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RESUMO 

 

O período de maior ocorrência das queimadas na América do Sul, de agosto à outubro, 

coincide com mudanças sazonais na circulação atmosférica que tornam favoráveis o 

transporte e a deposição de black carbon sobre as geleiras Andinas. Com o intuito de 

avaliar o potencial impacto do black carbon emitido pelas queimadas na bacia 

Amazônica sobre a massa de gelo dessas geleiras, foram modeladas a emissão de BC, o 

seu transporte e deposição sobre a geleira Zongo, as mudanças no albedo e a perda de 

massa de gelo/neve em 2 anos críticos, 2007 e 2010. Os valores de emissão para estes 

anos na bacia Amazônica foram de 34 e 26 Gg para os picos em setembro, e 51 e 76 Gg 

anuais. Estes valores foram utilizados para a modelagem da emissão, transporte, 

deposição e perda de massa de gelo devido ao black carbon. A redução no albedo 

devido as queimadas foi de 2,5-5%, o que resultou em uma perda de massa de gelo/neve 

de 3,0-6,5 kg/m² ao ano, equivalente a um incremento de 2-4,5% na perda de massa de 

gelo/neve anual. Esta perda de massa de gelo devido as queimadas pode ser observada 

na descarga da geleira nos meses de agosto e setembro. O recuo da frente da geleira 

apresentou uma relação direta com o desmatamento e o número de queimadas na 

América do sul. Períodos com maiores taxas de recuo coincidiram com os anos de 

maiores eventos de queimada e desmatamento.      

 

Palavras-chave: Geleiras Andinas. Mudanças climáticas. Queimadas Amazônicas. 

Desmatamento. Recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The period of greatest occurrence of fires in South America, from August to October, 

coincides with seasonal changes in atmospheric circulation that favor the transportation 

and deposition of black carbon on the Andean glaciers. In order to evaluate the potential 

impact of the black carbon emitted by the fires in the Amazon over these glaciers, we 

modeled the emission of BC, its transport and deposition on the Zongo glacier, the 

change in glacier albedo and the resulting Ice / snow mass loss, during 2 critical years, 

2007 and 2010. The emission values for these years in the Amazon basin were 34 and 

26 Gg for the peaks in September, and 51 and 76 Gg annual. These values were used for 

modeling the emission, transport, deposition and loss of ice/snow due to black carbon. 

The estimated albedo reduction were 2.5-5%, which resulted in a loss of ice / snow 

mass of 3.0-6.5 kg / m² per year, equivalent to an increase of  2-4,5% annual ice / snow 

mass loss. The estimated ice/snow loss due to Amazon fire emission can be observed in 

the Zongo's discharge during august and september. The retreat of the front of the 

glacier presented a direct relation with the deforestation and the number of fires events 

in South America. Periods with the highest retreat rates coincided with the years of 

major events of burning and deforestation. 

 

Keywords: Andean Glaciers. Climate change. Amazonian wildfires. Deforestation. 

Water resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A perda de massa de gelo observada nas ultimas décadas é um alerta sobre 

mudanças climáticas que podem impactar diretamente e indiretamente grande parte das 

populações que vivem em regiões áridas no oeste dos Andes. Para estas populações as 

águas de degelo são de extrema importância para o consumo, agricultura, 

hidroeletricidade, atividades mineradoras e projetos agroindustriais (VERGARA et al., 

2007; KASER et al., 2010). Estima-se que 14% da água que é capitada para a cidade de 

La Paz, capital da Bolívia, durante o verão é proveniente das geleiras da cordilheira 

Real (SORUCO et al., 2015). Durante o inverno a contribuição das geleiras é ainda 

maior, ~ 27% (SORUCO et al., 2015). A pesar da acelerada retração das geleiras nas 

ultimas décadas, a contribuição destas para as bacias hidrográficas não se alterou 

significativamente devido a diminuição da área superficial das geleiras ter sido 

compensada pelo aumento da perda de massa de gelo (SORUCO et al., 2015). Predições 

de modelos climáticos globais indicam que o clima continuará aquecendo, e este 

aquecimento será amplificando na baixa troposfera das altas altitudes na Cordilheira 

Andina do Equador, Peru, Bolívia e Norte do Chile (BRADLEY et al., 2006). Conforme 

o clima aquece é esperado um amento inicial da descarga de água das geleiras como 

resultado do aumento da taxa de ablação por unidade de área, porém a redução da área 

das geleiras alcançará um ponto de onde a descarga começará a diminuir. Estima-se, por 

exemplo, que com o desaparecimento das geleiras no futuro, a descarga anual de água 

para a cidade La Paz diminua em ~12%, e durante a estação seca 24% (SORUCO et al., 

2015). Os modelos atuais usados para prever o comportamento das geleiras Andinas em 

relação as mudanças climáticas são baseados principalmente nas mudanças de 

temperatura e precipitação sobre as geleiras (KINOUCHI et al., 2013; FRANS et al., 

2015). Estes modelos não levam em consideração a deposição de BC proveniente da 

queima de combustíveis fósseis e de biomassa, a qual tem se mostrado ser uma 

importante forçante no processo de retração das geleiras em diversas regiões do planeta 

(MCCONNELL et al., 2007; FLANNER et al., 2007; MING et al., 2009; KEEGAN et 

al., 2014; GINOT et al., 2014; NAMAZI et al., 2015). As geleiras Andinas estão 

localizadas próximas da maior fonte de emissão de BC na América do Sul, as 

queimadas Amazônicas. Até o atual momento ainda não se sabe qual o impacto dessas 

queimadas para o derretimento das geleiras.  Este trabalho tem o objetivo preencher esta 

lacuna do conhecimento.  
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2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste trabalho são: 

 

(1) Estimar a emissão, o transporte e a deposição do aerossol black carbon 

proveniente das queimadas na bacia Amazônica sobre as geleiras Andinas. 

(2) Estimar a alteração no albedo da geleira devido a deposição do black carbon 

Amazônico. 

(3) Estimar o quanto esta alteração no albedo resulta efetivamente em perda de 

massa de gelo. 

(4) Avaliar o potencial do impacto do BC sobre a geleira, discutindo os 

processos envolvidos. 

 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 QUEIMADAS NA AMÉRICA DO SUL 

 

O monitoramento das queimadas na América do Sul em escala continental com 

intuito de compor uma série temporal para a análise de tendências tem sido realizado 

pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) desde 1998 utilizando imagens 

dos satélites NOAA-12 (sensor AVHRR) e AQUA (sensor MODIS) na faixa do infra 

vermelho termal médio (3,6 a 4,1 µm do espectro óptico). Os procedimentos utilizados 

seguem métodos e técnicas minuciosamente examinadas (SETZER; MALINGREAU, 

1996; MORISETT et al., 2005). Além destes, outros satélites de órbita polar e também 

geoestacionários são utilizados para o monitoramente das queimadas, mas devido a 

baixa resolução espacial ou área de cobertura ineficiente, não são utilizados para 

compor a série temporal. O método de monitoramento utilizado pelo INPE tende a 

subestimar o número real de focos devido ao sistema de detecção não detectar focos de 

queimadas com menos de 30 metros de comprimento ou que ocorrem rasteiramente, 

sem afetar as copas das árvores em uma área florestal densa. Apesar disso, o método é 

eficiente em não superestimar o número real de focos. Ou seja, evita a classificação 

errada de focos em áreas onde não existem queimadas (MORISETT et al., 2005). Dessa 

forma, o sistema de monitoramento é eficiente em detectar queimadas com mais de 30 

metros de comprimento e que não se restrinjam a superfície da floresta, tornando 

possível a análise de tendência e sazonalidade dos focos de queimadas para toda a 
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América do Sul (INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2011. Portal do 

Monitoramento de Queimadas e Incêndios. Disponível em 

http://www.inpe.br/queimadas. Acesso em: 24/01/2017). 

 

3.1.1 Dinâmica espacial e temporal das queimadas na América do Sul 

 

As queimadas na América do Sul ocorrem em todos os países e ao longo de todo 

o ano.  Estendem-se desde o norte da Venezuela (~10°N) até o Sul da Argentina e do 

Chile (~40°S) (figura 1) e estão relacionadas com os períodos secos em cada país.  

As regiões norte e central da América do Sul estão localizadas na região 

intertropical, e por isso possuem apenas duas estações climáticas bem definidas, uma 

estação chuvosa e outra seca. A estação chuvosa começa na região central em 

dezembro, e gradualmente se move para a região norte até maio, acompanhando o 

movimento da zona de convergência intertropical (ITCZ). Consequentemente, a estação 

seca se estende de maio à setembro para a região central e se estabelece principalmente 

de janeiro a março para a região norte da América do Sul (figura 2). 

 

 

Figura 1 - Eventos de queimadas registrados durante os meses de fevereiro e setembro de 2015.  
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Fonte dos dados: INPE. 

 

 
Figura 2 - Precipitação mensal na América do Sul para o ano de 2010.  

Fonte dos dados: Global Precipitaion Project/NOOA. 

 

 

As regiões que estão localizadas no hemisfério Norte apresentam maior número 

de queimadas durante o seu período seco, entre janeiro e março (figura 3 a e b). Na 

região central da América do Sul o período de seca ocorre principalmente em agosto e 

setembro, consequentemente as maiores concentrações de queimadas ocorrem nestes 

meses (figura 2 c e d). Apesar disso, as queimadas não tem uma relação direta com a 

climatologia. Estão associadas a ação humana respeitando os ciclos de cultivo. O fogo é 

usado principalmente para a limpeza e renovação do cultivo durante o período de seca. 

A figura 4 mostra a sazonalidade das queimadas para os diferentes países da América do 

Sul. 
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Figura 3 - Focos de queimada e precipitação acumulada para os meses de fevereiro/2015 (a) e (b); e 

setembro/2015  (c) e (d).  
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Figura 4 - Sazonalidade do período de queimadas para os países da América do Sul considerando o 

período de 2000-2016.  

Fonte dos dados: INPE. 

 

A maior quantidade de eventos de queimada na América do Sul ocorre durante os 

meses de agosto, setembro e outubro, e o menor número de eventos durante o período 

de janeiro à maio (figura 5). Este padrão reflete principalmente a sazonalidade das 

queimadas no Brasil, Bolívia, Argentina, Peru e Paraguai, que juntos são responsáveis 

por 93% das queimada na América do Sul. Em países como a Colômbia e a Venezuela, 

que representam juntos 4% das queimadas na América do Sul, o período de queimadas 

ocorrem de janeiro a março. Os demais países juntos contribuem com menos de 1%, 
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tendo pouca influência na análise da sazonalidade dos focos de queimadas. A figura 5. b  

mostra a contribuição (em %), entre 2000 e 2016, de cada país para o total de focos de 

queimadas na América do Sul. As maiores concentrações de queimadas ocorrem no 

Brasil (71%), Bolívia(8%) e Argentina (7%) e as menores na Guiana Francesa (0,04%), 

Suriname (0,06%) e Uruguai (0,1%). 

 

 

Figura 5 - (a) Sazonalidade das queimadas na America do Sul (b) Contribuição de cada país em relação 

ao total de eventos de queimada. (c) tendência do número de focos de queimadas entre 2000 e 2016 para a 

América do Sul.  

Fonte dos dados: INPE. 

 

 

As queimadas na América do Sul aumentaram discretamente ao longo dos anos 

de monitoramento (figura 5.c). Entre 2000 e 2005 ocorreu um aumento significativo do 

número de queimadas, o qual foi seguido por uma diminuição entre 2006 e 2013. A 
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partir de 2014 o número de queimadas voltou a aumentar. É possível também observar a 

ocorrência de eventos extremos de queimadas em 2010, 2015 e 2016.  A análise das 

tendências para cada país (figura 6)  mostra que nos países com maior número de 

queimadas, Brasil, Bolívia, Paraguai e Venezuela, a taxa de aumento ou redução é 

muito pequena, com exceção do Peru, no qual tem ocorrido um progressivo aumento 

das queimadas ao longo dos anos.  

 

 
Figura 6 - Tendência de eventos de queimadas para os países da América do Sul considerando o período 

de 2000-2016.  

Fonte dos dados: INPE. 
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3.1.2 Queimadas e desmatamento no Brasil 

 

Atualmente, A grande maioria das queimadas no Brasil tem origem nas 

atividades agropecuárias. O fogo é utilizado para o desmatamento, renovação de 

pastagens, manejo de capoeiras, eliminação de resíduos agrícolas, controle de pragas, 

colheita etc.  

No Brasil, país responsável pelo maior número de eventos de queimadas na 

América do Sul, as queimadas estão concentradas na região centro-oeste, numa região 

conhecida como "arco do desmatamento". O arco do desmatamento é a região onde a 

fronteira agrícola avança em direção à floresta e por isso, onde se encontram os maiores 

índices de desmatamento. Está situado dentro da Amazônia legal, região instituída pelo 

governo Brasileiro desde 1953, com o objetivo de planejar o desenvolvimento 

econômico da região Amazônica (figura 7).  

 

 

Figura 7 - Delimitação da região da Amazônia LEGAL e localização do arco do desmatamento na 

fronteira entre a floresta Amazônica e o cerrado. 
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As queimadas estão associadas as atividades econômicas da região, que 

envolvem o processo de mudança do uso da terra, desmatamento para o comércio da 

madeira, o uso extensivo agropecuário e a queima da matéria orgânica para fertilização 

do solo. Dessa forma, as queimadas estão diretamente relacionadas com o 

desmatamento (figura 8).  

 

 

Figura 8 - Relação entre o número de focos de queimada e o total de área desflorestada no Estado do 

Mato grosso - Brasil.  

 

Os Biomas Amazônia (floresta tropical úmida e densa, com árvores de grande 

porte) e cerrado (zona de transição com vegetação rasteira, arbustiva e com árvores 

esparsas, e um clima tropical sazonal de inverno seco) são os mais impactados. No 

Bioma amazônico ocorrem 46% das queimadas do país e no Bioma cerrado ocorrem 

34% (figura 9).   

 

 

Figura 9 - Contribuição de cada Bioma Brasileiro para o número total de focos de queimadas registrados 

entre 2000 e 2016.  

Fonte dos dados: INPE. 
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As queimadas no Brasil são utilizadas como técnica agrícola na região 

amazônica a milhares de anos pelos indígenas Brasileiros (LEONEL, 2000) (ilustrado 

pela figura 10). Também foram incorporadas na prática agrícola dos colonizadores 

portugueses do século XVI (HOMMA 2003) e pelos imigrantes agricultores Italianos, 

Alemães, Poloneses e Japoneses que vieram para o Brasil a partir do século XIX 

(PRATES; BACHA 2011). Contudo, o uso intensivo das queimadas e a consolidação do 

desmatamento ocorreram apenas no século XX, a partir da década de 70, com o 

adensamento populacional e desenvolvimento econômico da região Amazônica e do 

cerrado (PRATES; BACHA 2011).  

 

 

Figura 10. Ancião da etnia Enawenê-Nawê cultivando roça aberta com uso do fogo. Terra Indígena 

Enawenê-Nawê/MT, 2006.  

Foto: acervo Prevfogo-IBAMA. 

 

 

Até a década de 1960, povoados, vilas e cidades estavam concentrados em áreas 

de várzea devido a predominância do sistema de transporte por meio dos rios. Isto 

limitava a maior parte do desmatamento às regiões próximas dos Rios. Na década de 70, 

a necessidade de integração entre a região Amazônica e o restante do País levou ao 

governo Brasileiro a efetivar um conjunto de políticas governamentais com a finalidade 

de desenvolver e ocupar  mais largamente a região. O governo federal elaborou grandes 

projetos de rodovias, como a Belém-Brasília (GOODLAND; IRWIN, 1975), a Cuiabá-

Santarém, a Cuiabá-PortoVelho-Manaus, a Perimetral Norte e a Transamazônica, 
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inseridas no Programa de Integração Nacional – PIN (KOHLHEP, 2002). Este 

programa tornava possível à migração, o estabelecimento de cidades e à formação de 

atividades econômicas no interior da região Amazônica, fora do alcance das várzeas. A 

construção das rodovias Belém-Brasília (BR-010) e Brasília-Acre (BR-29, atualmente 

BR-364) permitiram a formação de dois grandes eixos rodoviários que facilitaram o 

desenvolvimento de povoados, vilas e cidades que, adotando como atividade econômica 

a agricultura e a pecuária em áreas próximas, culminaram no desmatamento ao longo 

dos mesmos (PRATES; BACHA 2011). Dessa forma, as rodovias direcionaram o 

sentido do desmatamento. Porém, a velocidade com que o desmatamento ocorreu e 

ainda ocorre depende de como as atividades econômicas da região são influenciadas a 

exercer praticas que desmatem a floresta (LAURANCE et al., 2004). 

Através da observação de imagens de satélite é possível notar que o 

desmatamento possui uma forma de "espinha de peixe" (figura 11). Isto se deve a 

expansão da fronteira agrícola através da abertura de trilhas perpendiculares ao leito das 

estradas que vão gerando assentamentos em clareiras cada vez maiores (NEPSTAD et 

al., 2001). Na figura 11 é possível identificar o padrão do desmatamento ao redor das 

estradas, formando as "espinhas de peixe", e também a localização das queimadas nas 

margens da área desmatada, indicando a expansão do desmatamento.  

 

 

Figura 11 - Desmatamento em forma de espinha de peixe ao redor das rodovias BR364, BR 421 e BR 429 

no estado de Rondônia. Os pontos pretos são eventos de queimadas registrados em setembro de 2015 pelo 

sistema de monitoramento do INPE. 
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De forma geral, a economia da região Amazônica é baseada na agropecuária 

(principalmente, extração de madeira, pecuária e agricultura), na mineração (em 

especial, de ferro e bauxita) e no setor de serviços. O setor de serviços não tem relação 

direta com o desmatamento e as queimadas. As atividades industriais demandam 

energia, e uma boa parte desta energia vem da usinas termoelétricas que dependem da 

queima de carvão, usando como matéria prima a biomassa vegetal. Já a atividade 

agropecuária é a que tem maior impacto a cerca do desmatamento, por ter maior 

necessidade de alteração do uso do solo (DOMINGUES; BERMANN, 2012). A figura 

12 mostra o aumento da área destinada a agricultura e a pecuária nos Estados da 

Amazônia legal ao longo das ultimas décadas.   

 

 

Figura 12 - Área (mil km²) destinada à agricultura e à pastagem nos estados da Amazônia Legal entre 

1970 e 2006 (Domingues; Bermann, 2012).  

Fonte dos dados: IBGE 2006. 

 

FEARNSIDE (2005) aponta que a influência da agricultura sobre o 

desmatamento ao longo da década de 70 foi pequena quando comparada com a 

pecuária. A agricultura historicamente ocupa uma área muito menor que a da pecuária 

(figura 12).  Porém a agricultura a partir da década de 80 começa a apresentar um 

grande potencial de desmatamento, devido a introdução da chamada agricultura de 

"corte e queima" (FEARNSIDE, 2005). Este tipo de agricultura é considerada arcaica e 

de baixa tecnologia, mas mesmo assim ainda é empregada por ter baixo custo de 

preparo inicial do solo. Geralmente, após a derrubada e a queima, são plantadas culturas 

de grãos, por no máximo 3 anos; em seguida, a área é destinada à pecuária, que se 

sustenta por cerca de 10 a 12 anos e, após isso, a área é abandonada e as atividades 



35 
 

migram para novas áreas de floresta densa, onde novamente a derrubada e queima 

ocorrerão (HOMMA, 2006). 

Entre todas as variedades de culturas, o cultivo da soja para o mercado externo é 

apontada como a grande responsável pelo avanço do desmatamento na Região 

Amazônica e no cerrado. De fato, a expansão da produção de soja está causando um 

grave desmatamento por meio da dinâmica de derrubada da floresta, implantação da 

pecuária e transformação posterior da área em agricultura mecanizada (DOMINGUES; 

BERMANN, 2012). As grandes plantações de soja ocupam espaços no campo antes 

ocupados por culturas familiares diversificadas, reduzindo o emprego no campo e a 

capacidade de produção de alimentos tradicionais (GIRARDI, 2008). 

Além disso, Com a crescente modernização da produção, muitos trabalhadores 

ficam excluídos desses processos, e tendem a serem deslocados para áreas marginais, 

onde contribuem para a abertura de novas fronteiras agrícolas através do desmatamento, 

ou migram para os centros urbanos próximos (DOMINGUES; BERMANN, 2012). De 

fato, pode ser observado na maioria dos Estados da Amazônia Legal, um rápido 

crescimento da população urbana a partir da década de 70, acompanhado da 

manutenção ou redução da população rural (figura 13).   

 

Figura 13 - População (mil habitantes) dos estados da Amazônia Legal entre 1970 e 2000 (Domingues; 

Bermann, 2012).  

Fonte dos dados: IBGE 2006. 

 

 

A ocupação da Amazônia Brasileira, desde a migração nordestina durante o 

Ciclo da Borracha, no final do século XIX, até a década de 1970, foi responsável pelo 

desmatamento de somente 1% de toda a área florestada. Atualmente, o desmatamento 

estimado é de 15% (IBGE: Indicadores de desenvolvimento sustentável, 2015).  
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Normalmente, o fogo intencional causado pela agricultura de corte e queima sai 

de controle, espalhando o fogo para outras regiões de floresta. Este fogo acidental tem 

mais chances de ocorrer durante períodos de seca na Amazônia. A fumaça emitida altera 

a formação das nuvens e reduz a precipitação tornando o clima ainda mais seco e 

aumentando o risco de novas queimadas (COCHRANE et al., 1999). Estes eventos em 

conjunto com as secas em anos de El-niño tornam o quadro de queimadas ainda pior. 

Geralmente áreas queimadas são visíveis em imagens de satélite, mas a vegetação pode 

queimar rasteiramente ou crescer novamente tão rápido que o desmatamento não é 

contabilizado nas estimativas anuais (NEPSTAD et al., 1999; Alencar et al., 2005). 

Dessa forma, em anos de grande seca causada pelo El-niño, pode  ocorrer um grande 

aumento do número de queimadas devido ao fogo acidental, podendo este aumento não 

ser acompanhado pela estimativa do desmatamento (ALENCAR et al., 2005). É 

possível que isto tenha ocorrido em 2010. Em 2010, foi registrado um evento de El-niño 

de intensidade moderada para forte, e uma das piores secas no Norte e Oeste da 

Amazônia nas últimas quatro décadas (NOAA global analysis report, 2011), 

acompanhada do registro de um grande número de queimadas e uma baixa estimativa de 

desmatamento (figura 14). A seca na Amazônia em 2010 foi única, devido a ocorrência 

do evento de El niño ter sido concomitante com o maior aquecimento anômalo do 

atlântico norte tropical observado desde 1903, o que forçou a ITCZ a se deslocar cerca 

de 5° a norte de sua posição climatológica (MARENGO et al., 2011). 

 

 
Figura 14 - Relação entre desmatamento e queimadas no Brasil entre 1998 e 2016. 
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3.1.3 Emissões atmosféricas de aerossóis pelas queimadas na bacia Amazônica 

 

A evolução de uma queimada pode ser dividida em quatro estágios: ignição, 

chama, brasa, e extinção. O estágio de chama inicia-se com um processo piro lítico no 

qual a estrutura molecular original de um determinado composto sofre rupturas pela 

ação do calor. Componentes de alto peso molecular são decompostos em compostos de 

menor peso molecular, fornecendo energia para as chamas. Quando as condições 

necessárias para a manutenção da chama diminuem, a queima entra em um estágio mais 

"frio", denominado de brasa (figura 15). É durante o estágio de brasa que ocorre a maior 

parte da emissão do material particulado (WARD et al., 1992). Como a  matéria 

orgânica é rica principalmente em C (~40%), H (~6,7%), O (~52,3%), N (~0,3-3,8%), S 

(~0,1-0,9%) (Bowen,1979), as emissões resultantes da combustão de biomassa vegetal 

constituem-se principalmente de compostos derivados destes elementos, como o 

monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), vapor d'água,  

compostos orgânicos voláteis e semivoláteis, óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de 

enxofre (SO2) e material particulado rico em carbono (fuligem ou  "black carbon"). 

 

 

 

Figura 15 - Caracterização dos estágios de chama e brasa de uma queimada 
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Muitos processos físicos e químicos podem influenciar os gases e partículas na 

atmosfera. Durante o período de queimadas, a fumaça de centenas de focos de queimada 

se unem com as emissões biogênicas naturais da floresta, partículas minerais do solo 

suspendidas e poluentes antropogênicos. As partículas e gases emitidos se dispersam 

rapidamente na atmosfera e ocorrem transformações fotoquímicas, conversão 

gâs/partícula e coagulação das partículas em partículas maiores (Reid et al., 1998). 

Para entender as emissões de gases e materiais particulados durante as 

queimadas na Amazônia e no cerrado Brasileiro, foram realizados diversas campanhas 

de campo ao longo das ultimas décadas , resultando em diversas publicações (HARRIS 

et al., 1988; HARRIS et al., 1990; WARD et al., 1991; KAUFMAN et al., 1998; 

AVISSAR et al., 2002; ANDREAE et al., 2002; FUZZI et al., 2007; YOKELSON et al., 

2007; MARTIN et al., 2010). Estas campanhas consistiram basicamente na coleta, 

utilizando aeronaves, de amostras de dentro e fora das plumas de fumaça durante o 

desenvolvimento de eventuais queimadas, observações de imagens de satélite e coleta 

de amostras em superfície.  

Na bacia amazônica predominam as emissões naturais e antropogênicas 

envolvendo a biosfera. As principais fontes de emissão de aerossóis são a produção de 

partículas de aerossóis primários e secundários pela Biota (as quais predominam durante 

o período úmido) e a queima de biomassa (que predomina durante o período seco). As 

partículas biogênicas primárias são constituídas principalmente de polens, esporos de 

fungos, detritos de folhas e micro-organismos em suspensão no ar. A produção de 

aerossóis secundários ocorre substancialmente pela oxidação de gases traços para 

compostos de baixa volatilidade que se depositam em partículas pré-existentes ou 

condensam formando novas partículas.  Na atmosfera as partículas sofrem continuas 

transformações, principalmente devido a reações fotoquímicas e reações químicas em 

fase líquida (devido a condensação do vapor d' água quando a partículas adentram ou 

atuam na formação de nuvens) (MARTIN et al., 2010). O esquema da figura 16 resume 

os principais processos de formação de partículas de aerossóis dentro da bacia 

Amazônica. 
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Figura 16 - Principais processos de emissão de aerossóis pela própria bacia Amazônica. 

 

Além das partículas que são emitidas pela própria bacia amazônica, outras 

partículas transportadas pelo vento de regiões distantes podem dominar a população de 

aerossóis na bacia Amazônica. Isto ocorre durante o período úmido (dezembro a 

março), quando a emissão da própria bacia é baixa (MARTIN et al., 2010). Durante a 

estação úmida o oceano Atlântico, por exemplo, é uma importante fonte de sulfato. Este 

é gerado a partir da oxidação do gâs dimetilsulfeto (DMS) liberado pela atividade 

biológica no oceano. Ainda durante a estação úmida, a bacia Amazônica pode receber 

aporte de aerossóis provenientes da África (ARTAXO; HANSON, 1995; FORMENTI 

et al., 2001). O deserto do Saara pode contribuir com partículas minerais, e a região sub-

saara com partículas emitidas por queimadas, as quais são carregadas para bacia 

Amazônica quando a Zona de convergência intertropical (ZCIT) está baixa (MARTIN 

et al., 2010) (figura 17).  
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Figura 17 - Modelo global de dispersão de aerossóis (GEOS-5) - NASA, mostrando o transporte de poeira 

do deserto do Saara (cor laranja) e de queimadas da região sub-Saara (core verde) para a América do Sul 

durante o período úmido. As plumas de cor cinza e azul na imagem representam as emissões provenientes 

dos centros urbanos e do mar, respectivamente. 

 

Mesmo com o aporte de material particulado de regiões distantes, a bacia 

Amazônica durante o período chuvoso possui uma das menores concentrações de 

aerossóis encontradas nos continentes (ANDREAE, 2009). Esta baixa concentração de 

partículas ocorre em parte pela rápida remoção do material em suspensão na atmosfera 

através da deposição úmida. Devido a isso, a bacia amazônica foi apelidada de "oceano 

verde". Este apelido se deve as similaridades com a concentração de partículas e a 

microfísica de nuvens de regiões remotas do oceano (WILLIAMS et al., 2002). 

Em contraste com a estação úmida, algumas regiões da bacia Amazônica durante 

a estação seca (junho-setembro) se tornam um dos lugares mais poluídos do planeta 

(ARTAXO et al., 2002). Isso ocorre principalmente devido as emissões regionais 

provenientes da queima de biomassa. Outras fontes que contribuem para a concentração 

de aerossóis na região da bacia Amazônica durante este período são as queimadas na 

África central e a poluição gerada pelos centros urbanos de dentro e fora da bacia 

(MARTIN et al., 2010) (Figura 18).  

 



41 
 

 

Figuras 18 - Modelo global de dispersão de aerossóis (GEOS-5) - NASA, mostrando o transporte de 

poeira do deserto do Saara (cor laranja) a cima da bacia Amazônica, e a emissão e o transporte de 

partículas das queimadas da África central e da própria bacia Amazônica (cor verde) durante o período 

seco. As plumas de cor cinza e azul na imagem representam as emissões provenientes dos centros urbanos 

e do mar, respectivamente. 

 

A variabilidade das concentrações e da composição de partículas na bacia 

amazônica é influenciada pela meteorologia da América do Sul, principalmente as 

mudanças na circulação de massas de ar devido a ITCZ (MARTIN et al., 2010). A ITCZ 

alcança a costa norte da América do Sul, logo a baixo da linha do equador, no período 

de dezembro a fevereiro. Isto permite que grande parte da bacia Amazônica seja 

influenciada pelas massas de ar do hemisfério norte, trazendo poeira do norte da África 

e partículas de queimadas da África subsaariana (ARTAXO; HANSSON, 1995; 

FORMENTI et al., 2001). Ainda durante este período, ocorre a formação da zona de 

convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que faz com que prevaleçam os ventos de 

noroeste no sul da bacia Amazônica levando a umidade e o material particulado da 

Amazônia para o sudeste.  

No período de junho a setembro a ITCZ se localiza ao norte do equador. Isto 

isola a bacia Amazônica da influência das massas de ar do hemisfério Norte. Ao mesmo 

tempo enfraquece a ZCAS e os ventos de baixo nível mudam do sentido noroeste-
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sudeste, predominante durante o período úmido, para o sentido sudeste-noroeste. Este 

padrão favorece o transporte de poluição dos centros urbanos da região sudeste em 

direção a bacia Amazônica. Porém também permite a entrada de massas de ar frias e 

relativamente mais limpas da região Sul (MARENGO et al., 1997). A pesar da 

influência de massas de ar da região Sul e Sudeste, as queimadas da própria bacia são as 

principais fontes das altas concentrações de partículas (ARTAXO et al., 2002) (Figura 

19). 

 

Figura 19 - Padrão de velocidade e direção do vento no período úmido (Dezembro, janeiro e fevereiro) e 

no período seco (Junho, julho e Agosto) em 1000 hPa. Os dados utilizados foram as médias de reanálises 

do NCEP (National Centers for Enviromental Predictions) para o período de 1988-2007 (Modificado de 

Martin et al., 2010). 

 

As partículas emitidas pela queima de biomassa na bacia amazônica são 

predominantemente carbonáceas, consistindo principalmente de carbono orgânico (~80 

- 90%), no qual ~60% são solúveis em água, de significante emissão de black carbon 

(carbono negro) (~20%) e de menores quantidades de material inorgânico (MAYOL-

BRACERO et al., 2002). Na fração orgânica predominam os anidro açucares, monosan, 

galactosan e levoglucosan (DECESARI et al., 2006), os quais podem servir como 

traçadores geoquímicos de queimadas. As partículas inorgânicas são compostas 

principalmente de carbono inorgânico fractal, grãos de sais inorgânicos (KCL, K2SO4, 

KNO3, (NH4)2SO4, etc.) e cinzas (YAMASOE et al., 2000). Estimativas da taxa de 

emissão para PM2,5 e PM10 na bacia Amazônica são de 8 e 10 Tg/ano, respectivamente 

(YOKELSON et al., 2008).  
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A concentração de partículas na Bacia varia sazonalmente e localmente, 

modulada pela queima de biomassa. Maiores concentrações de partícula são 

encontradas durante o período de queimadas nas regiões ou vizinhanças onde estas 

ocorrem. Por exemplo, na região de alta floresta, onde há alta incidência de eventos de 

queimadas, as concentrações de PM10 aumentam de 9-12 µg m
-3

 na estação chuvosa 

para 300-600 µm
-3

 na estação seca (ARTAXO et al., 2002). O diâmetro predominante 

das partículas também é alterado. Naturalmente as partículas atmosféricas na Amazônia 

possuem diâmetro de 3,2 a 10,0 µm (moda), mas durante o período de queimadas as 

partículas finas com diâmetro de 0,33 a 0,56 µm predominam (MARTIN et al., 2010) 

(figura 20).  

 

 

Figura 20 - Tamanho das partículas de aerossóis durante o período úmido e seco (adaptado de MARTIN 

el al., 2010). 

 

As concentrações de partículas na atmosfera da bacia Amazônica também variam 

ao longo do dia. Isto ocorre devido a mudanças na camada limite atmosférica. Durante a 

tarde a radiação solar aquece a superfície, liberando calor o qual por sua vez gera 

turbulência e mistura as camada de ar, aumentando a altitude da camada limite. Esta 

camada limite convectiva é menor que 1.500 metros durante o período chuvoso e maior 

que 2.000 metros no período seco (FISCH et al., 2004). Este aumento da altitude da 
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camada limite tende a diluir a concentração de partículas. Quando o sol se põe, o 

resfriamento radiativo da superfície leva a redução da altitude da camada limite para 

algumas centenas de metros, o que resulta em uma camada limite noturna estável que se 

estende até o amanhecer e tende a apresentar maior concentração de partículas (FISCH 

et al., 2004) (figura 21).  

 

Figura 21 - Evolução da camada limite ao longo do dia na bacia Amazônica (modificado de FISCH et al., 

2004). 

 

As queimadas na bacia Amazônica ocorrem geralmente durante a tarde. Isto 

possibilita que as partículas alcancem uma maior altitude (RISSLER et al., 2006). A 

pluma de fumaça normalmente fica retida na região de inversão térmica, a cerca de 3-4 

km de altitude. Em alguns casos, as queimadas com uma liberação muito grande de 

energia podem ejetar a fumaça acima da região de inversão (PICKERING et al., 1996). 

BAARS et al., 2012, analisaram pela primeira vez na história o perfil vertical de 

aerossóis na bacia Amazônica através da tecnologia LIDAR e observaram que as 

plumas de fumaça provenientes das queimadas alcançam de 3-5 km de altura. 

 A densa camada de fumaça carrega grande quantidade de pequenas partículas 

que funcionam como núcleo de condensação de nuvens. Estes pequenos núcleos de 

condensação são responsáveis por uma alta concentração de pequenas gotículas nas 

nuvens, as quais possuem velocidade reduzida de coalescência e precipitação. A falta de 

precipitação mantém as partículas no ar e criam uma retroalimentação positiva 

mantendo as condições de alta concentração de aerossóis e falta de chuva (ANDREAE 
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et al., 2004). A supressão da precipitação e da remoção de aerossóis permite que a água 

e a fumaça sejam transportadas a mais de 5 kilômetros de altitude (ANDREAE et al., 

2004) (figura 22). Quando isto ocorre, podem ser observadas mega plumas de fumaça 

cobrindo grandes áreas do Brasil, Peru, Bolívia e Paraguai (YOKELSON et al., 2007), 

passando as margens da cordilheira do Andes, próximo as geleiras (figura 23).  

 

 
Figura 22 - Ejeção de pluma de fumaça registrada durante uma queimada na bacia Amazônica. 
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Figura 23. Formação de uma mega pluma de fumaça, resultante da união das emissões de vários focos de 

queimadas. Evento conhecido na literatura como "white ocean" ou Oceano branco. A imagem acima foi 

captada no dia 23 de agosto de 2010 pelo satélite de sensoriamento remoto AQUA, da Nasa. Somente 

nesse dia foram registrados 148.946 focos de calor na América do Sul. 

 



47 
 

3.2 GELEIRAS TROPICAIS ANDINAS 

 

3.2.1 Distribuição e estado atual 
 

As geleiras tropicais existem no sudeste Asiático, no leste africano e na América 

do Sul (entre a Bolívia e a Venezuela). Elas correspondem a 0,15% da área do planeta 

coberta por massas de gelo, ou 4% das geleiras de montanha (Jordan, 1998). Destas 

últimas, os Andes abrigam aproximadamente 99% das geleiras situadas nos trópicos, 

sendo que 71% estão localizadas no Peru, 21% na Bolívia, 4% no Equador, e 4% entre a 

Colômbia e a Venezuela  (KASER, 1999). A figura 24 apresenta a localização das 

geleiras na América do Sul. 

 

 

Figura 24 - Localização das geleiras de montanha na América do Sul (fonte de dados: World Glacier 

Inventory - WGI - https://nsidc.org/data/glacier_inventory/). 
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Nas geleiras tropicais a ablação ocorre durante todo ano na parte mais baixa. Isto 

ocorre devido às características do clima tropical, resultando em um rápido tempo de 

resposta da região do término das geleiras à  mudanças climáticas (FRANCOU et al., 

2004).   

A partir dos anos 1970, com o advento da tecnologia de sensoriamento remoto 

orbital imageador, as geleiras tropicais têm sido monitoradas anualmente, sendo 

observado o derretimento progressivo das geleiras tropicais principalmente nas regiões 

Andinas do Peru, Bolívia e Colômbia (KASER, 1999) (exemplo, figura 25).  

 

Figura 25. Registro histórico do recuo das geleiras Qori Kalas, no Peru, e Chacaltaya, na Bolívia. 
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Recentemente, RABAETEL et al., (2013) mostraram que o processo de recuo das 

geleiras tropicais Andinas tem acelerado desde o final dos anos 70, a uma taxa sem 

precedentes desde a "pequena idade do gelo" (figura 26).  

 

 

Figura 26. Perda de massa de gelo nas geleiras Tropicais Andinas (RABAETEL et al., 2013). 

 

A perda de massa de gelo observada nas ultimas décadas (RABAETEL et al., 

2013) tem impactado diretamente e indiretamente grande parte das populações que 

vivem em regiões áridas no oeste dos Andes. Para estas populações as águas de degelo 

são de extrema importância para o consumo, agricultura, hidroeletricidade, atividades 

mineradoras e projetos agroindustriais (VERGARA et al., 2007; KASER et al., 2010). 

Por exemplo, 14% da água que é capitada para a cidade de La Paz (capital da Bolívia) 

durante o verão é proveniente das geleiras da cordilheira Real. Durante o inverno a 

contribuição das geleiras é ainda maior, ~ 27% (SURUCO et al., 2015). Isto torna o 

estudo destas geleiras importante não apenas no contexto de mudanças globais, mas 

também no contexto local e regional como fonte de suprimento de água. 

 
 

3.3 BLACK CARBON E MUDANÇAS CLIMÁTICAS  

 
3.3.1 Efeitos do aerossol "Black Carbon" sobre o clima 

 
O termo Black carbon (BC) ou carbono negro, é utilizado nas ciências 

atmosféricas para definir aerossóis que absorvem fortemente a radiação eletromagnética 

no espectro do visível. São comumente quantificados através de um Aetalômetro, 
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equipamento o qual mede a atenuação óptica, na faixa do visível ao Infravermelho 

próximo, causada por partículas depositadas sobre um filtro (BUSECK et al., 2012) 

(figura 27).  

 
Figura 27. Modelos de Aetalômetro utilizados para medição de BC em amostras atmosféricas coletadas 

em filtros. 

 

 

Os aerossóis carbonáceos (compostos orgânicos e black carbon), compõem uma 

larga fração do material particulado na atmosfera. Tradicionalmente, a concentração de 

carbono total (TC) encontrado no material particulado atmosférico é definido como a 

soma de todos os compostos de carbono contidos nas partículas (POSCHL, 2003). O TC 

é usualmente determinado pela oxidação termoquímica e envolve a análise do gás 

proveniente da oxidação da amostra (detecção de CO2), e divido em carbono orgânico 

(OC) e black carbon (BC) ou carbono elementar (EC). As medições de BC são baseadas 

por técnicas ópticas e a de EC por técnicas termoquímicas. O OC é operacionalmente 

definido como a diferença entre TC e BC ou EC (TC = BC + OC ou TC = EC + OC). 

Não existe uma transição bem definida entre os compostos orgânicos definidos como 

OC e o BC ou EC. O que ocorre é uma transição gradual da refratividade termoquímica 

e da absorção óptica (POSCHL, 2003) (figura 28). 

 

 
Figura 28. Classificação termoquímica e óptica e estruturas moleculares que compõe a fração black 

carbon (BC), carbono elementar (EC), e carbono orgânico (OC = TC-BC ou TC-EC). Dependendo do 

método da análise, diferente quantidades de carbono refratário, e compostos orgânico definidos como 

"brown carbon" são incluídos na fração OC, BC ou EC (POSCHL, 2003). 
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O Painel intergovernamental sobre mudanças climáticas (IPPC) define BC como: 

“partículas formadas nas chamas de vapor orgânico, consistindo predominantemente de 

carbono, com menor quantidades de oxigênio e hidrogênio presentes como grupos 

carboxílicos e fenólicos, e exibindo estrutura grafítica imperfeita. São espécies de 

aerossol baseadas em medições da absorção de luz, reatividade química e estabilidade 

térmica, consistindo em fuligem, carvão e possivelmente matéria orgânica refratária” 

(IPCC AR4 report, 2007).  Dessa forma, o termo BC é aplicável a um conjunto de 

materiais carbonáceos que podem estar envolvidos ou ligados  a outros materiais e que 

conjuntamente absorvem fortemente a luz visível (figura 29). 

 
Figura 29. Conjunto de partículas cujo o elevado potencial de absorção da luz as caracterizam como 

Black carbon. As esferas verdes e azuis representam respectivamente  matéria orgânica e sulfato, as 

esferas negras representam aglomerados e filamentos de carbono ( retirado de BUSECK et al., 2012).    

 

Na literatura sobre BC outros termos são utilizados e derivam da fração das 

partículas carbonáceas que são medidas por uma determinada técnica. Como a literatura 

sobre BC apresenta vários termos diferentes, cabe primeiramente esclarecer as 

terminologias utilizadas com base no trabalho de PETZOLD et al., 2013:  

 

(1) Carbono elementar (Elemental Carbon - EC) 

Este é a componente das partículas carbonáceas que são termicamente estáveis 

em uma atmosfera inértil a uma temperatura de 4000 kelvins. Podendo ser oxidado 

somente a temperaturas acima de 340 °C. A quantificação do EC numa amostra é 

derivada das análises em um analisador de gâs  térmico, espectroscopia de massa, e 

espectroscopia Raman.  

 

(2) Black carbon Equivalente (Equivalent black carbon - eBC) 

Uma série de instrumentos comerciais que medem o Coeficiente de absorção de 

partículas quantificam a concentração de massa de "BC" numa amostra usando uma 
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constante de conversão  entre o coeficiente de absorção e a massa de BC. PETZOLD et 

al. 2013, Recomenda o uso do termo eBC ao relatar a massa de carbono derivada do 

coeficiente de absorção. No caso dos Aethalometros, estes oferecem a análise do 

material particulado coletados em filtros, analisando a absorção óptica em 2 

comprimentos de ondas: infravermelho próximo (880 nm) para quantificação de eBC e 

ultravioleta (370 nm) para a quantificação de compostos orgânicos aromáticos (estes 

podendo ser definidos como "brown carbon". 

 

(3) black carbon refratário (Refractory black carbon - rBC) 

A massa de carbono derivada a partir da incandescência induzida por laser é 

referida como Black Carbon refratário, já que este é derivado da emissão térmica 

proveniente do carbono que compõe a partícula e que absorve a energia do laser. 

 

(4) Carbono absorvedor  de luz (Light absorbing carbon - LAC) 

O carbono componente do aerossol atmosférico que absorve fortemente a energia 

eletromagnética no comprimento da luz visivel, inclui eBC e o carbono marrom. 

 

(5) carbono marrom (Brown carbon - BrC) 

Componente do aerossol atmosférico formada por carbono orgânico que tende a 

ter uma coloração marrom ao invés de negra, devido a absorção não uniforme da 

radiação eletromagnético no espectro do visível.  

 

O black carbon (BC) é emitido pela combustão incompleta de combustíveis com 

base em hidrocarbonetos. Sua emissão pode ser tanto de origem natural (queima de 

biomassa por processos naturais) quanto de origem Antrópica (queima de combustíveis 

fósseis, biocombustíveis e queima de biomassas induzida pelo homem). 

As emissões globais de BC têm aumentado continuamente desde o período pré-

industrial (SKEIE et al., 2011). BOND et al., (2004) estimaram as emissões globais de 

BC em 8 GT/ano (inventário realizado para 1996), sendo 58% emitido pela queima de 

combustíveis fósseis e biocombustíveis, e 42% da queima de biomassa. As emissões de 

BC devido à queima de combustíveis fósseis e biocombustíveis ocorrem 

predominantemente no hemisfério norte entre as latitudes 30°N e 60°N, enquanto que as 

emissões devido a queima de biomassa predominam nos trópicos, entre as latitudes 

30°S e 30°N (figura 30) (SKEIE et al., 2011).  
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Figura 30. Emissões  históricas anuais de black carbon devido a queima de combustíveis fósseis e 

biocombustíveis, e queima de biomassa (SKEIE et al., 2011). 

 

Na América do Sul a principal fonte de emissão de BC é a queima de biomassa na 

região amazônica e no cerrado Brasileiro (figura 31) (KOCH; HANSEN, 2005).  

 

 

Figura 31 - Emissões globais de black carbon devido a atividade industrial e a queima de biomassa (ng 

Cm
-2

 s
-1

) (KOCH; HANSEN, 2005). 

 

 

O BC pode alterar o clima por diversos processos: (1) Quando suspenso na 

atmosfera, o BC absorve a radiação solar, gerando calor e aquecendo a  atmosfera 

(efeito direto) (HAYWOOD; RAMASWAMY, 1998; JACOBSON, 2001; CHUNG et 

al., 2005; RAMANATHAN; CARMICHAEL, 2008; SHINDELL; FALUVEGI, 2009; 

SZOPA et al., 2013); (2) O aquecimento atmosférico, devido ao efeito direto, altera a 

estabilidade da atmosfera e dessa forma afeta a formação e distribuição de nuvens. O 

BC acima das nuvens resulta no aquecimento do topo da atmosfera e resfriamento da 

camada inferior, enquanto que as partículas de BC dentro das nuvens podem provocar a 

evaporação das gotículas que formam as nuvens (efeito semi-direto) (KOCH; GENIO, 

2010; BAN-WEISS et al., 2011); (3) O BC funciona como núcleo de condensação de 
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nuvens, dessa forma, o seu aumento na atmosfera favorece a formação de nuvens, o que 

aumenta o albedo planetário resultando em uma forçante radiativa negativa (1° efeito 

indireto) (KRISTJÁNSSON, 2002). O aumento de pequenos núcleos de condensação de 

nuvens também pode reduzir a eficiência da precipitação pela redução do tamanho das 

gotícula de água nas nuvens ( 2° efeito indireto) (KRISTJÁNSSON, 2005). (4) Quando 

depositados em neve e gelo, o BC absorve a luz solar, aquecendo tanto o ar, quanto a 

neve e o gelo, acelerando o derretimento (figura 32). Este derretimento inicial é 

amplificado pelo sistema de retroalimentação gelo-albedo, acelerando o derretimento 

das geleiras (efeito BC - albedo) (HANSEN; NAZARENKO, 2004; FLANNER et al., 

2007; FLANNER et al., 2009; YASUNARI et al., 2010; MENON et al., 2010). 

 

 

Figura 32 - Ilustração do efeito black carbon - albedo. 

 

O BC pode ser transportado a longas distâncias e se depositar em regiões 

afastadas do local de emissão (KOCH; HANSEN, 2005; HADLEY et al., 2010). Por 

exemplo, na Groelândia modelos de dispersão indicam que o BC depositado tem origem 

em regiões distantes como o Sul da Ásia (20-30%), Europa (20-30%), América do 

Norte (10-20%) e Rússia (10%) (KOCH; HANSEN, 2005). Diversos estudos têm sido 

realizados acerca do papel do BC como forçante climático, e seu transporte e deposição 

sobre o Ártico (QUINN et al., 2011). JACOBS (2004) estimou que 10 nanogramas de 

BC por grama de neve pode reduzir o albedo em 1%. O efeito climático do BC sobre a 
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neve é amplificado devido ao mecanismo de retroalimentação neve-gelo-albedo 

(FLANNER et al., 2007). Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças 

climáticas (IPCC AR5 report, 2013) o BC depositado em neve é responsável por uma 

forçante radiativa positiva de +0.04 W/m². O aumento da forçante radiativa devido à 

deposição de BC sobre o gelo tem sido apontado como um dos principais mecanismos 

responsáveis pela diminuição das geleiras no Ártico (MCCONNELL et al., 2007). 

Recentes estudos sugerem que o efeito BC-albedo pode ter um importante papel 

na diminuição das geleiras não apenas no Ártico, mas também em geleiras de alta 

altitude, como as geleiras do Himalaia (KASPARI et al., 2011) e de Serra Nevada 

(HADLEY et al., 2010).  

No caso do Himalaia, o monitoramento de aerossóis realizado entre 2006 e 2008 

no vale Khumbu, a cerca de 5079 metros de altitude, registrou concentrações 

atmosféricas de BC máximas de 600 ng m
-3

 durante o período de pré-monção (março-

Abril) (MARINONI et al., 2010). Concentrações bem acima dos valores encontrados 

durante o período de monção, <100 ng m
-3

  (MARINONI et al., 2010). LU et al., 2012 

com base em modelos estimaram a contribuição de diferentes regiões como fonte do BC 

encontrado no Himalaia, determinando que o Sul da Asia e o leste Asiático são 

responsáveis pela maior parte do BC transportado, cerca de 67% e 17% 

respectivamente. Outras fontes são os países da ex-União soviética (~8%), Oriente 

médio (~4%), o leste Europeu (~2%) e o Norte da África (~1%). Recentemente LI et al. 

(2016) determinaram a origem do BC no Sul do Himalaia utilizando um método 

baseado na datação por 
14

C e determinaram que a maior parte do BC tem origem no 

norte da India e na China, com praticamente igual contribuição da queima de 

combustível fóssil e de biomassa.  

  Análises de BC em testemunho de gelo do monte Everest mostraram que as 

concentrações de BC tem aumentado nas ultimas décadas acompanhando o aumento das 

emissões atmosféricas pelos países Asiáticos (KASPARI et al., 2011). KASPARI et al., 

2011, encontraram concentrações de BC no gelo variando de 0,05 µg/l a 32 µg/l. Estas 

observações em conjunto com o fato de que a maioria dos glaciares no Himalaia estão 

retrocedendo (GARDELLE et al., 2013) geram uma duvida sobre qual a contribuição da 

deposição do aerossol BC para o derretimento dessas geleiras. GINOT et al., 2013 

extraíram um testemunho de gelo do Pico Mera, localizado a 6378 metros acima do 

nível do mar, no Himalaia. Através da análise deste testemunho reconstruíram o fluxo 

deposicional de BC entre 1999 e 2010, e utilizaram estes dados para simular mudanças 
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no albedo da neve durante eventos extremos de deposição e o potencial derretimento 

causado pelo BC. GINOT et al., 2013 estimaram que a concentração de 26,64 ppb de 

BC encontrada em um dos eventos extremos seria responsável em reduzir o albedo da 

neve em 5% e provocar um derretimento de 342 Kg m
-2

 ano
-1

, o que representaria cerca 

de 16% da perda de massa de gelo anual entre novembro de 2009 e outubro de 2010.  

Na América do Sul, SCHIMITT et al., 2015 analisaram as concentrações de BC 

em mais de 200 amostras de neve em 15 montanhas nas geleiras da Cordillera Blanca 

(Peru), entre 4800 e 6800 metros, e encontraram concentrações de eBC maiores que 70 

ng g-1 de neve, em montanhas próximas aos centros urbanos e concentrações de eBC 

menores que 2,0 ng g-1 de neve em geleiras afastadas dos centros urbanos. As 

concenrações de eBC mais altas foram encontradas próxima a cidade de Huaraz, a 

maior cidade da região (SCHIMITT et al., 2015).  

As geleiras dos Andes, principalmente as localizadas no Sul do Peru e na Bolívia, 

estão próximas da maior fonte de emissão de BC na América do Sul, as queimadas 

florestais da região Amazônica. Porém, ainda não existem trabalhos que quantifiquem a 

emissão e o transporte de BC proveniente das queimadas da América do Sul para as 

geleiras Andinas, tão pouco a contribuição deste BC para o derretimento das geleiras.  

 

4  ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A determinação da área de estudo consistiu em identificar as geleiras 

possivelmente mais impactadas pelas plumas de fumaça originadas da queima de 

Biomassa na América do Sul. Para isso, foi utilizada primeiramente, a base de dados de 

focos de queimadas do INPE para localizar as regiões de maior densidade de eventos de 

queimadas ao longo da série temporal, 2000-2016. Para a determinação das densidades 

dos focos de queimadas foram utilizadas as análises de densidade de kernel e estatística 

GI*, através do software Arc Gis 10.2. A análise de Kernel é uma análise espacial que 

considera os efeitos de primeira ordem, onde estamos interessados na intensidade de 

processos considerados globais ou de grande escala, analisando variações espaciais no 

valor médio do processo. Baseia-se na contagem de eventos dentro de um dado raio r  

para estimar a densidade de eventos associada a cada ponto de uma região de estudo. 

Essa contagem é ponderada pela distância de cada evento ao ponto de referência através 
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de uma função de suavização chamada função de Kernel. Segundo BAILEY e 

GATRELL, 1995: 

 
 

em que:  

I : é uma função escolhida de forma adequada para construir uma superfície 

contínua sobre os eventos.  

τ : é denominado “largura de faixa”. Controla o amaciamento da superfície 

gerada.  

S : representa uma localização qualquer na área de estudo a se estimada e Si são  

     as localizações dos eventos observados.  

n : representa o número de eventos.   

 

Já a estatistica espacial Gi* (GETIS; ORD, 1992) é uma análise de área, utilizada 

para definir espacialmente agrupamentos de valores altos ou baixos ("hot spots" ou 

"cold spots"). A vantagem sobre a análise de kernel é que a estatistica Gi* possibilita 

definir a significância estatística dos agrupamentos. Para ser uma região de "hot spot", a 

feição tem que ter um alto valor e ser rodeada por feições com também altos valores. A 

soma local da feição e seus vizinhos é comparada proporcionalmente com a soma de 

todas as feições. Quando a soma local é muito diferente da soma local esperada, e 

quando essa diferença é grande o suficiente para não ser resultado de um processo 

estocástico, o resultado é um Z-score estatisticamente significante. A estatística Gi* é 

dada segundo GETIS; ORD (1992):  

 

Em que: 

wij : valor na matriz de proximidade para região i com a região j em função da            

distância.  

xi e xj : são os valores dos atributos considerados nas áreas i e j; 

d : é distância entre pontos (ex: entre os centroides);  

n : o número de áreas (polígonos). 
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Os resultados das duas análises se corroboram. As regiões com maior densidade 

de eventos de queimada definidas pela análise de kernel coincidem com as regiões 

delimitadas pela análise Gi* como "hot spot" (figura 33, b e c). A maior densidade de 

eventos de queimadas ocorre no Brasil, na região do arco do desmatamento, e na região 

leste da Bolívia e do Paraguai. Através destes resultados foram definidas 7 regiões 

como fonte de emissões de queimadas a serem utilizadas na modelagem de trajetórias 

utilizando o modelo HYSPLIT (Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory 

Model) (figura 33, d).  

 

 
Figura 33 - (a) eventos de queimadas registrados entre o período de 2000 a 2016. (b) Resultado da análise 

de kernel. (c) Resultado da análise Gi* (em vermelho as regiões de alta densidade de queimadas e que 

apresentam significância estatística; sobrepostas com o resultado da análise de kernel, em amarelo). (d) 

Definição das 7 regiões de emissão a serem utilizadas na modelagem das trajetórias de massa de ar. 
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O modelo HYSPLIT é um modelo atmosférico que evoluiu ao longo de mais de 

30 anos, partindo de trajetórias individuais simplificadas com base em observações de 

radiossonda para um sistema de cálculo com múltiplas interações entre os poluentes 

transportados, dispersos e depositados desde escala local a global.  O HYSPLIT utiliza 

uma abordagem hibrida, considera a abordagem de Lagrange (utiliza um referencial 

móvel para os cálculos de advecção e difusão conforme as trajetórias se movem de sua 

localização inicial) e a metodologia Euleriana (que usa uma grade tridimensional fixa 

como um quadro de referência para calcular as concentrações de poluentes no ar) 

(STEIN et al., 2015).  

Para a modelagem utilizando o HYSPLIT foram usados os dados de reanálises 

do modelo meteorológico NCEP/NCAR. O projeto de reanálises NCEP/NCAR produz 

um banco de dados global pela combinação de modelos numéricos de previsão do 

tempo e assimilação de dados observacionais (KALNAY et al., 1996). A modelagem de 

trajetórias no HYSPLIT foi realizada utilizando 4 rodadas do modelo por dia analisado, 

ou seja, uma rodada a cada  6 horas, começando às 0 horas. As rodadas foram realizadas 

com este intervalo de tempo porque as trajetórias não mudam muito ao longo do dia. A 

duração das trajetórias foi de 7 dias, que é aproximadamente o tempo de residência do 

aerossol BC na atmosfera. Foram geradas trajetórias para cada mês de setembro entre 

2000 e 2016, totalizando 1920 trajetórias. Para identificar as regiões pelas quais passam 

uma maior concentração de trajetórias foi utilizada novamente a análise de kernel. As 

geleiras encontradas com maior suscetibilidade às emissões de aerossóis pelas 

queimadas estão localizadas na Bolívia, no Peru e na fronteira entre a Argentina e Chile 

(Figura 34). Destas geleiras, foi escolhida para o trabalho a geleira Zongo, localizada na 

cordilheira Real - Bolívia. A escolha da geleira Zongo se deve por sua proximidade com 

a região onde converge a maior parte das trajetórias; Por se encontrar na vertente leste 

do maciço Hyuana Potosi, ou seja, voltada para a bacia Amazônia; E pela 

disponibilidade de dados meteorológicos. 
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Figura 34 - Resultado da análise de kernel para determinar a densidade de trajetórias das plumas de 

fumaça que atravessam a América do Sul. 
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4.2 GELEIRA ZONGO  

 

A geleira Zongo é uma geleira de vale. Pertence ao conjunto de montanhas 

conhecido como Cordilheira Real (16° 15'S, 68° 10' W) e faz parte da vertente leste do 

maciço Huayna Potosí. Se estende de 4.900 metros até 6.000 metros de altitude acima 

do nível do mar (figura 35). Está localizada a aproximadamente 30 km ao norte da 

cidade de La Paz, capital da Bolívia. Em 2006, a geleira cobria cerca de 1,96 km², com 

um comprimento de 3 km e espessura de 0,75 km (SORUCO et al., 2009). A geleira 

Zongo contribui com 27% da descarga de água em sua bacia hidrográfica. Esta 

contribuição aumenta para 61% durante o inverno (JJA) (FRANS et al., 2015).  Estima-

se que no final do século a geleira perderá 81% da cobertura de gelo devido ao aumento 

da temperatura e mudanças na precipitação (FRANS et al., 2015).  

 

 

Figura 35 - Localização da geleira Zongo. (A) A geleira está localizada na região central do Andes, na 

Bolívia, as margens da bacia Amazônica. Na imagem é possível observar o lago Titicaca que está situado 

a poucos quilômetros de geleira. (B) Conjunto de montanhas que formam a cordilheira Real, e a 

localização do maciço Huyana Potosí. (C) Maciço Huyana Potosí e a localização das duas estações 

meteorológicas automáticas que operaram na geleira. (D) Delimitação da geleira Zongo na vertente leste e 

a geleira Huyana Potosí Oeste na vertente oeste. 
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O ciclo sazonal da precipitação na região central dos Andes, está relacionado 

com as mudanças no vento zonal da média e alta troposfera. Na América do Sul, o jato 

subtropical de oeste alcança sua máxima intensidade e posição mais ao norte (~27°S) 

durante o inverno e começo da primavera (maio à agosto) . Este deslocamento em 

direção norte dos ventos de oeste, previnem o fluxo de umidade da bacia amazônica 

para o leste dos Andes (GERRAUD; ACEITUNO, 2001; GERRAUD et al., 2003). 

Análises sinópticas mostraram que dias com ventos de leste, durante este período, são 

pouco frequentes, ocorrendo cerca de 5% das vezes (GERRAUD et al., 2003).  A 

chegada da estação úmida (setembro a abril) está associada com o enfraquecimento e 

migração ao sul do jato subtropical que ocorre devido à migração para o sul da ITCZ em 

conjunto com o estabelecimento da alta da Bolívia. Isto resulta na expansão para Sul 

dos ventos de leste, e na prevalência de um fraco vento de leste na média e alta 

troposfera sobre o Altiplano do Andes Central, trazendo umidade da bacia Amazônica 

(Figura 36 e 37) (GERRAUD; ACEITUNO, 2001; GERRAUD et al., 2003). 

 

 

Figura 36 - Mapas de campo de vento representando as médias mensais entre o período de 1981 e 2010 

(dados do NCEP NCAR). 
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Figura 37 - Esquema representando o transporte de umidade da bacia Amazônica para a região central dos 

Andes durante o verão e o bloqueio da umidade durante o inverno devido a predominância dos ventos de 

oeste. 

 

O ciclo sazonal da umidade do ar na geleira reflete a alteração entre a estação 

úmida e seca. Na estação úmida, os ventos proveniente do vale, de leste ou sudeste, 

prevalecem durante o dia (10:00 as 18:00 horas), enquanto que os ventos originados na 

geleira, de noroeste, são observados durante a noite. Na estação seca, os ventos 

proveniente da geleira prevalecem na maior parte do dia, exceto por algumas horas por 

volta das 14:00 horas (Sicart et al., 2005). 
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A variabilidade interanual da precipitação e umidade está relacionada com 

mudanças no vento zonal sobre o Altiplano moduladas pela temperatura da superfície 

do mar no oceano pacífico tropical. Durante fases quentes do El Niño - Oscilação Sul, o 

Altiplano é seco, e durante os as fases frias o altiplano é úmido (MORALES et al., 

2012). 

O Instituto francês para o desenvolvimento (IRD - Institut de recherche pour le 

développement) conduziu um extensivo programa de monitoramento meteorológico na 

geleira zongo de 1991 à 2015. Neste programa operaram 2 estações meteorológicas 

automática campbell (AWS - Automatic weather station), AWS1 localizada sobre a 

geleira à 5150 metros de altitude acima do nível do mar e AWS2 localizada na região de 

moraina à 5060 metros de altitude acima do nível do mar, as quais começaram a 

monitorar a geleira em março de 1996 e julho de 1999, respectivamente. As estações 

meteorológicas estiveram localizadas na zona de ablação, em áreas planas, e 

monitoraram: A temperatura do ar (°C); umidade relativa (%); velocidade (m/s) e 

direção do vento (graus); radiação de onda curta incidente e refletida (w/m²); radiação 

de onda longa incidente e emitida (w/m²); e a acumulação/ablação (m). Estes dados 

foram utilizados em diversos trabalhos para uma melhor compreensão dos processos 

que governam o balanço de massa e a descarga de água na geleira (referências). A 

descrição da instrumentação utilizada pode ser encontrada em SICART et al., 2005.  

A geleira Zongo possui uma única estação úmida (setembro - março) e uma 

pronunciada estação seca (Maio-Agosto) (FRANCOU et al., 1995). As variações diárias 

e anuais de temperatura são quase iguais, não sendo maiores que 8 °C (KASER et al., 

1996). A altitude da linha de equilíbrio é de 5.200 metros acima do nível do mar, onde a 

temperatura média anual é de -1 °C (SICART et al., 2005). Na geleira, a ablação ocorre 

ao longo de todo ano, com altas taxas de derretimento concomitantes com a estação de 

acumulação, e baixas taxas de derretimento durante o período seco. Como a isoterma de 

0 °C está localizada a cerca de 5000 metros de altitude acima do nível do mar, e não 

varia muito ao longo do ano, a precipitação quase sempre cai como neve em toda a 

geleira. Dessa forma, a descarga de água  medida da geleira não pode ser atribuída a 

precipitação, e sim ao seu derretimento.  

WAGNON et al., 1999, monitoraram a descarga de água na geleira zongo por 3 

anos (outubro de 1993 à agosto de 1996), e observaram que a sazonalidade da descarga 

de água não está relacionada com a temperatura do ar, nem com o balanço radiativo e 

muito menos com a precipitação. O estudo do balanço energético na geleira, realizado 
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por estes autores, demonstrou que o balanço radiativo é a principal fonte de energia para 

a geleira e não varia muito ao longo do ano. A transferência de calor dentro da 

neve/gelo se mantém baixa ao longo do ano, sendo um pouco mais alta durante a 

estação seca devido a temperatura da superfície alcançar ~ -10 °C durante a noite. O 

fluxo de calor sensível se mantém baixo e positivo ao longo do ano. Já o fluxo de calor 

latente apresentou a maior variação ao longo do ano e é responsável pela sublimação ser 

~4 vezes maior durante a estação seca do que na estação úmida. Durante a estação seca, 

a maior parte da energia disponível do balanço energético e do fluxo de calor sensível é 

consumida pela sublimação. O resto da energia disponível é utilizado para a mudança de 

temperatura ao longo do dia na superfície da geleira, que permanece seca. Durante a 

estação úmida, a mesma quantidade de energia do balanço radiativo está disponível na 

superfície da geleira mas ao mesmo tempo apenas uma parte é consumida pelo processo 

de sublimação. Neste período a umidade do ar está elevada, possibilitando que as 

condições de derretimento permaneçam e que, a maior parte da energia esteja disponível 

para causar o derretimento da neve/gelo. Dessa forma, concluíram que a umidade é o 

principal fator meteorológico que controla a sazonalidade do derretimento da geleira, já 

que é responsável em estabelecer a energia disponível na superfície para os processos de 

sublimação e de derretimento (WAGNON et al., 1999).   

Durante o progressivo desenvolvimento da estação úmida de setembro a janeiro, 

a energia para o derretimento é alta. A irradiância Solar está próxima ao seu pico de 

solstício de verão, as nuvens são esporádicas, e o albedo é baixo. Durante o centro da 

estação úmida de janeiro a abril a magnitude do balanço radiativo de ondas curtas e de 

ondas longas é reduzido por frequentes nuvens e a precipitação de neve, assim a energia 

destinada ao derretimento é moderada. Na estação seca de maio a agosto, a energia para 

o derretimento é pequena por causa da perda de energia por radiação de ondas longas e 

pelo processo de sublimação (SINCART et al., 2005). O fluxo de calor sensível para o 

gelo geralmente é compensado pela perda de energia do fluxo de calor latente, exceto na 

estação seca, quando a sublimação prevalece por causa dos fortes ventos e do ar seco. 

(SINCART et al., 2005). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

Começamos este trabalho analisando as alterações na geleira Zongo nas últimas 

décadas. Foram analisadas tanto as mudanças glaciológicas (recuo de frente de geleira e 

balanço de massa) quanto as mudanças microclimáticas na geleira. Em seguida, foi 

analisado o impacto do aerossol BC proveniente das queimadas na América do Sul no 

processo de derretimento da geleira Zongo. 

A falta de trabalhos científicos sobre o transporte do BC proveniente da bacia 

Amazônica para as geleiras Andinas nos levou a algumas questões muito importantes a 

serem respondidas. Primeiramente, as plumas de fumaça provenientes da bacia 

Amazônica alcançam as geleiras Andinas ? Em segundo, se a fumaça alcança a geleira, 

quanto do albedo é alterado devido a deposição de black carbon ? E quanto esta 

alteração no albedo resulta em perda de massa de gelo ? Este trabalho procura responder 

estas questões adotando uma abordagem que leva em consideração tanto a análise de 

dados medidos na geleira quanto a modelagem dos processos envolvidos. Um resumo 

das questões que são tratadas neste trabalho e das estratégias de análise adotadas é 

apresentado na figura 38.  

 

 

Figura 38 - Abordagens metodológicas para o estudo do impacto do aerossol BC sobre a geleira Zongo. 
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5.1 ANÁLISE DO RECUO DA GELEIRA ZONGO ENTRE 1984 E 2016  

Foi analisado o recuo da frente da geleira Zongo entre 1984 e 2016 utilizando 

imagens da série de satélites landsat. Ao todo foram analisadas 10 imagens cobrindo 32 

anos de observação. As imagens analisadas correspondem ao período seco de inverno já 

que neste período não ocorre nas imagens confusão entre a geleira e a precipitação de 

neve. O período seco também corresponde ao fim do período de ablação e por isso é 

normalmente utilizado para a avaliação da frente de geleiras em imagens de satélite. 

Foram selecionadas somente imagens de dias de céu limpo, não havendo 

interferência de nuvens. A lista com a data das cenas e os satélites utilizados se encontra 

na tabela 1. A figura 39 corresponde a imagem da geleira Zongo obtida em 27/06/2012. 

 

Tabela 1. Número de cenas de satélites utilizadas para o 
Monitoramento do recuo da geleira Zongo. 

Cena Data da passagem satélite 

1 08/07/1984 Landsat 5 
2 11/07/1988 Landsat 5 
3 12/06/1992 Landsat 5 
4 23/06/1996 Landsat 5 
5 04/07/2000 Landsat 5 
6 05/06/2004 Landsat 7 
7 02/07/2008 Landsat 7 
8 22/06/2010 Landsat 7 
9 27/06/2012 Landsat 7 

10 29/05/2016 Landsat 8 
 

 

Figura 39 - Imagem da geleira Zongo obtida através do satélite Landsat 7 para o dia 27/06/2012. 
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Para o processamento das imagens foi utilizado o sistema de informação 

geográfica Arc GIS versão 10.2. As imagens de satélite foram corregistradas utilizando 

como referência a imagem de 05/06/2004 do satélite landsat 7. O corregistro entre as 

imagens foi realizado utilizando feições reconhecíveis e sem alteração de posição ao 

longo do tempo (como junções de córregos, rios, e picos de montanhas) como pontos de 

amarra. Durante a etapa de pré-processamento, os números digitais das imagens foram 

convertidos em radiância espectral (  ) usando a seguinte equação (MARKHAM; 

BARKER 1986): 

 

                             

 

Onde o Gain é o coeficiente de calibração do ganho do sensor (mW cm
-2 

sr
-1 

µm
-1

 

contagens
-1

), DN  é o número digital do pixel em uma banda em particular e o Bias  é o 

offset do sensor em uma banda em particular (mW cm
-2 

sr
-1 

µm
-1

 ). A correção 

atmosférica da imagem foi realizada através do método do objeto escuro. Esta correção 

é realizada em imagens multiespectrais subtraindo de cada pixel da  imagem o valor da 

radiância registrada em uma área onde o valor na imagem deveria ser igual a zero, como 

em uma região altamente sombreada em uma imagem do visível (CHAVEZ 1988; 

SONG et al., 2001). Neste estudo, o valor de radiância do pixel escuro foi coletado em 

regiões totalmente sombreadas. Os valores de radiância encontrados nas regiões 

sombreadas da imagem foram iguais aos encontrados em regiões de águas profundas. 

Este valor de radiância foi subtraído da imagem de acordo com a equação de correção 

atmosférica para cada banda da imagem: 

 

                                               

 

Onde Li  é a radiância atmosfericamente corrigida do pixel, Ki  é a constante de 

correção atmosférica (fator de multiplicação) para cada banda (CHAVEZ 1988) e 

Radiânciad é a radiância do objeto escuro (área sombreada ou corpo d'agua).  

Considerando a cobertura de neve como uma superfície lambertiana, a 

reflectância de cada banda das imagens landsat foi obtida a partir dos valores de 

radiância corrigidos (DOZIER 1989a; KULKARNI et al., 2002b; SRINIVASULU; 

KULKARNI 2004): 
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Onde Riλ é a reflectância do pixel em uma determinada banda, Liλ é a radiância 

corrigida atmosfericamente do pixel (mW/cm²/sr/µm), d é a distância entre a Terra e o 

Sol em unidades astronômicas (AU), Esun é a irradiância espectral solar exoatmosférica 

(mW/cm²/µm) para cada banda dos satélites Landsat, e "z" é o ângulo da zênite solar 

(graus).  

Os pixels das imagens de reflectância foram classificados em pixels de gelo/neve 

e pixels de não gelo/neve para a extração da área e extensão da geleira. A classificação 

foi realizada através da geração do índice normalizado de neve (normalized difference 

snow index - NDSI). NDSI é gerado com base na alta e baixa reflectância da neve nas 

regiões do visível (verde) e do infravermelho de ondas curtas, respectivamente 

(DOZIER 1989b; HALL et al., 1995):   

 

      
                                                                

                                                                
    

 

Este índice tem como vantagem conseguir discriminar neve de nuvem, e 

conseguir identificar bem a neve mesmo sobre influência da sombra de montanhas 

(KULKARNI et al., 2011). A classificação entre áreas de neve/gelo e não neve/gelo foi 

realizada aplicando o limiar de 0,4, o qual é normamente eficiente em dados 

multiespectrais (DOZIER 1989b). O resultado da classificação foi avaliado e corrigido, 

quando necessário, visualmente. Com o resultado da classificação foi possível calcular a 

variação de área, extensão e a velocidade do recuo da geleira. O calculo da velocidade 

de recuo foi realizado medindo transectos na imagem entre as frentes da geleira 

encontradas ao longo dos anos.   
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5.2 ANÁLISE DO BALANÇO DE MASSA NA GELEIRA ZONGO ENTRE 2003 E 

2012 

 

O projeto glacioclim (http://www-lgge.ujf-grenoble.fr/ServiceObs/) monitora 

anualmente (Seguindo o ano hidrológico fixado entre 1 de Setembro de um ano a 31 de 

Agosto do ano seguinte) a perda ou ganho de massa de gelo em toda a superfície da 

geleira Zongo utilizando o método glaciológico tradicional (PATERSON, 1994). Este 

método utiliza medidas de campo obtidas de estacas na área de ablação e poços de neve 

/ testemunhos perfurados na área de acúmulação (Figura 40). Os balanços de massa 

anuais foram calculados com este método sobre o Glaciar Zongo utilizando 14 estacas 

para medições mensais e 3 poços de neve / testemunhos perfurados para medições 

anuais, nas zonas de ablação e acumulação, respectivamente.  

 

 
Figura 40 - Mapa da geleira Zongo mostrando a localização das estacas e dos poços de neve utilizados 

para os cálculos do balanço de massa. 



71 
 

5.3 OBSERVAÇÃO DAS PLUMAS DE FUMAÇA 
 

Plumas de fumaça foram observadas durante eventos extremos de queimada na 

bacia Amazônica, em concomitância com a observação da direção do vento na geleira 

utilizando dados das estações meteorológicas automáticas. Para a observação das 

plumas foram usadas imagens no espectro do visível do sensor MODIS abordo dos 

satélites Terra e Aqua (disponíveis em: https://worldview.earthdata.nasa.gov/ e 

https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/rapid-response/modis-

subsets). Os períodos analisados foram de 19 à 22 de agosto de 2010, de 8 à 11 de 

agosto de 2012, e de 4 à 7 de setembro de 2012. Para verificar se as plumas de fumaça 

conseguem alcançar o topo da cordilheira dos Andes foram analisadas imagens do 

sensor CALIOP (Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization) abordo do satélite 

CALIPSO (Cloud- Aerosol Lidar e Infrared Pathfinder Satellite Observations). Este 

instrumento permite obter um conjunto de informações sobre a distribuição vertical de 

aerossóis na atmosfera, dando suporte na identificação de massas de ar e a 

caracterização dos diferentes tipos de aerossóis presentes (CAMPBELL et. al, 2010). A 

partir dos dados obtidos pelo sensor CALIOP, diferentes classificações de aerossóis são 

geradas baseadas em diferentes algoritmos de análise (BURTON et al., 2013), entre 

elas: aerossol marinho limpo, poeira, poeira poluída, aerossol continental limpo, 

aerossol continental poluído e fumaça. Os produtos do satélite CALIPSO podem ser 

obtidos através do seguinte endereço eletrônico: https://www-

calipso.larc.nasa.gov/search/index.php. As datas analisadas foram os dias 9 e 16 de 

setembro de 2012. A escolha das datas e períodos analisado foi feita levando em 

consideração a disponibilidade de dados durante os eventos extremos de queimadas e a 

presença da pluma de fumaça próximo a cordilheira dos Andes.   

 

 

5.4 CORRELAÇÃO ENTRE O ALBEDO DA NEVE NA GELEIRA E A EMISSÃO 

DE AEROSSÓIS NA BACIA AMAZÔNICA 

 

Foi avaliada a ocorrência de alterações no albedo da neve da geleira decorrente 

do transporte e deposição de material particulado da fumaça das queimadas na bacia 

Amazônica. Para isso foram analisada as séries temporais de albedo da neve, 

temperatura, umidade relativa do ar, balanço de energia de ondas curtas, acumulação de 

neve, índice de aerossóis (obtido a partir do satélite Aura) e dias com presença e 

https://www-calipso.larc.nasa.gov/search/index.php
https://www-calipso.larc.nasa.gov/search/index.php
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ausência de nuvens para os meses de queimadas (agosto, setembro e outubro) de 2012. 

Os dados meteorológicos utilizados foram os registrados a cada meia hora pela estação 

meteorológica automática AWS 1. A determinação dos dias com presença e ausência de 

nuvens na geleira foi realizada através da visualização de imagens diárias dos sensores 

MODIS abordo dos satélites Terra e Aqua.  O Índice de aerossóis utilizado foi o gerado 

a partir dos dados do instrumento de monitoramento de Ozônio (Ozone monitoring 

Instrument - OMI) abordo do satélite Aura, disponível em: 

https://disc.sci.gsfc.nasa.gov/Aura/data-holdings/OMI. O Índice de aerossol é um 

indicador de aerossóis absorvedores da radiação UV, como partículas de fuligem e 

poeira desértica (TORRES et al., 1998). Este índice é positivo na presença de aerossóis 

absorvedores e negativo na presença de aerossóis não absorvedores de UV. A presença 

de nuvens resulta em valores do índice de aerossóis próximos de zero (HSU et al., 

1999). Foram geradas séries temporais do índice de aerossol para as 4 regiões de 

queimadas intensas mais próximas da geleira através da aplicação de uma mascara. 

Estas 4 regiões são as regiões III, IV, V e VI definidas na figura 32. 

Como os dados do Índice de aerossóis possui resolução diária, todos os outros 

parâmetros climáticos foram analisado como médias diárias utilizando para o calculo 

das médias os dados registrados entre 9:00 e 17:00 horas da tarde. A escolha dessa faixa 

de horário foi feita devido ao fato do albedo ser medido somente nas horas de sol, já que 

este parâmetro é uma medida da radiação solar refletida. O Albedo registrado na geleira 

foi corrigido dos efeitos topográficos segundo SINCAT et al., 2001.   

A observação dos dias sem nuvens nas imagens diárias de satélite em conjunto 

com os dados de umidade relativa, temperatura e balanço de ondas curtas nos permitiu 

determinar os períodos mais longos de céu limpo. Foi possível a análise de 2 períodos, 

de 03 a 18 de agosto de 2012 e de 28 de agosto a 08 de setembro de 2012. Para estes 

períodos foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson entre o albedo da neve e 

os parâmetros climáticos/ índice de aerossol.  

O coeficiente de correlação de Pearson mede a magnitude e a direção (se positiva 

ou negativa) da correlação entre duas variáveis de escala métrica. Este coeficiente, 

normalmente representado por r (ou pela letra grega ρ ) pode assumir valores entre -1 e 

1, onde: 

 

r = 1 Significa correlação perfeita positiva entre duas variáveis. 
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r = -1 Significa uma correlação negativa perfeita entre duas variáveis, ou seja, 

uma aumenta enquanto a outra diminui. 

 

r = 0 Significa que as duas variáveis não dependem linearmente uma da outra. 

No entanto pode existir uma dependência não linear. 

 

Em geral, quanto mais próximo de 1, maior a indicação de que existe um 

relacionamento linear positivo entre as variáveis X e Y e quanto mais próximo de -1, 

maior a indicação da existência de um relacionamento linear negativo. Cabe ressaltar 

que, ao contrário da covariância, o coeficiente de correlação é adimensional, dessa 

maneira não sofre influência das diferenças de escalas de medidas entre as variáveis. 

De acordo com STORCH e ZWIERS (2000) o coeficiente de correlação de 

Pearson entre duas variáveis X e Y é dado pela seguinte fórmula: 

 

   
    
 
              

            
                   

   

     

                                         

A qual pode ser simplificada da seguinte maneira: 

 

   
         

                
  (6) 

 
Onde: 

 

Cov (X,Y) é a covariância de X e Y  

Var (X) é a variância de X 

Var (Y) é a variância de Y 

 

Apesar do coeficiente de correlação ser uma medida eficiente de avaliar o grau 

de relacionamento entre duas variáveis, são comuns erros de interpretação envolvendo a 

correlação (TRIOLA, 2005). Por exemplo, uma forte correlação entre duas variáveis 

nem sempre implica causalidade, já que se pode estar diante de uma variável oculta que 

influencia ambas as variáveis em estudo. Outro erro envolve a propriedade da 

linearidade, pois mesmo que não seja encontrada uma correlação linear entre as 

variáveis em estudo, não significa que não possa haver uma correlação não linear entre 
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estas. 

A significância do coeficiente de correlação pode ser testada através de um teste 

de hipótese. Assim, se r ij representa a correlação teórica entre as variáveis Xi e Xj, as 

hipótese: Ho:  r ij = 0 contra H1:  r ij  0 podem ser testadas pelo teste estatístico t de 

Student (STORCH e ZWIERS 2000): 

             
    

        
         

 

Supondo a hipótese nula, a estatística em (7) tem distribuição t de student com 

(n-2) graus de liberdade, em que n representa o número da amostragem dos dados 

(dias). Dessa forma, para um nível de significância determinado, encontra-se na tabela t 

de student o correspondente valor crítico t
c
. Se o valor calculado da estatística t em (7) 

exceder em valor absoluto o calor crítico t
c
, a hipótese nula deve ser rejeitada. Desse 

modo, pode-se fazer o teste t de student para verificar as correlações entre as variáveis. 

No presente trabalho, foi testado o nível de significância de 95%, para os períodos de 03 

a 18 de agosto de 2012 (16 dias, ou seja, n = 16) e de 28 de agosto a 08 de setembro de 

2012 (12 dias, ou seja, n = 12), conforme segue: 

                                 

(1) Para o período de 03 a 18 de agosto de 2012:    95%  t c 
 2,120  ij = ±0.468  

 

(2) Para o período de 28 de agosto a 08 de setembro de 2012: 95%  t c 
 2,179  ij = 

±0.576   

Ou seja, a correlação será estatisticamente significante a um nível de confiança 

de 95% para o período (1) quando r ij  0,468  ou r ij  - 0,468; E para o período (2) 

quando r ij  0,576 ou r ij  - 0,576.  

 

5.5 MODELAGEM DA EMISSÃO, TRANSPORTE, DEPOSIÇÃO E IMPACTO DO 

BC SOBRE A GELEIRA ZONGO  

 

A modelagem da emissão de black carbon pelas queimadas, do seu transporte, 

da sua deposição sobre a geleira, e do seu impacto sobre o balanço de massa foi 

realizada em diversas etapas.  Até o momento não existem trabalhos que agrupem todos 

o processos de modelagem em uma única metodologia. Dessa forma este trabalho 

apresenta um framework metodológico, ou seja, um conjunto de etapas e métodos, para 

a realização da modelagem do impacto do aerossol BC sobre uma geleira pré-
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estabelecida, considerando desde a fonte da emissão até a perda de massa de gelo.  O 

framework metodológico apresentado e utilizado neste trabalho utiliza diferentes bases 

de dados, softwares de modelagem e conhecimento em modelagem de balanço de massa 

através de um modelo de balanço de energia. O framework metodológico é apresentado 

na figura 41 e será explicado a seguir. 

 
Figura 41 - Framework metodológico para o estudo do impacto do black carbon sobre a geleira Zongo. 

Os círculos representam as fontes dos dados, os retângulos representam os dados utilizados, os losangos 

representam os processamentos sobre os dados (análises), os retângulos com borda arredondada 

representam os resultados e os cilindros representam os modelos utilizados. 

 

(1) A primeira etapa do trabalho consistiu em determinar as regiões de emissão 

para serem inseridas no modelo HYSPLIT. Para isso foram utilizados os dados de 

eventos de queimadas gerados pelo INPE e realizado sobre estes dados as estatísticas 

espaciais de densidade como já foi explicado no item 4.1.  

(2) Para cada região delimitada como fonte de emissão foram calculadas as 

emissões totais de black carbon utilizando para isso os dados de emissão de BC 

produzidos pelo Global Fire Emission Database - GFED (disponíveis em: 

http://www.globalfiredata.org/). Foram construídas séries temporais mensais de emissão 
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de BC, compreendendo o período de 2000 a 2011. Esta etapa foi importante para 

determinar quais os anos mais críticos de emissão de BC e as taxas de emissões a serem 

usadas no modelo HYSPLIT. Como os dados são disponibilizados com resolução 

mensal e o modelo HYSPLIT leva em consideração a taxa de emissão por hora, 

assumimos que a emissão de BC foi constante ao longo de cada mês, ou seja, a emissão 

total foi dividida pelo número de horas de cada mês. Os anos de 2007 e 2010 foram os 

mais críticos, e por isso foram escolhidos para a execução da modelagem.  

(3) Tanto a localização das regiões fontes quanto os dados de emissão foram 

utilizados como dados de entrada no modelo HYSPLIT. Os dados meteorológicos 

utilizados para a modelagem foram os dados de reanálise do NCEP/NCAR (KALNAY 

et al., 1996). Outros parâmetros utilizados na modelagem foram: tamanho da partícula = 

0,32 µm (moda das partículas durante o período de queimadas na bacia Amazônica, 

MARTIN et al., 2010), densidade = 1,8 (g/cc) e partícula com formato quase esférico 

(ZHANG et al., 2016). Foi assumido que o BC das queimadas possui solubilidade de 

60%, ou seja, na presença de uma nuvem 60% do aerossol é capturado pela água da 

nuvem, e que o tempo de residência do BC na atmosfera é de 7 dias. Estas 

parametrizações são normalmente usadas em modelos globais de dispersão e deposição 

de BC (KOCH et al., 2009). Foram realizadas rodadas do modelo para os períodos de 

queimadas (meses de agosto, setembro e outubro) de 2007 e 2010. Cada rodada teve 

duração de 7 dias. Os resultados finais desta etapa foram mapas de concentração e 

deposição de BC com resolução semanal.  

(4) Foram utilizados os resultados do modelo de deposição e os dados de 

precipitação medidos na geleira para o calculo da concentração de BC na neve. O 

calculo foi realizado da seguinte maneira:  

                                                                   

                   
      

    
  

 

       
  
 

 
                                                                                                                                                                           

 

                               
Onde, a deposição é dada pela saída do modelo HYSPLIT, a precipitação usada 

foi a medida pela a estação meteorológica automática na geleira e para a densidade da 

neve foi utilizado o valor  de 250 kg/m³, encontrado na própria geleira por SICART et 

al., 2002 durante o final do período úmido. 

(5) Os valores de concentração de BC encontrados foram utilizados no modelo 

SNICAR (Snow, Ice, and Aerossol Radiation model) para a simulação das alterações no 
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albedo devido ao BC. Este modelo leva em consideração a concentração de impurezas 

na neve (neste caso, BC), o tamanho das partículas de neve, as características da geleira 

e o fluxo incidente de radiação (FLANNER et al., 2007; FLANNER et al., 2009). Os 

parâmetros utilizados foram: O ângulo zenital solar médio de 22,55°, calculado para o 

período analisado, utilizando os cálculos da posição solar desenvolvidos pelo 

laboratório de monitoramento da radiação Solar, na Universidade de Oregon 

(http://solardat.uoregon.edu/SolarPositionCalculator.html); O tamanho efetivo do grão 

de neve adotado foi de 0,5 mm estabelecido com base das medições realizadas na 

geleira Illimani, localizada próxima a geleira Zongo (cerca de 55 km de distância), 

(HARDY et al., 2001); A espessura da camada de gelo adotada no modelo foi de 177 

metros com base no trabalho de FRANS et al., 2015; E o albedo da camada abaixo do 

gelo foi definido através da reflectância encontrada nas imagens do satélite LANDSAT 

para as rochas que compõe a montanha. Foi adotado o valor de 0,25 para o albedo no 

espectro do visível e 0,35 para o albedo no espectro do infravermelho próximo; As 

concentrações de BC adotadas no modelo foram de 29,25 ppb para o período de agosto 

a outubro de 2010, 41,1 ppb para o mês de setembro de 2007, e 73,4 ppb para o mês de 

setembro de 2010. Para o ano de 2007 foi analisado somente o mês de setembro devido 

a falta de dados da estação meteorológica para os meses de agosto e outubro. 

(6) O fluxo de energia disponível para o derretimento (Qm) foi calculado através 

da equação do balanço de energia, de acordo com Sicart et al., 2005:  

 

                

      

Onde    é a energia usada para o derretimento (quando positivo) ou 

congelamento (quando negativo).  R é o balanço da radiação, H e LE são os fluxos 

turbulentos de calor sensível e calor latente, respectivamente, e P é o calor transportado 

pela precipitação. P permanece muito baixo na geleira Zongo e é negligenciado. Sendo 

assim assumimos que: 

 

                              

 

O balanço radiativo pode ser escrito como: 
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Onde S↓ é a radiação de ondas curtas incidente, S↑ é a radiação de ondas curtas 

refletida, L↓ e L↑ correspondem a radiação de onda longa incidente e emitida, 

respectivamente. O balanço radiativo de onda curta (S↓ - S↑) pode ser reescrito 

incorporando o albedo na equação, já que o balanço de ondas curtas é igual a quantidade 

da energia de ondas curtas incidente que não foi refletida pela superfície. Como o 

albedo é um parâmetro que descreve a percentagem da energia refletida, o termo "S↓ - 

S↑" na equação (11) pode ser substituído da seguinte maneira:  

 

                                  

 

O balanço radiativo de ondas longas também pode ser reescrito considerando a 

emissividade e a temperatura da superfície, segundo a lei de Stefan-Boltzmann. Assim, 

o termo " L↓ - L↑" pode ser substituído resultando na seguinte formula do balanço 

radiativo:  

 

R = S↓ (1- albedo) + L↓ ԑ - ԑ σ   
      (13) 

 

Onde, ԑ é a emissividade de ondas longas do gelo, σ  é a constante de Stefan-

Boltzmann (σ = 5,67 10
-8

 W m
-2

 K
-4

), e Ts é a temperatura da superfície. A emissividade 

do gelo ԑ é normalmente considerada a estar entre 0,97 e 1,00. Assim como no trabalho 

de SICART et al., 2005, foi considerado o gelo como um emissor completo (ԑ = 1). Esta 

consideração é aceitável devido a acurácia nas medições da radiação de ondas longas 

(aproximadamente ±10%) (SICART et al., 2005). 

Os fluxos turbulentos de calor foram calculados utilizando o método 

aerodinâmico Bulk, incluindo a correção de estabilidade. A estabilidade da camada da 

superfície é descrita pelo número "Bulk Richardson" Rib, o qual relaciona os efeitos 

relativos da flutuabilidade para as forças mecânicas (MOORE, 1983): 
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Onde T e u são a temperatura do ar (em kelvin) e a velocidade do vento (em m S
-

1
), respectivamente, na altura da medição z; g é a aceleração da gravidade (g = 9,81 m s 

-2
), Ts é a temperatura da superfície (em kelvin), e Z0m é o comprimento das 

irregularidades na superfície (em metros). Assumindo que os gradientes locais médios 

da velocidade do vento u, temperatura T, e umidade específica q são iguais as diferenças 

finitas entre o nível de medição e a superfície, os fluxos turbulentos são definidos como 

(BRUTSAERT, 1982): 

 

     
    

        

   
 

   
    

 
   

 
                   

 

     
    

        

   
 

   
    

 
   

 
                   

          

Onde qs é a umidade específica na superfície ( em g kg
-1

, é assumida a saturação 

na superfície),    é a densidade do ar,    é a capacidade do calor específico do ar em 

pressão constante (Cp - Cpd (1 + 0,84q) com Cpd = 1005 j kg
-1

 k
-1

), Ls é o calor latente de 

sublimação do gelo (Ls = 2,834 10
6
 j kg

-1
), e k é a constante de Von Karman (k = 0,4). 

Os comprimentos de rugosidade da superfície são assumidos iguais (Z0t = Z0q = Z0m). O 

comprimento da rugosidade  da superfície na geleira Zongo varia de 1 a 5 mm (SICART 

et al., 2005). As funções de estabilidade não-dimensional para o momento (  ), calor 

(  ) e umidade (  ) são expressos em Termos de Rib (WEBB, 1970; BRUTSAERT, 

1982): 

Rib positivo (estável) 

        
           

                       

Rib negativo (instável) 

       
           

                           

 

SICART et al., 2005 analisaram o balanço de energia para a geleira Zongo ao 

longo do período de 1998 à 2000. Neste trabalho foi analisado o balanço de energia ao 

longo do período de 2005 à 2011.  Os efeitos da deposição de BC foram analisados para 
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os anos críticos de queimadas, 2007 e 2010. Os dados utilizados para o calculo do 

balanço de energia foram os dados da AWS2 localizada sobre a geleira à 5060 metros 

acima do nível do mar. 

(7) A energia disponível para o derretimento da geleira incrementada com o 

efeito da deposição de BC (Qm*) foi calculada através da equação (10)  incorporando a 

redução do albedo devido a deposição do BC.  

(8)   Foi construído um modelo de regressão linear baseado na relação entre o 

balanço de energia (energia disponível para o derretimento) (Qm) e o balanço de massa 

anual medido na zona de ablação. A perda de massa de gelo devido ao BC foi calculada 

através do modelo de regressão utilizando os valores de Qm* gerados para as diferentes 

concentrações de BC. 

 

5.6 EXPERIMENTO DE ABLAÇÃO DEVIDO A DEPOSIÇÃO DE "BLACK 

CARBON" 

 

Foi elaborado e realizado um experimento de sensibilidade da neve/gelo a 

diferentes deposições de BC. O experimento visou a compreensão do efeito do BC 

sobre o processo de ablação (perda de massa de neve) nas geleiras da região central dos 

Andes.  

O experimento foi realizado na geleira Artesonraju na coordilheira Blanca, Peru. 

A escolha da realização do experimento nesta geleira se deu principalmente devido a 

possibilidade de sua realização. A cordilheira Blanca, assim como a cordilheira Real 

(onde fica localizada a geleira Zongo, na Bolívia) se encontra na região de influência 

das queimadas da bacia Amazônica (figura 42). 
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Figura 42 - Localização da geleira Artesonraju, no Peru. É possível observar que tanto a geleira 

Artesonraju quanto as geleiras Zongo e Illimani estão localizadas próximas as regiões de queimadas. 

 

A realização do experimento na própria geleira, possibilitou que as condições 

meteorológicas e microfísicas da neve/gelo (temperatura, umidade, radiação solar, 

albedo, tamanho do grão de neve etc.) fossem adotadas realisticamente. O experimento 

foi realizado no dia 01/06/2017, em condições de tempo variando entre céu limpo e 

parcialmente nublado. O experimento teve a duração de 9 horas (inicio ás 9:00 da 

manhã e término às 18:00 da tarde) e durante o experimento não houve precipitação. 

O experimento consistiu em medir a perda de massa de neve ao longo do tempo, 

devido a diferentes quantidades de BC, separando a influência do BC nos processos de 

derretimento (percolação) e sublimação. Para isso foram utilizados potes transparentes 

que foram preenchidos com neve, pesados em uma balança, e deixados sobre a 

superfície da geleira. Todos os potes foram pesados a cada 3 horas para a quantificação 

da perda de massa de neve ao longo do tempo. O experimento teve início as 9:00 da 
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manhã com término as 18:00 da tarde, totalizando 4 pesagens para cada pote. Foram 

utilizados potes transparentes, com buracos no fundo e sem buracos no fundo. Os potes 

com buracos foram usados para quantificar tanto a perda de massa de neve/gelo pelo 

derretimento (a neve/gelo derretida escorreu para fora do pote pelos buracos), quanto a 

sublimação. Enquanto que nos potes sem buraco a neve derretida foi mantida no pote, e 

a perda de massa de neve ocorreu somente pela sublimação. Foram depositadas 5 

quantidade diferentes de BC sobre a neve dos potes, e utilizado como "branco" potes 

sem a adição de BC (0 mg de BC, ou seja, neve/gelo pura). As quantidades de BC 

colocadas sobre a neve/gelo nos potes foram: 0 mg (branco); 0,1 mg; 0,5 mg; 1,0 mg; 

5,0 mg; 10,0 mg. Para cada quantidade de BC inserida foram utilizadas tréplicas. Por 

exemplo, para o branco foram preenchidos de neve 3 potes sem buraco e 3 potes com 

buracos, estes foram pesados e deixados sobre a geleira para posterior pesagem a cada 3 

horas. Em outros 3 potes sem buraco e 3 potes com buracos foram inseridos sobre a 

superfície da neve a quantidade de 0,1 mg de BC, pesados e deixados sobre a geleira 

para posterior pesagem a cada 3 horas. Este procedimento foi realizado para cada uma 

das quantidades de BC definidas. O esquema da figura 44 apresenta o desenho amostral 

do experimento, a figura 44 o material utilizado e a figura 44 ilustra a execução do 

experimento. 
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Figura 43 - desenho amostral do experimento de sensibilidade da neve/gelo a diferentes deposições de 

BC. 

 

 

 

 

Figura 44 - Materiais utilizados no experimento de sensibilidade. 
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Figura 45 - Execução do experimento de sensibilidade na geleira Artesonraju, em 01/06/2017.  

 

O BC utilizado no experimento foi produzido no laboratório através da queima 

de biomassa vegetal (madeira e grama). Após a queima do material este foi macerado e 

peneirado utilizando um sistema de peneiras em cascata para obtenção apenas das 

partículas de granulometria mais fina, já que são as partículas mais finas que alcançam 

as geleiras. O material aplicado no experimento foi caracterizado quanto a sua 

composição química e tamanho das partículas. A caracterização da composição química 

do material foi realizada através de microscopia eletrônica de varredura e sistema de 

energia dispersiva (EDS) com detector de raios X. Já a distribuição do tamanhos das 

partícula foi analisada por difração a laser (foi utilizado o analisador de partículas a 

laser cilas modelo 1064). Os resultados destas análises mostraram que as partículas 

utilizadas no experimento são constituídas principalmente de carbono, e possuem forma 

e tamanho irregulares (figura 46). A maior parte dos grãos das partículas produzidas 

apresentaram tamanho entre 17,5 e 31 µm (figura 47).  
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Figura 46 - Resultados da análise de Microscopia eletrônica de varredura e sistema de energia dispersiva 

(EDS) com detector de raios X para o material depositado sobre a neve/gelo durante o experimento de 

sensibilidade. Os resultados mostraram que as partículas utilizadas no experimento são constituídas 

principalmente de carbono, e possuem forma e tamanho irregulares. 

 

 

 

Figura 47 - Resultado da análise de distribuição dos tamanhos das partícula para o BC utilizado durante o 

experimento de sensibilidade. 



86 
 

6. Resultados  

 
6.1 Recuo da geleira Zongo entre 1984 e 2016 

 

A geleira Zongo apresentou um acentuado recuo de sua frente de geleira e 

diminuição de sua área entre 1984 e 2008. A área da geleira diminuiu de 2,55 km² em 

1984 para 2,29 km² em 2008. Já para o período de 2008 à 2016 o recuo da geleira foi 

menor, ocorrendo uma redução significativa na taxa de recuo (figura 48 A e C). A área 

da geleira diminui de 2,29 km² em 2008 para 2,28 km² em 2016.  O mesmo é possível 

observar em relação recuo da frente da geleira (figura 48 B e D). A velocidade do recuo 

da geleira aumentou de ~7 metros por ano no período de  1984/1988 para ~20 metros 

por ano no período de 2004/2008. Após esse período a velocidade do recuo diminuiu 

para ~11 metros por ano entre  2008 e 2016.  

 

 

 
Figura 48 - (A) recuo da frente da gelira Zongo ente 1984 e 2016. (B) O mesmo que em "A" porém com 

os transectos utilizados para o calculo da velocidade do recuo. (C) perda da Área da geleira (km²). (D) 

velocidade do recuo da geleira (metros/ano). 
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6.2 BALANÇO DE MASSA NA GELEIRA ZONGO ENTRE 2003 E 2012 
 

O balanço de massa medido na geleira Zongo entre 2003 e 2012 possibilitou 

observar a variabilidade da altitude da linha de equilíbrio, assim como a perda de massa 

de gelo na zona de ablação e o aumento da massa de gelo na zona de acumulação 

(figura 49). Durante o ano hidrológico de 2003/2004 a linha de equilíbrio estava a 

aproximadamente 5400-5500 metros de altitude. No período de 2005 à 2008  a linha de 

equilíbrio se deslocou para altitudes mais baixas alcançando 5100-5200 metros de 

altitude. Este deslocamento da altitude da linha de equilíbrio indica que nestes anos 

ocorreram uma maior acumulação e menor ablação na geleira. Já durante o período de 

2009 à 2012  a linha de equilíbrio voltou a se localizar próxima aos 5400-5500 metros 

de altitude, onde estava localizada em 2003. Porém é possível observar que em relação a 

2003, ocorreu uma maior perda de massa de gelo na zona de ablação e uma maior 

acumulação de neve na zona de acumulação. 

 

 
Figura 49 - Balanço de massa na geleira Zongo por intervalo de altitude. 
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6.3 VARIABILIDADE CLIMÁTICA E BALANÇO DE ENERGIA NA GELEIRA 

ZONGO ENTRE 2003 E 2014 
 

Os parâmetros meteorológicos medidos diariamente na geleira zongo no período 

de 2003 à 2014 pela AWS 1 estão representados na figura 50. A radiação de ondas 

curtas incidente (ROCin) e a radiação de ondas longas incidente (ROLin) aumentaram, 

respectivamente, a uma taxa de 1,56 w/m² e 1,36 w/m² ao ano, enquanto que a radiação 

de ondas curtas refletida (ROCre) e a radiação de ondas longas emitida (ROLe) tem 

apresentado uma redução de -0,3 w/m² e -0,14 w/m² por ano, respectivamente. A 

precipitação na geleira Zongo tem diminuído em -0,1 mm ao ano e a umidade relativa 

aumentado em 0,18 % ao ano. Já a temperatura e a velocidade do vento não 

apresentaram alterações significativas ao longo do período analisado. 

 

 
 
Figura 50 - Radiação de ondas curtas incidente (ROCin), radiação de ondas longas incidente (ROLin), 

radiação de ondas curtas refletida (ROCre), radiação de ondas longas emitida (ROLe), precipitação, 

umidade relativa do ar, temperatura do ar e velocidade do vento medidos na geleira Zongo entre setembro 

de 2003 e dezembro de 2014. 
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A temperatura positiva acumulada também apresentou uma pequena redução 

durante o período analisado, -1,2 °C por ano. Esta redução da temperatura positiva está 

de acordo com a redução do fluxo de energia para a geleira, que foi de -1,1 w/m² por 

ano (figura 51). A correlação linear entre a soma das temperaturas positivas diárias e o 

fluxo de energia diário foi de r = 0,44 para 1620 dias. Para as médias mensais a 

correlação linear entre a soma das temperaturas positivas e o fluxo de energia foi maior, 

r = 0,69, n = 69.  

 

 

 
Figura 51 - Variabilidade e tendência da temperatura positiva acumulada diária e do fluxo de energia 

diário para a superfície da geleira Zongo entre o período de setembro de 2004 e setembro de 2012. 

 

 

 

6.4 - DIREÇÃO E INTENSIDADE DO VENTO NA GELEIRA ZONGO DURANTE 

EVENTOS DE QUEIMADAS NA BACIA AMAZÔNICA  

 

Foram analisadas a direção e intensidade do vento medidos na geleira Zongo 

pela AWS 2 durante 3 eventos extremos de queimadas (a escolha dos dados da AWS 2 

ao invés dos dados da AWS1 foi feita devido a falta de dados da AWS1 para o período 

da análise). No primeiro evento, de 19 a 22 de agosto de 2010 é possível obervar pelas 

imagens do sensor MODIS uma densa pluma de fumaça margeando a vertente leste da 
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cordilheira dos Andes (figura 52 A, D, G e J). Os vales se encontram totalmente 

preenchidos pela pluma de fumaça. Durante estes dias predominaram na geleira ventos 

de nordeste durante a manhã e a tarde (figura 52 C, F, I e L), o que torna favorável o 

transporte da fumaça para a geleira.  Durante a noite a direção do vento alternou entre 

nordeste, norte, noroeste e com menor frequência oeste (figura 52 B, E, H e K). Ventos 

de noroeste e oeste indicam ventos que se deslocam da geleira em direção aos vales, 

bloqueando os ventos provenientes dos vales.  A velocidade do vento registrada variou 

de 2 a 8 metros por segundo. Nos outros períodos observados, de 08 a 11 de agosto de 

2012, e de 04 a 07 de setembro de 2012 os mesmo padrões de direção e velocidade do 

vento são observados (figuras 53 e 54). 
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Figura 52 - (A/D/G/J) imagem MODIS mostrando plumas de fumaça as margens da cordilheira dos 

Andes próxima a cordilheira Real, Bolívia; (B/E/H/K) direção e velocidade do vento na geleira Zongo 

durante as 24 horas do dia; (C/F/I/L) direção e velocidade do vento na geleira Zongo entre 9:00 horas da 

manhã e 18:00 da tarde; para os dia 19/08/2010, 20/08/2010, 21/08/2010 e 22/08/2010, respectivamente. 
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Figura 53 - (A/D/G/J) imagem MODIS mostrando plumas de fumaça as margens da cordilheira dos 

Andes próxima a cordilheira Real, Bolívia; (B/E/H/K) direção e velocidade do vento na geleira Zongo 

durante as 24 horas do dia; (C/F/I/L) direção e velocidade do vento na geleira Zongo entre 9:00 horas da 

manhã e 18:00 da tarde; para os dia 08/08/2012, 09/08/2012, 10/08/2012 e 11/08/2012, respectivamente. 
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Figura 54 - (A/D/G/J) imagem MODIS mostrando plumas de fumaça as margens da cordilheira dos 

Andes próxima a cordilheira Real, Bolívia; (B/E/H/K) direção e velocidade do vento na geleira Zongo 

durante as 24 horas do dia; (C/F/I/L) direção e velocidade do vento na geleira Zongo entre 9:00 horas da 

manhã e 18:00 da tarde; para os dia 04/09/2012, 05/09/2012, 06/09/2012 e 07/09/2012, respectivamente. 
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6.5 DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DE AEROSSÓIS NA ATMOSFERA DURANTE 

EVENTOS DE QUEIMADAS 

 

Foram analisadas 2 passagens do sensor CALIOP próximas a geleira Zongo 

durante eventos de queimadas na bacia Amazônica. As data analisadas foram 

09/09/2012 e 16/09/2012. Durante estas datas a cordilheira dos Andes estava coberta 

por nuvens, porém através de imagens do sensor MODIS é possível identificar a 

presença de uma densa pluma de fumaça cobrindo a bacia Amazônica Boliviana (figura 

55 A e D). Nos dias 09/09/2012 e 16/09/2012 predominaram na geleira Zongo ventos de 

nordeste e de leste, tornando favorável o movimento da pluma de fumaça da bacia 

Amazônica para a geleira (Figura 55 B e E). Durante estes dias os focos de queimadas 

se concentraram próximos as geleiras Andinas, na parte Boliviana e Peruana da bacia 

Amazônica (figura 55 C e F). 

 

 
Figura 55 - A e D imagens do sensor MODIS para os dias 09/09/2012 e 16/09/2012, respectivamente. A 

linha amarela na figura representa a passagem do sensor CALIOP e o ponto vermelho a localização da 

geleira Zongo. B e E são a direção e velocidade do vento ao longo do dia e C e F correspondem aos 

registros de queimadas nos dias 09/09/2012 e 16/09/2012, respectivamente. 
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No dia 09/09/2012 o satélite CALIPSO registrou uma pluma de aerossóis sobre 

cordilheira dos Andes com a mesma composição da pluma de aerossóis na vertente leste 

da cordilheira do Andes (figura 56 a e b). A pluma de aerossol registrada sobre a 

cordilheira continha aerossol limpo continental, poeira poluída e fumaça, enquanto que 

nenhuma pluma é visível na vertente oeste da cordilheira. Isto indica que a fumaça foi 

capaz de alcançar o topo da cordilheira (figura 56 b). Já no dia 16/09/2012 a pluma 

registrada sobre a cordilheira continha poeira poluída e poeira, composição semelhante 

aos aerossóis localizados na vertente oeste dos Andes (figura 57 a e b). Nesta mesma 

data a pluma de fumaça ficou concentradas nos vales Andinos à aproximadamente 

4.000 metros de altitude.  

 

 
Figura 56 - Resultado dos dados do sistema CALIPSO-CALIOP, 09/09/2012 (A) Camada de aerossóis 

observada através do retroespalhamento atenuado total. (B) Classificação por tipo de aerossóis.  
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Figura 57 - Resultado dos dados do sistema CALIPSO-CALIOP , 16/09/2012 (A) Camada de aerossóis 

observada através do retroespalhamento atenuado total. (B) Classificação por tipo de aerossóis.  

 

 

 

6.6 CORRELAÇÃO ENTRE O ALBEDO DA NEVE, PARÂMETROS 

METEOROLÓGICOS NA GELEIRA, E A EMISSÃO DE AEROSSÓIS NA BACIA 

AMAZÔNICA. 

 

 

Foi realizada a correlação entre a os dados de albedo, os dados meteorológicos 

medidos na geleira Zongo e os índices de aerossóis calculados para a bacia amazônica 

durante o período de queimadas. A correlação foi realizada com os dados registrados 

durante dias de céu claro. Para auxiliar na determinação dos dias de céu claro foram 

utilizados os dados de balanço de ondas curtas, e a observação da presença ou ausência 

de nuvens em imagens do sensor MODIS. Em dias com influência de nuvens a radiação 

de ondas curtas é bloqueada pelas nuvens o que resulta em baixos valores no balanço de 

ondas curtas. Na figura 58 C é possível observar a brusca queda do balanço de ondas 

curtas nos dias onde foram observadas nuvens sobre a geleira. Os períodos de céu limpo 
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para os quais foram realizadas as análises de correlação foram de 1 à 13 de agosto de 

2012 e 28 de agosto à 8 de setembro de 2012. As séries temporais de albedo, índice de 

aerossóis, temperatura do ar, umidade relativa, balanço de ondas curtas e acumulação de 

neve, durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2012 estão apresentados na 

figura 58 a e b.  

 

 
Figura 58 - (a) albedo e índice de aerossóis; (b) Temperatura e umidade do ar; (c) Balanço de ondas 

curtas, acumulação de neve e presença de nuvens na geleira Zongo entre os meses de agosto, setembro e 

outubro de 2012. 
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O albedo na geleira Zongo durantes o período de queimadas apresentou 

correlação positiva estatisticamente significativa com a acumulação de neve e negativa 

com o índice de aerossóis na bacia Amazônica (tabela 2). Este resultado reforça a 

hipótese de que as plumas de fumaça geradas na bacia Amazônica durante os períodos 

de queimadas alcançam as geleiras Andinas e são capazes de reduzir significativamente 

o albedo da geleira. 

Table 2 - Correlação entre o albedo medido na geleira Zongo em dias de céu 
limpo (AWS 1), parâmetros meteorológicas (medidas na geleira Zongo pela AWS 
1¹ e AWS 2²) e os índices de aerossóis 

Parâmetros 
meteorológicos/Índices de 
aerossóis 

²Albedo de 03 à 18 
de agosto de 2012 

²Albedo de 28 de agosto 
à 8 de setembro de 2012 

¹Velocidade do vento (m/s) 0.39 - 
¹Balanço de massa (m) -0.199 - 
¹Acumulação de neve (mm) 0.541 - 
²Umidade (%) - -0.446 
²Temperatura (°C) - -0.158 
IA - R1+R2+R3 -0.412 -0.624 
IA - R3+R4 -0.517 -0.428 

R - Significância ±0.468 ±0.576 
 

 

6.7 EMISSÕES DE BLACK CARBON NA BACIA AMAZÔNICA ENTRE 2000 E 

2011, E TAXAS DE EMISSÃO UTILIZADAS NO MODELO HYSPLIT. 

 

O resultado da soma das emissões de BC para as 7 regiões difinidas neste 

trabalho, assim como o número de focos de queimadas registrados mensalmente no 

Brasil, Bolívia e Peru entre 2000 e 2015 estão representados na figura 59 a. Os anos 

com maiores emissões de BC foram 2007 e 2010, quando foram emitidas, 

respectivamente, cerca de 34 e 26 gigagramas de BC durante o pico das queimadas em 

setembro. Na figura 59 b estão representados os dados anuais de emissão de BC,  

profundida óptica de aerossol registrada pelo sensor MODIS e o número de eventos de 

queimadas para a bacia Amazônica, registrados entre o período de 2002 a 2011. É 

possível observar uma boa coerência entre as emissões de BC, a profundidade óptica de 

aerossóis e os números de focos de queimadas registrados. Estes resultados revelaram 

que os anos mais críticos em relação a emissão de BC foram 2007 e 2010, cujo as 

emissões de BC foram de 51 e 76 gigagramas, respectivamente. Dessa forma 

escolhemos estes anos para a realização da modelagem da dispersão e deposição de BC 

sobre as geleiras Andinas. 
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Figura 59 - (a) Emissão mensal total de BC nas 7 regiões  da bacia Amazônica definidas neste trabalho e 

o número de focos de queimadas registrados no Brasil, Bolívia e Peru no período de 2000 a 2015. (b) 

Emissão anual de BC na bacia Amazônica, profundidade óptica de aerossóis medida pelo sensor MODIS 

e n° de focos de queimadas na bacia Amazônica registrados anualmente entre 2002 e 2011. 

 

 

A figura 60 mostra as taxas de emissão de BC utilizadas para cada uma das 

regiões definidas como fontes de emissão dentro do modelo HYSPLIT. Como já era de 

se esperar, setembro é o mês com maiores taxas de emissão devido ao maior numero de 

queimadas, seguido de agosto e outubro. As regiões 1 e 2 são as que possuem maior 

taxa de emissão de BC. Já as regiões 4 e 5 possuem as menores taxas de emissão de BC, 

porém estão localizadas mais próximas das geleiras e por isso sua contribuição 

possivelmente é alta.  
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Figura 60 - Taxas de emissão de Black carbon utilizadas no modelo HYSPLIT  para cada uma das 7 

regiões fontes.  

 

 

6.8 DEPOSIÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE BLACK CARBON NA CORDILHEIRA 

DOS ANDES PARA O PERÍODO DE QUEIMADAS DE 2007 E 2010. 

 

Para simular a concentração de BC na neve foi realizada primeiramente a 

modelagem da deposição de BC utilizando o modelo HYSPLIT. O modelo foi rodado 

para o período de queimadas (agosto-setembro-outubro). A figura 61 e 62 mostram os 

resultados do modelo para os meses de setembro de 2007 e 2010, respectivamente, em 

conjunto com a precipitação e as retrotrajetórias partindo da geleira Zongo e dos Andes 

Peruano.   
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Figura 61 - Concentração atmosférica e deposição de black carbon, precipitação e retrotrajetórias para 

setembro de 2007. Os pontos vermelhos nas imagens representam a localização das geleiras. 
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Figura 62 - Concentração atmosférica e deposição de black carbon, precipitação e retrotrajetórias para 

setembro de 2010. Os pontos vermelhos nas imagens representam a localização das geleiras. 

 

As concentrações de BC na atmosfera variaram de 0 à 5,0 x 10
-3

 mg m
-3 

na 

região da cordilheira do Andes. Em setembro de 2007, na primeira, segunda e terceira 

semanas não ocorreram deposição de BC nas geleiras, apesar de haver emissão de BC 

na bacia Amazônica. Isto parece estar relacionado com a intensidade das retrotrajetórias 

e a falta de precipitação. Na primeira semana de setembro de 2007 massas de ar do Sul 

da América do Sul alcançam a geleira ao mesmo tempo em que a taxa de precipitação é 

muito baixa. Na segunda semana a taxa de precipitação aumenta, porém a intensidade 

das trajetórias (comprimento da trajetória) é baixa. Na terceira semana tanto a 

precipitação quanto a intensidade das trajetórias são baixas. Já na quarta semana de 

setembro de 2007, correu  uma alta deposição de BC nas geleiras (~0,4 mg.m
-2

) ao 

mesmo tempo em que a região sofreu influência de massas de ar provenientes do Sul da 
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América do Sul e ocorreram maiores taxas de precipitação ao longo da vertente leste da 

cordilheira dos Andes.  

Para setembro de 2010, ocorreram pequenas taxas de deposição de BC ao longo 

das semanas. A deposição de BC ocorreu mesmo em semanas com baixas taxas de 

precipitação (segunda e quarta semana) o que parece está relacionado com a maior 

intensidade das trajetórias de massa de ar em relação á setembro de 2007.  

A deposição encontrada na região da geleira Zongo para 2007 e 2010 ao longo 

de todo o período de queimadas foi de 0,88 mg.m
-2

 e 1,17 mg.m
-2

 respectivamente 

(Figura 63).  

 

 

Figura 63 - Deposição de BC durante o período de queimadas (Agosto-setembro-outubro) de 2007 e 

2010. 

 

Os valores de deposição foram utilizados juntamente com os valores de 

precipitação medidos da geleira para o calculo da concentração de BC, utilizando-se da 

fórmula (8). A precipitação na fórmula funciona como um fator de diluição. Quanto 

maior a precipitação, menor a concentração de BC na superfície. As concentrações 

determinadas e utilizadas neste trabalho correspondem as concentrações calculadas para 

setembro de 2010, 73,4 ppb (partes por bilhão); setembro de 2007, 41,1 ppb; e para o 

final do período de queimadas em 2010 (agosto-setembro e outubro), 29,2 ppb. A 
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concentração de BC medida em um testemunho de gelo coletado em 2009 na geleira 

Illimani, localizada a cerca de 55 km da geleira Zongo, apresentou um pico de ~58 ppb 

de BC em 2007 (Patrick Ginot, comunicação pessoal), apenas um pouco maior que a 

concentração de 41 ppb estimada neste trabalho para o mesmo período na geleira Zongo 

(figura 64). As concentrações de BC estimadas serviram de entrada no modelo 

SINCART para o calculo da alteração do albedo da neve na geleira Zongo.  

 

 

Figura 64 - Concentrações de BC medida no testemunho de gelo coletado na geleira Illimani em 2009 

(em preto) (fonte: Patrick Ginot, comunicação pessoal) e concentração de BC na geleira Zongo modelada 

neste trabalho para os anos de 2007 e 2010. 
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6.9 ALTERAÇÃO DO ALBEDO DA NEVE NA GELEIRA ZONGO DEVIDO A 

DEPOSIÇÃO DE BLACK CARBON PARA OS PERÍODOS DE QUEIMADAS DE 

2007 E 2010. 

 

As alterações espectrais no albedo da neve devido as 3 diferentes concentrações 

de BC determinadas no item anterior  foram simuladas com o modelo SINCAR. Os 

resultados são exibidos na figura 65. Os resultados mostram que a perturbação radiativa 

do BC é maior no espectro do visível e se torna insignificante na região do 

infravermelho próximo (figura 65 a). Isto ocorre porque o gelo absorve fortemente a 

radiação infravermelha e por isso mascara a absorção devido ao BC, a qual diminui com 

o aumento do comprimento de onda do espectro eletromagnético. As alterações no 

albedo devido ao BC dentro da faixa do visível e do infravermelho próximo estão 

apresentadas na figura 65-b. A faixa espectral que sofreu maior influência do BC foi a 

entre 0,45 e 0,52 µm do espectro eletromagnético. A redução do albedo nessa faixa foi 

de 7,8% para as concentrações de setembro de 2010 (73,4 ppb de BC), 5,4% para as 

concentrações de setembro de 2007 (41,1 ppb de BC)  e 4,2% para as concentrações no 

final do período de queimadas de 2010 (29,2 ppb de BC). A redução do albedo para o 

espectro eletromagnético amplo foi de 5,0%, 3,2% e 2,5% para as concentrações 

calculadas correspondentes a setembro de 2010 (73,4 ppb), setembro de 2007 (41,1 ppb) 

e no final do período de queimadas de 2010 (29,2 ppb), respectivamente (figura 65, c) 

 

 
 

Figura 65 - Alteração do albedo da neve na geleira Zongo simulada pelo modelo SINCART. (a) Espectro 

do visível ao infravermelho no intervelo de 10 µm (b) Principais faixas de influência do BC (c) alteração 

considerando amplamente o espectro eletromagnético. 
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6.10 ENERGIA ABSORVIDA ADICIONAL DEVIDO A DEPOSIÇÃO DE BLACK 

CARBON  

 

Para avaliar a quantidade de energia solar absorvida adicionalmente pela neve 

devido a presença do BC foi utilizada a fórmula (12). A fórmula foi aplicada para 

estimar o balanço Radiativo na geleira utilizando os dados de albedo, radiação de ondas 

longas e radiação de ondas curtas  medidos in situ. A energia absorvida pelo BC foi 

estimada subtraindo dos valores do albedo a influência do BC e recalculando o balanço 

de energia. A diferença entre o balanço de energia medido na geleira e o balanço de 

energia recalculado resultou na forçante radiativa do BC sobre a geleira no período de 

queimadas.  

A figura 66 mostra a forçante radiativa diária devido ao BC para o período de 

setembro a outubro de 2010 e setembro de 2007. Estes valores diários correspondem a 

diferença entre a energia solar absorvida pela neve pura e a energia absorvida pela neve 

contaminada com BC. Os meses de agosto de 2010 e agosto/outubro de 2007 não foram 

incluídos na análise devido a falta de dados. Os resultados mostram que a forçante 

radiativa devido ao BC alcança seu máximo em meados de setembro, 20 W m
-2 

em 2010 

e 14 W m
-2 

em 2007. Após o período de pico de queimadas (meados de setembro) a 

forçante radiativa devido ao BC diminui, variando entre 10 e 2,5 W m
-2

 até o final de 

outubro. Isto ocorre devido a menores taxas de deposição de BC e maiores taxas de 

precipitação em outubro, diluindo a concentração de BC na superfície. Também com a 

chegada do período úmido em outubro, aumenta a cobertura de nuvens diminuindo a 

radiação solar incidente na superfície da geleira. 
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Figura 66. Média diária da forçante radiativa devido a deposição do black carbon sobre a superfície da 

neve na geleira Zongo (a) para setembro e outubro de 2010 e (b) setembro de 2007. 

 

 

6.11 CONTRIBUIÇÃO DO BC PARA O BALANÇO DE ENERGIA NA GELEIRA 

ZONGO  

 

Os valores diários dos termos da equação (10), utilizados para o calculo do 

balanço de energia, assim como o incremento de energia devido ao BC e o somatório 

das temperaturas positivas diárias estão exibidos na figura 67 a, para o período de 8 de 

setembro à 31 de agosto de 2010. O somatório das variáveis R, H, LE e da forçante 

devido ao BC correspondem ao fluxo total de energia para a superfície da geleira. 

Quando a soma é positiva, o fluxo total de energia é usado para aumentar a temperatura 

da camada de neve até a temperatura de derretimento. Após atingir esta temperatura a 

energia é utilizada para derreter o gelo/neve. Quando a soma é negativa, a água na 

superfície começa a recongelar e assim que a neve está seca, sua temperatura começa a 

cair.    
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          Figura 67 - (a) Valores diários dos diferentes termos do balanço de energia (R, H, LE), da forçante 

devido ao BC e do somatório das temperaturas positivas durante o período de queimadas (8 de setembro à 

31 de agosto de 2010). (b) Aumento do fluxo de energia devido ao BC. 

 

O balanço de radiativo (R) é a principal fonte de energia para a superfície da 

geleira, variando significativamente ao longo dos dias. Em geral, o balanço radiativo 

apresentou valores maiores em meados de setembro e menores em outubro. O fluxo de 

calor sensível foi positivo na maior parte do tempo enquanto que o fluxo de calor latente 

se manteve. A Soma entre o balanço radiativo, o fluxo de calor sensível e o fluxo de 

calor latente foi positiva na maior parte do tempo, mesmo quando o fluxo de calor 

latente negativo esteve alto. Isto significa que a pesar de uma  parte da energia ser 

consumida pela sublimação, existe energia suficiente para gerar condições de 

derretimento do gelo/neve durante o período de queimadas. O somatório das 

temperaturas positivas acompanha o aumento e a redução do fluxo radiativo. Os dias em 

que ocorrem um maior fluxo positivo de energia são os dias com maiores valores de 

temperaturas positivas ao longo do dia. Isto mostra que o fluxo de energia positivo gera 

um aumento da temperatura superficial, e consequentemente resulta em um maior 

derretimento. O black carbon não é necessário para gerar condições de derretimento, 

porém atua incrementando mais energia ao processo e intensificando o derretimento. A 

figura 67 b, mostra o aumento do fluxo da energia utilizada para derreter a neve/gelo 

(QM) devido ao BC em setembro e outubro de 2010. O aumento do QM devido ao BC 

foi de 4,0% e 3,3% para setembro e outubro de 2010, respectivamente. 
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6.12 CONTRIBUIÇÃO DO BC PARA A PERDA DE MASSA DE GELO/NEVE 

 

Foi construído um modelo de perda de massa de gelo para a geleira Zongo com 

base no balanço do fluxo de energia na superfície. Para isto foi utilizado um modelo de 

regressão linear entre o fluxo da energia (QM), e o balanço de massa anual  medidos na 

geleira a cada ano hidrológico entre 2005 - 2011. Todos os dados utilizados são 

representativos da mesma faixa de altitude, de 5.100 à 5.200 metros. O coeficiente de 

determinação R² para o modelo gerado foi de 0,96. Isto indica que o modelo consegue 

em reproduzir bem o balanço de massa observado (figura 68). 

 
Figura 68 - (a) Localização da estação meteorológica utilizada no modelo (em vermelho) e a faixa entre 5100 

e 5200 metros de altitude (linha preta); (b) Modelo de regressão linear entre o balanço de massa e o balanço 

de energia; (c) Balanço de massa observado e modelado através do modelo de derretimento. 

 

 

A perda de massa de gelo devido ao BC foi estimada considerando as 

concentrações de BC modeladas para setembro e outubro de 2010 (representativa do 

período de queimadas deste ano), e para dois cenários distintos, utilizando os mesmos 

dados meteorológicos de setembro e outubro de 2010. O primeiro cenário com 

concentrações constantes de 41,1 ppb de BC (que representa a concentração de BC 

modelada para setembro de 2007) e o segundo cenário com concentrações constantes de 

29,2 ppb de BC (que representa a concentração de BC modelada no final do período de 

queimadas de 2010). Estes cenários servem como uma simulação do que ocorreria em 

termos de perda de massa de gelo no caso de a deposição ocorrida em 2010 fosse 
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menor. O derretimento estimado em setembro e outubro de 2010 devido a deposição de 

BC proveniente das queimadas na América do Sul foi de 6,5 kg/m² (figura 69 a). Para 

os cenários 1 e 2 o derretimento foi de  3,8 e 3,0 kg/m², respectivamente (figura a). Este 

derretimento representa um incremento de 2-4,5% na perda de massa de gelo/neve anual 

(figura 69 b). 

 

 
Figura 69 - Perda de massa de gelo/neve na geleira Zongo devido a deposição de BC proveniente das 

queimadas na América do Sul. 

 

 

Esta perda de massa de gelo está concentrada nos meses de alta incidência de 

queimadas, principalmente em setembro. Dessa forma um pico no derretimento da 

geleira é esperado em setembro devido a deposição de BC. Com o intuito de verificar 

esta hipótese, analisamos os dados de descarga de água da geleira Potosí Oeste, 

localizada no maciço Huyana Potosí (mesmo maciço onde está localizada a geleira 

Zongo). Estes dados correspondem aos anos hidrológicos de 2011 e 2012, e foram 

publicados por KINOUCHI et al. (2013) (figura 70). Analisando os dados de descarga 

podemos observar que tanto em 2011 quanto em 2012 ocorreram picos de descarga de 

água na geleira que se iniciaram em agosto e se estenderam até setembro. Estes picos 

correspondem à 4,15% e 3,45% da descarga de água anual, valores semelhantes aos 

estimados para a perda de massa de gelo/neve devido ao BC. 
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Figura 70 - Média diárias de (a) descarga de água, (b) radiação solar (c) temperatura do ar  e (d) umidade 

relativa. Fonte dos dados: Kinouchi et al. (2013). 

 

 

Também foi analisada a descarga de água medida na geleira Zongo para o ano 

hidrológico de 2009-2010 (figura 71). Novamente é possível observar um pico na 

descarga de água se iniciando em agosto e se estendendo até setembro. Este pico 

corresponde à ~8,9%, da descarga de água anual, considerando a descarga de agosto à 

setembro, e 4,7% da descarga de água anual, considerando apenas a descarga em 

setembro. 
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Figura 71 - (a) descarga anual de água na geleira Zongo durante o ano hidrológico de 2009/2010 e 

precipitação na geleira. (b) focos de queimadas diários na bacia amazônica (c) direção do vento. (d) 

radiação solar incidente. (e) Temperatura (vermelho) e umidade (azul) do ar na geleira Zongo. 



113 
 

6.13 RELAÇÃO ENTRE O RECUO DA FRENTE DA GELEIRA ZONGO E AS 

QUEIMADAS NA BACIA AMAZÔNICA. 
 

Foi analisada a sensibilidade do balanço de massa da geleira à variação de 

temperatura utilizando o modelo de derretimento baseado no balanço de energia. Foi 

encontrado que um aumento anual de 0,3 °C da temperatura do ar resultaria no aumento 

de 2,8% da perda de massa de gelo/neve. Considerando que a variabilidade interanual 

da temperatura do ar medida pela AWS 1 ao longo do período de 2004 à 2014 foi menor 

que 1°C,  podemos chegar a conclusão que o efeito da deposição de BC na geleira 

durante eventos de queimadas (2-4,5% da perda de massa de gelo anual) poderia ser 

observado na variabilidade interanual. Para avaliar esta hipótese analisamos as séries 

temporais do recuo da geleira Zongo, temperatura do ar da cordilheira Real (construída 

a partir de dados do NCEP-NCAR), do desmatamento na floresta Amazônica e a 

contagem de eventos de queimadas na Bolívia e no Brasil (figura 72).  

Pode ser observado que a taxa de recuo da frente da geleira Zongo aumenta 

quase linearmente entre o período de 1984 até 2004 e em seguida diminui entre o 

período de 2004/2008 à 2016 (figura 72 A). Apesar do período de 2004/2008 apresentar 

uma alta taxa de recuo médio, pode-se observar cautelosamente que o quartil inferior 

está bem abaixo da média e do quartil inferior registrados para o período de 2000/2004. 

Isto indica que no período de 2004/2008 a taxa de recuo da frente da geleira já apresenta 

sinais de diminuição em relação ao período de 2000/2004. Em seguida a taxa de recuo 

diminui e se mantém constante entre 2008 e 2016. A temperatura na cordilheira Real  

apresentou uma variação interanual média menor que  1°C com períodos mais quentes 

intercalados com períodos mais frios. Em geral os períodos mais quentes estão 

relacionados com períodos de El Niño enquanto que períodos mais frios estão 

relacionados com eventos de La niña (figura 72 B). Já o desmatamento na Amazônia 

tem um comportamento muito semelhante ao recuo da frente da geleira. entre 1984 e 

2004 correu um aumento lento e quase linear da área desmatada, e a partir de 2004 

ocorreu um declínio mais acentuado da área desmatada. Comportamento semelhante 

pode ser observado para o registro de eventos de queimadas entre 1998 e 2016 para a 

Bolívia e o Brasil (figura 72 D e E). A relação entre o desmatamento e os eventos de 

queimadas é justificada pelo uso da técnica de corte e queima durante o processo de 

desmatamento. Estes resultados sugerem uma relação entre o recuo da frente de geleira, 

o desmatamento e as queimas na floresta Amazônica através do processo de transporte e 

deposição de BC das queimadas.  
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Figura 72 - (a) Taxa de recuo da frente da geleira Zongo entre 1984 e 2016 (b) Temperatura do ar na 

cordilheira Real (dados NCEP-NCAR) (c) Taxa de desmatamento na floresta Amazônica (d) número de 

eventos de queimadas registrados na Bolívia (e) Número de eventos de queimadas registrado no Brasil.  
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6.14 RESULTADO DO ESTUDO EXPERIMENTAL DA SENSIBILIDADE DA 

NEVE/GELO DEVIDO A DEPOSIÇÃO DE BLACK CARBON NA GELEIRA 

ARTESONRAJU, PERU 

 

O experimento de sensibilidade da neve a diferentes deposições de BC foi 

realizado ao longo do dia 01/06/2017 na geleira Artesonraju, no Peru. O experimento 

teve duração de 9 horas, iniciando as 9:00 horas de manhã e terminando as 18:00 horas 

da tarde. Durante a execução do experimento as condições de tempo variaram entre 

ensolarado (~5 horas) e parcialmente ensolarado (~4 horas). As figuras 73 e 74 mostram 

as condições da neve/gelo dos potes no inicio e no final do experimento, 

respectivamente.  

 

 

 
Figura 73 - Condição da neve/gelo no início do experimento (9:00 da manhã). Os códigos de identificação 

de cada amostra representam: CH = pote com buraco; SH = pote sem buraco;  massa de BC depositada; 

A/B/C identificação da amostra.  
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Figura 74 - Condição da neve/gelo no final do experimento (18:00 da tarde). Os códigos de identificação 

de cada amostra representam: CH = pote com buraco; SH = pote sem buraco;  massa de BC depositada; 

A/B/C identificação da amostra.  

 

 

Os resultados do experimento mostram que a perda de massa de neve/gelo 

aumenta linearmente devido ao aumento da quantidade de BC depositado, R² = 0.99 

(figura 75). 

 
 
Figura 75 - Regressão linear entre a perda de massa total de neve/gelo no final do experimento e a massa 

de BC depositado. 
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A perda de massa de neve/gelo ao longo do tempo está representada na figura 76 

para a deposição de 1,0 mg de BC. As taxas de perda de massa de neve/gelo 

apresentaram um comportamento semelhante entre a neve/gelo pura e com deposição de 

BC, um pequeno aumento da perda de massa nas primeiras 3 horas seguida de uma 

aumento na taxa de perda nas horas seguintes. Este comportamento das taxas pode ser 

justificado por mudanças meteorológicas ao longo do experimento, já que são 

semelhantes entre a neve/gelo pura e com BC. Porém as taxas de perda de massa foram 

maiores na neve/gelo com deposição de 1,0 mg de BC, indicando que o BC depositado 

amplificou o processo de perda de massa de neve/gelo. O BC depositado não apenas 

acelerou o derretimento da neve, mas também amplificou o processo de sublimação 

(figura 76 d). As perdas de massa de neve/gelo ao longo do experimento devido aos 

processos de (a) derretimento + sublimação, (b) somente derretimento e (c) somente 

sublimação, são representadas na figura 77. 

 

 
Figura 76 - Perda de massa de neve/gelo ao longo do experimento para os processos de (a) e (c) 

derretimento + sublimação, para a neve pura e com deposição de 1,0 mg de BC, respctivamente; E (b) e 

(d) para o processo apenas de sublimação, considerando a neve/gelo pura e deposição de 1mg de BC, 

respectivamente.   
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Figura 77 - Perda de massa de neve/gelo ao longo do experimento devido aos processos de (a) 

derretimento + sublimação, (b) somente derretimento e (c) somente sublimação. 
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A figura 78 mostra o incremento na perda de massa de neve/gelo, no final do 

experimento, devido a deposição de BC. O aumento no derretimento da neve/gelo ao 

longo do dia devido a deposição de 0,1 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 5,0 mg e 10,0 mg de BC foi 

de 1,6% ± 0,4, 1,2% ± 0,9, 3,3% ± 2,4, 6,3% ± 2  e 14,7% ± 6,0, respectivamente.  Para 

o processo de sublimação as mesmas quantidades  de BC depositados resultaram 

respectivamente em um aumento na perda de massa de 0,2% ± 0,7, 0,4% ± 0,0, 2,4% ± 

1,4, 3,7% ± 1,0 e 4,2% ± 1,7. 

 

 
Figura 78. incremento na perda de massa de neve/gelo, no final do experimento, pelos processos de 

derretimento e sublimação devido a deposição de BC.  

 

 

7. DISCUSSÃO 

 

A perda de massa de gelo na geleira Zongo foi reportada para o período de 1984 

à 2016 utilizando imagens de satélites por meio de técnicas de processamento digital de 

imagens, e para o período de 2003 à 2012 através de medições do balanço de massa da 

geleira utilizando o método glaciológico. Foi observada uma acentuada perda de da área 

e recuo da frente da geleira durante o período de 1984 à 2004/2008.  Esta acentuada 

perda de massa de gelo tem ocorrido desde 1975 e tem sido mais acentuada na área de 

ablação e na frente da geleira (SORUCO et al., 2009). A geleira Zongo apresenta um 

gradiente vertical de balanço de massa íngreme (alta ablação e alta acumulação) típica 

de geleiras de baixa altitude. Geleiras com essa característica tem um tempo de resposta 

curto e maior sensibilidade a mudanças climáticas. Observamos em nossas análises que 
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a partir de 2004/2008 ocorreu uma desaceleração no processo de perda de massa de gelo 

na geleira Zongo. De 2004/2008 à 2016 foi observada uma menor perda de massa de 

gelo. Isto reflete a pequena redução/manutenção no fluxo de energia para a geleira entre 

2004 e 2012, em resposta à pequena redução de temperatura e à manutenção das 

condições climáticas na geleira durante este período.     

Observamos que durante o período de queimadas na bacia Amazônica, de agosto 

à outubro, a direção do vento predominante na geleira Zongo foi de norte-nordeste 

favorecendo o transporte da fumaça em direção à geleira. Esta prevalência dos ventos de 

norte-nordeste na geleira está relacionada com as mudanças no vento zonal de média e 

alta troposfera. Na América do Sul, o jato subtropical de oeste alcança sua máxima 

intensidade e posição mais ao norte (~27°S) durante o inverno e o começo da primavera 

(maio à agosto). Este deslocamento em direção norte dos ventos de oeste, previnem o 

fluxo de umidade da bacia amazônica para o leste dos Andes (GERRAUD; 

ACEITUNO, 2001; GERRAUD et al., 2003). Análises sinópticas mostraram que dias 

com ventos de leste durante este período são pouco frequentes, ocorrendo cerca de 5% 

das vezes (GERRAUD et al., 2003).  A chegada da estação úmida (setembro a abril) 

está associada com o enfraquecimento e migração ao sul do jato subtropical que ocorre 

devido a migração para o sul da ITCZ em conjunto com o estabelecimento da alta da 

Bolívia (GERRAUD et al., 2003). Isto resulta na expansão para Sul  dos ventos de leste, 

e na prevalência de um fraco vento de leste na média e alta troposfera sobre o Altiplano 

do Andes Central, levando para a geleira umidade da bacia Amazônica e também 

fumaça proveniente dos eventos de queimadas. A presença de fumaça sobre a geleira 

durante eventos de queimadas foi observada através do perfil de aerossóis obtidos pelo 

sensor CALIOP. Em dias com alta incidência de queimadas e de céu limpo, observamos 

que o albedo da neve, medido na geleira, apresentou correlação significativa com os 

índices de aerossóis das áreas de queimadas da bacia Amazônica. Isto indica que o 

transporte de fumaça das queimadas para a geleira pode afetar significativamente o 

albedo e influenciar no processo de derretimento.    

Com o objetivo de avaliar o potencial impacto das queimadas na bacia 

Amazônica sobre o derretimento da geleira Zongo, modelamos a emissão, o transporte e 

a deposição de BC para o período de queimadas durante os 2 anos críticos, 2007 e 2010. 

Os valores de emissão encontrados para estes anos na bacia Amazônica foram de 34 e 

26 Gg para os picos em setembro, e 51 e 76 Gg anuais para 2007 e 2010, 

respectivamente. Estes valores estão de acordo com o inventário realizado para a 
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América do Sul em 1996, que registrou uma emissão de 20-80 Gg de BC devido a 

emissão de queima de biomassa e biocombustível (BOND et al., 2004). Modelos 

globais de aerossóis tem mostrado que a deposição anual de BC na região Andina pode 

variar entre 0,5-2,0 mg. m
-2 

 (KOCH et al., 2009). Utilizamos o modelo HYSPLIT 

(STEIN et al., 2015) para modelar o transporte e a deposição de BC sobre a geleira 

Zongo e encontramos uma deposição de 0,88 mg.m
-2

 e 1,17 mg.m
-2

 para o período de 

queimadas de 2007 e 2010, respectivamente. Em relação a concentração de BC nas 

geleiras Andinas, Schmitt et al., analisaram 92 pares de amostras de neve na cordilheira 

Blanca, Peru, entre 2011 e 2013. Estes autores encontraram concentrações na neve de 2-

80 ng.g
-1

 de e-BC (equivalente a 2-80 ppb de e-BC), sendo a concentração média 

encontrada na geleira mais poluída de 31,0 ng.g
-1 

de BC. Neste trabalho estimamos para 

a geleira Zongo concentrações de BC entre 29,2 e 73,4 ppb (73,4 ppb em setembro de 

2010, 29,2 ppb em outubro de 2010 e 41,1 ppb em setembro de 2007). As concentrações 

mais altas na geleira Zongo em relação as encontradas na cordilheira Blanca pode ser 

explicada pela geleira Zongo estar localizada em uma região mais propícia ao transporte 

e a deposição de BC proveniente das queimadas (figura 53). A concentração de BC 

medida em um testemunho de gelo coletado em 2009 na geleira Illimani, localizada a 

cerca de 55 km da geleira Zongo, apresentou um pico de ~58 ppb em 2007 (Patrick 

Ginot, comunicação pessoal), apenas um pouco maior que a concentração de 41 ppb 

estimada neste trabalho para o mesmo período na geleira Zongo. Esta diferença é 

esperada, já que em nosso trabalho modelamos somente a contribuição das queimadas 

na América do Sul, e o BC medido na geleira é um somatório da contribuição de 

diversas fontes, inclusive possivelmente das cidades próximas, como a capital da 

Bolívia, La Paz.  

Cálculos de transferência radiativa indicam que quantidades de BC na neve, na 

ordem de 10-100 ppb, diminuem seu albedo em 1-8% (MING et al., 2009; BRANDT et 

al., 2011). Encontramos para a geleira Zongo uma redução do albedo de 2,5-5,0% 

devido ao BC das queimadas (29,2-73,4 ppb de BC). Nossos resultados mostram que a 

forçante radiativa devido ao BC depositado sobre a neve pode alcançar valores de 14-20 

W m
-2 

em meados de setembro. Isso é equivalente a forçante radiativa devido as 

impurezas encontradas no Pico Mera, Hymalya, que foi de 14-25 W m
-2

, considerando 

um grão de neve de 0,65 mm (GINOT et al., 2014). O derretimento de neve/gelo 

estimado pra a geleira Zongo devido a deposição do BC proveniente das queimadas foi 

de 3,0-6,5 kg/m² ao ano, o que equivale a um incremento de 2,0-4,5% na perda de 
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massa de gelo/neve anual. Observamos tanto na geleira Zongo durante o ano de 2010, 

quanto na geleira Potosí Oeste durante os anos de 2011 e 2012, um pico no derretimento 

das geleira ocorrendo concomitante aos eventos de queimadas na bacia amazônica. O 

aumento de descarga de água nestes períodos foi aproximadamente da mesma 

magnitude que o esperado devido ao impacto do BC (figura 59). Em uma análise mais 

detalhada destes dados podemos observar que na geleira Potosí Oeste (figura 62), de 

junho à julho, durante a estação seca, a radiação solar está baixa e quase nenhum 

derretimento é observado na geleira. O período seco é marcado por baixa umidade 

relativa do ar e fortes ventos, o que favorece o processo de sublimação na superfície da 

geleira, consumindo grande parte da energia disponível e resultando em um baixo 

derretimento (WAGNON et al., 1999; SICART et al., 2005). A partir de agosto ocorre 

um período de transição entre a estação seca e a estação úmida. Este período é marcado 

por um aumento gradual da radiação solar que culmina em setembro (período em 

vermelho na figura 62). A ausência de precipitação e a umidade baixa indicam a menor 

frequência de nuvens, o que cria condições favoráveis para que a radiação solar 

incidente aqueça a superfície. Ao mesmo tempo, a bacia Amazônica presencia o pico do 

período das queimadas, a fumaça é transportada e o BC se deposita sobre a geleira 

amplificando o aquecimento da superfície e o derretimento. A partir do final de 

setembro e início de outubro é possível observar um aumento da umidade e da 

precipitação, indicando maior frequência de nuvens (Período em azul na figura 62). O 

aumento da cobertura de nuvens e da precipitação atuam reduzindo a radiação solar 

incidente, aumentando o albedo e reduzindo as concentrações de BC na superfície da 

geleira. Isto resulta na diminuição do derretimento da geleira e consequentemente na 

redução da descarga de água. Após este período se estabelece a estação úmida, marcada 

por elevada umidade do ar que causa baixas taxas de sublimação e consequentemente, a 

maior parte da energia disponível é utilizada para derreter a neve/gelo (WAGNON et 

al., 1999; SICART et al., 2005). A pesar do BC contribuir apenas com 2-4,5% da perda 

de massa de gelo anual, o aumento do derretimento em setembro devido ao BC antecipa 

a estação de derretimento podendo amplificar o impacto do BC sobre a geleira. 

A eficácia do BC depositado sobre a neve como um forçante capaz de acelerar o 

derretimento das geleiras é devida não somente à sua capacidade de absorção da 

radiação solar, mas também de processos de retroalimentação positiva. A absorção da 

luz solar pelo BC provoca o derretimento dos grãos de neve, que se fundem e 

recongelam, crescendo mais rapidamente do que ocorreria na neve pura (Hadley; 
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KIRCHSTETTER, 2014). Grãos maiores permitem que a luz do Sol penetre mais 

profundamente em um camada de neve, o que amplifica a redução do albedo na 

superfície. Com o derretimento da neve, o BC é retido na superfície, sua concentração 

aumenta e o albedo é reduzido ainda mais (DOHERTY et al., 2013). Devido a isso, é 

possível que o impacto do BC depositado nas geleiras Andinas não esteja restrito apenas 

aos meses de queimadas. A pesar da precipitação em outubro diminuir a concentração 

de BC na superfície, é possível que após o derretimento da neve superficial ocorra um 

enriquecimento pós deposicional de BC que continue acelerando o derretimento da 

geleira nos meses seguintes. O enriquecimento pós deposicional de BC foi observado, 

por exemplo, nas geleiras do Tibet (XU et al., 2012; Li et al., 2016). Este 

enriquecimento de BC não é observado nos testemunhos de gelo porque estes são 

extraídos em altas altitudes, na zona de acumulação, onde o derretimento da neve é 

mínimo.  Estudo recente aponta que a perda de massa de gelo devido ao BC aumenta 

não linearmente com a temperatura, justamente por causa da acumulação de BC no gelo 

devido ao derretimento superficial (GOELLES et al., 2015). Isto torna a região de 

ablação e a frente da geleira ainda mais suscetíveis ao impacto do BC (LI et al., 2016). 

De fato, foram observados na Groelândia eventos extensos de derretimento, mesmo em 

regiões onde a temperatura não passa de 0 °C, em anos onde houveram a combinação de 

temperaturas mais quentes com elevada deposição de BC (KEEGAN et al., 2014). Por 

exemplo, foi observado em 12 de julho de 2012 um grande evento de derretimento na 

Groelândia atribuído a redução de ~6% do albedo devido ao aquecimento e a presença 

de BC, fornecendo uma energia extra de 0,3 MJ m
-2

 para a superfície, o que aumentou o 

balanço de energia acima do limiar necessário para o derretimento (KEEGAN et al., 

2014). Neste trabalho encontramos uma relação direta entre o recuo da frente da geleira 

Zongo, a taxa de desmatamento e as queimadas na bacia Amazônica. O recuo da frente 

da geleira foi maior no período onde foram observadas temperaturas mais quentes 

combinadas com maiores eventos de desmatamento e queimadas na bacia Amazônica 

(figura 63). Esta relação pode ser justificada pelo transporte e a deposição de BC sobre a 

geleira e a mudanças climáticas induzidas pelo desmatamento. Estima-se que a 

conversão em larga escala da floresta tropical nativa para pasto (predominância de 

vegetação rasteira, principalmente gramíneas), pode resultar em um aumento de 2,5 °C 

na temperatura da bacia Amazônica e diminuir a convergência regional de umidade, 

reduzindo a transpiração e a precipitação em 30% e 25% respectivamente (NOBRE et 

al., 1991). A área florestada funciona como uma bomba biótica de umidade, onde a 



124 
 

evapotranspiração e condensação do vapor de água, provocadas pela densa área 

florestada, geram na atmosfera uma redução localizada de pressão que desloca os ventos 

do oceano em direção da floresta (MAKARIEVA; GORSHKOV, 2007). Assim, uma 

região florestada, que evapora tanta ou mais água que uma superfície oceânica contígua, 

suga do mar para a terra massas de ar carregadas de umidade, onde ascenderão, o que 

trará chuvas para a área florestada (MAKARIEVA et al., 2013). Ao contrário, se a 

floresta for removida, o continente terá muito menos evapotranspiração do que o 

oceano, o que favorecerá uma reversão nos fluxos de umidade, que irão da terra para o 

mar, criando um deserto onde antes havia uma floresta (MAKARIEVA et al., 2013). 

Considerando que a precipitação no leste Andino está relacionada com a umidade 

transportada da bacia Amazônica (GERRAUD; ACEITUNO, 2001; GERRAUD et al., 

2003), o desmatamento pode causar uma redução da acumulação de neve sobre as 

geleiras, o que somado com o aumento da temperatura projetada para os próximos anos 

e o impacto do BC proveniente das queimadas pode acelerar ainda mais o processo de 

recuo das geleiras.  

 

8. CONCLUSÃO 

 

A alteração sazonal da circulação atmosférica que provoca o fim do período seco 

e o começo do período úmido na cordilheira do Andes cria condições favoráveis para o 

transporte de umidade e de aerossóis provenientes das queimadas na bacia Amazônica 

em direção as geleiras. A deposição destes aerossóis na geleira provoca uma redução 

significativa do albedo da neve/gelo na superfície, o que contribui com o processo de 

derretimento da geleira. Nós estimamos que mudanças no albedo da geleira devido a 

deposição do BC proveniente das queimadas tem o potencial de aumentar o 

derretimento anual da geleira em 2,0-3,5%. De fato, é possível observar um aumento 

equivalente no derretimento da geleira em setembro, durante o pico das queimadas na 

bacia Amazônica. Este aumento no derretimento da geleira pode ser ainda maior se 

forem considerados os processos de retroalimentação positiva ainda pouco 

compreendidos. Também observamos que o recuo da frente da geleira foi maior no 

período onde foram observadas temperaturas mais quentes combinadas com maiores 

eventos de desmatamento e queimadas na bacia Amazônica. Esta relação pode ser 

explicada pelo aumento não linear da perda de massa de gelo devido ao BC diante do 

aumento da temperatura e o enriquecimento pós deposicional de BC, o que torna a 
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região de ablação e a frente da geleira mais suscetíveis ao impacto do BC, e a possível 

redução do transporte de umidade da bacia Amazônica para os Andes devido a 

alterações no ciclo hidrológico causadas pelo desmatamento.  

No Brasil, as ações de controle e prevenção do desmatamento na Amazônia são 

realizadas pelo ministério do Meio Ambiente e seguem as diretrizes instituídas pelos 

planos de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal 

(PPCDAm). Estes planos foram lançados em 2004, com o intuito de conter o aumento 

do desmatamento na Amazônia. O resultado obtido pela execução desses planos foi uma 

redução da taxa de desmatamento na Amazônia legal de 70%, entre o ano de inicio das 

ações (2014) e as estimativas atuais (2016). A quarta fase do PPCDAm (2016-2020) foi 

lançada em 15 de dezembro de 2016, e prevê uma redução de 80% na taxa de 

desmatamento até 2020, através do aprimoramento de ações integradas relacionadas à 

identificação e repressão das atividades ilícitas e do crime organizado, da promoção de 

uma economia de base florestal e do ordenamento do território que possibilite melhor 

gestão e viabilize projeções mais consistentes sobre o uso da terra. Um dos maiores 

desafios para esta nova fase do plano de controle do desmatamento é distinguir o 

desmatamento ilegal do legal, para que se possa zerar o ilegal e promover políticas para 

reduzir a supressão legal, sem prejuízos no desenvolvimento regional (PPCDAm, 2016). 

Nosso trabalho mostra o impacto do uso indiscriminado do fogo e a importância 

da continuidade dos projetos de controle e prevenção das queimadas e do desmatamento 

na floresta Amazônica para a manutenção das geleiras Andinas e do clima na América 

do Sul.   

 

Sugerimos que novas investigações devem ser conduzidas para:  

 

(1) Compreender a magnitude da contribuição de queimadas regionais, que 

ocorrem na Bolívia e no Peru, e a de queimadas mais afastadas, como as que ocorrem 

no Brasil. 

(2) Verificar e quantificar o enriquecimento pós deposicional de BC na geleiras 

Andinas durante e após o período de queimadas.  

(3) Compreender melhor a relação entre o aumento da temperatura e a perda de 

massa de gelo devido ao BC.  

(4) melhorar a incorporação do BC em modelos de predição de perda de massa 

de gelo e entender melhor o passado, presente e futuro das geleiras Andinas, 
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possibilitando o melhor planejamento governamental dos recurso hídricos e a 

otimização do tempo para adaptações necessárias na estrutura das cidades e sociedades 

que dependem deste recurso.  
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