
 

SCAR Biology Conference July 2013 

(http://www.icm.csic.es/XIthSCARBiologySymposium/);

;

A;conferência;SCAR;Biology;com;o;tema;“Life%in%Antarctica:%Boundaries%and%Gradients%in%
a% Changing% Environment"; teve; lugar; em; Barcelona; de; 15; a; 19; de; Julho; 2013,; onde;
Patricia; Azinhaga,; Pedro;Guerreiro,; ; Sílvia; Lourenço,; Catarina;Magalhães,; José; Seco; e;
José; Xavier; participaram.; No; dia; anterior,; a; APECS; (Association; of; Polar; Early; Career;
Scientists;! ver! http://apecs.is/; e; http://www.portalpolar.pt/apecsYportugal.html);
organizou;um;workshop;para;jovens;cientistas.;Para;os;cientistas;portugueses,;na;área;
da; biologia; na; Antártica; que; não; puderam; participar,; realçaYse; a; apresentação; dos;
novos; projetos; de; biologia; da; SCAR,; “AnTYERA”; e; “ANTYEco”.; O; primeiro; foca; em;
compreender;o;quão;perto;estamos;no;limite;da;adaptação;dos;organismos;na;Antártica;
enquanto;o;segundo;foca;principalmente;na;avaliação;de;padrões;de;biodiversidade;no;
Antártico.; Existe; uma; grande; sobreposição; entre; ambos; os; projetos.; Para; mais;
informação; sobre; estes; novos; programas,; ir; ; a;
http://www.scar.org/researchgroups/progplanning/;

;

Workshop;da;APECS;(http://apecsspain.wordpress.com/polarYmeeting/);

José; Xavier; (que; coYorganizou; este; workshop),; Patricia; Azinhaga,; José; Seco; e; Silvia;
Lourenço;participaram;neste;workshop,;com;a;apresentação;dos;temas;“How;to;make;
the;best;of;an;international;conference”;e;“Should;we;spend;time;doing;Education;and;
Outreach?”,;respetivamente;por;José;Xavier;e;Patricia;Azinhaga.;Um;painel;de;discussão;
com;todos;os;palestrantes;também;teve;lugar;no;final;deste;workshop;com;cerca;de;30Y
50;participantes.;Este;workshop;fortaleceu;as;colaborações;entre;a;APECS;Portugal;e;a;
APECS;Espanha;e;entre;os;jovens;investigadores;que;estiveram;presentes.;Foi;notória;a;
importância; de; se; ter; organizado; o; workshops; da; APECS; antes; da; conferências;
internacional; SCAR; Biology,; que; se; revelou; muito; útil; principalmente; para; jovens;
cientistas;que;participaram;pela;primeira;vez;numa;;conferênciainternacional,;como;foi;
o;caso;do;José;Seco.;

;

Conferência;SCAR;;

Mais;de;300;participantes;estiveram;presentes;em;Barcelona.;Portugal;esteve;presente;
com;5;cientistas;e;uma;professora/educadora.;José;Xavier,;Catarina;Magalhães;e;Sílvia;
Lourenço; fizeram;apresentações;orais.; José;apresentou;o; seu; trabalho; sobre;como;os;



cefalópodes;nas;dieta;de;predadores;de;topo;estão;a;ser;subYestimados;devido;à;falta;
de;estudos;que;comparem;ambas;as;mandibulas;(ou;bicos);dos;cefalópodes,;resultado;
que; se; aplicará; a; estudos; que; lidem; com; a; dieta; de; predadores; que; consomem;
cefalópodes; no; Oceano; Antártico; e; águas; adjacentes;
(http://icesjms.oxfordjournals.org/content/early/2011/06/17/icesjms.fsr103.abstract; ; e;
http://icesjms.oxfordjournals.org/content/70/1/46.abstract).;;

Catarina; apresentou; o; seu; estudo; que; demonstrou; a; ocorrência; de; um; gradiente;
espacial;abiótico;na;distribuição;das;comunidades;bióticas;de;diferentes;níveis;tróficos;
que; habitam; as; áreas; remotas; das; Montanhas; Transantárticas; (Darwin; Mountains,;
80◦S).; Os; resultados; apresentados; abrem; novas; perspectivas; sobre; os; padrões; de;
sucessão;biológica,;relacionando;a;ocorrência;de;comunidades;mais;complexas;em;solos;
com;idades;cosmogénicas;inferiores;(idade;de;exposição;dos;solos),;devido;ao;facto;de;
as; forças;osmóticas; tenderem;a; ficar;mais; fortes; com;a; idade;de;exposição;dos; solos;
limitando;os;padrões;naturais;de;sucessão;biológica;nos;solos;mais;antigos,;que;deste;
modo;são;colonizados;apenas;por;comunidades;simples,;compostas;principalmente;por;
bactérias; (ir; a;
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0044578).;

;
Sílvia;Lourenço;fez;uma;apresentação;sobre;a;APECS;Portugal,;tendoYse;focado;no;
trabalho;que;tem;vindo;a;ser;desenvolvido;;nos;últimos;anos;assim;como;os;planos;
futuros;no;que;diz;respeito;aos;projectos;“Profissão:;Cientista;Polar”;e;“Educação;
PROPOLAR”.;O;crescente;número;de;membros;na;APECS;Portugal;de;diferentes;áreas;de;
investigação;assim;como;os;novos;projectos;no;âmbito;da;educação;e;divulgação;
científica;são;bons;exemplos;da;consolidação;dos;jovens;cientistas;polares;e;da;
comunidade;ciêntífica;portuguesa;como;referência;de;país;nãoYpolar;a;desenvolver;
investigação;nos;pólos.;Este;aspecto;tem;sido;mencionado;internacionalmente;como;
um;bom;exemplo;sobre;como;promover;a;ciência,;a;educação;e;a;divulgação;sobre;as;
regiões;polares.;
;
;
Patrícia;Azinhaga;fez;uma;apresentação;sobre;a;“Polar;Educators;International”,;a;sua;;
visão;e;;missão,;as;actividades;desenvolvidas;e;os;futuros;projectos;da;associação.;;Os;
membros;e;o;suporte;por;parte;de;entidades;cientificas;;foram;evidenciados;como;
sendo;extremamente;importantes.;;A;representação;portuguesa;do;PEI;mostra;o;papel;
activo;que;Portugal;tem;tido;na;educação;e;divulgação;científica;;e;a;referência;;que;é;
como;pais;não;polar.;
;
;
Pedro;Guerreiro,;José;Seco,;Lucas;Krüger;e;Patrícia;Azinhaga;fizeram;apresentações;dos;
seus;posters.;
;



O;trabalho;apresentado;por;Pedro;Guerreiro;incidiu;;no;estudo;dos;mecanismos;e;
limites;da;resposta;endócrina;ao;stress;em;peixes;antárticos;expostos;a;alterações;de;
temperatura;e;salinidade.;Os;resultados;iniciais;indicam;que;estes;animais,;apesar;de;
serem;capazes;de;alterar;o;seu;metabolismo;para;enfrentar;estes;desafios;ambientais,;
parecem;ficar;limitados;nas;suas;respostas;a;perigos;iminentes,;um;factor;de;
preocupação;para;os;processos;adaptativos;que;se;anteveêm.;;
;
O;José;Seco;apresentou;um;trabalho;que;focou;na;importância;de;cefalópodes;na;dieta;
de;duas;espécies;de;bacalhau;(bacalhau;da;Patagónia;Disostichus%eleginoides;e;bacalhau;
do;Antártico;D.%mawsoni);da;Ilhas;Sandwich;(Antártica).;Ambas;as;espécies;de;bacalhau;
apresentaram;uma;distribuição;complementar,;mas;cuja;dieta;era;semelhante.;Os;
cefalópodes;ocorreram;24%;e;77%;dos;estômagos;dos;bacalhaus;da;Patagónia;e;do;
Antártico,;respetivamente.;Este;estudo;gerou;informação;importante;sobre;a;ecologia;
alimentar;dos;bacalhaus;e;da;estrutura;da;cadeia;alimentar;em;redor;das;ilhas;
Sandwich,;uma;das;áreas;do;Oceano;Antártico;menos;estudadas.;
;
Os;posters;do;Lucas;Krüger;abordaram;;a;segregação;sexual;de;giant;petrels;
Macronectres%giganteus%de;acordo;com;as;condições;oceanográficas;e;as;suas;áreas;de;
alimentação,;em;Stinker;Point;(Elephant;Island,;Maritime;Antarctic;Peninsula).;Ambos;
os;sexos;se;sobrepõem;nas;suas;áreas;de;alimentação,;mas;com;os;machos;a;ficarem;
em;áreas;mais;costeiras;(relação;negativa;significativa;com;a;clorofila;a);e;fêmeas;em;
zonas;oceânicas;(relação;negativa;significativa;com;a;temperatura;de;superficie;da;
água).;Além;disso,;os;posters;também;descreveram;a;distribuição;desta;espécie;ao;
longo;do;ano,;através;de;geolocalização,;com;os;giant;petrels;a;ficarem;entre;60Y65;S;
quando;se;estão;a;reproduzir;;entre;45;e;55;S;durante;o;período;não;reprodutivo.;;
;
;
Trabalhos;apresentados;pelos;cientistas;em;equipas;portuguesas;(em;underline);na;
SCAR;Barcelona;2013:;
;
Azinhaga,;P.;“Should;we;spend;time;doing;education;and;Outreach?”;(apresentação,
oral),
;
Azinhaga,;P.,;Bartolow,;S.;Polar;Educators;International;“From;knowledge;to;action”;
(apresentação,oral),(Poster),
;

Guerreiro;PM,;Couto;E,;Louro;B,;Guerreiro;EM,;Deloffre;L,;Canario;AVM.;ADAPTIVE;
STRESS;RESPONSE;IN;ANTARCTIC;FISH;Y;Thermal;and;osmotic;challenges;;to;Notothenia%
rossii%and;N.%coriiceps;in;;a;global;climate;change;context;(Poster),

;



Krüger,;L.,;JA;Ramos,;JC;Xavier,;VH;Paiva,;R;Phillips;&;MV;Petry.;YearYround;atYsea;
distribution;of;Giant;Petrels;from;the;Antarctic;Peninsula,(Poster),

Krüger,;L.,;JA;Ramos,;JC;Xavier,;VH;Paiva,;E;Petersen;&;MV;Petry.,Oceanographic;
conditions;to;explain;sexual;segregation;in;foraging;habitats;of;Giant;Petrels;(Poster),
,
Lourenço,;S.;;J;Seco,;A;Trindade,;;AS;David,;J;Agrela,;M;Nogueira,;M;Cardoso,;P;Azinhaga,;
S;Aparício,;V;Rei;and;;JC;Xavier.,APECS;Portugal:;Growing;and;promoting;Polar;Science;in;
Portuguese,(apresentação,oral),
;
Magalhães,;C.,;MI;Stevens,;SC;Cary,;BA;Ball,;BC;Sotrey,;DH;Wall,;R;;Türk;&;U;Ruprecht.;;
At;the;limits;of;life:;multidisciplinary;insights;reveal;environmental;constraints;on;biotic;
diversity;in;continental;Antarctica;(apresentação,oral);
;
;
Seco,;J.;,;J;Roberts,;F;Ceia,;M;Guerreiro,;P;Alvito;&;JC;Xavier.;The;role;of;cephalopods%
around;South;Sandwich;Islands;from;Toothfish;diets,(poster),

Xavier,;JC,;Y;Cherel;&;RA;Phillips.;Feeding;ecology;of;Antarctic;top;predators:;have;we;
always;underYestimated;the;role;of;cephalopods;in;their;diets?;(apresentação,oral),

Xavier,;JC.;How;to;make;the;best;of;an;international;conference,(apresentação,oral),

,

;


