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ICEBERG DO TAMANHO DE MANHATTAN 
SEPAROU-SE DA ANTÁRTIDA  

O glaciar Pine Island está “a recuar e emagre-
cer”, diz Simon Gascoin, especialista do Centro 
Nacional de Estudos Científicos francês. Ao 
longo dos últimos 27 anos, as águas por baixo 
do glaciar aqueceram 17 graus. (…) 
No início deste mês, a agência espacial euro-
peia ESA alertou que, numa outra área da An-
tártida, a plataforma de gelo Larsen C está a 
ponto de se desprender. (…) 
Se uma barreira de gelo como esta se soltar, o 
fluxo das calotes polares localizadas a seguir a 
ela pode ser acelerado, o que produziria o 
aumento do nível do mar, alertam os especia-
listas da ESA. 
Em dezembro, aviões da NASA descobriram 
numa das calotes polares mais vulneráveis da 
Antártida uma fenda gigante de 112 quilóme-
tros de extensão, cuja aparência aponta para o 
início do colapso desta massa de gelo e a for-
mação de um mega-iceberg de 6500 km2. 
Os climatologistas, oceanógrafos e outros cien-
tistas acreditaram durante muito tempo que as 
mudanças climáticas ameaçavam destruir prin-
cipalmente as reservas setentrionais de gelo da 
Terra — as plataformas de gelo da Gronelândia 
e a calote polar norte. 
Porém, nos últimos anos, essa visão começou a 
mudar, porque os cientistas encontraram evi-
dências de que o primeiro gelo a desapare-
cer será não o do norte, mas algumas das pla-
taformas de gelo da Antártida, que está a ra-
char de dentro para fora, levando a um aumen-
to catastrófico do nível do mar. 
17-02-2017 / ZAP // Sputnik News / www.aeiou.pt 
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As temperaturas elevadas nas águas 
em torno da Antártica foram responsá-
veis pela separação de um bloco de 
gelo do tamanho de Manhattan, reve-
laram cientistas norte-americanos. 
Imagens da Antártida tiradas por satélite em 
janeiro mostram a separação do continente de 
um bloco gigantesco do Glaciar de Pine Island, 
com cerca de 60 km2 – algo um pouco superior 
a 1,5 vezes o tamanho da cidade do Porto. 
Segundo o LiveScience, algumas áreas da su-
perfície gelada da Antártida estão marcadas 
com inúmeras fendas, que podem provocar um 
agravamento desta ruptura. 
O glaciólogo Ian Howat, investigador da Uni-
versidade Estatal de Ohio, considera que esta 
ruptura poderia ser resultado de uma anterior, 
que aconteceu em julho de 2015. Porém, é de 
realçar que o bloco de gelo que então se sepa-
rou do continente era bastante maior: cerca de 
600 km2 – cerca de 6 vezes o tamanho da cida-
de de Lisboa. 
“Uma separação tão rápida parece atípica para 
este glaciar”, diz Howat. Porém, o incidente 
“condiz com uma imagem mais ampla das 
fendas basais no centro da plataforma do gelo 
erodida pelas águas mornas do oceano, o que 
provoca que a plataforma se quebre de dentro 
para fora”, explicou. 
De acordo com o Centro de Informações Nacio-
nal de Neve e Gelo norte-americano, a superfí-
cie do gelo atingiu um nível mínimo de 2,3 
milhões de km². 
 

CIENTISTAS ENCONTRAM VIDA 
ADORMECIDA HÁ MAIS DE 10 MIL ANOS 

EM CRISTAIS GIGANTES 

“Outras pessoas já tinham afirmado ter 
encontrado organismos muito antigos 
ainda vivos, mas, neste caso, todas estas 
criaturas são excepcionais – não são 
parentes próximas de nada que esteja 
nos bancos de dados genéticos conheci-
dos“, (…) 
Encontradas há um século atrás por mi-
neiros que procuravam prata e outros 
metais valiosos, as profundas cavernas de 
Naica são o lugar ideal para o trabalho de 
cientistas interessados em estudar 
os extremófilos – organismos que conse-
guem viver em condições praticamente 
impossíveis. 
O ambiente é bastante quente – as tem-
peraturas variam entre 40°C e 60°C -, 
húmido e ácido. Como não há luz, todas 
as formas de vida existentes ali sobrevi-
vem por meio da quimiossíntese, proces-
so pelo qual extraem a energia de que 
precisam da oxidação dos minerais. 
Os investigadores já tinham identificado 
micróbios a viver nas paredes das caver-
nas – a surpresa foi extrair exemplares 
de dentro dos cristais gigantes. 
Isso foi possível porque estas formações 
pontiagudas de gipsita, que levaram 
milhões de anos para chegar ao tamanho 
actual, não são perfeitas. Há defeitos em 
algumas partes, vazios nos quais fluídos 
acabaram encapsulados. 
Utilizando ferramentas esterilizadas, 
Boston e os seus colegas abriram alguns 
desses espaços e retiraram amostras do 
seu conteúdo. 
O mais surpreendente é que os cientistas 
não só detectaram a presença de bacté-
rias e arqueas, mas tam-
bém conseguiram reanimá-las em labo-
ratório. (…) 
A astrobióloga da NASA está claramente 
interessada na relevância desses achados 
para a busca por vida fora da Terra. (…) 
Para muitos cientistas, se houver vida 
noutro lugar do Sistema Solar, é prová-
vel que ela esteja nos subterrâneos, a 
sobreviver da quimiossíntese, assim co-
mo os micróbios das cavernas de Naica. 
Boston afirma que a sua equipa estava 
prestes a submeter um artigo sobre a 
descoberta a uma relevante publicação 
científica. À conversa com jornalistas, ela 
lamenta o facto de o complexo de cristal 
ter ficado inundado, após a recente 
interrupção dos trabalhos de mineração, 
o que impede um novo acesso. 
“É lindo de chorar lá em baixo! Escrevi 
vários poemas sobre isso”, confessa Bos-
ton. 
19-02-2017 / ZAP / BBC / www.aeiou.pt 

Trata-se de uma descoberta extraordinária num 
lugar incrível. Cientistas extraíram e reviveram 
micróbios que estavam “adormecidos” há milha-
res de anos, dentro dos famosos cristais gigantes 
das cavernas da montanha de Naica, no México. 
Acredita-se que estes organismos ficaram encap-
sulados nas impressionantes formações 
de gipsita (pedra de gesso), durante um período 
que pode variar entre 10 mil e 50 mil anos. 
Para os investigadores, esta é mais uma demons-
tração do poder da vida em adaptar-se e em so-
breviver, mesmo nos ambientes mais hostis. 
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