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Eixo: A climatologia no contexto dos estudos da paisagem e socioambientais
Resumo/
Dados meteorológicos do período de dezembro de 2016 até de dezembro de 2017 coletados
a 5800 m acima do nível do mar (anm) na zona de ablação da geleira Aguas Calientes, nos Andes
ocidentais Sul do Peru foram analisados para avaliar os parâmetros atmosféricas e o balanço de
energia superficial (SEB). A temperatura média do ar foi -4 °C, a umidade relativa média foi 57%,
a velocidade média do vento foi 3,9 m/s e a pressão atmosférica média foi 507,5 hPa. A principal
fonte de energia para o SEB é o saldo da radiação de onda curta (93 W/m2), controlada pelo albedo

ISBN: 978-85-7282-778-2

Página 1

superficial. O saldo da radiação de onda longa (-54 W/m2) é o segundo componente. O fluxo
turbulento de calor latente negativo (-36 W/m2) indica uma forte sublimação, particularmente,
durante as estações do inverno e da primavera. O fluxo turbulento de calor sensível foi negativo e
positivo.
Palavras chave: Calor Latente; Calor Sensível; Albedo; Geleira Aguas Calientes.

1. Introdução
A Cordilheira dos Andes estende-se pela parte ocidental de América do Sul,
abrangendo 99% das geleiras tropicais do todo o mundo, os quais 71% ficam no Peru
(CHEVALLIER et al., 2011). Nesse contexto, o balanço hidrológico nas regiões montanhosas
se define pela interação entre o clima, os sistemas hidrológicos e as geleiras. Os principais rios
nos Andes se formam na cabeceira das bacias hidrográficas, como resultado da precipitação e
ablação da neve e gelo (BARNETT; ADAM; LETTENMAIER, 2005). A água da ablação das
geleiras é aproveitada pela população rural e para as atividades socioeconômicas (3,92 milhões
de usuário doméstico, 2096 km2 de terra irrigadas e 732 MW de energia (BUYTAERT et al.,
2017).
A temperatura do ar nos Andes apresenta uma tendência de aquecimento de 0,23
°C/década (1950-2010) (VUILLE et al., 2015) e a precipitação mostra uma tendências de
redução (HEIDINGER et al., 2018), em consequência as geleiras dos Andes estão sofrendo
acelerado recuo nas últimas décadas. Além das mudanças da temperatura e da precipitação, as
partículas absorventes de luz (e.g., black carbon e poeira) presentes na camada da neve
contribuem para recuo acelerado das geleiras nos Andes (SCHMITT et al., 2015; TORRES et
al., 2018). Porem a contribuição das geleiras Andinas para a hidrologia local é pouco estudada
em termos quantitativos.
Para quantificar essa contribuição, um primeiro passo é compreender o balanço de
energia e massa, a fim de corroborar com o entendimento das mudanças climáticas das geleiras
tropicais. As pesquisas baseadas em hidrogramas e modelos semi-empíricos sugerem que o
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recuo das geleiras nos Andes está mudando o regime de escoamento dos rios em até 30%
(BARAER et al., 2012). Para explicar o recuo acelerado das geleiras nos Andes peruanos é
importante primeiro compreender os principais parâmetros atmosféricas que interagem com o
glacial e avaliar a troca de energia geleira-atmosfera. Por isso, neste estudo analisa-se os
principais parâmetros atmosféricas e avalia-se o balanço de energia superficial (SEB) na geleira
Aguas Calientes. Para calcular o SEB se parametrizaram fisicamente alguns componentes
energéticos.
2. Materiais e Métodos

2.1. Área de estudo
A geleira Aguas Calientes está localizada a 15°18’S 72°34’O, no Nevado Coropuna, na
cordilheira ocidental no sul dos Andes Peruanos, entre 5750 m até 6300 m (Figura 1). A área da geleira
é 2,3 km2 e recuou 20% nos últimos 30 anos (RAMOS, 2017).

Figura 1. Localização da geleira Aguas Calientes. O X representa a localização da estação meteorológica
automática (AWS) e as linhas pretas representam as curvas de nível.
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2.2. Estação meteorológica
Foram usados dados de uma estação meteorológica automática (AWS, sigla em inglês), que
foi instalada em setembro de 2014 pelo Servicio Nacional de Meteorologia y Hidrologia do Peru
(SENAMHI) e a ONG Aedes. A AWS está localizada na zona de ablação da geleira a 5800 m (Figura
1) e é considera a estação de maior elevação da América do Sul.
A AWS está apoiada sobre a superfície e se movimenta com a geleira. A temperatura do ar e
a umidade relativa se medem (Vaisala HMP45C) a 2 m sobre a superfície. A pressão atmosférica se
mede (Vaisala CS106) à mesma altura. A velocidade e direção do vento se mede (Young propeller
05103) a 2.1 m. Um sensor Kipp & Zonen CRN4 mede os 4 componentes da radiação (radiação de onda
curta incidente e refletida, radiação de onda longa incidente e refletida) a 2.1 m da superfície. Para
manter sempre em paralelo os sensores em relação à superfície, se construiu um trípode giroscópio
estabilizador que permite a nivelação dos sensores apesar da inclinação da base da estação durante a
ablação da geleira. Todo os sensores estão programados para coletar dados a cada 30 minutos. O período
de análises é de 22 de dezembro de 2016 até 19 de dezembro de 2017.

2.3. Pré-processamento dos dados e SEB
O pré-processamento dos dados consistiu em: (1) revisão da continuidade da série temporal,
(2) revisão dos valores dentro dos limiares de medida dos sensores, (3) interpolação dos valores não
coletados, aplicando polinômios de primeiro, segundo e terceiro grau, sendo que o polinômio de terceiro
grau foi o que melhor se ajustou. Além disso, para a radiação de onda curta incidente e refletida, se
aplicou um filtro com o ângulo zênital do sol, em que, os valores com ângulos <65° foram conservados,
e uma correção para radiação de onda curta incidente foi feita, devido ao efeito topográfico de inclinação
e direção do terreno segundo método utilizado por Georg et al. (2016). Os ângulos de inclinação e
direção do terreno foram obtidos do modelo de elevação digital do Shuttle Radar Topography Mission
com resolução espacial de 1-arc (STRM, sigla em inglês).
Para calcular o balanço da energia superficial SEB se aplicou a seguinte equação matemática:

SEB  SW  SW   LW   LW  Qsens  Qlat
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Sendo (SW↓) a irradiância de onda curta transmitida para baixo através da atmosfera, (SW↑)
a irradiância de onda curta refletida para cima, (LW↓) a irradiância de onda longa transmitida para baixo,
(LW↑) a irradiância de onda longa emitida e refletida para cima. Não se considerou o fluxo de energia
proveniente das subsuperfície e da precipitação líquida, porque a geleira fica a uma elevada altitude e é
pouco frequente a ocorrência de chuvas.
Os fluxos turbulentos de calor sensível (Qsens) e latente (Qlat) na camada limite planetária da
geleira se parametrizam pelo método aerodinâmico em massa (HUINTJES et al., 2015; OERLEMANS,
2001), conforme as seguintes equações (Eq. 2 e 3).

Qsens  air c pCseu Tair  Tsurf



Qlat  air LE LS Clat u(qair  qsurf )

(Eq. 2)
(Eq. 3)

Sendo (ρair) a densidade do ar, calculado a partir da pressão atmosférica, (cp) a capacidade
específica do calor do ar (1004,67 J/kg K), (u) a velocidade do ar, (Tair) a temperatura do ar a 2 m da
superfície, (Tsurf) a temperatura da superfície calculado a partir da LW↑ (SICART; HOCK; SIX, 2008),
(LE) calor latente de evaporação (2,514 x 106 J/kg), (LS) calor latente de sublimação, (qair) a umidade
específica a 2 m da superfície calculado a partir de RH, Patm e pressão de vapor de saturação da água,
(qsurf) a umidade específica da superfície também calculado a partir de RH igual a 100% (HUINTJES et
al., 2015), Patm a pressão de vapor de saturação da água. (Cse) e (Clat) são os coeficientes de transferência
em massa para calor sensível e latente, respectivamente. Oerlemans (2001) encontrou uma diferença de
5% entre Cse e Clat, por tanto se assumiu Cse = Clat. Calculamos Cse com a equação seguinte (Eq. 4) de
Oerlemans (2001).

Cse 

2
  z 
ln   
  z0  

2

(Eq. 4)

Sendo (κ) a constate de Karman (0,41), (z) a altura dos sensores (2 m), (z0) a altura da
rugosidade da superfície do momento (5 mm) (SICART; HOCK; SIX, 2008). Uma correção aos fluxos
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turbulentos calculados é feita para condições que tendem a estabilidade da atmosfera usando o método
de Braithwaite (1995).

3. Resultados e discussões

3.1. Condições meteorológicas médias diárias
As condições meteorológicas médias diárias da AWS são apresentadas na Figura 2. A
temperatura do ar (Tair) mostrou um ciclo sazonal com um valor médio de -4 °C. As médias diárias da
Tair sempre estiveram abaixo do ponto de congelamento, com um mínimo de -7,5 °C (em agosto) e um
máximo de -0,9 °C (em novembro). Observa-se uma alta variabilidade diária com um desvio padrão
médio diário de ±1,2 °C (Figura 2a).
A média da umidade relativa (RH), para todo o período de estudo, foi 57%, com um desvio
padrão médio diário de ±24% (Figura 2b). Uma tendência negativa bem marcada se observa no inverno,
com mínimas diárias de RH < 25% ocorrendo com mais frequência entre junho e agosto. Uma curta
proporção de dias (5%) apresentou valores acima do percentil 95 (RH > 90%).
A média da velocidade do vento (u) foi 3,9 m/s, com uma alta variabilidade e com desvio
padrão médio diário ±2 m/s (Figura 2c). Os 15% dos valores da média diária estiveram acima de 6 m/s,
ocorrendo com maior frequência em julho. O 1% dos valores da média diária apresentam velocidades
do vento que superam 10 m/s. A pressão atmosférica (Patm) variou entre 505 e 510 hPa (Figura 2d).

3.2. Ciclo diurno da Tair e da u
Na Figura 3, se apresenta o ciclo diurno médio da temperatura do ar e da velocidade do vento.
A temperatura do ar mostrou uma evidente flutuação com um intervalo horário de 5,2 °C. O menor valor
se observa às 6h, quando toda a energia disponível é liberada durante a noite (Figura 3a). No entanto, o
maior valor se observa às 13h, uma hora depois que a radiação de onda curta incidente alcança sua maior
magnitude.
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Figura 2. Média diária (a) temperatura do ar, (b) umidade relativa, (c) velocidade do vento e (d) pressão
atmosférica para o período 22 de dezembro 2016 até 19 de dezembro 2017 (363 dias).

A variação da velocidade do vento apresenta um mínimo às 10h da manhã. Durante a tarde
aumenta, alcançando magnitude máxima às 14h. Este comportamento é similar às geleiras de vale, onde
a velocidade do vento aumenta durante a tarde (KLOK; NOLAN; VAN DEN BROEKE, 2005) como
consequência de um déficit da temperatura a tarde (diferença da temperatura entre o manto de gelo e a
atmosfera).
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Figura 3. Ciclo diário médio da (a) temperatura do ar e da (b) velocidade do vento para o período 22 de
dezembro 2016 até 19 de dezembro de 2017.

3.3. Fluxos de energia e SEB
Os componentes do balanço de energia superficial (SEB) são apresentados na Figura 4, para
uma melhor representação da Figura, se calculou a média a cada 3 dias. Os resultados do SEB indicam
que o saldo da radiação de onda curta (SWnet) foi altamente variável, desde valores médios altos de 116
W/m2 no inverno e 139 W/m2 na primavera, até menores de 67 W/m2 no verão e 37 W/m2 no outono.
Além da mudança sazonal da elevação do sol, a principal razão da alta variabilidade sazonal da SWnet é
o albedo superficial da geleira. O albedo médio (0,7) indica que a superfície da neve reflete a maior
parte de SWnet no verão e no outono. No entanto, os albedos menores a 0,4 apresentados durante o
inverno e a primavera se associam com menor SW↑ refletida, como consequência maior SWnet.
O valor médio do saldo da radiação de onda longa (LWnet) no verão foi -33 W/m2, maior que
o valor médio de -80 W/m2 no inverno. Esta diferença está relacionada com a variação em LW↓ e LW↑,
que são componentes da LWnet. A LW↑, que depende da temperatura da superfície da geleira, apresentou
mudanças sazonais durante o período de observação. A LW↓, que depende da temperatura do ar, da
cobertura de nuvens e da umidade, foi alta no verão e baixa no inverno (Zhang et al., 2013). No local de
estudo, a umidade apresentou maior influência na LW↓ com um coeficiente de determinação de 0,8.
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Figura 4. Variação média a cada 3 dias do saldo da radiação de onda curta (SWnet), saldo da radiação de onda
longa (LWnet), dos fluxos turbulentos de calor latente (Qlat) e sensível (Qsens), e do balanço de energia superficial
(SEB) para o período 22 de dezembro 2016 até 19 de dezembro de 2017.

As condições geralmente secas do local influenciam para que o fluxo turbulento de Qlat sempre
seja negativo (Figura 4) com valores altos no inverno, quando a velocidade do vento é maior e a umidade
relativa é menor (Figura 3), o que indica que a superfície da geleira perde massa por sublimação,
principalmente, nas estações do inverno e da primavera. Para o fluxo turbulento de Q sens observa-se
mudanças nos sinais de negativo para positivo, aconteceram durante todo o período de estudo. Os
intervalos de valores para os fluxos turbulentos de Qlat foi entre -3 W/m2 e -161 W/m2 e de Qsens foi entre
-22 W/m2 e 22 W/m2. No entanto, a média de Qlat foi -35 W/m2 e de Qsens foi 0 W/m2. Os altos índices
das condições de vento contribuíram para valores maiores de Qlat e de Qsens no inverno e na primavera
(Figura 2c).
O SEB foi influenciado principalmente pela SWnet, com uma variabilidade controlada pelas
flutuações da LWnet e de Qsens. A Figura 4, mostra que o SEB começou a ser positivo no final do inverno
até o final do verão, com algumas flutuações devido, principalmente, ao alto albedo da superfície. Isso,
demostrou que a fusão acontece, principalmente, do final do inverno até o final do verão. O valor médio
mais alto de SEB foi na primavera com 104 W/m2 e mínimo no inverno -126 W/m2. A SWnet é uma
função do albedo superficial, e de acordo com as análises do albedo superficial, este pode mudar
rapidamente na estação meteorológica de 0,9 (quando há uma camada de neve) a 0,3 (em gelo de geleira
limpo e sujo), sobretudo na primavera.
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4. Conclusões
Apresentou-se um registro meteorológico de 12 meses na zona de ablação da geleira
Aguas Calientes. Observou-se um ciclo sazonal definido da temperatura do ar, com uma média
para todo o período de estudo de -4 °C. A média da umidade relativa foi 57%, com uma
tendência negativa bem marcada no inverno, com valores mínimos diários de RH < 25%. A
média da velocidade do vento foi 3,9 m/s, com valores que superam 10 m/s no inverno. A
pressão atmosférica variou de 505 até 510 hPa.
O balanço de energia superficial é influenciado, principalmente, pelo saldo da radiação
de onda curta (93 W/m2), sendo controlada pelo albedo superficial que é variável no tempo. O
saldo da radiação de onda longa (-54 W/m2) é o segundo componente importante. O fluxo
turbulento de calor latente sempre é negativo (-36 W/m2), com maior influência no balanço de
energia superficial no inverno e na primavera. Isto faz com que a superfície da geleira perca
massa por sublimação, particularmente, na estação seca. O fluxo turbulento de calor latente é
controlado, principalmente, pelo forte gradiente de umidade entre a superfície da geleira e a
atmosfera. O fluxo turbulento de calor sensível muda de sinais, de negativo para positivo, isto
faz com que a média para todo o período de estudo seja 0 W/m2.
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