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a s  c r ô n i c a s  d o  g e l o 
O cOntinente mais geladO dO planeta abriga calOr humanO: fOtógrafO registra as                    cOndições  de vida e trabalhO pessOas que vivem na antártida, Onde a civilizaçãO luta para se estabelecer nO desertO pOlar

Tripulantes do navio 
Aquiles, pertencente 
à Marinha do Chile, 
percorrem a Baía de 
Guayaquil, localizada  
na Ilha Greenwich.
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Tripulação do navio 
Aquiles realiza a des-
carga de provisões e 
fornece apoio logístico 
regular aos habitantes 
da base de pesquisas 
científicas Capitão Ar-
turo Prat, que pertence 
ao Chile e conta com 
ocupação permanente. 
Inaugurada em 1947, 
é a mais antiga base 
chilena construída na 
região da Antártida. 

02.
Localizada no arqui-
pélago de Shetland 
do Sul, a base Capitão 
Arturo Prat fica a 
noroeste do continente 
antártico. Para levar 
mantimentos, as balsas 
enfrentam uma área de 
geleiras e percorrem 
trecho onde o mar  
está congelado. 
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98% da superficíe da antártida  
é cOberta de gelO

O pinguim gentoo, que 
tem média de altura de 
75 centímetros e peso 
de 5,5 quilos, é 
a ave mais rápida do 
planeta debaixo da 
água, alcançando até 
36 quilômetros por 
hora. A espécie vive nas 
ilhas antárticas próxi-
mas ao continente. 

04.
Trabalhadores utilizam 
uma balsa para desem-
barcar as provisões na 
base Capitão Arturo Prat. 
O local conta com um 
laboratório de biologia 
marinha e abriga até oito 
pessoas para mapear as  
espécies que vivem na 
área, como pinguins, 
gaivotas e focas. 
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Ícones: Estúdio barca
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O chileno Alejo Con-
treras é um dos mitos 
da Antártida: pioneiro 
em grandes explora-
ções, ele foi o primeiro 
sul-americano a escalar 
o Monte Vinson, a maior 
montanha do continen-
te, com 4.987 metros 
de altura. O feito foi 
realizado em 1981. 

08.
Educação ao estilo 
polar: filhas de funcio-
nários que trabalham 
na base aérea Eduardo 
Frei, pertencente ao 
Chile, frequentam 
uma escola em Villa de 
Las Estrellas, um dos 
únicos assentamentos 
da Antártida habitados 
regularmente por civis. 

09.

Nascido na região 
russa da Sibéria, “Padre” 
Máximo é diácono da 
Igreja Ortodoxa Russa e 
mora no arquipélago de 
Shetland do Sul. Ele rea-
liza celebrações em uma 
cabana de madeira. 

06.
Descobertas em 1819 
pelo britânico William 
Smith, as ilhas de 
Shetland do Sul contam 
com bases de diferen-
tes países, incluindo 
a estação brasileira 
Comandante Ferraz.
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