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Resumo 
No verão de 2004 – 2005 foi realizada uma travessia do manto de gelo da Antártica 

Ocidental organizada pelo governo chileno em parceria com pesquisadores brasileiros 

como parte do ITASE (International Trans-Antarctic Scientific Expedition). A travessia partiu 

da base chilena Tenente Parodi em Patriot Hills (80°18'S; 81°22'W, altitude 720 m) e seguiu 

até o Polo Sul geográfico (90°S, altitude 2.840 m), voltando pelo mesmo caminho. Ao longo 

da travessia foram coletadas amostras de neve superficial (< 0,3 m de profundidade) a cada 

10 km, a cada 220 km foi obtida a temperatura média anual local (medida a uma 

profundidade entre 10 e 15 m). As amostras foram analisadas utilizando espectrometria de 

massa com fonte de gás (GSMS - Gas Source Mass Spectrometry), no Climate Change 

Institute, Universidade do Maine, Orono, EUA. As razões isotópicas de oxigênio foram 

medidas com um dispositivo Micromass Multiprep acoplado a um espectrômetro de massa 

com precisão de 0,05‰. Os dados são apresentados em delta (δ), notação relativa ao 

padrão das águas oceânicas (VSMOW – Vienna Standard Mean Ocean Water). Os 

resultados estão de acordo com observações pretéritas, apresentando redução dos valores 

com a distância da costa (- 0,0323‰/ km) com exceção de uma área anômala no transecto, 

no qual em menos de 20 quilômetros (entre as latitudes 87°30' e 86°44'S) há um aumento 

da razão isotópica de -45,0‰ para -34,5‰, sendo que aproximadamente 100 quilômetros 

adiante o 18O retorna para a tendência de decréscimo inicial da razão isotópica. Trajetórias 

das parcelas de ar chegadas em 6 pontos escolhidos ao longo da travessia foram 

calculadas usando o modelo HYSPLIT para derivar informações sobre a anomalia 

encontrada, atribuída inicialmente ao efeito orográfico das montanhas transantárticas. 

Posteriormente se constatou que a anomalia poderia ser causada pela sublimação 

decorrente do vento ou pela ablação parcial do pacote de neve anual, sendo assim um 

efeito pós-deposicional. 

Palavras-chave: Isótopos de oxigênio, neve superficial, Antártica. 
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Abstract 
In the summer of 2004 – 2005, the Chilean government along with Brazilian researchers 

carried out a traverse in the Antarctic ice sheet as part of the ITASE (International Trans-

Antarctic Scientific Expedition) program. The traverse, a return trip to the Geographic South 

Pole (90°S, altitude 2.840 m), started at Tenente Parodi Chilean station at Patriot Hills (80°18'S; 

81°22'W, altitude 720 m). Along the route, we collected snow samples at every 10 km, 0.3 m 

deep. The average local annual temperature was determined at 6 points spaced 

approximately 220 km apart, at a depth between 10 and 15 m. Samples were analyzed by 

mass spectrometry with gas source (GSMS - Gas Source Mass Spectrometry) at the 

Climate Change Institute, University of Maine, Orono, USA. A Micromass Multiprep device 

coupled to the spectrometer with 0.05‰ precision measured the isotopic ratio. Data are 

presented in delta (δ), relative to SMOW – Vienna Standard Mean Ocean Water. Results 

agree with previous works, which show an isotope ratio decrease with distance from the 

coast (- 0,0323‰/ km), except for an anomalous area, where in less than 20 km (from 87°30' 

S and 86°44'S) the isotopic ratio increases rapidly from -45 to -34.5‰, and then, after about 

100 km, goes back to the general decreasing trend. HYSPLIT air trajectory models were run 

to examine if an orographic effect caused by the Transantarctic Mountains could be the 

cause of the anomalous area. After further examination, this anomaly is attributed to post-

depositional processes, such as wind-driven sublimation. 

Keywords: Oxygen isotopes, superficial snow, Antarctica. 
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Sobre a Estrutura desta Dissertação:  
 

Esta dissertação de mestrado está estruturada em torno de artigos publicados em 

periódicos ou publicações equivalentes. Conseqüentemente, sua organização 

compreende as seguintes partes principais:  

d) Introdução sobre o tema e descrição do objeto da pesquisa de mestrado, onde 

estão sumarizados os objetivos e a filosofia de pesquisa desenvolvidos, o estado da 

arte sobre o tema de pesquisa.  

 

e) Artigos publicados em periódicos ou submetidos a periódicos com corpo editorial 

permanente e revisores independentes, ou publicações equivalentes (capítulo de 

livro de publicação nacional ou internacional com corpo de revisores 

independentes), escritos pelo autor durante o desenvolvimento de seu Mestrado.  

 

f) Anexos, compreendendo: artigo(s) nos quais o pós-graduando é co-autor, 

resumo(s) e artigo(s) publicado(s) em eventos, relacionado(s) ao tema central da 

dissertação, bem como documentação pertinente de natureza numérica (tabelas, 

cálculos), gráfica (figuras, diagramas, mapas, seções) e fotográfica que, por sua 

dimensão e/ou natureza não pode ser incluída no(s) artigo(s).  
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Capítulo 1. A variação de isótopos estáveis na neve 
e gelo polar 
 

1.1  Introdução 
 

O estudo das razões isotópicas das precipitações em altas latitudes 

(Antártica e Groelândia) despertada o interesse de pesquisadores há 60 anos. Os 

mantos de gelo desses sítios preservam registros climáticos de centenas de 

milhares de anos devido à deposição de camadas de neve que são sucessivamente 

soterradas por camadas mais recentes, e que por compactação transformam-se em 

gelo. Essas camadas que são soterradas guardam em sua composição, um registro 

climático da época da deposição.  

Dansgaard (1954) descobriu que a proporção de isótopos pesados no vapor 

d’água (18O, 2H) decresce com um aumento de altitude e latitude, sendo o pioneiro 

no estudo das razões isotópicas da neve e transformando este tipo de estudo em 

uma das mais utilizadas ferramentas da glacioquímica. Mais tarde Epstein (1956) 

mostrou que era possível observar uma variação sazonal na composição isotópica 

da neve, indicando que períodos com temperaturas distintas produziam registros 

isotopicamente diferentes. Ainda, segundo Epstein e Sharp (1959), a neve 

depositada nos verões é isotopicamente mais pesada do que aquela depositada nos 

invernos, pois a temperatura na primeira estação é mais alta, permitindo um maior 

avanço de moléculas com componentes pesados em direção às regiões frias. 

Estudos posteriores levaram à conclusão de que o principal fator controlador 

do fracionamento isotópico das precipitações em altas e médias latitudes é a 

temperatura de condensação da precipitação sendo que outros fatores, como 

altitude, latitude e distância do vapor d’água em relação ao corpo d´água da qual 

esse se originou, também influenciam na composição isotópica das precipitações 

(Dansgaard, 1964). 

Na Antártica, amostras de neve superficial foram coletadas durante 

expedições rumo à estações científicas situadas no interior do continente, e 

medidas de temperatura obtidas em camadas de firn1 foram utilizadas como 

                                                        
1 Firn: Estágio intermediário entre a neve e o gelo. O limite entre a neve e o firn não é bem definido, geralmente é identificado por características 
tais como cristais soldados uns aos outros, mas onde ainda persiste a conexão dos espaços intergranulares (ou seja, ainda é permeável). O 
limite firn-gelo, por sua vez, é marcado pelo fechamento da conexão entres os poros, e ocorre quando a densidade atinge 0,83 g cm–3 (Simões, 
2004). 
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indicadores de temperatura anual média da superfície (Epstein et al., 1963). Esses 

autores realizaram travessias partindo da costa até estações continente adentro, 

durante as quais coletaram amostras de neve e firn e compararam suas razões 

isotópicas com medidas de temperatura na superfície da neve. Lorius et al. (1969) 

desenvolveram estudos sobre a relação espacial entre a composição isotópica da 

precipitação e a temperatura local, também no continente antártico. Os dois 

trabalhos encontraram uma relação confiável entre as razões isotópicas e 

temperatura.  

Assumindo que essa relação permaneça válida ao longo do tempo, essas 

calibrações podem ser utilizadas como um “termômetro isotópico” capaz de 

quantificar mudanças na temperatura do passado (Masson-Delmotte et al., 2008). 

Diversos métodos paleoclimáticos foram utilizados para testar a acurácia do 

termômetro isotópico, entre os quais estão a análise isotópica de sedimentos 

marinhos e lacustres, de pântanos, depósitos de loess, espeleotemas e anéis de 

crescimento de árvores (Ghosh & Brand, 2003). Todos esses corroboram a 

qualidade do registro climático encontrado em amostras de neve e gelo, e apesar de 

apresentarem registros paleoclimáticos locais ou regionais, a correta datação destes 

permite compará-los em escala global.  

Considerando o fato de que a base de dados de distribuição isotópica 

espacial é definida em âmbito regional e não continental (Dansgaard et al., 1973; 

Jouzel et al., 1987; Dansgaard et al., 1989;), investigações que determinem razões 

isotópicas em diferentes áreas do manto de gelo são de grande importância para 

apoiar estudos de interpretação de testemunhos de gelo. O estudo das relações 

isotópicas atuais da neve permite melhorar o entendimento das variações de 

temperatura superficial e acumulação de neve no continente antártico e diminuir 

incertezas dos modelos. 
 

1.2 Objetivos e metas 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar e interpretar as variações nas 

razões de O18/O16 de amostras de neve superficiais coletadas durante a Travessia 

Antártica Chileno-Brasileira no verão de 2004 – 2005. 

Os resultados servem para reconstruir a variabilidade espacial na superfície 

do manto de gelo antártico no transecto entre Patriot Hills (80°18′S, 081°21′W) e o 
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Polo Sul Geográfico, bem como aprofundar o entendimento dos processos de 

fracionamento isotópico da região. 
 

As seguintes metas foram estabelecidas: 
 

 Determinar, utilizando a espectrometria de massa com fonte de gás, as 

razões O18/O16 de cada amostra de neve superficial; 
 

 Analisar empiricamente a relação entre a razão isotópica e seus fatores 

controladores, como a altitude, a distância da área fonte e a temperatura do 

sítio; 
 

 Interpretar esses dados em termos de variação da temperatura de 

condensação da precipitação da área fonte da umidade; 

 

1.3 A área geográfica de estudo 

1.3.1 Introdução à Antártica 

 

 A Região Antártica (figura 1) cobre uma área de aproximadamente 45,6 

milhões de quilômetros quadrados (ou quase 9% da superfície terrestre), e é 

constituída pelo Oceano Austral, que é formado pela junção das massas d´água das 

três grandes bacias oceânicas, e o continente propriamente dito, a Antártica, com 

13,8 milhões de quilômetros quadrados (Simões, 2011), o equivalente a 10% da 

superfície emersa da Terra (Turner et al., 2009). 

 A Região Antártica é delimitada pela Zona da Frente Polar Antártica - FPA 

(figura 1), um limite oceanográfico, que marca onde a água antártica fria e densa 

encontra e afunda por debaixo da água tépida e menos densa dos Oceanos 

Atlântico, Pacífico e Índico. Tal limite também tem significado climatológico, por 

coincidir com a isoterma de 10°C do mês mais quente do ano, fevereiro; e 

representa um limite biogeográfico, pois é nessa zona que ocorrem mudanças 

significativas na composição planctônica dos oceanos (Simões, 2011). 

A maior parte do continente está localizada ao sul do Círculo Polar Antártico 

(66º 33’ 39”S), o que significa que, no solstício de verão, há vinte e quatro horas de 
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luminosidade ininterruptas, bem como há vinte e quatro horas de escuridão 

ininterrupta no solstício de inverno. A única área do continente que se estende ao 

norte do Círculo Polar Antártico é a Península Antártica, que chega a 63,2°S, em 

direção à América do Sul (figura 1) (Turner et al., 2009). 

 

 
Figura 1: Localização e limites da Região Antártica. FPA representa a posição média da Zona da 
Frente Polar Antártica. Fonte: Landsat Image Mosaic of Antarctica – U. S. Geological Survey 
(http://lima.usgs.gov/). 

 

O continente antártico é conhecida por ser o mais alto, frio, seco e ventoso 

continente do planeta. Sua altitude média é de 1829 metros, a maior dentre todos os 

continentes, e seu ponto mais alto é chamado de Maciço Vinson, com 4892 metros 

de altura, localizado nas montanhas Ellsworth (78º 35’S, 85º 25’W). As temperaturas 

anuais médias chegam a -10°C na costa e -60°C continente adentro.  

A temperatura na costa pode variar entre +10°C no verão e -40°C no inverno. 

No interior, a variação média é entre -30°C e -80°C. Foi também no interior do 

continente que foi obtida a menor temperatura já registrada no planeta: -89,2°C, em 

1983 na estação russa Vostok. O interior do continente é considerado um deserto 

polar, pois a precipitação média anual é de somente 150 mm, e em algumas regiões 

do platô pode ser menor que 50 mm. 
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Ventos de 100 km h-1 são comuns, e podem perdurar por vários dias antes de 

reduzir força. Ventos de mais de 300 km h-1 já foram registrados. 

 Apesar de leste e oeste não fazerem sentido em um continente centrado 

aproximadamente no Polo Sul geográfico (Simões, 2011), se convencionou chamar 

Antártica Oriental e Antártica Ocidental duas zonas do continente com 

características distintas entre si. Além dessas, o continente é constituído pela 

Península Antártica, uma região montanhosa e geologicamente jovem, e pelas 

Montanhas Transantárticas, uma extensa cadeia de montanhas que corta 

praticamente todo continente e divide-o em Antártica Ocidental e Antártica Oriental 

(figura 1). 

 

1.3.2 Geologia 

 

Por se tratar de um continente quase inteiramente coberto de gelo e neve, 

afloramentos de rocha e solo representam menos de 0,33% da área do continente 

antártico (Fox e Cooper, 1994). Esses afloramentos estão localizados 

principalmente na Península Antártica e nas montanhas Transantárticas. 

 A geologia do continente antártico reflete, em grande parte, a amalgamação e 

fragmentação do supercontinente Gondwana, ocorridas, respectivamente, há 550 

milhões de anos e 180 milhões de anos. As quatro zonas do continente apresentam 

características geológicas próprias, sendo a Antártica Oriental a área mais antiga do 

continente, apresentando um substrato rochoso de > 600 Ma. Rochas pré-

cambrianas formam um estável escudo composto de diversos crátons arqueanos 

circundados por cinturões orogênicos mais jovens, cuja geologia é análoga àquelas 

encontradas na América do Sul, África, Índia e Austrália (Simões , 2011). 

A Antártica ocidental consiste na colagem de vários terrenos de idade mais 

recente que os terrenos da porção oriental, que foram rotacionados até sua posição 

atual após a quebra do Gondwana. Predominam rochas mesozóicas (251 Ma a 65 

Ma) e cenozóicas (65 Ma ao presente). É um agregado de pelo menos três grandes 

blocos crustais: O bloco crustal das montanhas Ellsworth-Whitmore, a ilha Thurson 

e a terra de Marie Byrd (Jamieson & Sugden, 2008). Alguns autores consideram a 

Península Antártica como parte desse agregado que forma a Antártica Ocidental, 

porém devido à características distintas do resto dos blocos e sua influência no 

clima, é muitas vezes tratada como um bloco à parte. 
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A Península Antártica é uma estreita região montanhosa, de alinhamento 

praticamente norte-sul. Seu limite norte transpõe o Círculo Polar Antártico. Sua 

largura média é 70 km, e se estende mais de 1000 km em direção à América do Sul, 

formando uma barreira que exerce grande influência na circulação oceânica e 

atmosférica em altas latitudes austrais (Turner et al., 2009). É composta, em grande 

parte, por rochas vulcânicas e plutônicas de idade mesozóica e cenozóica. Grande 

parte do magmatismo, dobramento e soerguimento na península é relacionado à 

orogenia andina cenozóica (Simões, 2011). 

 Cortando o continente em dois, por uma extensão de aproximadamente 3300 

quilômetros, as Montanhas Transantárticas se estendem desde a Terra de Victoria 

até a plataforma de gelo Filchner. Apresentam largura entre 100 e 300 km e atingem 

até 4500 m de altitude. Sua geologia é constituída por uma sequência de arenitos, 

folhelhos e conglomerados do paleozóico tardio ao mesozóico médio (200 a 

400 Ma) assentadas sobre granitos e gnaisses. Estratos de carvão permiano (299 a 

251 Ma) e fósseis de peixes e plantas são encontrados, permitindo correlações com 

outros continentes que fizeram parte do Gondwana. A cadeia de montanhas foi 

soerguida por um evento orogênico que iniciou há cerca de 50 Ma (Simões, 2011). 

  

1.3.3 Glaciologia: O manto de gelo antártico 

 

O continente antártico é coberto por um espesso manto de gelo com 

aproximadamente 25 milhões de quilômetros cúbicos de volume. Esse volume de 

gelo corresponde a 70% da água doce e a 90% da massa da criosfera do planeta. 

A quebra do continente Gondwana e o afastamento dos blocos da América 

do Sul, África, Índia e Austrália geraram uma mudança nos padrões de circulação 

oceânica nos arredores do continente Antártico. Há aproximadamente 30 milhões de 

anos, a completa abertura da Passagem de Drake possibilitou a formação de uma 

corrente oceânica circumpolar que permitiu o desenvolvimento dos mantos de gelo 

no continente (Simões, 2011). A mudança nos padrões circulatórios dos oceanos 

gerou temperaturas mais baixas e um aumento na precipitação no continente, 

permitindo a formação e acúmulo de neve ao longo dos milhares de anos (Kennett, 

1977). Com base em estudos de modelagem do clima, DeConto e Pollard (2003) e 

Huber e Nof (2006) sugerem que uma redução de gases causadores do efeito 
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estufa na atmosfera durante o período de início de glaciação na Antártica podem ter 

colaborado significativamente para a expansão da massa de gelo no continente. 

De modo geral, a morfologia do continente é um reflexo do extenso manto de 

gelo antártico, porém do mesmo modo que há distinções geológicas entre Antártica 

Oriental, Antártica Ocidental e Península Antártica, há também diferenças 

morfológicas entre as coberturas de gelo que repousam sobre esses terrenos.  

O manto de gelo da Antártica Oriental cobre uma área de 10,35 milhões de 

km², atinge uma altitude de 4050 m e uma espessura máxima de gelo de 4776 m 

(figura 2). A temperatura média do gelo está muitos graus abaixo do ponto de fusão, 

fato que restringe o movimento de fluxo das geleiras nessa porção do continente 

(Turner et al., 2009). Repousa sobre um substrato rochoso que está, em sua 

maioria, acima do nível do mar. Seus limites são as Montanhas Transantárticas e o 

litoral, onde o gelo termina em rampas íngremes ou penhascos de gelo (Simões, 

2011).  

O manto de gelo da Antártica Ocidental cobre uma área substancialmente 

menor, de 1,97 milhões de km² (figura 2). A altitude também é menor, chegando 

próxima de 2000 m acima do nível do mar. Diferente da Antártica Oriental, se a 

Antártica Ocidental fosse analisada sem sua cobertura de gelo, seria um grande 

arquipélago. A altitude média desse substrato é 800 m abaixo do nível do mar. 

(Simões, 2011). A temperatura do gelo nessa porção do continente também é mais 

alta, tanto na superfície quanto na base do manto, sendo que em muitos pontos 

beira a temperatura de fusão do gelo.  

Estudos recentes indicam a existência de mais de 400 lagos subglaciais 

abaixo do manto de gelo antártico, mostrando um contato gelo-rocha acima do 

ponto de fusão que afeta a dinâmica deste (Siegert et al., 2005). Ao longo dos 

últimos 20 anos foram descobertos lagos glaciais sob espessuras de mais de 2 km 

de gelo, sendo o lago Vostok (15.500 km²) o maior deles, coberto por 

aproximadamente 3.740 m de gelo. Esses lagos estão isolados da superfície há 

mais de 5 milhões de anos, podendo ter desenvolvido microorganismos que 

evoluíram diferente dos encontrados em outras regiões do planeta. Ainda, 

recentemente foram descobertas ligações entre esses lagos, formando um sistema 

de drenagem subglacial que afeta diretamente a dinâmica do manto de gelo 

antártico (Simões, 2011). 
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Figura 2: a) Topografia do manto de gelo antártico. b) Perfil oeste-leste do continente, exibindo a 
espessura dos mantos e o substrato da Antártica Oriental e Ocidental. 

 

 A Península Antártica apresenta uma cobertura de gelo diferente da Antártica 

Oriental e da Antártica Ocidental. Suas geleiras são íngremes, de movimento rápido, 

menos espessas. Além disso, a posição geográfica da península submete as 

geleiras de vale a temperaturas mais altas que as encontradas no interior do 

continente antártico, gerando processos de derretimento durante o verão. Enquanto 
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os mantos de gelo da Antártica Oriental e da Antártica Ocidental sofrem perdas de 

massa principalmente por formação de icebergs e derretimento basal devido ao 

calor geotérmico, o maior fator de perda de massa da Península Antártica é pelo 

derretimento e escoamento superficial de suas geleiras (Turner et al., 2009). A 

Península Antártica e as ilhas adjacentes respondem por menos de 1% do volume 

de gelo antártico. São massas de gelo pequenas, incluindo geleiras com algumas 

centenas de metros de extensão, calotas de gelo como aquelas que cobrem a ilha 

Rei George (1.250 km²), no arquipélago das Shetlands do Sul e a própria cobertura 

de gelo do platô da Península (cerca de 120.000 km²), limitadas pela topografia que 

controla sua forma e condição de fluxo. Estas geleiras respondem mais rapidamente 

a mudanças climáticas, devido ao seu pequeno tamanho e por estarem mais 

próximas do ponto de fusão sob pressão (Simões, 2011). 

 Outra parte substancial do manto de gelo antártico são as plataformas de 

gelo, as partes flutuantes do manto e que ocorrem onde existe um grande 

embaiamento da costa antártica. A espessura dessas plataformas de gelo varia de 

200 m a 1.600 m. Elas são fixas à costa e ganham massa pelo fluxo do gelo do 

manto ou pela acumulação in situ, e terminam em falésias que podem ter até 50 m 

acima do nível do mar e 100 a 350 m abaixo dele. Essas plataformas perdem massa 

pelo desprendimento de icebergs ou derretimento do seu fundo pela água do mar, 

que tem um importante papel na formação da água de fundo dos oceanos. As 

plataformas abrangem cerca de 44% da costa antártica, sendo as maiores 

denominadas de Filchner-Ronne e Ross, com áreas de 439.920 km² e 510.680 km², 

respectivamente. No total são mais de 1,5 milhão de km² de gelo, com espessura 

média em torno de 700 m, tendo 200 a 300 m de espessura na frente e podendo 

ultrapassar 1.600 m perto da área onde ela começa a flutuar, no limite com o manto 

de gelo (Simões, 2011). 

 Essas plataformas de gelo não devem ser confundidas com as banquisas, 

que são áreas de gelo marinho que não se originam da acumulação de neve e 

posterior transformação em gelo e sim pelo congelamento e descongelamento da 

água do mar (Simões, 2004).  

 

1.3.4 História do Clima Antártico no Tempo Geológico 
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Há 200 Ma, o continente antártico ainda fazia parte do supercontinente 

Gondwana, e após a quebra desse, a Antártica se direcionou ao Polo Sul 

Geográfico, ocupando a sua posição atual há aproximadamente 65 Ma.  

Nessa época, o continente ainda tinha um clima quente e úmido. Essa idéia é 

apoiada pelo rico registro de plantas e animais fósseis particulares de climas 

tropicais e subtropicais. Os modelos climatológicos desenvolvidos por Valdes et al. 

(1996) para o Cretáceo médio sugerem temperaturas entre 20 e 24°C no verão e 

invernos com temperaturas um pouco acima de zero, com verões secos e invernos 

úmidos, mas sem evidências de congelamento do solo.  

O clima antártico começou a sofrer resfriamento há aproximadamente 40 Ma, 

durante o Eoceno, com a separação completa dos fragmentos do Gondwana e 

abertura dos oceanos Índico, Atlântico e Pacífico. Essa abertura possibilitou a 

formação de correntes marinhas e atmosféricas circundando e isolando o 

continente, impedindo a passagem de calor da linha do equador.  

Há aproximadamente 34 Ma, os mantos de gelo do continente se formaram, 

menos espessos e mais dinâmicos do que atualmente. Porém a extinção da flora 

antártica não ocorreu de forma abrupta. Mesmo com a extinção de muitas espécies 

de plantas devido ao resfriamento e ao início da formação dos mantos de gelo, 

algumas espécies de clima frio sobreviveram por mais alguns milhões de anos, 

como é o caso de espécies do gênero nothofagus (Francis et al., 2008).  

  Com a continuidade do resfriamento, há 14 Ma o manto de gelo antártico já 

apresentava a mesma dinâmica e espessura que atualmente (Flower & Kennett, 

1994), não sendo mais vulnerável à perdas de massa causadas por mudanças 

climáticas cíclicas, como os ciclos de Milankovich. Segundo Kennett e Hodell (1993) 

e Barrett (1996), mesmo o aquecimento ocorrido no início do Plioceno (3–5 Ma) não 

foi capaz de alterar significativamente os mantos de gelo antárticos, apesar de ter 

deixado a Terra alguns graus mais quente que hoje. 

 
1.4 A variação das razões isotópicas de oxigênio no ciclo 

hidrológico 
 

1.4.1 Introdução aos isótopos de oxigênio 

 
O oxigênio é um elemento que ocorre na natureza predominantemente na 

forma do isótopo 16O, de abundância natural 99,76%. Também existe em pequenas 
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quantidades como 17O (abundância 0,04%) e 18O (abundância 0,2%). O hidrogênio 

existe naturalmente na forma de 1H e de 2H (ou deutério – D), de abundâncias 

99,98% e 0,02%, respectivamente. As moléculas de água podem ser compostas por 

qualquer uma das nove combinações possíveis entre esses elementos, no entanto 

as moléculas de água compostas por mais de um isótopo pesado são raras e, 

efetivamente, quatro combinações isotópicas são mais comuns (H2
18O, HD16O, 

H2
16O, H2

17O).  

A quantidade do isótopo 18O em uma amostra é definida como uma razão 

entre 16O e 18O, pois o valor absoluto deste último não tem significado prático. Como 

as diferenças de abundância dos isótopos em diferentes amostras são muito 

pequenas, a concentração isotópica é expressa, então, como uma proporção entre 

a razão medida na amostra e a razão medida em um padrão de referência 

internacional (SMOW - Standard Mean Ocean Water, ou mais atualmente, VSMOW 

– Viena Standard Mean Ocean Water), segundo a expressão: 

 
δ18Oamostra = (18O/16O)amostra - (18O/16O)padrão 

(18O/16O)padrão 
 

Onde δ18Oamostra é a concentração isotópica de 18O na amostra; 

(18O/16O)amostra é a razão relativa entre 18O e 16O na amostra; 

(18O/16O)padrão é a razão relativa entre 18O e 16O no padrão internacional; 

O resultado é apresentado em partes por mil (‰). 

Em 1961, Craig investigou a distribuição global de 18O e D em água doce e 

descobriu que existe uma relação entre a abundância de 18O e D (Clarke & Fritz, 

1997). O fracionamento ocorre mais em temperaturas baixas do que em 

temperaturas altas, como pode ser observado na figura 3. 

A composição isotópica das águas naturais abrange uma grande variação, 

em mais de 400‰ para o D e 40‰ para δ18O (Dansgaard, 1964). 

A composição média dos oceanos é aceita como o padrão de referência para 

os isótopos de oxigênio e hidrogênio, de modo que o SMOW = 0‰ por definição 

(Craig, 1961b). 
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Figura 3: Ocorrência do fracionamento isotópico em regiões frias e quentes. A linha de tendência 
indica que as águas de regiões frias tendem a ser isotopicamente mais leves em relação às águas de 
regiões quentes (modificado de Clark & Fritz, 1997). 
 

 A tendência é que águas de regiões mais frias sejam isotopicamente mais 

leves (depletadas) em relação a águas de regiões mais quentes. Quando o δD é 

mostrado em um gráfico em função do δ18O, a relação é linear em escala global. 

Essa relação é conhecida como a Linha Global da Água Meteórica (Global Meteoric 

Water Line – GMWL). 

A GMWL serve de referência para a comparação entre diferenças locais em 

uma mesma água e, assim, permite um estudo de proveniência para águas 

subterrâneas.  

 
1.4.2 O mecanismo de fracionamento isotópico 
 

As moléculas de água com componentes isotópicos pesados (18O, D) tendem 

a evaporar com mais dificuldade e condensar com mais facilidade do que as 

moléculas de água com componentes leves (16O, 1H) e, diferentemente dos seus 

equivalentes leves, os isótopos pesados fracionam isotopicamente em cada 

mudança de estado físico. Na neve e no gelo, os processos de fracionamento 

ocorrem na passagem entre as fases líquido-vapor, e também entre as fases sólido-

líquido e sólido-vapor (Moser & Stichler, 1980). Assim, a evaporação de 

determinado corpo hídrico resulta em vapor mais empobrecido em D e 18O do que a 

água original, enquanto que esta permanece enriquecida nesses isótopos. A 
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primeira condensação a partir de um vapor em equilíbrio com o oceano terá a 

mesma composição que este. Com subsequentes condensações, o vapor perde 

preferencialmente os componentes pesados (Dansgaard, 1964). Um contínuo 

resfriamento de uma massa de ar gera, então, condensados com concentrações 

cada vez menores de HDO e H2
18O, se comparado com a composição isotópica do 

líquido no início do processo.  

A água evapora dos oceanos e, devido às correntes de ar, é transportada em 

direção aos polos. Ao longo desse trajeto o vapor d’água resfria e precipita, 

predominantemente acima dos próprios oceanos e na forma líquida. Outra parte do 

vapor é precipitado sobre os continentes, onde se converte em água de mananciais 

hídricos superficiais ou água subterrânea. O restante atinge as altas latitudes, onde 

precipita em forma de neve sobre os mantos de gelo da Groelândia e da Antártica.  

Com o avanço do vapor d´água oriundo dos oceanos sobre as regiões 

polares, a diminuição da temperatura faz com que as precipitações na costa 

antártica, por exemplo, sejam isotopicamente mais leves que as precipitações na 

linha do equador (razão O18/O16 menor na costa antártica do que na linha do 

equador). Do mesmo modo, com a sucessiva redução de temperatura em direção 

ao centro do continente antártico, a razão de O18/O16 decresce ainda mais, com a 

precipitação no Polo Sul geográfico sendo muitas vezes mais leve do que a 

precipitação na costa do continente antártico (figura 4). 

O fracionamento isotópico da água na natureza é causado por diversos 

processos. Sob o ponto de vista hidrológico, a pressão de vapor superior do H2
16O 

em comparação com as pressões de vapor de HDO e H2
18O é destacada, pois este 

fator causa fracionamento em todos processos de condensação e também nos de 

evaporação da água na condição líquida (Dansgaard, 1964). 
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Figura 4: Ilustração simplificada do fracionamento isotópico para o 18O. Fonte: Cuffey e Paterson 
(2010), adaptado por Simões (2012). 

 
Se o processo de fracionamento ocorrer lentamente, a ponto de as condições 

de equilíbrio entre fases serem alcançadas, o fator de fracionamento () é a simples 

razão entre a pressão de vapor do componente leve (p) e a pressão de vapor do 

componente pesado (p’):  

 

= p/p' 

 

Na natureza, em temperaturas normais (~20°C), HDO) = 1,08; e H2
18O) 

= 1,009, de modo que o empobrecimento no vapor em equilíbrio com a água original 

é de aproximadamente 80% em 18O e 9% em D (Dansgaard, 1964). Quando ocorre 

a condensação, devido à menor pressão de vapor do HDO (10% menor) e H2
18O 

(1% menor), essas duas moléculas passam para o estado líquido com maior 

facilidade do que a molécula de H2
16O. 

Em condições de equilíbrio, a condensação pode ocorrer segundo as 

condições do modelo Rayleigh proposto por Dansgaard (1964). Este processo 

ocorre de forma lenta, e gera imediata remoção do condensado após sua formação. 

Este processo causa maior fracionamento do que aqueles onde as duas fases 

equilibram-se mutuamente por troca isotópica.  

No entanto, nem sempre o fracionamento isotópico é causado por esses 

processos de equilíbrio simples. Em reações rápidas, o efeito cinético apresenta 

grande importância. Este ocorre porque a difusividade molecular do HDO e H2
18O 
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no ar é menor do que a do H2
16O, ou seja, o componente mais leve tem uma maior 

taxa de reação (c) do que os componentes pesados [c(H2
16O) > c(HDO) > c(H2

18O)] 

(Dansgaard, 1964). Neste mesmo artigo, Dansgaard relata experiências 

demonstrando que o deutério (D) é muito menos sensível aos efeitos cinéticos do 

que o 18O. Esse efeito é independente da temperatura e aplica-se a processos de 

evaporação e condensação que não ocorrem em equilíbrio (Jouzel et al., 1996b).  

1.4.3 Fatores que afetam o fracionamento isotópico 

1.4.3.1 Fatores Globais 

 

Temperatura 
 

 Dansgaard (1964) apresentou graficamente a relação entre temperatura e os 

valores de δ18O, usando as médias anuais da temperatura do ar em determinada 

estação polar. A partir disso foi possível se observar a forte correlação existente 

entre estas duas variáveis (figura 5).  

 
Figura 5: Relação entre temperatura e δ18O obtida por Dansgaard para precipitações (modificado de 
Clark & Fritz 1997) 
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 Como os valores de δ18O refletem a temperatura, esses podem ser utilizados 

como um indicador de paleotemperaturas. Através desses dados é possível 

observar se mudanças climáticas ao longo dos ciclos glaciais e interglaciais e 

também variações menores, como a “Pequena Idade do Gelo” entre os séculos XIII 

e XIX Atualmente o registro isotópico é utilizado com confiança como indicador das 

temperaturas médias para os últimos 800.000 anos a partir dos resultados do 

testemunho de gelo mais antigo, o do Domo C na Antártica (consultar figura 11 na 

seção 1.5 – Registros Paleoclimáticos Obtidos dos Testemunhos de Gelo). 
 
Distância da costa ou continentalidade 

 

 Depois de evaporar dos oceanos, a água (em forma de vapor na atmosfera) 

se movimenta, condensa e retorna à superfície em forma de chuva. Com o avanço 

do vapor d´água continente adentro, esse processo de condensação e precipitação 

se repete diversas vezes, sendo que em cada precipitação há uma progressiva 

diminuição nas concentrações de isótopos pesados no vapor que persiste. Desse 

modo, a diminuição da razão isotópica se torna uma variável da distância da massa 

de ar em relação à costa (figura 6), dando origem ao efeito da continentalidade. 

 

 
 
Figura 6: O efeito da continentalidade, no qual as precipitações se tornam carentes dos isótopos 
mais pesados devido ao aumento da distância em relação ao oceano. A estação Zhongshan se 
localiza na costa do continente antártico (modificado de Yan et. al, 2002). 
 
 

Latitude 
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 A latitude é um fator de influência no fracionamento que está associado à 

temperatura. Quanto maior a latitude, menor a incidência de energia solar na 

superfície do planeta. Além disso, há uma maior reflexão dos raios solares nos 

polos devido à refletividade do gelo. O resultado desses fatores é um gradiente de 

valores de δ18O  que variam com a latitude (figura 7). 

 

 
Figura 7: Isolinhas indicando valores de δ18O para precipitações. Precipitações em altas latitudes 
apresentam valores mais negativos de δ18O do que baixas latitudes (modificado de Clark & Fritz, 
1997). 

 

1.4.3.2 Fatores Locais 

 
Altitude 

 

 A altitude, assim como a latitude, é um fator associado à temperatura. Com o 

aumento da altitude há uma diminuição da temperatura, e consequentemente uma 

redução nos valores de δ18O (figura 8). 

 

Sazonalidade 

 

 Durante o verão, as temperaturas médias são mais elevadas do que durante 

o inverno, de modo que o δ8O das precipitações também sofre modificação de uma 

estação para outra (figura 9). 
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Figura 8: O gráfico ilustra o efeito da altitude na precipitação dos Alpes Italianos. Quanto mais 
elevado o local, mais frias as temperaturas e consequentemente mais negativos são os valores de 
δ18O. As duas linhas indicam diferenças sazonais (modificado de Clark & Fritz, 1997). 
 

 

 
 
Figura 9: O gráfico mostra a variação sazonal dos valores de δ 18O em diferentes estações na 
América do Norte. As estações com maior variação de temperatura entre estações são as estação 
que apresentam a maior variação dos valores de δ18O. Os dados são de: Porto Rico (18,4°N), 
Carolina do Norte (35,3°N), Ohio (40.4°N), Manitoba (50,6°N) e Territórios do Noroeste (74,7°N) 
(modificado de Clark & Fritz, 1997). 
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1.4.4 Isótopos estáveis na neve antártica 

Masson-Delmotte et al. (2008) compilaram dados isotópicos de 1279 sítios de 

estudo no continente antártico, a maioria na Antártica Oriental. Deste total, 938 

apresentavam medições de δD, 1125 apresentavam medições de δ18O e 794 locais 

apresentavam medições dos dois isótopos. Os valores encontrados podem ser 

observados na figura 10.  

Para δD, foram encontrados valores entre -491,5‰ e -46,0‰. A diferença 

entre os valores máximo e mínimo em um local específico (amplitude) fica entre 

4,9‰ e 262,3‰, com uma média de 74.1‰. Essa dispersão na amplitude não pode 

ser comparada diretamente entre diferentes locais devido aos diferentes métodos de 

amostragem. As maiores amplitudes provavelmente estão associadas às variações 

sazonais naturais ou ao efeito das tempestades, capazes de gerar valores 

isotópicos os mais variados, fato observado em alguns sítios de estudo nos quais se 

observou/analisou a precipitação logo após tais eventos. O desvio padrão para as 

amostras de δD é de 17‰, sendo inferior a 3‰ em locais de baixa acumulação e 

superior a 53‰ em áreas costeiras. 

Para δ18O, os valores encontrados estavam entre -63,7‰ e -6,5‰, com 

variação local entre 0,8‰ e 33,2‰. A média para essas amostras é de 9‰. O 

desvio padrão médio é 2,4‰, porém em alguns pontos chega a 6,6‰. Essa 

dispersão dos valores pode ser causada pela variação sazonal na composição da 

precipitação, bem como por um conjunto de fatores, como a resolução temporal dos 

dados e a difusão isotópica na neve/gelo. 

 

 
Figura 10: Mapa do continente antártico mostrando valores de δD (a) e δ18O (b) nos pontos de 
amostragem compilados por Masson-Delmotte et al. (2008). Pontos em branco indicam ausência de 
dados. Figura retirada do mesmo artigo. 
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1.5 Registros paleoclimáticos obtidos dos testemunhos de gelo 
A reconstrução de paleotemperaturas é uma parte essencial no estudo das 

mudanças climáticas globais. Registros isotópicos existentes em testemunhos de 

gelo antártico despertaram especial interesse de pesquisa, dadas as condições de 

pureza e preservação da neve/gelo e o fato desses serem registros indiretos de 

temperatura.  

Os testemunhos de gelo (ice cores) são obtidos pela perfuração vertical das 

camadas de neve/gelo, e são considerados o registro mais direto de mudanças 

físico-químicas atmosféricas. Esses testemunhos são resultantes da acumulação, 

ano após ano, de precipitações em forma sólida, que foram posteriormente 

soterradas e compactadas pelo peso da neve sobrejacente. 

A idade do testemunho de gelo varia com a taxa de acumulação anual de 

neve no local e com a profundidade máxima perfurada. Nas últimas decadas, vários 

testemunhos de gelo foram perfurados, dentre os quais estão Vostok (78º28’S, 

106º48’E) com 3.623 m de profundidade e datado em aproximadamente 420.000 

anos (Petit et al., 1999), Domo Fuji (77º19’S, 39º42’E) com 3.029 m de profundidade 

e aproximadamente 720.000 anos (Motoyama, 2007) e o Domo C (75º06’S, 

123º21’E) com 3.270 m perfurados e uma datação de aproximadamente 800.000 

anos (Jouzel et al., 2007; Loulergue et al., 2008) (Figura 11). 

 Os dados obtidos nos testemunhos de gelo permitem reconstruir o clima do 

passado em suas diversas variações. Testemunhos recuperados no interior do 

continente apresentam dados mais antigos e menor resolução, devido à baixa taxa 

de acumulação. Já os retirados nas regiões costeiras apresentam maior 

acumulação, maior resolução e menor idade, ideais para se decifrar detalhes de 

mudanças climáticas em escalas decadais a milenares. 

 Primeiramente, quatro ciclos glacial-interglacial foram identificados nos 

registros isotópicos do testemunho de Vostok nos últimos 420.000 anos (Petit et al., 

1999). No testemunho do Domo C foram identificados 8 ciclos (EPICA, 2004; Jouzel 

et al., 2007). Em ambos testemunhos é possível visualizar a influência dos fatores 

orbitais da terra, que geram ciclos de 100.000, 40.000 e 19.000-23.000 anos, sendo 

o de 100.000 anos o mais proeminente (Hou et al., 2012), todos associados às 

variações em parâmetros orbitais (ciclos de Milankovitch). 
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Figura 11: Mapa do continente antártico indicando a localização dos principais 
testemunhos coletados até hoje. Adaptado de Landsat Image Mosaic of Antarctica – 
U. S. Geological Survey (http://lima.usgs.gov/). 

 

 Em cada ciclo glacial-interglacial, a duração das condições de clima glacial 

perduravam aproximadamente 80% do tempo total do ciclo, enquanto que a 

condição interglacial apenas 20%, com duranção entre 10.000 e 30.000 anos (Hou 

et al., 2012). 

 Os registros dos testemunhos do Domo C, Domo Fuji e Vostok apresentam 

uma variação climática sincrônica nos últimos 400.000 anos na Antártica Oriental 

(Figura 12). Segundo Laepple et al. (1994), essa variação climática reflete uma 

mudança das temperaturas de inverno do hemisfério sul, devido à sazonalidade da 

acumulação de neve antártica.  

 Devido ao fato de as mudanças de ciclo milenar a sub – milenar e as 

mudanças abruptas serem particularmente importantes para a previsão das 

mudanças climáticas futuras, há grande interesse no desenvolvimento de modelos 

que expliquem adequadamente os ciclos passados. Masson-Delmotte et al. (2011), 

compararam o clima do último período interglacial com o do período Holoceno, 

utilizando registros de δ18O de 6 testemunhos de gelo antárticos. Os autores 



26 
 

 

 

identificaram um padrão similar nos 6 testemunhos ao longo desses dois períodos, 

sugerindo consistência nas mudanças de temperatura ocorridas na Antártica em 

escala milenar, porém com uma taxa de aquecimento significativamente diferente 

entre eles (Stenni et al., 2011). os pesquisadores do EPICA (2004), no entanto, 

sugerem que o Holoceno apresenta similiaridades com o período interglacial 

ocorrido há 400.000 anos e que durou de aproximadamente 28.000 anos, sendo 

que um dos fatores condicionantes à essa semelhança é a disposição similar dos 

paiametros orbitais de Milankovich naquele período e no Holoceno.   

 

 
Figura 12: Registro dos perfis de δ18O dos testemunhos do Domo C, Domo Fuji e Vostok e suas 
respectivas séries temporais de temperatura (modificado de Hou et al., 2012). Note os sete ciclos 
glaciais-interglaciais nos 800.000 anos do testemunho do Domo C. 
 
 

1.6 O Programa ITASE (International Trans-Antarctic Scientific 
Expedition) 
 

Devido à sua localização remota, o continente antártico é um lugar ideal para 

monitorar ciclos biogeoquímicos e mudanças climáticas de escala local a global. Por 
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outro lado, o isolamento do continente gera dificuldades logísticas que resultaram 

em um atraso na coleta de dados científicos em relação ao manto de gelo da 

Groenlândia. 

O programa ITASE (International Trans-Antarctic Scientific Expedition) foi 

idealizado em 1990 por pesquisadores de doze países envolvidos em estudos de 

testemunhos de gelo (Mayewski e Goodwin, 1997), buscando facilitar a coleta de 

dados da superfície antártica. Tem como principal objetivo entender como o 

ambiente atmosférico moderno (clima e composição atmosférica) está representado 

nas camadas superficiais do manto de gelo antártico (Mayewski et al., 2005). O foco 

central do programa está nos últimos duzentos anos de registros climáticos dos 

testemunhos de gelo, apesar de terem sido coletados dados de até mil anos atrás. A 

escolha deste breve período de tempo foi feita com base na relativa facilidade de se 

recuperar testemunhos de gelo superficiais em contraste ao esforço necessário para 

recuperar registros de milhares de anos. Com uma grande quantidade de furos é 

possível gerar uma malha de informações significante pela qual se aumenta o 

entendimento de variações climáticas locais do continente antártico, o que tem 

reflexo no entendimento das mudanças climáticas globais. Além disso, os últimos 

duzentos anos compreendem o período pré-industrial e o início da influência 

antrópica sobre a composição da atmosfera (Mayewski et al., 2005). 

Atualmente o ITASE conta com uma série de dados resultantes de uma 

amostragem intensiva do manto de gelo antártico, de mais de 240 testemunhos de 

gelo/nele e uma área de mais de 20 000 quilômetros coberta por GPR (ground-

penetrating radar) (Mayewski et al., 2005). Durante a amostragem e análise dos 

dados várias propriedades do gelo são observadas, tais como: razão de isótopos, 

presença e quantidade de elementos maiores e elementos traço, peróxido de 

hidrogênio (H2O2), formaldeído (HCHO) e ácidos orgânicos; estratigrafia; 

temperatura do gelo até 10 metros de profundidade e posicionamento do ponto 

amostrado por GPR-GPS (global positioning system) (Mayewski et al., 2005).  

Adicionalmente, as travessias do manto de gelo têm possibilitado a instalação 

de estações de monitoramento do clima, destinadas a coletar dados de química 

atmosférica, propriedade dielétricas do gelo e micropartículas. Essas estações 

também são utilizadas para estudos em sensoriamento remoto e investigações 

crustais por métodos geofísicos (Ferracioli et al., 2001). 
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Um banco de dados detalhado é essencial para determinar o significado 

espacial das tendências da composição química e isotópica de neve superficial. 

Essa informação permite uma melhor compreensão dos efeitos das condições 

atmosféricas, circulação do ar e da força e direção dominante dos ventos sobre a 

composição química e isotópica de neve. Além disso, esse conhecimento é 

essencial para a interpretação de mudanças temporais nos perfis químicos verticais 

de testemunhos de gelo perfurados na área (Becagli et al., 2004). 

Embora este programa esteja em fase de finalização, várias travessias 

associadas aos objetivos do ITASE foram realizados na última década (figura 13), 

como aqueles do Ano Polar Internacional (2007 – 2009) e particularmente a 

travessia Chileno – Brasileira de 2004 – 2005.  

 

 
Figura 13: Travessias propostas e/ou completadas pelos países membros do ITASE. Fonte: 

International Trans- Antarctic Scientific Expedition 
(http://www2.umaine.edu/itase/content/maps/map.html). 
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Capítulo 2 Metodologia e fonte de dados 
 

2.1 A travessia chileno brasileira da Antártica 
A travessia chileno-brasileira em direção ao Polo Sul Geográfico foi 

organizada pelo governo chileno sob a coordenação logística do Exército do Chile e 

apoio da Força Aérea Chilena (FACh). O comboio polar, liderado pelo Ten. Cel. 

Lorenzo Urrutia, partiu no dia 13 de novembro de 2004 da estação polar chilena 

Tenente Parodi, em Patriot Hills (80°18'S; 81°22'W, altitude 720 m) e seguiu até o 

Polo Sul Geográfico (90°S, altitude 2.840 m), chegando na estação norte-americana 

Amundsen-Scott no dia 30 do mesmo mês. Lá os integrantes do comboio ficaram 

acampados durante 8 dias, quando então iniciaram a viagem de volta à Patriot Hills, 

onde chegaram no dia 31 de dezembro. O grupo percorreu mais de 2.410 km neste 

trajeto de ida e volta. Durante o trajeto, o grupo atravessou gelo com mais de 

3.000 m de espessura, a temperatura chegou a cair a –34°C e a sensação térmica a 

–52°C.  

A cidade de Punta Arenas, no Chile, foi o ponto de partida da expedição, da 

qual partiram três aviões (2 Hércules C-130 da FACh e 1 Ilyushin IL-76 fretado da 

Antarctic Logistics and Expeditions) levando todos expedicionários e o material do 

comboio. Essas aeronaves aterrissaram na pista de gelo azul em Patriot Hills ao 

lado de Parodi. 

A parte científica da missão foi liderada pelo Centro de Estudios Científicos - 

CECs de Valdivia e pelo o então Núcleo de Pesquisas Antárticas e Climáticas 

(NUPAC/UFRGS). A equipe científica foi liderada pelo Dr. Gino Casassa (CECs), 

responsável pelo levantamento geofísico e pelo Dr. Jefferson C. Simões, 

responsável pelo programa de perfuração da neve e gelo.  

Os pesquisadores atravessaram o manto de gelo antártico em um grupo de 

12 chilenos e um brasileiro utilizando um trator polar sueco Berco TL-6 (com motor 

Cummins Euro III B 5.9 de 250 HP) preparado para enfrentar temperaturas de até 

-60°C. Esse trator puxava três trenós, dois de 6 m e um de 3 m de comprimento, 

nos quais estavam instalados um módulo habitacional, um módulo para geofísica, 

combustível, equipamentos científicos, alimentação, material de emergência e 

banheiro. O comprimento total do comboio era de 32 m e seu peso estimado em 20 

toneladas, com uma velocidade média entre 7 km h-1 e 14 km h-1  e consumo de 

combustível entre 0,2 k L-1 e 0,4 km L-1. 
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Um sistema de navegação em tempo real foi montado na cabine de comando 

do trator polar, composto de um receptor GPS integrado a um Sistema de 

Informação Geográfico que mostrava o trajeto pré-selecionado, complementado 

com uma base de dados de diversas imagens de satélite, mapas topográficos e 

informações geográficas da região. A rota foi selecionada baseado em travessias 

anteriores executadas por exploradores ao Polo Sul e por detecção prévia de fendas 

no gelo realizadas por imageamento Radarsat com resolução de 25 m. O trator 

também era equipado com um radar detector de fendas GSSI-SIR 3000–400 MHz 

com uma antena modelo 5103 na ponta de uma haste de 5 m de comprimento 

instalada na parte frontal do trator, que permitia detectar possíveis fendas no gelo e 

reagir com alguns segundos de antecedência à chegada do trator nestas.  

Durante o trajeto de ida ao Polo Sul foi utilizada uma rádio-ecossonda (RES, 

frequência 150 MHz) para investigar as camadas de gelo até uma profundidade de 

3000 m. Na volta usou-se um radar de alta resolução para se investigar a sequência 

das camadas de neve acumulada nos primeiros 60 m de profundidade, utilizando 

um equipamento GSSI SIR 3000 400 MHz parecido com o detector de fendas, 

porém com a antena instalada na parte traseira do comboio.  

O controle de posicionamento de precisão foi possível graças a um receptor 

GPS Trimble NetRS, também utilizado em conjunto com estacas cravadas ao longo 

da rota (a cada 10 km) para determinar a velocidade das geleiras subjacentes. 

Medidas gravimétricas foram realizadas a cada 10 km por meio de um equipamento 

Lacoste/Romberg modelo G que, juntamente com os dados de espessura do gelo 

obtidos pela rádio-ecossonda, servirão para caracterizar a estrutura crustal ao longo 

do percurso. 

O conjunto de dados obtidos utilizando os métodos geofísicos citados 

proverão informações sobre as características do manto de gelo da Antártica 

Ocidental e sua estabilidade frente aos processos de mudanças climáticas, bem 

como sobre as características da interface entre o manto de gelo da Antártica 

Ocidental e da Antártica Oriental.  

Além dos estudos geofísicos, foram efetuados estudos glacioquímicos ao 

longo da travessia. Utilizando uma perfuradora eletromecânica de fabricação suíça e 

propriedade do CPC/CNPq foram perfurados seis testemunhos de gelo para estudar 

as variações climáticas e químicas da atmosfera ao longo dos últimos 200 anos. A 

cada 20 km a densidade da neve foi mensurada nos primeiros 1,2 m de 
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profundidade, utilizando um amostrador de neve Monte Rosa. Também foram 

coletadas amostras da neve superficial a cada 10 km de distância, objetivo de 

estudo desta dissertação. A amostragem foi complementado com uma trincheira 

seguido por uma perfuração manual de até 4 metros de profundidade, na latitude 

89° S. No total foram obtidos 225 m de testemunhos de neve-firn para análise 

química de sua composição, além das 105 amostras da neve superficial sob 

condições limpas, usando frascos de polipropileno pré-lavados com água ultralimpa. 

 

2.2 Determinação das razões isotópicas 
 

As 106 amostras de neve foram coletadas manualmente utilizando-se frascos 

de polipropileno pré-lavados com água ultralimpa. Estas foram mantidas no estado 

sólido até o momento da preparação em laboratório, evitando assim qualquer 

fracionamento isotópico.  

Foram analisadas utilizando espectrometria de massas com fonte de gás 

(GSMS - Gas Source Mass Spectrometry) no Climate Change Institute, 

Universidade do Maine, Orono, EUA. Seguiram-se os procedimentos analíticos 

descritos em Osterberg et al. (2006) para isótopos de oxigênio. As razões isotópicas 

de oxigênio foram medidas pela técnica padrão de equilíbrio de CO2 por um 

equipamento Micromass Multiprep acoplado a um espectrômetro de massa de 

análise das razões de isótopos estáveis com precisão de 0,05‰ para 18O/16O 

(precisão baseada em análise estatística padrão de longo tempo). Os dados são 

apresentados em delta (δ), notação relativa ao padrão das águas oceânicas (V-

SMOW – Vienna Standard Mean Ocean Water). 

 

2.3 Determinação da temperatura média no local da perfuração da 
neve 

 
Os dados de temperatura média anual nos seis locais de perfuração de 

testemunhos rasos por uma sonda com resistência de prata previamente calibrada, 

colocada na ponta de um cabo elétrico. A sonda permaneceu no poço de medição 

por aproximadamente 24 horas para apresentar uma medida mais precisa. Segundo 

Robin et al. (1983) a temperatura nas camadas superiores das geleiras polares são 

governadas pela condutividade térmica da neve e do firn, variando sazonalmente. 
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Dez metros abaixo da superfície, essas variações sazonais de temperatura são 

atenuadas e se aproximam da temperatura média anual da superfície da neve. Em 

profundidades maiores do que 15 m, o controle da temperatura é feito pelo fluxo de 

calor geotérmico, pela quantidade de calor gerado por fricção na base da geleira e 

pelo movimento diferencial interno (Cuffey e Paterson, 2010). Assim, a temperatura 

da neve entre 10 e 15 m reflete mais fielmente a temperatura média do ar no sítio de 

amostragem. A posição geográfica de cada ponto de amostragem foi determinada 

utilizando GPS portátil com erro estimado máximo de 30 m. 

 

2.4 Determinação da trajetória das massas de ar até o local de 

precipitação da neve 
 

Foram calculadas as trajetórias das parcelas de ar chegadas em 6 pontos 

escolhidos ao longo da travessia (S1, S27, S36, S59, S80 e S105) durante o 

período do outono, época de maior precipitação na área (Monaghan et al., 2006). 

Foi utilizando o modelo HYSPLIT (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated 

Trajectory) (Draxler e Rolph, 2003; Rolph, 2003), rodado no Laboratório de 

Radioecologia e Mudanças Globais da Universidade do Estado do rio de Janeiro 

(LARAMG-UERJ).   Neste modelo, as trajetórias são calculadas com base em um 

sistema  híbrido entre as aproximações Euleriana e Lagrangiana. Os dados 

meteorologicos foram calculadas a partir dos arquivos de reanálise NCAR/NCEP e 

podem ser encontradas no endereço 

 ftp://arlftp.arlhq.noaa.gov/pub/archives/reanalysis. Os dados da trajetória foram 

produzidos no programa HYSPLIT (versão para Windows) e visualizados através do 

próprio programa Hysplit e ArcGis 9.0.  

A saída do programa HYSPLIT/NOAA fornece um arquivo com extensão Gis 

para ser utilizada no programa ArcGIS que constitui um Sistema de Informação 

geográfica. Esse arquivo possibilita fazer uma investigação mais detalhada do 

evento, tal como: analisar exatamente o caminho de uma dada massa de ar 

(posição, período, altura e etc.), inserir trajetórias diferentes em um mesmo mapa e 

mesclar outros dados. Para todas as retro–trajetórias rodadas, foram consideradas 

as coordenadas geográficas dos pontos de coleta e suas respectivas altitudes. O 

modelo utiliza dados meteorológicos do sistema de assimilação de dados globais 

(GDAS). O tempo de análise empregado na modelagem deste trabalho é de 10 dias 
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(240 horas), portanto os 3 pontos mensais fazem uma cobertura do transporte 

atmosférico mensal. 

 

2.5 Determinação da distância do mar até o local de amostragem 
 

A distância da costa foi estimada utilizando o programa ArcGis 9.3 e imagens 

de satélite da extensão mínima do gelo marinho no verão, entre os anos de 1979 e 

2000, obtidas no NSIDC (National Snow and Ice Data Center). A estimativa usou 

como costa a região dos mares de Amundsen e de Bellingshausen, pela qual as 

massas de ar adentram em predominância sobre a Antártica Ocidental. 
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Resumo - Este trabalho apresenta a distribuição das razões de isótopos de oxigênio na neve ao longo 

de uma travessia do manto de gelo antártico entre Patriot Hills (80°18’S, 081°21’W) e o Polo Sul 

Geográfico. Foram coletadas 104 amostras de neve a 0,3 m de profundidade, e a cada 10 km de 

distância, durante a travessia Chileno-Brasileira realizada no verão de 2004–2005. A temperatura 

média anual foi obtida em 6 pontos espaçados aproximadamente 220 km entre si, a uma profundidade 

entre 10 e 15 m. A razão isotópica de cada amostra foi determinada por espectrometria de massas com 

fonte de gás (GSMS - Gas Source Mass Spectrometry) com precisão de 0,05‰. Os resultados 

indicam forte correlação entre δ 18O e temperatura local, latitude, altitude e distância da costa, sendo a 

primeira positiva e as outras negativas. Foram encontrados pontos anômalos, valores isotópicos 

relativamente altos, em relação à tendência geral entre 87°30' e 86°44'S, que foram associados a 

processos pós-deposicionais devido a formação de glaze ice (esmalte de gelo) identificadas em 

campo. O gradiente δ18O/Elevação encontrado foi de -0,08‰ /100m e o gradiente δ 18O/Temperatura 

foi de 0,743‰ /°C. Com exceção das anomalias, os resultados são concordantes com os encontrados 

por outros pesquisadores no manto de gelo antártico. 

Palavras-chave: Isótopos de oxigênio, neve superficial, Antártica. 
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Abstract - OXYGEN STABLE ISOTOPE RATIOS VARIABILITY IN THE SNOW ALONG AN 

ANTARCTIC TRANSECT. This work presents the distribution of oxygen isotope ratios in the snow 

along an Antarctic ice sheet traverse from Patriot Hills (80°18'S, 081°21'W) to the Geographic South 

Pole. We collected 104 samples of the upper 0.3 m deep, at every 10 km, during the Chilean-Brazilian 

traverse held in the summer of 2004–2005. The average annual temperature was determined at 6 

points spaced approximately 220 km apart, at a depth between 10 and 15 m. The isotope ratio of each 

sample was determined by mass spectrometry with gas source (GSMS - Gas Source Mass 

Spectrometry) to 0.05 ‰. Results confirm the strong correlation between δ 18O and local temperature, 

latitude, altitude and distance from the coast, the first being positive and the others negative. 

Anomalous relatively high isotopic values are found between 87°30 'and 86°44'S, which are 

associated to post-depositional processes due to formation of glaze ice as identified in the field. The 

gradient δ 18O/altitude is -0.08‰/100m and the δ 18O/Temperature is 0.743‰/°C. Excepting for the 

cited anomalies, results are consistent with those found by other investigations in the Antarctic ice 

sheet. 

Key-words: Oxygen isotopes, superficial snow, Antarctica. 

 

1. Introdução 

Na década de 1950 pesquisadores constataram a correlação positiva existente entre as 

razões de isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio nas precipitações em altas e médias 

latitudes e a temperatura local, desde então estes estudos são essenciais para investigar o 

clima passado (Masson-Delmotte et al. 2008). 

 Dansgaard (1954) estudou o potencial da análise dos isótopos estáveis em amostras 

de neve e descobriu que as proporções de isótopos pesados de oxigênio e hidrogênio 

decrescem com aumento de altitude e latitude, Epstein (1956) complementou essa descoberta 

ao mostrar que era possível observar uma variação sazonal na composição isotópica da neve, 

indicando, assim, que períodos com temperaturas distintas produziam registros 

isotopicamente diferentes.  

Temperaturas obtidas no firn antártico (estágio intermediário entre a neve e o gelo, 

ainda permeável) foram utilizadas como indicadores da temperatura anual média dos sítios 

estudados, possibilitando compreender que nas regiões polares a composição isotópica do 
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hidrogênio e do oxigênio nas precipitações apresenta uma forte correlação com a temperatura 

local (Dansgaard et al., 1973; Lorius e Merlivat, 1977), em especial com a temperatura de 

condensação da neve (Dansgaard, 1964). Essas relações foram e continuam sendo utilizadas 

na reconstrução do registro paleoclimático em testemunhos de gelo na Antártica e na 

Groelândia (Ding et al., 2010). 

No entanto, se observa que a relação entre δ 18O e temperatura em diferentes locais 

difere significativamente (Qin et al., 1994), de modo que estudos da distribuição geográfica 

das razões isotópicas são importantes para refinar os modelos paleoclimáticos existentes e 

fornecer dados em escala adequada a estes. 

Tendo como um de seus objetivos contribuir com um melhor detalhamento das razões 

isotópicas da Antártica Ocidental, foi realizada no verão de 2004–2005 uma travessia 

organizada pelo governo chileno em parceria com pesquisadores brasileiros. A travessia 

partiu da base chilena Tenente Parodi em Patriot Hills (80°18'S; 81°22'W, altitude 720 m) e 

seguiu até o Polo Sul geográfico (90°S, altitude 2.840 m). Ao longo do caminho, foram 

coletadas amostras de neve superficial (< 0,3 m de profundidade) para estudar a variabilidade 

espacial das razões isotópicas de oxigênio. 

O presente trabalho apresenta os resultados das medições da razão 18O/16O dessas 

amostras, reconstruindo a variabilidade espacial na superfície do manto de gelo antártico ao 

longo do transecto entre 80° e 90°S. Os resultados podem ser interpretados em termos de 

variações na temperatura de condensação da precipitação (Petit et al., 1999). 

 

2. Área, materiais e métodos 

2.1 A Variação das razões de isótopos de oxigênio na água 

A quantidade do isótopo 18O em uma amostra é definida como uma razão entre 16O e 
18O, pois o valor absoluto deste último não tem significado prático. Como as diferenças de 

abundância dos isótopos em diferentes amostras são muito pequenas, a concentração 

isotópica é expressa, então, como uma proporção entre a razão medida na amostra e a razão 

medida em um padrão de referência internacional (SMOW - Standard Mean Ocean Water, 

atualmente, VSMOW – Viena Standard Mean Ocean Water), segundo a expressão: 

 

δ 18Oamostra = (18O/16O)amostra - (18O/16O)padrão 

(18O/16O)padrão 

 

Onde δ 18Oamostra é a concentração isotópica de 18O na amostra; 
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(18O/16O)amostra é a razão relativa entre 18O e 16O na amostra; 

(18O/16O)padrão é a razão relativa entre 18O e 16O no padrão internacional; 

O resultado é apresentado em partes por mil (‰). 

Na verdade, SMOW não é um corpo real de água (Dansgaard et al., 1973). É o ponto 

zero na escala δ que é definida em função de uma amostra de água na National Bureau of 

Standards, EUA. Padrões secundários existem em Viena, na Seção de Hidrologia Isotópica da 

Agência Internacional de Energia Atômica. 

 

2.2 Fracionamento isotópico 

Na natureza, os processos de fracionamento da água são influenciados por fatores 

como a temperatura e a sazonalidade do clima, e também por fatores geográficos, como a 

altitude, latitude e continentalidade (avanço de determinada massa de ar continente adentro, 

se distanciando da costa) (Dansgaard, 1964).  

Sob o ponto de vista hidrológico, a pressão de vapor superior do H2
16O em 

comparação com as pressões de vapor de HDO e H2
18O é destacada, pois este fator causa 

fracionamento em todos processos de condensação e também nos de evaporação da água na 

condição líquida (Dansgaard, 1964). 

Se o processo de fracionamento ocorrer lentamente, a ponto de as condições de 

equilíbrio entre fases serem alcançadas, o fator de fracionamento () é a simples razão entre a 

pressão de vapor do componente leve (p) e a pressão de vapor do componente pesado (p’):  

 

= p/p' 

 

Em temperaturas amenas (~20°C), HDO) = 1,08; e H2
18O) = 1,009, de modo 

que o empobrecimento no vapor em equilíbrio com a água original é de aproximadamente 

80% em 18O e 9% em D (Dansgaard, 1964). Quando ocorre a condensação, devido à menor 

pressão de vapor do HDO (10% menor) e H2
18O (1% menor), essas duas moléculas passam 

para o estado líquido com maior facilidade do que a molécula de H2
16O. 

Em condições de equilíbrio, a condensação pode ocorrer segundo as condições do 

modelo Rayleigh proposto por Dansgaard (1964). Esse processo ocorre de forma lenta, e gera 

imediata remoção do condensado após sua formação. O processo Rayleigh causa maior 

fracionamento do que aqueles onde as duas fases equilibram-se mutuamente por troca 

isotópica.  
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No entanto, nem sempre o fracionamento isotópico é causado por esses processos de 

equilíbrio simples. Em reações rápidas, o efeito cinético apresenta grande importância. Esse 

efeito ocorre porque a difusividade molecular do HDO e H2
18O no ar é menor do que a do 

H2
16O, ou seja, o componente mais leve tem uma maior taxa de reação (c) do que os 

componentes pesados [c(H2
16O) > c(HDO) > c(H2

18O)] (Dansgaard, 1964). Neste mesmo 

artigo, Dansgaard relata experiências demonstrando que o deutério (D) é muito menos 

sensível aos efeitos cinéticos do que o 18O. Esse efeito é independente da temperatura e 

aplica-se a processos de evaporação e condensação que não ocorrem em equilíbrio (Jouzel et 

al., 1996b). 

Masson-Delmotte et al. (2008), pela compilação de dados de mais de 1000 sítios, 

mostra que na neve antártica o fracionamento isotópico também varia de acordo com os 

fatores citados. 

 

2.3 A travessia chileno-brasileira 

A travessia chileno-brasileira do manto de gelo antártico ocorreu durante o verão 

austral de 2004–2005, partindo da estação chilena Parodi (80°18′S, 081°21′W) em Patriot 

Hills rumo ao Polo Sul geográfico (90°S), resultando em um trajeto de aproximadamente 

2410 quilômetros (ida e volta) (Fig. 1). 

Os principais objetivos científicos do comboio foram: (1) Coletar amostras de 

neve/gelo, incluindo testemunhos de gelo rasos (< 50 m de profundidade) para, 

indiretamente, obter dados climáticos dos últimos 200 anos; e (2) Investigar o manto de gelo 

subjacente através de métodos geofísicos, determinando a sequência das camadas de neve 

depositadas, bem como sua estrutura interna e espessura. 

Visando o primeiro objetivo, foram realizadas perfurações e coletas no manto de gelo 

antártico, resultando em um total de 6 testemunhos de neve e firn de até 46 m de 

comprimento cada, geralmente perfurados a cada 220 km de distância (Fig. 1), além de 104 

amostras de neve superficial de profundidades < 0,3 m, coletadas a cada 10 km. 

Essa travessia fez parte do programa ITASE (International Trans-Antarctic Scientific 

Expedition), idealizado em 1990 por pesquisadores de doze países envolvidos em estudos de 

testemunhos de gelo (Mayewski e Goodwin, 1997), buscando facilitar a coleta de dados na 

Antártica. Tem como principal objetivo entender como o ambiente atmosférico moderno 

(clima e composição atmosférica) está representado nas camadas superficiais do manto de 

gelo antártico (Mayewski et al., 2005). O foco central do programa está nos últimos duzentos 

anos de registros climáticos dos testemunhos de gelo, apesar de já terem sido coletados dados 
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de até mil anos atrás. Atualmente o ITASE conta com uma série de dados resultantes de uma 

amostragem intensiva do manto de gelo antártico, de mais de duas centenas de testemunhos 

de neve e gelo ao longo de 20.000 quilômetros. 

 
Figura 1 - Travessia chileno-brasileira (em preto). Pontos brancos representam as 6 perfurações realizadas no 
manto de gelo (de até 49 metros de comprimento). Ao todo foram coletadas 104 amostras superficiais no trajeto 
da travessia. A Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) é identificada por um ponto no canto superior 
esquerdo do mapa. 

 

2.4 Metodologia 

As 104 amostras de neve foram manualmente coletadas utilizando-se frascos de 

polipropileno pré-lavados (tal procedimento foi necessário porque as mesmas amostras 

também foram utilizadas para medições das concentrações dos principais íons) em um 

intervalo aproximado de 10 km e mantidas no estado sólido até o momento da preparação em 

laboratório, evitando assim qualquer fracionamento isotópico.  

A razão isotópica de cada amostra foi determinada por espectrometria de massas com 

fonte de gás (GSMS - Gas Source Mass Spectrometry) no Climate Change Institute, 

Universidade do Maine, Orono, EUA, seguindo os procedimentos analíticos descritos em 

Osterberg et al. (2006) para isótopos de oxigênio. Usou-se técnica padrão de equilíbrio de 

CO2 por um equipamento Micromass Multiprep acoplado a um espectrômetro de massa de 
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análise das razões de isótopos estáveis com precisão de 0,05‰ para 18O/16O (precisão 

baseada em análise estatística padrão de longo tempo). Os dados são apresentados em delta 

(), notação relativa ao padrão das águas oceânicas (V-SMOW – Vienna Standard Mean 

Ocean Water). 

Os dados de temperatura média anual nos seis locais de perfuração de testemunhos 

rasos foram obtidos por uma sonda com resistência de prata previamente calibrada, colocada 

na ponta de um cabo elétrico. A sonda permaneceu no poço de medição por 

aproximadamente 24 horas para apresentar uma medida mais precisa. As medidas foram 

feitas a uma profundidade que variou entre 10 e 15 m, pois, segundo Robin et al. (1983), a 

temperatura nas camadas superiores das geleiras polares são governadas pela condutividade 

térmica da neve e do firn, variando sazonalmente. Dez metros abaixo da superfície, essas 

variações sazonais de temperatura são atenuadas e se aproximam da temperatura média anual 

da superfície da neve. Em profundidades maiores do que 15 m, o controle da temperatura é 

feito pelo fluxo de calor geotérmico, pela quantidade de calor gerado por fricção na base da 

geleira e pelo movimento diferencial interno (Cuffey & Paterson, 2010). Assim, a 

temperatura da neve entre 10 e 15 m reflete mais fielmente a temperatura média do ar no sítio 

de amostragem.  

A posição geográfica de cada ponto de amostragem foi determinada utilizando GPS 

portátil com erro estimado máximo de 30 m. A distância da costa foi estimada utilizando o 

programa ArcGis 10 e imagens de satélite da extensão mínima do gelo marinho no verão, 

entre os anos de 1979 e 2000, obtidas no NSIDC (National Snow and Ice Data Center, EUA). 

A estimativa dessa distância usou como costa a região dos mares de Amundsen e de 

Bellingshausen, pela qual as massas de ar adentram, predominantemente, sobre a Antártica 

Ocidental. 

Trajetórias das parcelas de ar chegadas em 6 pontos escolhidos ao longo da travessia 

(S1, S27, S36, S59, S80 e S105) durante o período do outono, época de maior precipitação na 

área (Monaghan et al., 2006), foram calculadas usando o modelo HYSPLIT (HYbrid Single-

Particle Lagrangian Integrated Trajectory) (Draxler e Rolph, 2003; Rolph, 2003), rodado no 

Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (LARAMG-UERJ). Nesse modelo, as trajetórias são calculadas com base em um 

sistema híbrido entre as aproximações Euleriana e Lagrangiana. Os dados meteorológicos 

foram calculadas a partir dos arquivos de reanálise NCAR/NCEP e podem ser encontradas no 

endereço ftp://arlftp.arlhq.noaa.gov/pub/archives/reanalysis. Os dados da trajetória foram 
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produzidos no programa HYSPLIT (versão para Windows) e visualizados através do próprio 

programa Hysplit e ArcGis 9.0.  

A saída do programa HYSPLIT/NOAA fornece um arquivo com extensão Gis para 

ser utilizada no programa ArcGIS. Esse arquivo possibilita fazer uma investigação mais 

detalhada do evento, tal como: determinar exatamente o caminho de uma dada massa de ar 

(por exemplo, posição, período e altura), inserir trajetórias diferentes em um mesmo mapa e 

mesclar outros dados. Para todas as retrotrajetórias rodadas, foram consideradas as 

coordenadas geográficas dos pontos de coleta e suas respectivas altitudes. O modelo utiliza 

dados meteorológicos do sistema de assimilação de dados globais (GDAS). O tempo de 

análise empregado na modelagem deste trabalho é de 10 dias (240 horas), portanto os 3 

pontos mensais fazem uma cobertura do transporte atmosférico mensal. 

 

3. Resultados 

Na Tabela 1 são apresentados os dados de coleta e as razões isotópicas determinadas 

para a neve superficial. Os valores de  para os isótopos de oxigênio variam entre -30,0‰ e -

52,6‰, com média de -40,1‰ e desvio padrão de 5,8‰. Foram gerados gráficos para 

examinar a relação entre a razão isotópica e a temperatura superficial (fig. 2) e entre a razão 

isotópica e os fatores geográficos (fig. 3). As equações de regressão linear obtidas pela 

análise dos pontos são as seguintes: 

δ18O(‰) = 0,743 T - 15,794 sendo r² = 0,930 p < 0,02 

δ18O(‰) = -2,051 Lat. + 133,260 sendo r² = 0,880 p < 0,0001 

δ18O(‰) = -0,0077 Elev. - 28,902 sendo r² = 0,855 p < 0,0001 

δ18O(‰) = -0,0323 Dist. + 16,304  sendo r² = 0,880 p < 0,0001 
 

Tabela 1- Dados das 104 amostras coletadas ao longo da travessia entre o Polo Sul geográfico e Patriot Hills. 
Note que não existem medições das razões isotópicas para as amostras S68 e S105.  

Ponto Lat (S) Long (W) 
Altitude 

(m) 

Distância da  

costa * 

(km) 

T(°C) 
δ 18O 

 (‰) 
Ponto Lat (S) Long (W) 

Altitude 

(m) 

Distância da  

costa * 

(km) 

T(°C) 
δ  

18O 

 (‰) 

IC1 89°58'27,7" 28°09'53,9" 2833 2110 - 49   S53 85°10'27,4" 80°52'03,6" 1370 1772   -42,5 

S1 89°57'00,0" 93°09'38,7" 2830 2109   -51,6 S54 85°04'59,2" 80°47'27,4" 1360 1765   -40,1 

S2 89°51'36,2" 93°09'38,7" 2825 2104   -49,5 S55 84°59'28,0" 80°43'28,9" 1350 1759   -38,4 

S3 89°46'04,2" 88°30'16,3" 2820 2097   -49,6 S56 84°54'00,1" 80°38'14,2" 1341 1753   -40,1 

S4 89°40'40,7" 86°30'16,4" 2810 2090   -52,6 S57 84°48'17,6" 80°37'38,4" 1350 1747   -39,1 

S5 89°35'23,9" 85°08'33,5" 2805 2083   -48,1 S58 84°42'56,5" 80°29'50,6" 1300 1741   -38,2 

S6 89°29'31,2" 84°15'23,1" 2789 2075   -50,1 S59 84°36'28,0" 80°26'01,2" 1280 1734   -38,0 

S7 89°24'03,6" 83°52'37,9" 2772 2068   -49,8 S60 84°32'00,1" 80°23'30,8" 1290 1729   -39,2 

S8 89°18'38,7" 83°32'09,2" 2776 2062   -49,4 S61 84°26'22,1" 80°19'45,7" 1268 1723   -43,5 

S9 89°13'04,2" 83°14'13,7" 2771 2054   -47,4 S62 84°20'58,0" 80°17'32,0" 1282 1717   -38,0 
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S10 89°07'33,1" 83°04'20,2" 2774 2048   -48,5 S63 84°15'24,7" 80°15'41,1" 1312 1712   -36,0 

S11 89°01'59,0" 82°49'15,0" 2732 2041   -51,5 S64 84°10'00,3" 80°12'32,8" 1300 1706   -38,7 

S12 88°56'00,0" 82°49'00,0" 2770 2033   -50,5 S65 84°04'28,9" 80°10'06,7" 1300 1700   -41,3 

S13 88°50'53,2" 82°38'39,8" 2760 2027   -49,0 S66 83°58'59,4" 80°07'01,4" 1295 1694 - 33 -41,8 

S14 88°45'31,2" 82°33'05,7" 2758 2020   -51,4 S67 83°53'21,6" 80°08'20,5" 1300 1689   -39,9 

S15 88°39'58,9" 82°25'38,0" 2744 2013   -49,7 S68 83°47'58,6" 80°05'33,8" 1280 1684     

S16 88°34'28,5" 82°23'15,9" 2750 2007   -46,6 S69 83°42'19,1" 80°06'57,0" 1250 1679   -36,6 

S17 88°28'44,4" 82°15'42,5" 2733 1999   -49,7 S70 83°36'55,0" 80°04'12,4 1250 1673   -42,5 

S18 88°23'05,5" 82°12'15,6" 2713 1993   -48,2 S71 83°31'20,7" 80°04'53,5 1230 1668   -36,4 

S19 88°17'41,2" 82°09'40,0" 2677 1986   -49,1 S72 83°25'56,4" 80°03'10,5" 1190 1663   -35,9 

S20 88°12'23,4" 82°09'44,3 2660 1980   -40,2 S73 83°20'21,6" 80°04'26,9" 1150 1658   -37,0 

S21 88°06'45,3" 82°09'59,1" 2623 1973   -50,9 S74 83°14'56,3" 80°02'15,3" 1150 1653   -35,1 

S22 88°01'21,3" 82°04'21,7" 2621 1967 - 45 -49,1 S75 83°08'44,4" 80°00'40,0" 1150 1647   -36,5 

S23 87°53'08,9" 82°01'53,0" 2545 1957   -44,2 S76 82°57'33,8" 79°50'22,8" 1050 1635   -35,0 

S24 87°50'18,0" 81°59'49,3" 2525 1953   -49,2 S77 82°52'27,5" 79°45'59,8" 1060 1630   -38,1 

S25 87°43'41,3" 81°52'52,5" 2512 1945   -45,0 S78 82°46'47,7" 79°41'04,2" 1020 1624   -36,2 

S26 87°37'16,5" 81°53'45,5" 2460 1938   -46,4 S79 82°41'26,1" 79°36'21,0" 1030 1619   -34,7 

S27 87°30'45,6" 82°24'34,7" 2429 1932   -39,6 S80 82°35'57,0" 79°31'31,1" 1000 1613   -36,9 

S28 87°28'15,2" 81°52'43,7" 2385 1927   -38,7 S81 82°30'30,8" 79°28'02,7" 950 1608 - 29 -39,6 

S29 87°22'34,4" 81°58'01,9" 2340 1921   -38,2 S82 82°24'58,3" 79°23'30,1" 940 1602   -32,6 

S30 87°17'12,3" 81°49'08,8" 2300 1915   -42,4 S83 82°19'42,1" 79°31'23,3" 870 1599   -41,8 

S31 87°11'32,9" 81°44'58,3 2300 1908   -41,1 S84 82°14'12,9" 79°40'33,9" 850 1597   -33,1 

S32 87°06'08,8 81°45'50,5" 2200 1902   -39,6 S85 82°08'57,9" 79°49'38,8" 850 1595   -30,0 

S33 87°00'20,5" 81°44'30,3" 2170 1895   -39,6 S86 82°04'27,8" 79°56'24,4" 830 1593   -33,7 

S34 86°55'07,4" 81°44'26,9" 2070 1889   -36,9 S87 82°00'01,5" 79°57'45,4" 830 1589   -33,5 

S35 86°49'33,1" 81°45'19,1" 1990 1883   -38,3 S88 81°53'20,2" 79°57'31,5" 830 1584   -35,7 

S36 86°44'08,2" 81°42'06,7" 1914 1877   -34,7 S89 81°47'06,5" 79°56'13,3" 800 1579   -32,7 

S37 86°38'30,7" 81°40'25,3" 1900 1870   -41,6 S90 81°41'37,4" 79°56'04,9" 800 1575   -34,3 

S38 86°33'05,9" 81°40'58,6" 1860 1865   -45,0 S91 81°36'07,9" 79°54'48,8" 730 1571   -35,4 

S39 86°27'31,2" 81°39'12,1" 1840 1858   -43,9 S92 81°30'34,7" 79°54'34,1" 710 1566   -31,8 

S40 86°22'01,2" 81°38'13,1" 1802 1852   -44,7 S93 81°25'06,4" 79°53'46,9" 700 1562   -31,6 

S41 86°16'35,0" 81°37'53,6" 1754 1846   -46,7 S94 81°19'34,5" 79°53'17,1" 700 1558   -37,9 

S42 86°11'00,3" 81°37'02,9" 1740 1840   -45,1 S95 81°14'09,1" 79°52'07,6" 730 1554   -32,1 

S43 86°05'25,7" 81°36'08,4" 1710 1834   -43,2 S96 81°08'35,1" 79°50'14,3" 720 1550   -32,3 

S44 85°59'57,5" 81°35'06,3" 1620 1828 - 36 -43,2 S97 81°03'10,1" 79°50'09,1" 750 1546 - 27 -32,8 

S45 85°54'20,0" 81°34'44,8" 1590 1822   -39,8 S98 80°57'37,0" 79°49'16,2" 750 1542   -36,0 

S46 85°48'55,1" 81°33'04,7" 1570 1816   -44,8 S99 80°42'13,1" 79°48'18,8" 750 1532   -36,0 

S47 85°43'20,3" 81°25'54,3" 1550 1810   -39,5 S100 80°46'44,1" 79°47'08,7" 750 1534     

S48 85°37'57,0" 81°19'30,8" 1450 1803   -41,0 S101 80°41'19,3" 79°47'33,3" 750 1531   -31,7 

S49 85°31'23,8" 81°11'45,6" 1470 1796   -45,0 S102 80°35'42,8" 79°51'09,7" 750 1528   -31,7 

S50 85°25'59,6" 81°09'46,9" 1350 1790   -46,0 S103 80°30'19,2" 79°54'26,0" 750 1526   -33,5 

S51 85°20'57,1" 81°02'16,9" 1380 1784   -42,2 S104 80°24'53,3" 79°59'22,3" 700 1524   -33,5 

S52 85°15'57,4 80°57'10,2 1360 1778   -42,5 S105 80°20'10,7" 80°34'11,1" 750 1531     

* Distância da costa calculada a partir da costa do mar de Amundsen-Bellingshausen. 
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Figura 2- Relação entre δ 18O e a temperatura superficial. 
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Figura 3- Relação entre δ 18O e os fatores geográficos ao longo da travessia entre o Polo Sul geográfico e Patriot 
Hills e gráfico da distância da costa X altitude. Os pontos claros são explicados adiante, na seção “Discussão”. 

 

O cálculo das trajetórias das parcelas de ar mostra que o avanço predominante das 

precipitações sobre o continente antártico, nas determinadas datas, ocorreu entre os 

meridianos de 60° e 120° W, pelos mares de Amundsen e Bellingshausen. Houve também 

avanço pelo mar de Weddell, entre os meridianos -0° e 60°W e pelo mar de Ross, entre 120° 

e 150°W, porém menos frequente (Fig. 4). 
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Figura 4A- Trajetórias das massas de ar gerado pelo sistema HYSPLIT/NOAA. Trajetórias de regressão 

finalizando em 0000 UTC nas datas marcadas no cantos superiores esquerdos de cada mapa. 
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Figura 4B- Trajetórias das massas de ar gerado pelo sistema HYSPLIT/NOAA. Trajetórias de regressão 

finalizando em 0000 UTC nas datas marcadas no cantos superiores esquerdos de cada mapa. 
 

4. Discussão 

4.1 Relação entre δ18O e a temperatura média anual 

É possível observar que δ18O e T apresentam uma correlação positiva (Fig. 2). Como 

era de se esperar, quanto mais no interior do continente e quanto mais elevada a altitude, 

menores as temperaturas. Apesar de terem sido mensurados dados em apenas 6 pontos, o 

resultado [δ18O (‰) = 0,743 T (°C)] encontra-se dentro do padrão obtido por outros autores 

(Qin et al., 1994; Masson-Delmotte et al., 2008; Yetang & Shugui, 2009). 

Qin et al. (1994) aponta para o fato de que em um modelo Rayleigh a distância da 

costa e a altitude não são fatores determinantes da composição isotópica da precipitação. A 

relação entre a altitude e a composição isotópica da precipitação seria resultado do 
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decréscimo de temperatura com o aumento da altitude. Segundo o mesmo autor, a 

temperatura local seria o fator de maior influência na composição isotópica da neve, seguido 

da temperatura de evaporação do vapor d´água.  

 

4.2 A variação espacial do δ18O ao longo do trajeto da travessia 

Ao longo do percurso de 1205 km entre o Polo Sul e o setor ocidental do continente 

antártico diversas variáveis podem afetar os valores das razões isotópicas de oxigênio, além 

dos fatores geográficos já citados. Efeitos pós-deposicionais como a ablação causada pelo 

vento ou a sublimação nas áreas de menor precipitação (Frezzotti et al., 2004; Neumann e 

Waddington, 2004), bem como variações na acumulação, podem modificar a composição 

isotópica da neve.  

É possível observar que o 18O apresenta correlação negativa com fatores geográficos 

(latitude, longitude, distância da costa e altitude) (Fig. 3). A distância da costa foi calculada a 

partir dos mares de Amundsen e Bellingshausen, considerando que o cálculo das trajetórias 

das parcelas de ar indicar que está é a origem principal das massas de ar que advectam sobre 

a rota de nossa travessia. O resultado mostra uma relação do 18O(‰) = -0,0323 Distância da 

costa (km), o que estaria dentro da faixa encontrada por Masson-Delmotte et al. (2008). A 

relação com a altitude é 18O(‰) = -0,0077 Elevação (m) denota o efeito orográfico sobre as 

massas de ar que adentram o manto de gelo antártico. Já a relação entre a  latitude  relações 

[18O(‰) = -2,0357 Latitude (°)], é um simples artefato indireto da forma e posição do 

continente antártico, aproximadamente centrado no Polo Sul geográfico. Ou seja, as massas 

de ar ao adentrar o continente (e avançar em latitudes mais altas) sofrem um fracionamento 

isotópico intenso devido a menor temperatura, associado com o aumento da elevação e da 

distância da área fonte de vapor d'água.   

O gráfico relativo à longitude não apresenta uma relação linear entre esta e o δ18O, no 

entanto sabe-se que o efeito da longitude não influi sobre as razões isotópicas (Dansgaard, 

1964), sendo apenas um reflexo do fator continentalidade (ou distância da costa). 

 

4.3 Valores isotópicos anômalos entre 87°30' e 86°44'S 

Percebe-se claramente uma anomalia na tendência do 18O entre as amostras S27 

(87°30'45,6"S; 82°24'34,7"W) e S36 (86°44'08,2"S; 81°42'06,7"W), onde em menos de 20 

quilômetros (entre os pontos S38 e S36) há um aumento da razão de -45,0‰ para -34,5‰, 

sendo que aproximadamente 100 quilômetros adiante o 18O retorna para a tendência de 

decréscimo inicial da razão isotópica (tabela 1).  



54 
 

 

 

Inicialmente essa anomalia foi atribuída ao efeito orográfico causado pelas montanhas 

Transantárticas, mas neste caso as razões isotópicas não voltariam a seguir a mesma 

tendência após passarem por aquela cadeia, pois ficariam muito mais pobres de 18O. O que se 

observa é um retorno dos valores esperado pela retas de regressão. Ou seja, a população 

continuou a mesma, como se não houvesse anomalia.  

Assim, trata-se de um processo pós-deposicional. Tal anomalia nas razões isotópicas 

poderia ser causada pela sublimação decorrente do vento ou pela ablação parcial do pacote de 

neve anual. Em ambos os casos, haveria uma remoção preferencial da neve superficial 

durante determinada estação do ano (Masson-Delmotte et al., 2008).  

Bromwich et al. (2004) inferem que os efeitos da sublimação em áreas costeiras é 

muito maior do que em pontos localizados no interior do continente antártico, chegando até 

40% do volume da precipitação. No entanto há sublimação mesmo em sítios nos quais há 

ventos de baixa força, como em Vostok e no Domo C. Estima-se que a sublimação nesses 

pontos seja aproximadamente 10% da precipitação (Ekaykin et al., 2004; Frezzotti et al. 

2004; Urbini et al., 2008). Frezzotti et al. (2004) calcula que apenas 10% da superfície do 

continente antártico apresente essa baixa intensidade de ventos, sendo o restante do 

continente afetado por efeitos de sublimação que variam entre 20%–75%.  

No entanto, a sublimação não afeta a composição isotópica da neve residual, podendo, 

no máximo, causar um hiato sazonal pela remoção preferencial da neve, neste caso, da neve 

precipitada no inverno (e portanto com conteúdo de isótopos 18O menor).  

Ao analisar aos dados da caderneta de campo, ficou claro que os pontos anômalos 

correspondem a áreas de glaze ice ("esmalte de gelo") Essas áreas caracterizam-se por uma 

superfície de gelo polida pelo vento que recobre uma camada de firn recristalizado de 

granulometria grossa e são identificados em campo e imagens de satélite (Scambos et al., 

2012; Dixon et al., 2013).  

A área com valores isotópicos anômalos e coincide com a parte mais íngreme do 

perfil do transecto. Em média, ao longo do trajeto o aclive é 2,4 m km-1, mas entre 1600 e 

1800 km aumenta para 4,5 m km-1 (Fig. 3E), o que indica que a área pode apresentar ventos 

catabáticos mais velozes, uma forte evidência para corroborar a explicação sugerida para os 

altos valores relativos encontrados. 

Por outro lado, é sabido que as superfícies polidas de gelo transmitem mais energia 

solar para o firn subjacente do que uma superfície de neve (Scambos et al., 2012). Isso 

aqueceria a subsuperfície, forçando um transporte de vapor d'água para cima, mudando a 

razão isotópica da camada superior de neve (Neumann e Waddington, 2004). Cabe ressaltar 
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que na amostragem, a fina camada de gelo polido foi removida para que a neve (ou firn) 

pudesse ser coletada.  

Em suma, os valores isotópicos relativamente altas encontrados entre 87°30' e 

86°44'S podem ser atribuídos tanto à remoção física de camadas de neve precipitada nos 

períodos mais frios do ano ou a um fracionamento pós-deposicional do pacote superficial de 

neve devido ao transporte de vapor d'água para cima. 

 

5. Conclusões 

É evidente a relação entre a composição isotópica da neve superficial e a temperatura, 

altitude, latitude e a distância da costa. Como esperado, há uma tendência linear de 

decréscimo do δ18O conforme a amostragem se aproxima do Polo Sul Geográfico, partindo 

de -32‰ (Patriot Hills, temperatura média de -25°C) para -50‰ (Polo Sul geográfico, 

temperatura média de -49°C). Esses resultados estão de acordo com mapas de distribuição 

isotópica espacial obtidos por Qin et al. (1994) e Masson-Delmotte et al. (2008), que 

registraram razões isotópicas de -33‰ e -30‰ em Patriot Hills e -51‰ e -50‰ no Polo Sul 

Geográfico. O gradiente δ18O/elevação encontrado foi de -0,08‰/100 m e o gradiente 

δ18O/temperatura foi de 0,743‰ /°C.  

Os pontos nos quais as razões isotópicas se mostraram anômalas em relação à reta de 

tendência principal coincidem com áreas de glaze ice (esmalte de gelo) identificados em 

campo e em imagens de satélite, tratando-se portanto de alterações pós-deposicionais das 

razões isotópicas. 
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Capítulo 4. Conclusões Finais 
 

A relação entre temperatura e razão isotópica encontrada neste trabalho para 

a região entre Patriot Hills e o Polo Sul foi de δ18O (‰) = 0,743 T(°C) – 15,794. Qin 

et al. (1994), em trajeto similar (de Patriot Hills até Vostok) encontrou um valor de 

δ18O (‰) = 0,77 T (°C), enquanto que para o trajeto inteiro da travessia antártica de 

1990 (da Península Antártica até a estação russa Mirny), o valor foi de δ18O (‰) = 

0,75 T (°C). Masson-Delmotte et al. (2008), para o continente antártico todo, 

encontrou valores mais elevados, de δ18O (‰) = 0,80 T (°C).  

Há uma tendência linear de decréscimo do δ18O conforme a amostragem se 

aproxima do Polo Sul Geográfico, partindo de -32‰ (Patriot Hills, temperatura média 

de -25°C) para -50‰ (Polo Sul geográfico, temperatura média de -49°C). Qin et al. 

(1994) e Masson-Delmotte et al. (2008) registraram razões isotópicas de -33‰ e -

30‰ em Patriot Hills e -51‰ e -50‰ no Polo Sul Geográfico, respectivamente. 

O 18O de nossas amostras apresenta correlação negativa com os fatores 

geográficos (latitude, longitude, distância da costa e altitude). No caso da distância 

da costa, a relação encontrada foi de 18O(‰) = - 0,0323 km-1. A relação com a 

altitude é 18O(‰) = -0,0077 m-1 e denota o efeito orográfico sobre as massas de ar 

que adentram o manto de gelo antártico. Já a relação entre a  latitude [18O(‰) = -

2,0357 Latitude (°)], conforme sugerido por Qin et al. (1994), reflete a forma e 

posição do continente antártico, aproximadamente centrado no Polo Sul geográfico. 

Ao longo do trajeto o aclive é 2,4 m km-1, porém há um aumento da taxa entre 1600 

e 1800 km, para 4,5 m km-1 

O gráfico relativo à longitude não apresenta uma relação linear entre esta e o 

δ18O, no entanto sabe-se que o efeito da longitude não influi sobre as razões 

isotópicas (Dansgaard, 1964), sendo apenas um reflexo do fator continentalidade 

(ou distância da costa). 

O cálculo das trajetórias das parcelas de ar mostra que o avanço 

predominante das precipitações sobre o continente antártico, nas determinadas 

datas, ocorreu principalmente pelos mares de Amundsen e Bellingshausen. Em 

menor escala, houve também avanço pelo mar de Weddell, e pelo mar de Ross. 

A anomalia na tendência do 18O, identificada entre as amostras S27 

(87°30'45,6"S; 82°24'34,7"W) e S36 (86°44'08,2"S; 81°42'06,7"W), é atribuída a 

processos pós-deposicionais, neste caso à áreas de glaze ice ("esmalte de gelo"), 
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identificadas em campo e imagens de satélite (Scambos et al., 2012; Dixon et al., 

2013). Os valores isotópicos relativamente altos encontrados entre essas amostras 

podem ser explicados tanto pela remoção física de camadas de neve precipitada 

nos períodos mais frios do ano ou a um fracionamento pós-deposicional do pacote 

superficial de neve devido ao transporte de vapor d'água para cima. 
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