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E quando a “cidade” é na Antártica?
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Pensando fora da caixa



MEIO	  URBANO

MUDANÇAS	  
CLIMÁTICAS

POTENCIAL	  GERADOR

POTENCIAL	  RECEPTOR

Plano	  Nacional	  de	  Adaptação	  
Climática	  PNA	  do	  MMA

Agricultura,	  recursos	  hídricos,	  
segurança	  alimentar	  e	  nutricional,	  

biodiversidade,	  

cidades,

gestão	  de	  risco	  de	  desastres,	  
indústria	  e	  mineração,	  
infraestrutura,	  povos	  e	  

populações	  vulneráveis,	  saúde	  e	  
zonas	  costeiras.

Mudanças climáticas e cidades



• 76% da população do País reside em 
áreas predominantemente urbanas e 
se concentra em apenas 26% dos 
5.570 municípios (IBGE)

• Expansão urbana ocasionando 
desmatamento e destruição do 
cinturão verde das cidades

• Consumo intensivo de energia, 
responsável pelo uso de 70% da 
energia primária mundial

• Ampliação no consumo de materiais 
de construção = ampliação na 
emissão de carbono

• Mobilidade rodoviária favorecida no 
Brasil, originando 42% das emissões 
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OR• Aumento de temperatura
• Aumento no nível do mar
• Ilhas de calor
• Inundações e deslizamentos
• Escassez de agua (maior evaporação)
• Escassez de alimentos
• Eventos extremos
• Impactos na saúde
• Desconforto térmico (edificações e

urbano)
• Ondas de calor mais frequentes e

intensas
• Deterioração da qualidade do ar
• Vulnerabilidade social

...
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Mudanças climáticas e cidades







Mudanças climáticas e cidades



• As	  reduções	  de	  GEE	  provavelmente	  não	  virão	  rápido	  o	  suficiente	  
para	  evitar	  impactos	  severos	  da	  mudança	  climática

• Alta	  probabilidade	   de	  que	  os	  aumentos	  da	  temperatura	  global	  
serão	  consideravelmente	  maiores	  que	  a	  meta	  de	  2°C	  adotada	  no	  
Acordo	  de	  Paris	  de	  2015.

Mudanças climáticas e cidades



A ideia de cidadela

Cascais,	  Portugal



Machu	  Picchu,	  Peru



Carcassone,	  França



Quebec,	  Canadá



Game	  of	  Thrones



antartikos
antartikus
oposto ao ártico

Área	  aprox.:
14	  milhões	  Km²

Inverno	  (Pack	  ice):
-‐ 30	  milhões	  km²	  	  

Características da Antártica



TERRA	  DOS	  SUPERLATIVOS
üMais	  fria
üMais	  remota
üMais	  desértica
üMais	  ventosa
üMais	  seca
üMais	  alta	  superfície	  média
üMais	  desconhecida
üMais	  preservada
A vida	  humana	  depende	  da	  tecnologia

Características da Antártica



estrutura	  menos
modificada	  do	  planeta

laboratório	  natural

importância	  científica

importância	  econômica

importância	  estratégica

Características da Antártica



Características da Antártica

• Comunidades	  biológicas	  marinhas	  ricas	  e	  diversas

• Alto	  grau	  de	  endemismo

• Vida	  na	  antártica:	  frágil,	  	  suscetível	  à	  mudanças,	  crescimento	  

lento,	  baixa	  tolerância	  à	  mudanças	  de	  temperaturas



Mudanças climáticasReinvidicações territoriais

Características da Antártica



• A	  Antártica	  possui	  todas	  as	  riquezas	  minerais	  que	  estão	  
se	  esgotando	  nos	  demais	  continentes

• A	  Antártica	  guarda	  o	  maior	  reservatório	  de	  água	  doce	  
do	  planeta

• A	  Antártica	  possui	  grandes	  quantidades	  de	  áreas	  livres	  e	  
“sem	  dono”

• A	  Antártica	  possui	  uma	  grande	  quantidade	  de	  biomassa	  
para	  consumo	  humano (p.e.	  Krill)

• A	  Antártica	  pode	  vir	  a	  se	  tornar	  “agriculturável”	  com	  o	  
aquecimento	  (além	  das	  tecnologias	  hidropônicas)

Características da Antártica

Antártica	  
urbanizada

???



Exemplo de “cidadelas antárticas”

Mc	  Murdo



• Ausência de	  fronteiras
• Ausência	  de	  moeda	  oficial
• Ausência	  de	  idioma	  oficial
• Sem	  conflitos	  ou	  violência
• Sem	  engarrafamentos
• Sem	  poluição
• Ampla	  cooperação
• Solidariedade	  “obrigatória”
• Etc...

Exemplo de “cidadelas antárticas”

King	  George	  Island



Exemplos de “cidadelas antárticas”

Amudsen-‐Scott



Amudsen-‐Scott



• Forma	  
aerodinâmica

• Geradores	  a	  
Diesel	  +	  
matriz	  
fotovoltaica	  
(30	  kW)

Amudsen-‐Scott



Princess	  Elizabeth

• Compacta,	  caracteriza-‐se	  por	  sua	  adaptação	  ao	  relevo
• Funcionamento	  somente	  no	  verão



ENERGIA

• 9	  turbinas	  eólicas	  de	  
54W	  cada

• Geradores	  a	  diesel	  para	  
emergência

• Painéis	  fotovoltaicos	  
(10%	  da	  carga	  elétrica)

• Sistema	  “Smart Grid”



• “Inteligência”	  nos
sistema
construtivo

• Aproveitamento
da	  luz	  natural

• Aproveitamento
do	  calor da	  
radiação e	  do	  uso	  
das	  instalações

• Mínimo	  impacto	  
ambiental	  no	  uso	  
e	  no	  eventual	  
descomissiona-‐
mento

• Mínima	  expansão	  
territorial	  (cidade	  
densa?)



Princess	  Elizabeth



Halley VI, Inglaterra:

§ aço inoxidável 

• Sistema	  modular	  com	  ênfase	  para	  a	  
flexibilidade,	  facilidade	  de	  construção	  e	  
manutenção,	  possíbilidade de	  relocação,	  
segurança	  contra	  incêndio,	  eficiência acústica	  e	  
robustez

Halley	  IV





• Localizada	  sobre	  plataforma
de	  gelo	  flutuante

• Estrutura	  em	  aço	  revestida	  
por	  resina	  plástica	  
reforçada	  com	  vidro

• Sistema	  de	  elevação
hidráulica	  apoiadas
sobre	  bases	  de	  esquis

Halley	  IV



Halley	  IV



ÁGUAS	  RESIDUÁRIAS
• Biorreator	  com	  introdução	  de	  bactérias	  
• Limpeza	  -‐ uma	  vez	  por	  ano
• Águas	  residuais	  finais	  -‐ despejadas	  no	  gelo
• Lodo	  tratado	  -‐ incinerado	  e	  cinzas	  são	  removidas

ENERGIA
• Principal – Diesel
• Solar	  e	  células	  fotovoltaicas	  

projetados	  para	  complementar	  a	  
geração	  durante	  o	  verão

Halley	  IV



• Em tempos	  de	  mudanças climáticas,	  seria a	  Antártica	  um	  local	  
cobiçado	  para	  futuros	  assentamentos	  humanos	  (PLANO	  B)?
• Seria	  o	  conceito	  de	  “cidadela”	  um	  modelo a	  ser	  seguido	  na	  Antártica?
• A	  “cidadela”	  poderia	  substituir	  a	  posse	  territorial?
• Poderiam	  os	  bens	  da	  Antártica	  serem	  distribuídos	  de	  forma	  
equilibrada e	  a	  partir	  de	  acordos	  internacionais?
• A	  ocupação	  humana	  poderia	  ser	  alicerçada	  nos	  mesmos	  conceitos	  de	  
respeito	  ao	  ambiente e	  ampla	  solidariedade como	  existe	  hoje?
• As	  lições até	  agora	  aprendidas	  na	  Antártica	  poderiam	  ser	  
repassadas	  para	  os	  países	  de	  origem?
• Seria	  a	  Antártica	  a	  sonhada	  “cidade	  do	  futuro”?

O Futuro da Antártica



Até	  urso	  polar	  vai	  
ter	  morando	  aqui

????
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