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Biocomplexidade dos ecossistemas 

antárticos, suas conexões com a 

América do Sul e mudanças climáticas



• Investigar a origem e evolução da biodiversidade

antártica;

• Sua distribuição e as relações entre os organismos e o

ambiente, por meio de pesquisa interdisciplinar de longa

duração nos ambientes terrestre e marinho;

• Contribuir para a compreensão das conexões biológicas

entre a Antártica e América do Sul;

• E consequências perante as influências antrópicas e as

mudanças climáticas regionais e globais.

Programa 2: Plano de ação 2013-2022

Introdução



Ciências da Vida na Antártica

Aves marinhas
Mamíferos

Peixes

Vegetação

Micro-organismos

Invertebrados marinhos

Algas

Biologia Antártica
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Antártica continental

Península Antártica

Áreas de atuação

EACF

Criosfera 1



Estrutura para pesquisas biológicas

EACF/MAE



Navios de Pesquisa Alm. Maximiano (H41) e Ary Rongel (H44)

Laboratórios a bordo

Estrutura para pesquisas biológicas



Acampamentos em diferentes áreas da Península Antártica

Estrutura para pesquisa biológica



Projetos atuais (edital CNPq 2018-2022) na 

área biológica do PROANTAR

Projetos atuais edital 2018-2022



Objetivos

• Estudo da evolução de musgos antárticos e dos mecanismos

moleculares e bioquímicos envolvidos na adaptação ao ambiente

antártico.

• Utilização dos musgos antárticos como fonte de novas moléculas com

potencial aplicação biotecnológica nas áreas cosmética, farmacêutica e

agrícola.

Coordenador: Dr. Marcelo Ramada
Universidade Católica de Brasília

Projetos atuais edital 2018-2022



Brio-tecnologia antártica como alternativa para produção de medicamentos

Coordenador: Dr. Filipe de Carvalho Victoria - UNIPAMPA

Objetivo:

Selecionar musgos e fungos endofíticos para produção de biomassa em
condições de laboratório para potencial aplicação como bio-fábrica para
produção de medicamentos anticâncer.

Projetos atuais edital 2018-2022



Conquistando a terra inóspita: Diversidade e 

dispersão de Bryophyta e fungos na Antártica

Coordenador: Dr. Paulo Câmara

Vice-coordenadora: Dra. Micheline Carvalho-Silva

Universidade de Brasilia (UnB)

Projetos atuais edital 2018-2022



Esponjas e vírus como biosensores de mudanças globais e  

como fonte para inovação em biotecnologia

Coordenador: Dr. Fabiano Thompson

Vice-Coordenadora: Dra. Cristiane Thompson

Projetos atuais edital 2018-2022

Mergulho científico e 

H41 para coletas
Esponjas & Água Estudos de biologia 

molecular

• Biogeografia de esponjas

• Micro-organismos e vírus 

da água

• Biosensor

• Utilização biotecnológica

• Brazilian Marine 

Biodiversity database

(BaMBa)

Resultados e contribuições



BMC

Diversidade do fitoplâncton

Barton et al. (2010)

Estudo da complexidade do fitoplancton em mesoescala na porção
sudoeste do Oceano Atlântico - MEPHYSTO https://proantarnordeste.net/

Coordenador: Dr. Moacyr Araujo (UFPE)

Vice-coordenador: Dr. Jailson Bittencourt (UFBA)

Projetos atuais edital 2018-2022

https://proantarnordeste.net/
https://proantarnordeste.net/
https://proantarnordeste.net/


Micologia Antártica: Catálogo de fungos da Antártica para estudos de 

sistemática, dispersão e conexões com a América do Sul e bioprospecção de 

substâncias para uso na medicina, indústria e agricultura

Coordenador: Dr. Luiz Henrique Rosa

Projetos atuais edital 2018-2022

Antiviral: dengue, febre amarela, zika, 

chikungunya

Doença de Chagas

Leishmaniose

Pesticida: fungos fitopatogênicos

Herbicida: ervas daninhas

Catálogo e inclusão de fungos da 

Antártica na Coleção de Micro-

organismos e Células da UFMG



Instituições de Ensino e Pesquisa

Instituições nacionais envolvidas

Contempla diferentes cursos de Graduação e Pós-Graduação do Brasil



Inserção internacional

Visibilidade internacional e transferência de conhecimento:

Parceria da ciência Brasileira com diferentes países

Argentina, Chile, Uruguai, Bélgica, EUA, China, Rússia, Inglaterra, Itália, 

Portugal, Holanda, Espanha, França, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia



Aumento conhecimento e do acervo das coleções 

biológicas da Antártica para o Brasil:

Aumento do acervo de organismos antárticos em:

•Herbários

•Museus

•Coleções de micro-organismos

Altamente relevantes para o desenvolvimento de 

pesquisas básicas e biotecnológicas para o Brasil

Impacto para o Brasil



• Medicina: antibióticos, anticâncer, antiparasíticos,

probióticos;

• Setor industrial: cosméticos, preservação de alimentos;

• Agricultura: pesticidas, herbicidas, genes para tolerantes ao

frio e escassez de água e nutrientes.

Potencial do PROANTAR no desenvolvimento do setor 

produtivo/economia do Brasil

Impacto para o Brasil
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