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1. Como é constituída a equipa? 

A equipa é composta por 125 pessoas de 20 nacionalidades diferentes, das quais 35 são cientistas de 15 

países. Há também cozinheiros, mecânicos, eletricistas, etc. Uns trabalham das 0h as 12h e outros das 12h às 

24h. Cada turno é composto por especialistas das diferentes áreas. O navio nunca para, trabalhando-se 24h 

por dia, 7 dias por semana. 

 
2. Quem financia estas expedições?  

Todos os cidadãos dos vários países através dos seus impostos, já que uma parte serve para pagarem estas 

investigações.  

 
3. Que etapas seguem diariamente na vossa investigação? 

A) Com a ajuda de uma perfuradora são recolhidos, de cada vez, 10 metros de sedimentos e/ou rocha.  

B) Quando o tubo em PVC chega a superfície é cortado em secções de 1,5m cada. 

C) Coloca-se uma tampa de cada lado da secção para evitar perder sedimentos e se necessário é feito um 

pequeno furo em cada secção para o ar interior sair.              

D) Segue tudo para laboratório onde é colocado um rótulo de identificação em cada secção.  

E) As secções são colocadas durante 2 a 3 horas em prateleiras para estabilizarem a temperatura e a seguir 

são cortadas longitudinalmente.  

F) Analisa-se o conteúdo de cada uma em termos de sedimento (areia, argila, lamas) e os cientistas fazem a 

descrição visual do que veem (tipos de sedimentos, fosseis, conchas, ...) 

G) Com uma câmara de alta resolução percorre-se cada secção e esta tira fotos permitindo ver pormenores 

que à vista desarmada é difícil.  

I ) Daí seguem para outros laboratórios para detetar partículas magnéticas  e estudá-las. São feitas análises 

de paleomagnetismo. Também se determina a idade dos sedimentos que se depositaram no local, entre 

muitas outras coisas. 

 
4. Quais são os instrumentos/aparelhos mais interessantes de utilizar na expedição? 

Depende dos laboratórios, pois cada um tem os seus aparelhos. No laboratório de geoquímica há um 

inovador, que permite determinar a quantidade de átomos de oxigénio e a temperatura das águas na altura 

em que os sedimentos se depositaram.  

 
5. Qual a tarefa mais difícil que desempenham? 

Trabalhar 12h/dia é difícil... Temos de usar óculos de segurança e botas de ponta de aço quando estamos no 

exterior do barco para evitar acidentes. 

 
6. Já aconteceram acidentes ou perigos a bordo, nomeadamente durante as perfurações? 

Felizmente não. Todas as regras de segurança são seguidas escrupulosamente. Além disso, todas as semanas 

são feitos simulacros de abandono do navio.  

 

7. Utilizam só perfurações para recolherem as rochas ou usam também submarinos? 

Nestas expedições normais só o navio.  
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8. Que tipo de dados conseguem obter? 

Na primeira parte são determinadas as propriedades físicas dos materiais (densidade, porosidade, ...); segue-

se a identificação de microfósseis, do paleomagnetismo, das rochas, etc. Consoante a área assim o tipo de 

dados. Os laboratórios estão a receber material permanentemente, exceto quando se está a mudar de local 

de perfuração.  

 

9. Que resultados já obtiveram? 

Têm sido encontradas algumas coisas de que não se estava à espera inicialmente, mas de um modo geral os 

resultados são os esperados.  

 

10. De que maneira é que essas investigações nos podem vir a ajudar no futuro? 

Pode tirar-se conclusões por exemplo sobre o clima futuro. A atividade humana esta á a acelerar o ritmo dos 

ciclos glaciares e interglaciares. Assim, podemos perceber melhor como funciona o nosso planeta e projetar 

como será. 

 

11. Encontraram algum fóssil novo ou interessante para a investigação?  

Novo não, mas encontrou-se uma estrutura de icnofóssil que faz lembrar uma árvore de natal.  

 

12. Qual a maior profundidade a que chegaram durante esta expedição? 

No primeiro local de perfuração atingiu-se os 2900m abaixo do fundo do mar (~670m) e no segundo local os 

990m abaixo do nível do mar.  

 

13. De que forma é que as alterações provocadas pelas perfurações podem vir a influenciar o ecossistema 

marinho? 

Não influenciam de qualquer forma.  

 

14. Em que outros locais do mundo já esteve o navio? 

Em centenas e centenas de locais. Tem percorrido os vários oceanos do planeta. Esta é a expedição 319. No 

site podem ver o mapa com os locais das outras expedições.  

 
15. Como é estar 3 meses longe da família?  

Temos muitas saudades da família e amigos.  

 
16. A comida é pré-cozinhada ou feita no navio? 

Há um chefe português a bordo. A comida é excelente! Antes do navio partir são escolhidos mantimentos de 

acordo com a nacionalidade da equipa a bordo. Vieram mais de 4 toneladas de carne, 6 toneladas de fruta e 

legumes e 2 toneladas de peixe.  

 
17. O que fazem nos tempos livres? 

Ler, ir para a parte superior do navio apanhar sol, ouvir música, fazer croché ou origami, etc.  

 

Curiosidades: Tudo o que é produzido em termos de lixo é acumulado e levado para o porto seguinte. 

Produzem a sua própria água por dessalinização da água do mar e são produzidas cerca de 50 toneladas de 

água por dia.  


