
A expedição de Scott à Antárctida
dá pistas do clima dessa época
Amostras de cianobactérias recolhidas pelo britânico Robert Scott na sua primeira expedição à Antárctida
foram reanalisadas e podem ser importantes para perceber o impacto das alterações climáticas

Alterações climáticas
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Cianobactérias apanhadas na plataforma de gelo de McMurdo (Antárctida) pela primeira expedição de Scott; a cientista Arme Jungblut

O explorador britânico Robert Fal-

con Scott foi um dos primeiros a
aventurar-se pelos terrenos então
desconhecidos da Antárctida - lide-
rou duas expedições ao continente

gelado e acabou por morrer numa
delas. Agora, as amostras de cia-
nobactérias (bactérias fotossintéti-
cas, também conhecidas por "algas
verde-azuladas") que recolheu na
sua primeira expedição, entre 1901

e 1904, voltaram a ser analisadas à
luz da ciência actual para avaliar se

já existiam cianotoxinas numa altura
em que a Antárctida ainda não sentia

os efeitos da presença humana, do
buraco do ozono e do aumento das

temperaturas - ao contrário do que
acontece hoje.

Os cientistas queriam ter uma
base de referência para saber de

que forma é que estes microorga-
nismos reagem às mudanças am-
bientais. "As amostras do capitão

Scott são as mais antigas de que nos
lembramos", conta ao PÚBLICO a
coordenadora do estudo, Arme Jun-
gblut, do Museu de História Natu-
ral de Londres. Mais de cem anos
depois, os novos resultados foram
publicados na revista European Jour-
nal ofPhycology. Esta análise, diz
Arme Jungblut, é importante para
determinar os efeitos das alterações
climáticas não só nos últimos cem
anos mas também no futuro.

A equipa que estudou as amostras
centenárias de cianobactérias (guar-
dadas no Museu de História Natural
londrino) da expedição do capitão
Scott "descobriu que elas fornecem
uma base de referência essencial pa-
ra os níveis de cianotoxinas na água
doce na Antárctida presentes antes
da actividade humana". 0 objectivo
do estudo era precisamente avaliar

seja havia cianotoxinas nas amostras
recolhidas por Scott - e descobriram

que sim, existiam, numa quantidade
"semelhante" à que ocorre hoje.

As cianobactérias produzem cia-

notoxinas, substâncias tóxicas que
podem "ter impacto na saúde hu-
mana e animal e na ecologia de água
doce". Mas, como diz Jungblut, "as

funções das cianotoxinas ainda não
são bem conhecidas".

Para a cientista, as novas conclu-
sões mostram o impacto do "legado
científico" de Scott - não só em rela-

ção ao passado, mas também com in-

formação pertinente para o presente
e o futuro. A sua expedição foi uma
das primeiras na Antárctida e pôs
a descoberto conhecimentos úteis
nos campos da biologia, zoologia,
meteorologia e geologia. Segundo o
comunicado sobre o trabalho, "é pro-
vável" que venham a ser feitas mais
descobertas a partir das amostras re-
colhidas na expedição de Scott.

A Antárctida tem 70% das reser-



vas de água doce e uma "biologia
rica e diversificada". O estudo ain-
da frisa que é das zonas que serão
mais afectadas pelo aumento glo-
bal das temperaturas, daí que seja
importante "identificar e prever as

respostas biológicas às mudanças
ambientais" - e isso é possível com
os registos mais antigos, que servem
de referência.

O segundo no Pólo Sul
A primeira expedição de Scott, entre
1901 e 1904 e chamada Discovery,
tinha como principal objectivo a re-

alização de trabalhos científicos e a

exploração geográfica do continente

que, à data, era praticamente desco-
nhecido. Mas chegar ao Pólo Sul era
o último grande desafio da explora-
ção humana naquela época, e os ex-

ploradores da Discovery não ficaram
indiferentes ao impulso: tentaram lá

chegar, sem sucesso. Ainda que es-

tas amostras tenham sido recolhidas
nessa expedição, não foi por ela que
Scott mais ficou conhecido.

O objectivo da sua segunda e trági-
ca expedição Terra Nova, entre 1910

e 1913, era alcançar o Pólo Sul. Quan-
do a equipa de Scott conseguiu, por
fim, atingir o tão almejado destino,
em Janeiro de 1912, apercebeu-se de

que uma expedição norueguesa, co-
mandada por Roald Amudsen e que
tinha chegado ao continente gelado a

bordo do Fram, já lá tinha estado 33
dias antes. "É uma decepção tremen-
da", escrevia Scott no seu diário. Am-
bos os navios (o norueguês Fram e o
britânico Terra Nova) tinham passado
pelo Funchal, na Madeira.

Vencidos e cansados, os cinco bri-

tânicos que se tinham aventurado
até ao coração da Antárctida (Hen-
ry Bowers, Edward Wilson, Edgar
Evans, Lawrence Oates e Robert
Scott) —já sem cães, trenós e cavalos

que ajudavam a carregar os manti-
mentos - começaram a jornada de

regresso ao acampamento de base.
Ficava a mais de 1500 quilómetros.
Os cinco homens foram sucumbin-
do, um a um, às condições extremas
da Antárctida: Evans morreu logo
em Fevereiro; Oates acabou por
desaparecer durante uma tempes-
tade no início de Março, por saber

que estava a atrasar os seus colegas.
"Sabíamos que o pobre Oates esta-
va a caminhar para a sua morte e,
ainda que o tentássemos dissuadir,
sabíamos que era um acto de um ho-
mem corajoso", escreveu Scott no
seu diário. Os outros três, incluindo
Scott, morreram de fome, exaustão
e frio intenso em Março, a apenas
18 quilómetros do sítio onde tinham
mantimentos guardados.

O capitão Robert Scott foi inicial-
mente considerado um herói nacio-
nal, mas a sua reputação acabou por
cair em desgraça: foi acusado de ter
a mania das grandezas e de ter sido o

responsável pela morte dos compa-
nheiros de expedição. A tripulação
britânica foi também acusada de não
estar tão bem preparada para as con-

dições extremas da Antárctida quan-
to os seus rivais noruegueses.

As últimas palavras de Scott fo-
ram escritas a 29 de Março: "É uma
pena, mas não acredito que consiga
escrever mais. Pelo amor de Deus,
zelem pelo nosso povo." Oito meses

depois um grupo de exploradores

encontrou a tenda com os corpos de

Wilson, Bowers e Scott soterrados
pela neve.
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Quantas bases tem
a Europa nos põlos?

A
partir de agora há uma
base de dados acessível
a todos sobre as bases
científicas que a Europa

tem na Antárctida e no Árctico.
Criada pelo European Polar
Boa rd e pelo consórcio europeu
PolarNet, estão compiladas 65

estações científicas, bem como
os navios e aviões disponíveis.
Liderado por Gonçalo Vieira

(Universidade de Lisboa) e

Yves Frenot (Instituto Polar
Francês Paul-Émile Victor),
este inventário pretende ser
uma fonte de informação
para apoiar o planeamento da

investigação no terreno. "É a

primeira vez que se compila
para ambos os pólos a nível

europeu uma base de dados
pesquisáveis e com SIG Web e

que é facilmente actualizável",
diz Gonçalo Vieira. "O objectivo
é gerir melhor as infra-
estruturas polares europeias e

aproveitar melhor os recursos.
É também uma forma de
mostrar ao público o que
existe." Teresa Firmino


