
Vikings estiveram mesmo na Madeira
Estudo internacional de fósseis do ratinho caseiro na Madeira confirma que presença humana é anterior a 1036

O local não foi escolhido por aca-
so. Cientistas do Museu Ameri-
cano de História Natural (Nova
lorque) e da Universidade de La
Laguna (Canárias), queriam es-
tudar o impacto da invasão de

espécies animais estranhas à
fauna da ilha da Madeira depois
da sua descoberta pelos portu-
gueses, em 1419. Por isso esco-
lheram um dos sítios menos alte-
rados pela colonização humana:
a Ponta de São Lourenço, no
Parque Natural da Madeira.

O objetivo era conhecer me-
lhor a fauna original da ilha e
estabelecer uma cronologia da

primeira presença dessas espé-
cies invasoras, de modo a perce-
ber a magnitude e o timing da

extinção de espécies nativas.
Na Ponta de São Lourenço, a es-
treita faixa de terra que se es-
tende a leste da Madeira, com

pequenas enseadas favoráveis à

ancoragem de barcos, encontra-
ram nas Dunas da Piedade os-
sos antigos do ratinho caseiro,
que recolheram e enviaram pa-
ra datação por Carbono 14 em
laboratório. Os resultados obti-
dos foram inesperados: os os-
sos pertenciam a ratinhos que
viveram à volta do ano de 1036,
sendo a prova mais antiga da

presença destes mamíferos na
Madeira.

O ratinho é uma espécie co-

mensal, isto é, que depende da

presença humana para sobrevi-

ver, e como a ilha está demasia-
do distante das Canárias, de Áfri-
ca ou da Europa para o pequeno
mamífero conseguir atravessar
a nado o Atlântico, ser transpor-
tado acidentalmente por janga-
das naturais (troncos ou ramos
de árvore) ou por pássaros, res-
tava apenas uma explicação pa-
ra a sua presença: os seres hu-
manos chegaram à Madeira an-
tes de 1036, isto é, 400 anos an-
tes da descoberta da Madeira pe-
los portugueses.

"Esta data está dentro da Era
Viking (séculos VIII a XI) e já es-
tá provado desde 2001 que os vi-

kings transportavam acidental-
mente nos seus barcos ratinhos

para os locais por onde passa-
vam", afirma uma equipa de
cientistas num artigo publicado
na revista internacional "Procee-

dings of the Royal Society B".
A equipa, constituída por Juan

Carlos Rando, da Universidade
de La Laguna em Tenerife (Ca-
nárias), Harald Pieper, arqueólo-
go e zoólogo alemão freelancer
que já esteve ligado ao Museu

Arqueológico Estatal de Schles-

wig (Alemanha) e Josep Antoni
Alcover, do Museu Americano
de História Natural e do Institu-
to Mediterrânico de Estudos

Avançados em Esporles (Ilhas
Baleares, Espanha), fizeram es-

cavações na Ponta de São Lou-

renço, no âmbito de um estudo
sobre os quatro arquipélagos da
Macaronésia — Madeira, Aço-
res, Canárias e Cabo Verde.

Os cientistas sublinham que
"as ilhas oceânicas fornecem im-
portantes pistas para o estudo
da evolução, por terem aí ocorri-
do processos de extinção catas-
tróficos depois da chegada de es-

pécies invasoras. E de os seus
biotas (conjunto de seres vivos
dos ecossistemas) incluírem ho-

je uma mistura de fauna invaso-
ra recentemente integrada e de
restos da fauna original".

Ratinho extinguiu dois
terços das aves endémicas

O artigo constata que houve "u-
ma perda impressionante e re-
cente de espécies endémicas na
Madeira, que não tem mamífe-
ros terrestres nativos, à exceção
do morcego". Os ossos de rati-
nho caseiro encontrados aca-
bam por revelar "que pelo me-
nos dois terços das aves endémi-
cas — três espécies de ralídeos,
duas de codornizes, uma de co-

rujas, uma de tordos e uma de

fringilídeos — e duas espécies
não endémicas foram extintas".

Manuel Biscoito, diretor do De-

partamento de Ciência e conser-
vador de vertebrados do Museu
de História Natural do Funchal,
que deu apoio à equipa de cien-
tistas que fez estas descobertas,
afirma que "a invasão do rati-
nho caseiro não ficou certamen-
te restringida àquela zona da
Ponta de São Lourenço, que não
tem qualquer ocupação humana
a não ser o Centro de Interpreta-
ção do Parque Natural da Madei-
ra. Só que a erosão, a agricultu-
ra e a urbanização apagaram
provavelmente vestígios antigos
noutros locais da ilha".

O primeiro artigo sobre acha-
dos deste tipo foi publicado em
1981 na "Bocagiana", a revista
científica multilingue, de difu-
são mundial, editada por aquele
museu. O artigo em alemão era
assinado precisamente por Ha-
rald Pieper, que escreveu na al-
tura que "os restos subfósseis en-
contrados são um dos exemplos
raros da existência de mamífe-
ros terrestres não voadores em
ilhas oceânicas longe dos conti-
nentes (os voadores são os mor-
cegos). Restos subfósseis são res-
tos biológicos cujo processo de

fossilização está incompleto.

Confirmação de análise
genética anterior

Sofia Gabriel, investigadora no
polo do Centro de Estudos do
Ambiente e do Mar da Faculda-
de de Ciências da Universidade
de Lisboa, considera que "a des-
coberta e datação do material ós-

seo atribuído ao ratinho caseiro
na Ponta de São Lourenço veio
confirmar e validar a hipótese,
já levantada pela análise genéti-
ca dos animais que vivem atual-
mente na Madeira, de que a pre-
sença deste mamífero data de
há cerca de 1000 anos, em pie-



no auge da expansão viking".
A bióloga esteve envolvida nu-
ma equipa internacional que
descobriu em novembro de

2013 que a colonização da Ma-
deira pelo ratinho caseiro ficou
a dever-se à passagem dos vi-

kings da Dinamarca pela ilha,
mais de 400 anos antes da che-

gada dos portugueses. A desco-
berta foi feita depois de serem
comparadas mais de mil sequên-
cias de ADN de animais da Ma-
deira, do Continente, do sul e do
norte da Europa.

"É agora categórico que outro

povo terá chegado à Madeira an-
tes dos portugueses", assinala
Sofia Gabriel. Estando a chega-
da dos animais estreitamente as-
sociada à chegada do homem, o

elo previamente detetado e ines-

perado com o Norte da Europa,
através das sequências de ADN
dos ratinhos, é assim reforça-
do". A bióloga acrescenta que "a

publicação do artigo na revista

"Proceedings of the Royal So-

ciety B" adiciona uma peça ful-
cral ao puzzle que é a história da

colonização da Madeira e das

ilhas atlânticas em geral", onde
houve "a necessária mediação
humana no transporte dos pri-
meiros ratinhos colonizadores

por um povo navegador".
VIRGÍLIO AZEVEDO

vazevedo@expresso.impresa.pt

QUATRO PERGUNTAS A

Josep Alcover
Investigador do Museu Americano

de História Natural e líder da equipa

que estudou o ratinho caseiro na Madeira

?A possível presença dos vi-

kings na Madeira, quatro sécu-
los antes da chegada dos portu-
gueses, foi uma surpresa?
? Esta ideia foi avançada inicial-
mente por uma equipa de investi-

gação internacional em 2001 e por
outra equipa em 2009. É uma
questão em aberto há muito tem-

po, não foi uma surpresa para nós.

? No artigo científico sobre esta
descoberta, afirmam que a hipó-
tese da colonização da Madeira
pelo ratinho caseiro, através de

jangadas naturais (troncos ou
ramos de árvore), não pode ser
totalmente excluída. Porquê?
0 Essa hipótese é altamente impro-
vável, mas quem sabe? A minha opi-
nião é que a chegada do ratinho ca-
seiro à Madeira deve ter sido media-
da por seres humanos.

? O artigo diz que os dados reco-
lhidos sugerem, mas não pro-
vam, uma relação entre viagens
viking e presença do ratinho na
ilha. Que dados adicionais serão
necessários para prová-la?
El Encontrámos provas da chega-
da dos ratinhos à ilha 400 anos an-

tes da colonização portuguesa Pa-

ra mim eles chegaram dentro de

um barco, mas isto não está de-
monstrado. Se o barco era um
drakkar viking, um barco irlandês

ou outro tipo de embarcação, não
sabemos. Mesmo sendo um drak-

kar, podia estar à deriva com os tri-
pulantes mortos e ter chegado à
Madeira de forma acidental — per-
mitindo a colonização do ratinho,
mas não dos vikings; ou talvez fos-

se uma visita esporádica para ob-

ter água doce; ou ainda um grupo
só de homens que não colonizou a
ilha porque não havia mulheres.
Devemos ser muito cautelosos nas
conclusões. Para provar aquela re-

lação seria muito útil encontrar res-

tos de um acampamento viking.
? Que mudanças ocorreram
nos ecossistemas da ilha depois
da chegada do ratinho caseiro?
? A ilha era habitada por uma sé-

rie de espécies endémicas de pássa-

ros, várias delas com um estilo de
vida terrestre, como as codornizes

ou os ralídeos. Os ratinhos devem
ter contribuído para a sua extin-

ção através da predação direta dos

ovos e das crias. E passaram a ser
ao mesmo tempo uma nova fonte
de alimento para as corujas, que
assim prosperaram e aumentaram
também a predação dos pequenos
pássaros nativos da Madeira.


