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NORTH EAST PASSAGE: THE 
NORTHERN SEA ROUTE 
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Els principals exploradors del segle XVIII van ser James Knight, Christopher Middleton, Samuel Hearne, James Cook, 
Alexander Mackenzie, i George Vancouver. En 1800, els seus descobriments van demostrar concloentment que no existia 
cap passatge del Nord-oest navegable pels vaixells que estigués en les latituds temperades entre l'oceà Pacífic i l'oceà 
Atlántico. 
Amèrica va seguir sent un enorme escull per a la navegació cap a Àsia fins a 1914, quan finalment es va inaugurar el Canal 
de Panamà. 

Mapa alemany de 1888 que 
mostra la ruta proposada per 
al canal de Panamà i la ruta 
alternativa del canal de 
Nicaragua 
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El canal de Panamà és una via de navegació interoceànica entre el mar Carib i l'oceà Pacífic que travessa l'istme de Panamà 
en el seu punt més estret, la longitud és de 82 km. 
Considerat com una de les grans obres de l'enginyeria mundial del segle XX, el canal funciona a través de rescloses a cada 
extrem que eleven els vaixells fins al llac Gatún, un llac artificial creat per reduir la quantitat de treball requerit per a 
l'excavació de la cadena, a 26 metres sobre el nivell del mar, per després descendir fins al nivell del Pacífic o l'Atlàntic. Abans 
de la seva obertura, els passos naturals utilitzats entre els oceans Atlàntic i Pacífic eren l'estret de Magallanes i el cap 
d'Hornos, situats a l'extrem austral de Xile. 

Inauguració 15 d’agost 1914 
Ampliació agost 2016 
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El canal de Suez és un canal navegable situat a Egipte que uneix el mar Mediterrani amb el mar Roig. El canal va convertir a 
la regió del Sinaí en una nova península, constituint la frontera entre els continents d'Àfrica i Àsia. La seva longitud és de 
163 km entre Port Said (en la ribera mediterrània) i Suez (a la costa del mar Roig). Permet escurçar la ruta del comerç 
marítim entre Europa i el sud d'Àsia, ja que evita haver d'envoltar el continent africà. 

Inauguració 17 de noviembre de 1869  
Ferdinand Lesseps 
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Sir John Franklin (Spilsby, Lincolnshire 15 
d'abril de 1786 - prop de illa del Rei Guillem 
11 de juny de 1847) va ser un capità de la 
Royal Navy i explorador de l'àrtic britànic. Ell 
i tots els membres de la seva expedició van 
morir en l'àrtic canadenc mentre pretenien 
trobar el Pas del Nord-oest. El destí corregut 
per aquesta expedició va ser un misteri 
sense resoldre fins a dotze anys després de 
la seva desaparició. 
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Franklin seguia obsessionat per trobar el Pas del Nord-oest. Va aconseguir l'almirallat britànic el finançament necessari per 
a l'expedició, partint al maig de 1845 amb 128 homes i dos vaixells, el HMS Erebus i el HMS Terror. Mai tornarien. 

Al juny de 1847 va morir el capità Franklin i un any més tard la resta dels supervivents van decidir caminar, amb fatal 
desenllaç, cap al continent canadenc. Però, quines van ser les raons per les que cap dels 129 exploradors va sobreviure? La 
fam, la hipotèrmia i pneumònia, la tuberculosi, escorbut, l'enverinament per plom (provinent de les soldadures de les 
llaunes de conserves i de les conduccions del sistema d'aigua potable dels vaixells). Tot va poder contribuir al veritable 
motiu de la mort de la major part de la tripulació: la malaltia d'Addison. 
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L'expedició Fram (1893-
1896), va ser un intent de 
l'explorador noruec Fridtjof 
Nansen d'arribar al Pol Nord 
geogràfic aprofitant la deriva 
del gel del corrent natural 
est-oest de l'oceà Àrtic 
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FRAM i el seu generador   Fredrik Hjalmar Johansen   
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Nansen (zweiter 
von links) und 
Johansen (zweiter 
von rechts) beim 
Aufbruch zum 
Marsch Richtung 
Nordpol am 
14. März 1895 
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2016 Rècord en emissions de gasos d'efecte hivernacle NOOA (Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA) 
Un augment de la concentració dels gasos d'efecte hivernacle, inclosos el diòxid de carboni (CO2), el metà i l'òxid de 
nitrogen, va suposar els valors màxims que s'havien registrat mai. 
La concentració atmosfèrica mitjana anual de CO2 a escala global va ser de 402,9 parts per milió (ppm), que supera els 
400 ppm per primera vegada en el registre modern de la mesura atmosfèrica. Un valor de 3,5 ppm més elevat respecte 
al 2015, que és l'increment anual més gran observat en 58 anys. 
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Rècord de temperatura global de la superfície terrestre i marina 
La temperatura superficial dels mars i oceans del planeta també va batre rècords el 2016: la tendència més recent de la 
temperatura global de la superfície del mar per al segle actual (2000-2016) de +1,62 °C per segle és molt més gran que la 
tendència d'escalfament a llarg termini (1950-2016) de +1 °C per segle.  
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El pas del Nord-oest és el nom amb què es coneix la ruta marítima que voreja Amèrica del Nord pel nord, travessant 
l'oceà Àrtic i connectant l'estret de Davis i l'estret de Bering, o el que és el mateix, l'oceà Atlàntic i l'oceà Pacífic. 
Algunes estimacions assenyalen que el trajecte pot arribar a ser navegable aproximadament l'any 2020 i, de ser cert, 
disminuiria considerablement el trajecte marítim entre Europa i Àsia, convertint-se en una ruta alternativa a les del Canal 
de Panamà i el Canal de Suez: actualment el trajecte Londres-Osaka suposa 23.300 km per Panamà i 21 200 km per Suez: 
pel Pas del Nord-oest quedaria reduït a només 15 700 km. 
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Danish firm Maersk announced it has sent a new ship loaded with a reinforced hull and a capacity of 3,600 containers into the 
polar sea for the first time. The container Vessel, dubbed Venta Maersk, will travel between St Petersburg and Vladivostok over 
the top of Russia (set. 2018) 
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Vaixells trencaglaç 
Són vaixells dissenyats per navegar per mars gelats, capaços de trencar gruixudes capes de gel. Els trencaglaç permeten el 
trànsit de mercaderies per les rutes marítimes, fins i tot durant els hiverns més freds. Els primers trencaglaç van ser construïts 
a finals del segle XIX. Fins a finals de la dècada dels anys 60, el desenvolupament dels trencaglaç es basava en prova i error, 
això feia que moltes innovacions tecnològiques s'avaluaran quan el vaixell estava en plena tasca en alta mar. 
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Pas del Nord-est 
 
És una ruta de navegació que uneix l'oceà Atlàntic amb l'oceà Pacífic tot seguint la costa septentrional de Rússia. La major 
part de la ruta es troba en aigües de l'Àrtic i algunes parts només estan lliures de gel durant dos mesos l'any. Coneguda fins a 
principis del segle xx com a Pas del Nord-est, en l'actualitat és més usat el nom de la ruta en rus, especialment per les seves 
sigles en anglès, NSR («Northern Sea Route» 
 
 
ENTRE TOTES LES DRECERES que passen per l’Àrtic, la més prometedora és la ruta marítima del nord -també anomenada pas 
del nord-est- que uneix l’Atlàntic amb el Pacífic al llarg de les costes de Rússia. La major part es troba en aigües de l’Àrtic i el 
progressiu aprimament de la capa de gel està fent que sigui fàcilment transitable entre tres i quatre mesos l’any, normalment, 
des de finals de juliol fins al novembre -el setembre és el millor mes per a la navegació 
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Pas del Nord-est 
 
L’ESCALFAMENT GLOBAL està ampliant cada vegada més les possibilitats de navegació a l’oceà Àrtic. Un somni que 
exploradors i mariners havien cobejat durant segles, però que la gruixuda capa de gel que cobreix aquesta regió sempre havia 
fet impossible. Ara, el progressiu desglaç del gel polar fa que cada any s’incrementi una mica més el temps en què aquests 
passos estan oberts al trànsit, i augmenta el nombre de vaixells que s’interessen per utilitzar aquest camí.  
 
L’Àrtic escurça considerablement les distàncies entre Europa, Amèrica del Nord i Àsia. El viatge entre Xangai (Xina) i 
Rotterdam (Països Baixos), per exemple, recorre unes 8.046 milles nàutiques, un 24% menys que si es passa pel canal de Suez, 
que actualment és la ruta més utilitzada. L’estalvi encara és més gran si es parteix de Yokohama, al Japó, des d’on la distància 
amb el port més gran d’Europa és d’unes 7.010 milles nàutiques, gairebé un 40% menys que pel canal de Suez.  
 
Davant d’aquest escenari, els experts plantegen la possibilitat que les noves rutes nascudes del desglaç puguin convertir-se en 
una alternativa real a Suez i Panamà, els dos grans canals pels quals passa la major part del comerç intercontinental. El fet que 
hi hagi menys distància permetria als vaixells fer el viatge en molt menys temps i sense haver de gastar tant de combustible. 


