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ANTÁRTIDA
S.O.S. do continente gelado
A zona mais fria do planeta registou este ano a temperatura mais 
elevada de sempre, chegando a uns primaveris 17,5ºC, o que provocou 
um degelo sem precedentes. Cientistas de todo o mundo, onde se 
incluem portugueses, já não fazem ali apenas previsões de como  
as alterações climáticas irão mudar o mundo – a mudança está  
a acontecer perante os seus olhos, ali e agora
POR CARLA CASTELO, SIC 

T
rês pinguins-gentoo – a espécie 
de pinguins mais abundante por 
aqui – passeiam calmamente 
na praia, entre barcos pneumá-

ticos, atrelados e contentores. Durante 
o verão austral, entre dezembro e finais 
de março, o Homem torna-se uma espé-
cie numerosa nas zonas livres de gelo da 
ilha Rei Jorge, a maior do arquipélago das 
Shetland do Sul, na ponta norte da Penín-
sula Antártica.

Munidos do indispensável martelo, da 
bússola e da lupa, os geólogos Pedro Fer-
reira, investigador do Laboratório Na-
cional de Energia e Geologia, e Patrícia 
Azinhaga, da Universidade de Coimbra, 
viram-se para ver os pinguins, que, indife-
rentes, continuam o seu caminho. Os en-
contros com pinguins-gentoo, pinguins-
-de-barbicha e focas hão de repetir-se.

Deixando a praia para trás, os investi-
gadores portugueses do projeto Geoperm 
começam a subir, a pé, a elevação que os 
leva à área de estudo, na Meseta Norte. Lá 
em cima estão entregues aos elementos. 
Há dias de oito e mais horas de trabalho, 
faça chuva, neve ou vento. Mesmo com 
temperaturas a rondar os zero graus du-
rante os meses de verão no Hemisfério 
Sul, com o vento a sensação térmica pode 
baixar aos -10ºC.

Laboratório vivo
É no verão austral que cientistas 
de todo o mundo aproveitam para 
desenvolver as suas investigações 
numa das mais inóspitas regiões 
do planeta. Nesta altura, o 
termómetro sobe até perto  
dos zero graus, diminuindo  
a dificuldade dos trabalhos  
(no inverno já chegaram  
a registar-se -89,2 °C...)  
Na ilha Rei Jorge, a maior do 
arquipélago das Shetland  
do Sul, existem bases científicas 
de nove países. As alterações 
climáticas são o denominador 
comum muitos dos projetos de 
investigação.
Neste imenso laboratório, 
19 cientistas portugueses 
participaram este ano em oito 
projetos, fazendo cartografia 
ou analisando as alterações do 
estado térmico do permafrost (o 
solo congelado).
Desde 2011-2012, o Programa 
Polar Português (Propolar) 
organiza anualmente uma 
campanha antártica, envolvendo 
cientistas nacionais.

«Vamos tentar passar por ali, que tem 
menos gelo», sugere Pedro Ferreira, apon-
tando o caminho.

Ciência e interesses geopolíticos
Antes de partirem de Portugal, foram su-
jeitos a uma bateria de exames médicos, 
receberam formação em primeiros socor-
ros e suporte básico de vida, e tiveram de 
comprar roupa e calçado adequados às 
condições meteorológicas.

Hoje está um dia especialmente vento-
so. «Por vezes é difícil mantermo-nos de 
pé», afiança Pedro Ferreira. Se não estive-
rem protegidas por um bom par luvas, as 
mãos facilmente enregelam e o trabalho 
torna-se penoso. A cada paragem dão uso 
ao martelo que bate certeiro na rocha. De-
pois examinam cuidadosamente as amos-
tras.

A terra de origem vulcânica que pisamos 
nem sempre esteve rodeada de mar por 
todos os lados. «Somente há cerca de 4 mi-
lhões de anos, com a abertura de um peque-
no estreito, designado Estreito de Brans-
field, é que se separou da parte da Península 
Antártica e se tornou uma ilha», explica en-
tusiasmado o investigador de 48 anos, espe-
cializado em geoquímica de rochas vulcâ-
nicas. A paisagem é agreste com elevações 
rochosas, em tons cinza-escuro entrecor- FO
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tados de longe a longe por algum verde dos 
líquenes e musgos que crescem nas zonas 
livres de gelo, junto à linha de costa.

Patrícia Azinhaga, de 37 anos, vai tiran-
do fotografias, para documentar o traba-
lho. Já foi monitora de desportos ao ar 
livre e professora do ensino secundário, 
mas optou por dedicar-se à investigação 
e apresenta-se como «uma apaixonada 
pelas regiões polares e pela divulgação e 
educação científica».

Este é um dos mais movimentados lo-
cais da Antártida. Há dias em que a azáfa-
ma junto à baía da Península de Fildes é 
intensa: navios que vêm de outros pontos 
do continente gelado, barcos a chegar com 
pessoal e equipamento vindos de outros 
locais da ilha, helicópteros, aviões a aterrar 
ou a descolar no aeródromo Teniente Ro-
dolfo Marsh Martin, veículos com rodas de 
lagarta para poderem atravessar caminhos 
de pedras, neve e lama. Num território com 
1 150 km2 (uma vez e meia a ilha de São Mi-
guel, nos Açores), 98 km2 dos quais livres 
de gelo, há bases científicas de nove países: 
Argentina, Brasil, Chile, China, Coreia do 
Sul, Peru, Polónia, Rússia e Uruguai. 

Além das estações científicas, há bases 
da Força Aérea e da Marinha do Chile e um 
conjunto de casas, a Villa Las Estrellas, 
onde vivem cerca de 70 pessoas (funcio-
nários e militares chilenos, e as respetivas 
famílias). Há uma escola para meia dúzia 
de crianças (de férias durante os meses de 
verão), um posto médico e uma sucursal 
dos correios do Chile, que é mais uma afir-
mação geopolítica do país sul-americano 
no território que os chilenos chamam An-
tártida Chilena. Neste mundo à parte, há 
ainda duas igrejas: uma católica, na Villa 
Las Estrellas, e outra ortodoxa, junto à 
base russa Bellingshausen.

De acordo com o Tratado da Antártida, 
que entrou em vigor em 1961, a área a sul 
do paralelo 60º S pertence a toda a Huma-
nidade e deverá ser usada apenas para fins 
pacíficos e para investigação científica, em 
regime de cooperação internacional. Mas 
a presença de pessoal militar em bases 
científicas não deixa de ser um sinal de que 
o interesse de muitos países nesta região 
do globo não se cinge à ciência, tendo ori-
gem em reclamações territoriais e inte-

resses na exploração futura de recursos 
minerais, atualmente proibida.

Uma questão a que Portugal se tem 
mantido alheio. Desde 2011-2012, o Pro-
grama Polar Português (Propolar) orga-
niza anualmente uma campanha antártica 
com convocatórias abertas à comunidade 
científica nacional.   

«De uma forma que está de acordo com 
as capacidades do País, estamos a conse-
guir fazer um programa que tem os pés 
bem assentes na terra e com um impac-
to científico transversal a várias áreas», 
realça Gonçalo Vieira, coordenador do 
Propolar. Este ano não rumou a sul, mas 
o investigador do Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território da Universi-

A ÁREA A SUL DO 
PARALELO 60º S 
PERTENCE A TODA 
A HUMANIDADE 
E SÓ PODE SER 
USADA COM FINS 
CIENTÍFICOS

As consequências do aquecimento 
global já não são apenas teóricas – 
estão à vista, com grandes zonas do 
continente branco a ficarem negras, 
com o solo vulcânico à vista
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A GRANDE REPORTAGEM SIC/VISÃO 
«LABORATÓRIO ANTÁRTIDA» SERÁ  
EMITIDA NA QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO, 
NO JORNAL DA NOITE DA SIC. VERSÃO 
INTERATIVA EM VISAO.SAPO.PT

dade de Lisboa é dos cientistas portu-
gueses que melhor conhece a Antártida, 
onde já esteve sete vezes. 

Na última temporada, na 4.ª Campa-
nha Antártica Portuguesa, estiveram 
no terreno, em momentos e locais dife-
rentes, oito projetos de instituições na-
cionais e 19 investigadores, incluindo 
Pedro Ferreira e Patrícia Azinhaga, que 
ficaram alojados na base chilena Pro-
fessor Julio Escudero, juntamente com 
cientistas do Chile, Brasil, Colômbia, 
Espanha e Venezuela.

Clima no centro das atenções  
Os objetivos do projeto português 
Geoperm são a realização de um mapa 
geológico detalhado da Meseta Norte e 
a recolha de um conjunto de amostras 
de rocha para análise. Com o trabalho 
de campo pretendem contribuir para 
outros projetos em curso, como o da 
investigação do estado térmico do per-
mafrost (o solo congelado) na região.  

Os solos gelados são muito sensíveis 
ao aumento da temperatura e a Penínsu-
la Antártica é uma das regiões do planeta 
onde as alterações climáticas se estão a 
fazer sentir de forma mais rápida e pro-
funda, com um aumento da temperatura 
média anual do ar de 2,5ºC entre 1950 
e o ano 2000. As alterações climáticas 
são, por isso, um denominador comum a 
muitos dos projetos de investigação que 
estão a ser aqui desenvolvidos.

A lancha Isabel navega veloz em di-
reção ao lado leste do glaciar Collins, 
onde, num outro dia, iremos encontrar 
a equipa brasileira do projeto Micros-
fera a recolher amostras de solo com a 
ajuda de um grupo de professores e alu-
nos chilenos premiados num concurso 
escolar sobre a Antártida.

O glaciar Collins, que cobre a maior 
parte da ilha Rei Jorge, já recuou 1,7 qui-
lómetros nos últimos 60 anos. «Estamos 
perdendo muita quantidade de gelo», 
alerta Emanuele Kuhn, que há oito anos 
participa regularmente em expedições 
do programa antártico brasileiro. A in-
vestigadora da Universidade de São 
Paulo estuda os micróbios que vivem na 
criosfera e o que acontece quando essas 
comunidades microbianas são expostas 
ao ar com o recuo dos glaciares.

O degelo altera o ambiente em que vi-
vem os micro-organismos. Expostos ao 
ar, libertam para a atmosfera gases com 

efeito de estufa, como o metano. Num 
círculo vicioso, o aumento da tempera-
tura potencia o degelo –  e o degelo pode 
potenciar o aumento da temperatura.

Paris à vista  
O degelo também é ponto de partida 
da investigação de Claudia Aracena, da 
Universidade Austral do Chile. A bió-
loga marinha procura saber como rea-
gem à água menos salgada, devido ao 
derretimento dos glaciares, as plantas 
minúsculas que estão na base da cadeia 
alimentar no oceano. No limite, qual-
quer problema que afete as microalgas 
marinhas pode vir a refletir-se na quan-
tidade de peixe disponível para o resto 
da cadeia alimentar, incluindo para o 
Homem. E para Claudia Aracena, a An-
tártida é o «laboratório ideal» para os 
cientistas que, como ela, se interessam 
por estudar a mudança climática.

De regresso à base Professor Julio Es-
cudero, após mais um longo dia de tra-
balho de campo, Pedro Ferreira e Patrí-
cia Azinhaga trocam experiências com 
Claudia Aracena, que no dia seguinte 
vai sair de madrugada, na lancha Isabel, 
para recolher amostras de água do mar 
que usará numa experiência de incuba-
ção de fitoplâncton marinho.

No ano em que as atenções se viram 
para Paris – a cidade que irá acolher a 
próxima Cimeira do Clima, em dezem-
bro –, os investigadores que pesquisam 
na Antártida esperam que se alcance 
um acordo internacional com medidas 
concretas para minimizar as conse-
quências mais gravosas das alterações 
climáticas. Porque as mudanças am-
bientais que os cientistas têm regista-
do não são previsões futuristas. Estão a 
acontecer, perante os seus olhos. 

Recolha de rochas para o projeto nacional Geoperm

Patrícia Azinhaga, da Universidade de Coimbra

Vista da base chilena Prof. Julio Escudero

Os militares prestam apoio logístico aos cientistas

Missão portuguesa
Pelo quarto ano consecutivo, a missão Po-
lar portuguesa (Propolar) levou cientistas 
à Antártida. Estiveram no terreno, em mo-
mentos e locais diferentes, oito projetos de 
instituições nacionais e 19 investigadores

PARIS ACOLHE A 
PRÓXIMA CIMEIRA 
DO CLIMA. OS 
LÍDERES MUNDIAIS 
TERÃO DE OLHAR 
PARA A ANTÁRTIDA 
COM PREOCUPAÇÃO 
REDOBRADA


