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O Continente Antártico

Área: 13.661.000 km²

Área do continente Antártico, 
sem as plataformas de gelo 
12.093.000 km²

Área do Brasil: 8.514.877 km²

Área da América do Sul:

17.600.000 km²

O nome do continente deriva da palavra 
“arktos”
Aristóteles (384-322 a.C.) introduziu o 
conceito da Antártica, ou seja, o anti-
Ártico



Área do manto de gelo antártico:13.612.690 km²

Área do continente antártico não coberto por gelo ou neve: 
48.310 km² (somente 0,4% do continente)

Espessura média do manto de gelo: 2.034 m

Maior espessura do gelo conhecida

Terra Adélie (69º54’S, 135º12’E): 4.776 m

da EACF ao Rio de Janeiro (RJ): 4.515 km



Breve histórico





• O Brasil aderiu ao Tratado Antártico em 1975

� 1982 foi aprovado o Programa Antártico Brasileiro –
PROANTAR, e no verão de 1982-83 o país realizou a 
primeira expedição antártica com apoio do NApOc
Barão de Teffé e o NOc Prof.W.Besnard da USP.

• 1983 obteve a posição de membro consultivo, passando 
assim a influir no destino do continente. A Estação 
Antártica Comandante Ferraz (EACF) foi montada no 
verão de 1983-84 na enseada Martell da Ilha Rei 
George.

� 06/Fev/1984 foi inaugurada a EACF e permanece 
continuamente em uso.

• A presença nacional na Antártica objetiva assegurar 
nossa participação no futuro geopolítico do continente.

Breve  histórico



Último continente a ser descoberto



ClimaClima
* Rigoroso , condições péssimas de sobrevivência, é o 
continente mais frio . A temperatura média anual varia de cerca 
de –10 oC na costa a – 60 oC nas partes elevadas de seu 
interior. 

* A temperatura mais baixa já registrada no planeta foi –

89,2 oC na estação russa de Vostok em 21/julho/1983.

* Sistemas de baixa pressão, chamados de ciclones, 
costumam afetar a região costeira e os mares antárticos, 
causando ventos perigosos de 100 km/h por até alguns dias, 
com rajadas de 200 km/h; associados com chuva ou neve e 
nevoeiros, e o mar muito agitado caso se esteja no oceano, 
as condições de sobrevivência se tornam críticas. 

* A maior velocidade de vento registrada foi 327 km/h na 
estação francesa Dumont d’Urville, em julho de 1972.



A pesquisa científica brasileira

Fauna

Flora 

Mudanças 
climáticas



Composição elementar da atmosfera
Gás % em vol

Argônio (Ar) 0,93

Cript ônio (Kr) 0,0001

Dióxido de carbono 
(CO2) 0,036

Hélio (He) 0,0005

Hidrogênio (H2) 0,00005

Neônio (Ne) 0,0018

Nit rogênio (N2) 78,08

Met ano (CH4) 0,00017

Óxido nit roso (N2O) 0,00003

Oxigênio (O2) 20,95

Ozônio (O3) 0,000004

Xenônio (Xe) 0

I ntrodução teórica : Pesquisa de aerossóis 



O que são aerossóis ?

Partículas líquidas ou gasosas num meio gasoso

Incluídos entre os principais vetores da poluição 
atmosférica, os aerossóis participam em diversos participam em diversos 
fenômenos naturais que abrangem a fenômenos naturais que abrangem a form aform a çção de ão de 
nuvensnuvens e de e de precipitaprecipita ççãoão, o , o balanbalan çço radiat ivo o radiat ivo 
da atm osferada atm osfera , a visibilidade, , a visibilidade, as perm utas entre o as perm utas entre o 
oceano e a  t roposferaoceano e a  t roposfera e as eventuais modificae as eventuais modificaçções ões 
na camada de ozônio.na camada de ozônio.



Fontes de aerossóis na atmosfera
• Naturais: provenientes de processos tais como:

Ação dos ventos na crosta terrestre (Al, Si, Ti, 
Mn, Fe);
Re –suspensão de solos;
“sprays marinhos” (Na, Mg , Cl);

Erupções vulcânicas;

Polens, BactPolens, Bactéérias, Protozorias, Protozoáários ,  Esporos , Algas (rios ,  Esporos , Algas (S S )  )  
fungos, Na, Mg , fungos, Na, Mg , ClCl

... e que podem chegar a Antártida por isso a monitoração é importante



Aerossóis antropogênicos

• São representados pela atividade 
industrial ;

• Queima de combustível de origem 
fóssil;

• Veículos automotivos;
• Queimadas agrícolas.

Metais pesados, SOMetais pesados, SO2 2 , Cr, V, , Cr, V, NiNi, Cu , Pb, Cu , Pb



OPERANTAR XXIV
Preparação da campanha

Amostrador

I nlets

Logger



Dinâmica Atmosférica:

Que mecanismos são responsáveis
pelo transporte advectivo das 
massas de ar no sistema América
do Sul - Antártica? 

Como modelar o transporte dos 
aerossóis e gases minoritários?

Qual a extensão de área na América
do Sul que corresponde ao aporte
de aerossóis para a Antártica?

“Processos biológicos e físicos na 
frente de quebra de plataforma da 
Patagônia e relevância para a 
costa sul do Brasil”

Transporte global

Questões a serem respondidas



Resumo das técnicas utilizadas no projeto:

Sistema de coleta de aerossóis totais;

Amostragem Grosso – Fino

Imagens de satélites (trajetórias das massas de ar);

Cartas sinóticas (trajetórias das massas de ar);

Dados Meteorológicos;

Dados de GPS (localização geográfica das amostragens
atmosféricas);



Recepção de Imagem de Satélite

Carta Sinótica /  Sistema Q-Fax do Ary Rongel



Modelo para Corrente de Vento em 850 e 1000 hPa



Detalhes da expedição

Saída do RJ no NapOC Ary 
Rongel – Marinha do Brasil

Operações aéreas-
Marinha do Brasil 



O navio ARY RONGEL



Apoio logístico 
SECIRM 

Lago de 
captação de 
água 

Alimentos, remédios e 
dormitórios em todos 
os laboratórios 

Transporte



Força Aérea 
Brasileira

I nterior do 
Hércules

Em Pelotas RS

Brasil

Na Base 
Chilena
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