de Vostok permitirá também a
reconstituição de como foi a dinâmica climática nos últimos 10 mil anos.

O Brasil, que também mantém uma base científica, mostrou formalmente
seu interesse pela Antártica já em 1975, com a adesão ao Tratado Antártico.
Em 1982, iniciaram-se as atividades científicas, e, em 1983, foi anunciada a
construção da base Comandante Ferraz. A partir de então, foram estabeleci-
das várias diretrizes que controlam as atividades científicas. Dentre elas, a
Política Nacional para Assuntos Antárticos (Polantar), o Comitê Nacional
para Assuntos Antárticos (Conantar), o Comitê Nacional de Pesquisas
Antárticas (Conapa), a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
(CIRM) e o Programa Antártico Brasileiro (Proantar), que estabelece as
metas do Brasil com relação à Antártica.

Os interesses mantidos pelo Brasil são divididos basicamente em três
áreas: estratégica; científica; econômica e específica.

Na área de estratégia, visa-se o Estreito de Drake. Essa passagem marítima,
que separa a Antártica do continente sul-americano e liga o oceano Atlântico
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ao oceano Pacífico, apresenta grandes vantagens tanto para a estratégia
econômica, quanto para o ponto de vista de estratégia militar. 

Já a área científica, sem dúvida alguma, é a que mais desperta o interesse
brasileiro. Por ser banhado pelo oceano Atlântico e por seu clima ser direta-
mente influenciado pelas condições antárticas, o Brasil desenvolve pesquisas
nas mais diversas áreas da ciência, incluindo ciências da atmosfera, ciências da
terra, ciências da vida e, ainda, pesquisas na área tecnológica. Esses estudos
buscam o aperfeiçoamento científico a respeito da influência da Antártica no
clima do Brasil, melhorias na qualidade da previsão do tempo e o acompa-
nhamento detalhado de fenômenos como o buraco na camada de ozônio e o
aquecimento global. 

O interesse de reconstruir o clima da Terra nos últimos milhões de anos
também tem motivado o trabalho de glaciólogos que investigam a compo-
sição do manto de gelo antártico. Essa investigação tem se mostrado funda-
mental para a compreensão de como o ser humano tem interferido, de forma
cada vez mais drástica, no equilíbrio ambiental. O mais importante de tudo
é que essa compreensão tem nos permitido não só a elaboração de metas de
preservação em longo prazo, mas também a conscientização dos brasileiros
sobre os atuais problemas ecológicos. A grande esperança é que nossos jovens
mudem de mentalidade e sejam cidadãos ambientalmente responsáveis
no futuro. 

Na área de ciências da vida, o Brasil tem mantido cientistas que buscam a
compreensão sistemática de assuntos ainda pouco conhecidos sobre a vida na
Antártica. Como se deu o processo de evolução nos milhões de anos passa-
dos? Como essa evolução foi capaz de permitir a vida em um clima tão
adverso como o do Sul? Qual a estrutura dinâmica do ecossistema marinho?
E o ecossistema terrestre? Como o comportamento das espécies pode mostrar
a interferência do homem no ambiente? Esses são objetos de estudos que o
Brasil apóia na área de ciência da vida.

E na área tecnológica? Quais os tipos de pesquisa tecnológicas que lá são
realizadas? É comum se imaginar que, em um clima tão rigoroso como o
antártico, fosse impossível a preocupação com tecnologia, mas não é assim.
Na verdade, vários pesquisadores se empenham em situações como a melhoria
das condições de moradias na Antártica, habitabilidade, conforto, cons-
truções em ambientes gelados e muitas outras questões que visam a facilitar o
trabalho de quem está disposto a enfrentar as hostilidades do clima.

Vinícius Ramos da Silva

LIVRO DIA CIENCIAOK  12.11.07  11:11  Page 216



Para que o Brasil mantenha sua base científica sempre em funcionamento
com pesquisas e cientistas, conhecimentos dos mais diversos ramos estão
englobados, e existe sempre a necessidade da matemática, da química; da
física, da biologia, da geografia, da medicina, da glaciologia, da meteorologia,
das telecomunicações, da astronomia e astrofísica, da oceanografia e princi-
palmente da computação.

Mas o investimento brasileiro na Antártica não se restringe aos assuntos
científicos. Há, também, o interesse econômico. Cientistas acreditam que na
Antártica há a possibilidade de existência de grandes quantidades de minerais
e também de petróleo. Apesar de ainda não existirem confirmações para esse
fato, sabe-se que no passado a Antártica fazia parte de um grande continente,
a Gondwana. Em diversos fragmentos originados desse continente, foram
encontradas importantes reservas de minerais e petróleo. Esse fato leva à
conclusão de que a Antártica também oferece condições propícias para a
existência de recursos minerais. A enorme reserva de água doce nas grandes
geleiras também já despertou o interesse econômico de países que sofrem
com a escassez de água potável. É provável que, em um futuro não muito dis-
tante, o esgotamento dos recursos naturais nos outros continentes obrigue
o homem a usufruir ecologicamente as reservas oferecidas pela Antártica.
Por essa razão, hoje elas são consideradas patrimônio da humanidade.

Os recursos oferecidos pelo ecossistema marinho antártico também
despertam interesses econômicos. Todos nós sabemos que, no passado, a bio-
diversidade marinha foi seriamente ameaçada pelos navios baleeiros, a verda-
deira carnificina feita contra as baleias quase foi responsável pela extinção de
várias espécies. Hoje esse tipo de atividade está regulamentada, e os interesses
econômicos se voltam para a exploração de outros recursos como a pesca de
várias espécies de peixes e do krill, que é muito abundante nos mares do sul.
Vale lembrar que boa parte do pescado do nosso país depende da influência
das águas antárticas. 

Como é possível observar, não são poucas as razões que incentivam o
Brasil a manter investimentos na Antártica. Principalmente na área científica,
as pesquisas são cada vez mais necessárias para a compreensão dos fenômenos
meteorológicos que influenciam naturalmente nossa agricultura, a dinâmica
de nossas matas e até o clima de nossas cidades. 
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Nossa valiosa base científica, a Comandante Ferraz, também recebeu
vários investimentos ao longo de sua história. Tudo começou no verão de
1984, quando o navio Barão de Teffé seguiu para a Antártica transportando
apenas oito módulos metálicos que dariam início à sua construção. Eram
simplesmente contêineres revestidos interiormente de madeira e montados
sobre pilares de concreto. Já contavam, porém, com o básico necessário para
o início de suas atividades: casa de motores, dormitórios, cozinha, refeitório,
equipamentos de radiocomunicação e sistema de aquecimento de neve e gelo
para abastecimento de água. Com esse primeiro passo, o Brasil via finalmente
a grande possibilidade de levar seus planos científicos definitivamente para o
sul do planeta. 

Na terceira expedição brasileira, a base foi ampliada para 32 módulos e,
entre os anos de 1985 e 1986, recebeu novas modificações. Hoje decorridos
mais de 20 anos, o Brasil tem o orgulho de apresentar uma próspera Coman-
dante Ferraz, bastante ampla e com capacidade de abrigar até 58 pessoas. Já
são 13 laboratórios dedicados a estudos biológicos, atmosféricos e químicos,
com infra-estrutura e suporte adequados. A estação conta ainda com cozinha,
copa, camarotes, sala de jantar, laboratório de computadores, biblioteca, centro
cirúrgico, enfermaria, despensa, lavanderia, oficina de veículos, tanques de
combustíveis, geradores e até sala de ginástica. Sim, muitos desconhecem,
mas os avanços tecnológicos estão presentes até mesmo na Antártica. 

O sistema de comunicação também é bastante eficaz. Telefone, rádio, cor-
reio e Internet auxiliam o trabalho dos cientistas e permite que eles estejam
sempre ligados à rede mundial. De modo generalizado, atualmente a Coman-
dante Ferraz tem toda estrutura que permite que ela atue de maneira cada vez
mais eficiente com relação aos padrões exigidos para o bom trabalho científico.

Para que as bases científicas funcionem de modo a não ameaçar o frágil
ecossistema antártico, muitos cuidados ambientais precisam ser mantidos.
O Brasil destaca-se também nesse aspecto, e a Proantar tem cuidado tão bem
dessa questão que já recebeu elogios do Greenpeace e até de outras organiza-
ções mundiais. Para se ter uma idéia das dimensões desses cuidados, basta
dizer que todo o lixo produzido é transportado de volta ao Brasil ou incine-
rado. O esgoto é tratado em um sistema de quatro fossas com as três etapas
de tratamento, decantação, decomposição e depuração, e o restante é sempre
recolhido e acondicionado em sacos plásticos que também são trazidos para
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o Brasil. Finalmente, depois de um tratamento detalhado, a água restante é
lançada em um emissário próximo à costa. 

O óleo usado para a geração de energia e aquecimento de água é meticu-
losamente manejado a fim de evitar possíveis vazamentos, e uma equipe
treinada sempre fica alerta para agir em caso de acidente. Há ainda a chamada
operação pente-fino: quando todos os que estão na base fazem um mutirão à
procura de qualquer espécie de lixo ao redor da estação.

Com todo esse desempenho, as pesquisas na Antártica transcorrem cada
vez com mais sucesso, e a Proantar pretende ampliar a atuação brasileira na
região. As inovações tecnológicas e o treinamento constante do pessoal que
lá trabalha fornecem todo o suporte necessário para que esse objetivo seja
alcançado, o que sem dúvida alguma trará bons resultados não só para o
Brasil, mas também para toda a humanidade.

Nós, brasileiros, esperamos que as atividades da Comandante Ferraz em
conjunto com todas as pesquisas desenvolvidas sejam instrumentos que
incentivem o desenvolvimento de nossos jovens tanto na área científica,
quanto na área tecnológica.

Esse desenvolvimento tem se mostrado eficaz. Com o auxílio das pesquisas
antárticas, já conseguimos saber que gradativamente o ambiente antártico
está sendo afetado pela ação humana. Preocupados com essa questão, nossos
cidadãos já têm desenvolvido uma mentalidade mais consciente e inclusive
buscam soluções para os problemas ambientais.

Esses problemas que até um tempo atrás só chamavam a atenção de cien-
tistas, de fato têm aumentado em tal proporção, que já ameaçam inclusive o
futuro da humanidade. Os efeitos de alterações ambientais, como o aqueci-
mento global, estão afetando de forma cada vez mais drástica a dinâmica dos
pólos e apresentam sérias conseqüências, inclusive para o ambiente antártico.

Os icebergs, enormes blocos de gelo flutuantes que encantam os turistas,
são cada vez maiores e mais comuns nos mares. Apesar de serem belíssimos e
apresentarem as mais diversas formas, o aumento de sua presença nos oceanos
denota a terrível verdade: o gelo dos pólos está se fragmentando, está derre-
tendo. Alguns desses icebergs são tão grandes, que ultrapassam os 150 km de
comprimento e chegam a ser detectados por satélites. Em 1995, apareceu um
iceberg gigante de 2.876 km (aproximadamente duas vezes a cidade de São
Paulo) e cerca de 200 metros de altura, valendo lembrar que essas medidas
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representam apenas um sétimo de sua massa verdadeira, pois o restante
permanece mergulhado nas águas.

Essas alterações são resultados do gradativo aumento de temperatura da
superfície da Terra, um efeito não natural, mas causado pelas mãos inescru-
pulosas do ser humano.

Pesquisas mostram que, a cada década, a Antártica tem sofrido um
aumento de cerca de 0,5°C. Parece ser pouco, mas em 50 anos a Península
Antártica, localizada próximo a Ushuaia, teve sua temperatura aumentada em
3°C e a grama permanece verde até mesmo na época de inverno. Em 2002,
outra ocorrência preocupou os cientistas: a grande plataforma de gelo Larsen
B, que era cerca de duas vezes maior que a cidade de São Paulo e existia há
11.500 anos, entrou em colapso e despedaçou-se em pequenos icebergs em
apenas 35 dias. O problema é que esse fato tem sido notado também em
outras plataformas de gelo, e, como se não bastasse, as pesquisas indicam
que nove em cada dez geleiras diminuíram de tamanho desde 1940. Cerca de
52 quilômetros cúbicos de gelo estão sendo perdidos anualmente, e essa
quantidade não está sendo reposta. 

Em algumas regiões, a biodiversidade também tem sido ameaçada. A dimi-
nuição da quantidade de gelo tem feito com que algumas espécies de animais
migrem ou morram de fome, é o caso do pingüim Adélia, que teve sua
população reduzida em cerca de um terço nos últimos 25 anos.         

O principal responsável por todas essas alterações é o agravamento do
efeito estufa, que é um fenômeno natural e vital e, como seu próprio nome
diz, desempenha na Terra papel similar ao de uma estufa, ou seja, cria uma
pequena barreira que impede que toda a radiação solar seja refletida de volta
à atmosfera. Nessas circunstâncias, parte do calor é retida e o clima de nosso
planeta se mantém equilibrado. 

O grande problema é que esse efeito tem aumentado em proporções assus-
tadoras. A queima de combustíveis de origem fóssil tem gerado enorme
quantidade de cinzas e gases poluentes que sobem para as altas camadas
atmosféricas, formando não uma pequena, mas sim uma espessa barreira que
impede a renovação térmica. Essa nova dinâmica de efeito estufa recebeu até
mesmo o nome especial de “aquecimento global”.

O principal gás que vem causando esse fenômeno é o CO2, emitido prin-
cipalmente pelos automóveis, indústrias ou pelas queimadas.
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O aumento da emissão desse gás está registrado na composição do gelo
antártico, ao longo dos milhares de anos. Analisando amostras de ar que
ficam encapsuladas nas camadas de gelo, cientistas conseguiram estabelecer a
dinâmica da atmosfera e do clima de até 800 mil anos atrás. Chegaram,
assim, a resultados ainda mais inquietantes: a concentração de gases ligados
ao aquecimento global está aumentando, inclusive, a incidência de CO2. Esse
problema se agravou ainda mais após a Revolução Industrial. O aparecimento
dos motores movidos a combustíveis derivados de petróleo e o surgimento
das indústrias facilitaram a vida do ser humano. Se de um lado isso é positivo,
de outro a natureza tem sido prejudicada e a dinâmica ambiental do planeta
está sendo seriamente alterada. 

O mais alarmante de tudo é que não somente a Antártica está sendo
ameaçada. Deslocando nosso olhar para o topo do Hemisfério Norte, encon-
tramos também no Ártico verdadeiras calamidades ambientais. Por lá as
alterações são ainda mais assustadoras.

O derretimento do gelo está sendo observado em tal escala, que provavel-
mente daqui a 50 anos toda a calota gelada do Oceano Ártico deve desaparecer
durante o verão. Animais completamente indefesos estão sendo seriamente
ameaçados. Como é o caso do urso polar, cuja população caiu nas últimas décadas
devido à diminuição da área de mar congelado, que é seu território de caça.

A ameaça principal é o fato de que o derretimento de toda essa quantidade
de gelo dos pólos está desencadeando a elevação dos níveis dos oceanos em
cerca de 3 milímetros ao ano. Um relatório da ONU aponta que, até o final
do século, o mar subirá 59 centímetros e avançará mais de 50 metros nas
planícies costeiras, obrigando mais de 100 milhões de pessoas a abandonar
suas moradias. Um aumento de 12 metros nesse nível seria suficiente para
inundar parte do Rio de Janeiro, e, se todo o Ártico e a Antártica derretessem,
o oceano subiria 70 metros. Seria o suficiente para que diversas cidades
costeiras desaparecessem, inclusive Nova York. O que seria então daqueles
países localizados abaixo do nível do mar?  

Todos esses valores nos deixam assustados, mas não representam a dimensão
de todo o holocausto existente. Se os pólos derreterem, as correntes maríti-
mas e de ar entrarão em total desequilíbrio, uma vez que são diretamente
influenciadas pelas baixas temperaturas. Então o clima de todo o planeta
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entrará em colapso. Países que hoje são tropicais sofrerão diminuições signi-
ficativas em suas temperaturas, tempestades terríveis varrerão cidades, toda a
fauna e a flora do planeta serão ameaçadas e até mesmo o homem deverá ser
testado até o máximo de sua resistência.

Será que podemos cruzar os braços diante de uma ameaça tão séria como
essa? Será que devemos assistir à morte dos pólos sem tomar nenhuma ini-
ciativa? Será que podemos continuar permitindo que os níveis de poluentes
permaneçam aumentando?

Não, já está mais do que na hora de tomarmos uma iniciativa, não pode-
mos deixar que os fantásticos animais da Antártica morram inocentemente,
que a biodiversidade desse continente desapareça. São vidas, são animais
assim como o homem e só se diferenciam porque são irracionais. Devemos
agora usar nossos conhecimentos a favor da reconstituição ambiental. É pre-
ciso salvar o equilíbrio dos ecossistemas antárticos, dar de volta o que estamos
retirando de criaturas maravilhosas que antes viviam muito bem sem a inter-
ferência humana. E também é preciso salvar a humanidade. Sim, pois a
própria humanidade já corre o risco de sucumbir em meio a toda essa catástrofe
ambiental. Já é tempo de os problemas ambientais serem preocupação não
somente de cientistas, mas também de toda a humanidade.

Devemos empreender ações que estejam dentro de nossas capacidades.
Não é preciso planejar algo mirabolante para reconstituir o meio ambiente.
Para ajudar no controle de CO2, por exemplo, podemos promover e apoiar as
ações de reflorestamento, combater e evitar as queimadas e fazer uso mais
consciente de nossos recursos tecnológicos. O Estado deve sempre investir
na educação, conscientizar nossos jovens e principalmente incentivar o desen-
volvimento de tecnologias que evitem a interferência na dinâmica ambiental.
Quem sabe os automóveis do futuro dispensem o uso de combustíveis fósseis!
Quem sabe o homem do futuro plante uma árvore em vez de destruir aquela
existente! Quem sabe nossa atmosfera volte a ser como antes! Quem sabe
conseguiremos salvar os pólos antes que seja tarde!

Por enquanto, são sonhos, mas, com a união de todos, o homem pode
fazer muito mais a favor da natureza. É esse espírito de esperança que devemos
promover, essa vontade de lutar, essa garra em conseguir e essa coragem para
vencer.

Vinícius Ramos da Silva
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O homem precisa prolongar sua existência na Terra, desenvolver mais seu
espírito humanista, sua cultura e sua civilização, mas para tanto, faz-se neces-
sária a sobrevivência por mais tempo. Não podemos permitir que a civilização
atual morra vítima de um problema desencadeado por ela mesma.

A Antártica, o último continente a ser conquistado, precisa ser explorado.
As pesquisas desenvolvidas pelos países precisam continuar, a biodiversidade
e o equilíbrio de seus ecossistemas devem ser compreendidos, seus recursos
minerais, que já despertaram interesses econômicos, precisam ter um destino
consciente, a fauna deve preservada, e nós precisamos ter a consciência de que
a Antártica ainda tem muito a ensinar ao homem.

O Brasil, com o efetivo trabalho da Proantar, precisa ver seu sonho reali-
zado, ampliar a estação Comandante Feraz, aumentar as atividades científicas,
incentivar o desenvolvimento tecnológico e buscar progressos para toda a
humanidade, pois é importante lembrar que na Antártica não existe rivali-
dades.

É preciso que combatamos o desequilíbrio ambiental mais do que nunca,
porque  se o gelo dos pólos desaparecer, a paz de toda a humanidade será
ameaçada pela fúria da natureza. Precisamos ouvir o grito de aviso dos pólos
antes que seja tarde, pois os indicadores ambientais soam como uma voz que
pede socorro e que, ao mesmo tempo, alerta-nos sobre o futuro do planeta. E
essa voz nos aconselha a sermos mais humildes, a olharmos mais para a
natureza, porque, se ela for abandonada pelo homem, cairá com toda a força
sobre o planeta, não mais em forma de ameaça, mas sim em forma visível,
abalando e destruindo todo o tipo de equilíbrio existente e acabando com a
civilização. Então não prevalecerá mais a ignorância do homem e, lentamente,
a Terra voltará a ser pura como nos primórdios de sua formação.

Portanto, antes que essa odisséia se concretize, ouçamos o alerta dos pólos. 
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