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Eixo: Geotecnologias e modelagem aplicada aos estudos ambientais
Resumo
Este artigo investiga a relação da variação da elevação de linha de frente e área das geleiras no
Monte Melimoyu com a variabilidade nos dados meteorológicos, no período 1950-2017. Aqui, nós
estimamos as variações nas cacterísticas geomorfométricas utilizando dados do ASTER-GDEM
v.2, do Sentinel-2, do GLIMS de Idalino et al. (2018). Foram analisados dados de precipitação das
estações meteorológicas de La Junta (43°58'S - 72°25' O) e Puerto Aysén Ad (45°23'S – 72°39'O),
e dados de reanálise de temperatura de Delaware. As geleiras tiveram uma tendência à perda de
área, com destaque para as geleiras 10, 12, 4, 11 e 15 (entre 65% a 44%). As geleiras 10, 11, 13, 7
e 12 apresentam maior variação de elevação da linha de frente (entre 74 m e 570 m). As tendências
à condições mais secas e quentes estão relacionadas à variação das geleiras, e os contrastes entre as
mesmas estão relacionados às diferenças geomorfométricas, como a declividade.
Palavras chave: Mudança climática; Variação glacial; Análise multi-temporal; Patagônia Norte

chilena.
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1. Introdução
Na região Chilena e Argentina dos Andes são evidenciadas mudanças nas geleiras,
como balanço negativo de massa, com a retração glacial e diminuição de volume (Casassa et
al., 2007; IPCC, 2013; Rabatel et al., 2013; Pellicciotti et al., 2014; Mernild et al., 2015).
Embora o clima seja o fator preponderante no regime térmico também há influência
da topografia, que por sua vez também influencia no padrão local de precipitação
(Sanches, 2013). A declividade no setor frontal das geleiras pode ser um fator determinante no
processo de ablação, o que pode influenciar em uma maior velocidade de deslizamento basal
(Paterson, 1999).
Este artigo objetiva investigar a relação da variação da elevação de linha de frente da
área das geleiras no Monte Melimoyu (44º5’S, 72º51’W), com a variabilidade da precipitação
média anual e temperatura média anual no período 1950-2017. O artigo analisa os contrastes
entre as variações de elevação de linha de frente das geleiras a partir das diferenças de
declividade.
1.1. Área de estudo

O Monte Melimoyu, localizado a 44°5'S – 72° 51'W, corresponde a um estratovulcão
com aproximadamente 9,65 km de diâmetro, com 52,14 km² de área glacial (Idalino et al. 2018)
e uma cratera do tipo caldeira coberta de gelo (Figura 1). Está situado a 21 km de distância da
costa leste do Pacífico Sul, entre os rios Palena e Moraleda, onde o degelo escoa para os fiordes
em contato com o oceano.
As geleiras do Monte Melimoyu são classificadas como geleiras de montanha, que se
caracterizam por qualquer geleira que flui entre as paredes de um vale de montanha, refletindo
as principais feições da topografia subglacial (Simões, 2004; Christopherson & Birkeland,
2017). Por consequência da própria capacidade erosiva do seu corpo de gelo e também
deposicional, na área está presente uma Geleira Rochosa (Figura 1), que foram reconhecidas
pela estrutura de fluxo característica e cobertura superficial de detritos (Ferrando, 2017).
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Figura 1. Localização do Monte Melimoyu. Imagem do Sentinel-2 com RGB (8-4-3), falsa cor.

Segundo Köppen (1936) o clima da região de Aisén é classificado como Cfc, de
regiões oceânicas e marítimas e das regiões costeiras ocidentais do continente, onde o clima é
temperado úmido sem estação seca com verão curto e ameno. O centro-sul do Chile (onde se
encontra a área de estudo) apresenta um ciclo anual de precipitação com valores máximos no
inverno e mínimos no verão, apresentando maior homogeneidade ao longo do ano na parte mais
austral (Reboita et al., 2010).
2. Materiais e métodos
Para a execução da metodologia foram utilizados o MDE ASTER-GDEM v.2 (2011),
uma cena do Sentinel 2 – MSI, LC1 (17/03/2017), dados de área das geleiras em formato
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shapefile do Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS, 2015), para os anos de 1970,
1986 e 2000, e de Idalino et al. (2018) para 2017. Foi escolhido o sistema de projeção UTM,
fuso 18S – Datum WGS 1984 como padrão para os dados deste trabalho. A detecção da variação
da elevação da linha de frente foi estimada a partir dos valores das cotas de elevação mínima
das geleiras, avaliada com o ASTER-GDEM v.2 e os dados de área do GLIMS. Os dados foram
processados no software ArcGis, versão 10.3.1 (by ESRI®).
Para as análises meteorológicas, foi utilizada a série de dados de precipitação média
anual da região a partir dos dados das estações de La Junta (43°58'S - 72°25' O) e Puerto Aisén
Ad. (45°23'S – 72°39'O) entre 1950-2017. As análises das médias anuais de temperatura
superficial do ar foram realizadas com os dados de reanálise de Delaware, no período de
1948-2017, realizada com os softwares Matworks® Matlab 2012R e Microsoft® Excel 2013.
A comparação entre as médias anuais dos dados de temperatura superficial do ar, e de
precipitação com a variação de área total nos períodos de 1970, 1986, 2000 e 2017 foi realizada
através da análise das tendências lineares entre os dados e de testes de r².
3. Resultados e discussões
A área total coberta por gelo (16 geleiras) do Monte Melimoyu em 1970 era de 80,97
km² e de 52,14 km² em 2017. Em relação ao total de área coberta por gelo em 1970, a geleira
13 mostrou área nos setores representados pelas classes de 175-200 m, 201-400 m, e na classe
de 401-600 m, juntamente com as geleiras 6, 7 e 16 (Tabela 1), apresentando alterações em
2017. As geleiras 13 e 16 apresentaram área nos setores representados pelas classes de 601-800
m, enquanto que as geleiras 6 e 7 apresentaram área nos setores representados pelas classes de
801-1000 m. O comportamento de retração apresentado vai ao encontro dos resultados
encontrados para outras áreas da Patagônia por Aniya (2007), Möller et al. (2007), Masiokas et
al. (2008), Lopez et al. (2010), Garreaud et al. (2013), Schaefer et al. (2013) e Pellicciotti et al.
(2014).
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As variações das cotas mínimas de elevação são produto do processo de retração
frontal experimentado por todas as geleiras entre 1970–2017, apresentado por Idalino et al.
(2018), o que resultou na perda de área total nestas classes, não restando mais áreas de geleiras
nas classes de elevações de 175-200 m, 201-400 m e 401-600 m em 2017 (Tabela 1).
Geleira
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mínima Mínima
em 1970 em 2017
639
1149
763
702
610
449
521
599
846
642
805
676
175
1002
802
427

737
1295
891
962
802
854
998
987
1168
1387
1375
1144
700
1180
1080
670

Tabela 1. Variação da elevação da linha de frente das geleiras.

Os dados de reanálise de Delaware mostraram uma temperatura média de 9,87ºC para
o período de 1948-2017, e uma tendência de aumento da temperatura (Figura 2). A média entre
1948 e 1960 foi de 8,25ºC, subindo para 8,88ºC entre 1960 e 1970 (Figura 2). A média das
temperaturas teve um aumento de 1,49ºC entre 1970 e 1986, subindo para 10,37ºC (Figura 2),
seguido de um aumento de 0,16ºC na média entre 1986 e 2000, de 10,53ºC, e de 0,04ºC entre
2000 e 2017, alcançando a marca de 10,57ºC na temperatura média deste período (Figura 2).
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Figura 2. Gráfico de médias anuais da temperatura superficial do ar, a partir dos dados de reanálise de Delaware.
Disponível em: http://climate.geog.udel.edu/. Acesso em 13/12/2018

A série temporal apresenta uma precipitação média de 2359 mm, e uma tendência
linear decrescente, com uma diminuição da precipitação de -18 mm por ano entre 1950 e 2017,
(Figura 3). A média entre 1950 e 1960 foi de 3196 mm, diminuindo para 3135 mm entre 1960
e 1970 (Figura 3). Os valores de média da precipitação diminuíram em cerca 630 mm,
comparados ao período anterior, chegando a 2505 mm entre 1970 e 1986 (Figura 3), registrando
a maior diferença entre os dados, continuando com a tendência negativa, alcançando 2294 mm
entre 1986 e 2000, e 2105 mm entre 2000 e 2017 (Figura 3).
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Figura 3. Gráfico da precipitação média anual das estações meteorológicas de La Junta e Puerto Aisén Ad.
Fonte: Explorador Climático (CR)² - http://explorador.cr2.cl. Acesso em 05/04/2018
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A análise da variabilidade meteorológica destas décadas inicias do período de estudo
é relevante, pois o processo de retração foi mais acentuado no período de 1970-1986 (Tabela 2),
o que responde diretamente ao comportamento da atmosfera nas décadas anteriores.
A partir da verificação dessas tendências, as análises estatísticas aplicadas mostram altos
valores de r² entre os dados de variação de área total com a variação da temperatura média, de
0,9 e com a variação de precipitação média, de 0,92 nos períodos de 1970-1986, 1986-2000 e
2000-2017.
Período
1970
1986
2000
2017

Área
80,98
62,33
58,39
52,14

Tabela 2. Área total por período de análise. Fonte: GLIMS, 2015 e Idalino et al. (2019).

Apesar das pequenas séries de dados e suas visíveis tendências dos dados
apresentados, os resultados evidenciam a relação entre a variabilidade dos dados
meteorológicos e a variação de área experimentada pelas geleiras do Monte Melimoyu entre
1970 a 2017. O comportamento de retração das geleiras pode estar relacionado à tendência dos
dados de precipitação e temperatura dos anos e décadas anteriores a esta, entre outros aspectos.
Em termos de declividade, as classes que continham maior número de área total em
1970 foram as de 8-20º e 20-45º, com 36,78 km² e 32,34 km², totalizando 45,42% e 39,93% da
área total glacial de 80,97 km² (Idalino et al., 2018) (Figura 5). Em 2017, as áreas das classes
de 8-20º e de 20-45º somam 27,61 km² e 19,16 km², totalizando 52,95% e 36,75% da área total
glacial de 52,14 km² (Idalino et al., 2019), continuando como sendo as classes de maior área
total para o período (Figura 5).
Em 1970 as classes de 45-70º e >70º de declividade apresentavam os menores valores de
área, com 3,20 km² e 0,014 km² de área total (Figura 5). Em 2017, a classe de 45-70º apresenta
0,28 km² (0,55%) de área total, e nenhuma geleira apresentou valores de área na classe de >70º
no ano de 2017 (Figura 5).
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Figura 6. Declividade das geleiras no Monte Melimoyu em 1970 e 2017. Imagem do Sentinel-2 com RGB 432
cor-verdadeira.

Evidencia-se que a magnitude da resposta de cada geleira na área de estudo às
forçantes pode ser modulada pelos fatores topográficos, como a declividade, a qual pode estar
relacionada à declividade da topografia basal. A declividade proglacial obtida neste estudo,
correspondente a área que se tornou livre de gelo entre 1970 a 2017, pode relevar as
características desta topografia basal no setor próximo à frente da geleira (snout). Aniya &
Enomoto (1986) ressaltam a relevância de entender a tipologia e topografia da zona de ablação
no estudo dos diferentes comportamentos das geleiras na Patagônia Norte.
Avalanchas são especialmente condicionadas a terrenos íngremes. Este processo é
responsável pelo transporte de camadas espessas de neve dessas áreas (Pellicciotti et al., 2014;
Kuhn et al., 1999). A presença de área das geleiras em setores com declividade, principalmente
as iguais ou maior que 70º, pode ter uma alta influencia no processo de retração experimentado
pelas geleiras do Monte Melimoyu. Ainda que o efeito de uma determinada flutuação climática
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no balanço de massa da geleira depende da distribuição área-altitude da geleira (Nesje &
Dahl, 2000).
A geleira rochosa (destacada na Figura 1), identificada por Ferrando (2017) e Idalino
et al. (2018), aparentemente se encontra em um processo de isolamento térmico ocasionado
pela cobertura de detritos, que deriva de uma geleira branca regenerada (Ferrando, 2017), o que
deve estar mantendo a geleira livre das variações apresentadas.
4. Conclusões
Ao analisar as médias dos dados de temperatura e precipitação no período 1970-2017
foram encontradas tendências de aumento nas médias de temperatura superficial anual e
diminuição nas médias de precipitação média anual. Os dados de área total das geleiras
apresentaram uma tendência contínua de diminuição de área percentual em todo o período. As
tendências de condições mais secas e quentes analisadas no período podem estar diretamente
relacionadas com o comportamento das geleiras analisadas. Estes resultados vão ao encontro
de outros estudos na Patagonia por Masiokas et al. (2008), Schaefer et al. (2013) e Pellicciotti
et al. (2014) sobre as variações das geleiras nas últimas décadas na região.
Coincidindo com estes resultados, as geleiras possuíam, no início do período de
análise, os mais baixos valores de elevação nos setores frontais, bem como áreas frontais em
locais de alta declividade, de maneira que a combinação destes fatores pode explicar os
contrastes entre as variações de elevação de linha de frente e de área de geleiras do Monte
Melimoyu no período de análise. Desta forma, a intensidade da resposta de cada geleira na área
de estudo às forçantes pode ser modulada pelos fatores topográficos, como a declividade, a qual
pode estar relacionada à declividade da topografia basal. Os resultados possibilitaram a
disponibilização de um banco de dados atualizados em SIG, contendo informações relevantes
das características das geleiras do Monte Melimoyu. Os dados podem ser úteis, de forma a
colaborar com monitoramentos futuros sobre as mudanças ambientais de geleiras da região.
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