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INTRODUÇÃO 

O monitoramento de geleiras é relevante por elas representarem indicadores sensitivos às 

mudanças climáticas e agem como importantes reguladores do sistema climático, pois 

influenciam no albedo e contribuem para o gradiente térmico global (ZEMP et al., 2008). 

Este trabalho tem como objetivo investigar as flutuações de área e a caracterização da 

configuração de término das geleiras Znosco e Dobrowolski (setor norte), localizadas na Baía do 

Almirantado, ilha Rei George, Antártica (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Ubicación de los glaciares Znosco (I) y Dobrowolski (D) en la Bahía del Almirantazgo, Isla Rey Jorge.. 

Figure 1. Location of Znosco (L) and Dobrowolski(D) Glaciers in Admiralty Bay, King George Island. 

 

A geleira Znosco atualmente é caracterizada como uma geleira de frente terrestre (land- 

terminating glacier), perdendo massa em terra. Foi evidenciado que há duas décadas, 

aproximadamente, ocorreu a formação de um lago proglacial em sua frente.  

A geleira Dobrowolski setor norte possui configuração de término no mar, sendo considerada 

uma geleira de maré (tidewater), formando falésias de gelo de onde se separam growlers. O setor 

ao sul da geleira Dobrowolski também é caracterizado como geleira de maré, apresentando 

comportamento divergente ao do setor norte, pois se encontra mais estabilizada. 

Vários estudos indicam que geleiras na Península Antártica mostram uma rápida resposta a 

estas mudanças (ABDALATI e STEFFEN, 2001; BOLCH e KAMP, 2006), em escalas temporais 

que variam entre centenas de anos e décadas (SIMÕES et al., 2011) As massas de gelo das ilhas 

Shetland do Sul são particularmente sensíveis às variações climáticas em função de sua posição 

geográfica, da pequena espessura de gelo e por estarem muito próximas do ponto de fusão sob 

pressão (KNAP et al., 1996; ANDERSON, 1999; ARIGONY-NETO et al., 2001; SIMÕES et al., 

2011). Com o processo de retração das geleiras, torna-se importante o monitoramento das 

respostas da dinâmica glacial.  



  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As flutuações de área foram  mapeadas no software ArcGIS Desktop 10.2.1 para calcular o 

grau de retração anual e perda de área total. A taxa de retração de cada geleira foi calculada a 

partir da área perdida no período analisado dividido pela quantidade de anos no período.  

Foram utilizadas imagens SPOT (obtidas em Fevereiro de 1988 e de 2000 e em Março de 

1995), LANDSAT-7 ETM+ (obtidas em Janeiro de 2007 e Fevereiro de 2011, com 30 metros de 

resolução no modo espectral, em http://earthexplorer.usgs.gov) e LANDSAT-8 OLI (obtida em 

Fevereiro de 2015, com 30 metros de resolução no modo espectral, em 

http://earthexplorer.usgs.gov) para detectar variações na área das geleiras Znosco e Dobrowolski 

(Tabela 1). Neste estudo, foram aplicadas as coordenadas UTM (Universal Transversa de 

Mercator) e sistema geodésico WGS84 (World Geodetic System 84) − zona 21S. 

 
Tabela 1. Los datos de teledetección utilizados. Table 1. Remote sensing data used. 

Data Satélite Sensor Bandas 

Fev/1988 SPOT HRV MSS 20 x 20 m Composição 3, 2 e 1 

Mar/1995 SPOT HRV MSS 20 x 20 m Composição 3, 2 e 1 

Fev/2000 SPOT HRV MSS 20 x 20 m Composição 3, 2 e 1 

Jan/2007 LANDSAT-7 ETM+ MSS 30 x 30 m Composição 3, 2 e 1 

Fev/2011 LANDSAT-7 ETM+ MSS 30 x 30 m Composição 3, 2 e 1 

Fev/2015 LANDSAT-8 OLI MSS 30 x 30 m Composição 4, 3 e 2 

 

As bacias de drenagens das geleiras analisadas foram delimitadas por Bremer (1998), sendo 

considerado apenas o setor norte da Dobrowolski devido a sua maior instabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados dos mapeamentos realizados evidenciam uma continuidade no processo de 

retração frontal durante o período analisado (1979-2015), sendo evidenciado na geleira Znosco 

uma perda de área de aproximadamente 15% (0,30 km²) de sua área total, na Dobrowolski-N 

19% (1,86 km²) e na Dobrowolski-S, onde foi evidenciado perda de área de aproximadamente 

20% (0,87 km²). A figura 2 ilustra um gráfico do processo de retração das geleiras e a sua 

continuidade. 

 
Figura 2. Gráfico muestra la continuidad del proceso de retracción de glaciares. 

Figure 2. Graphic shows the continuity glacial retreat processes. 



  

 

Conforme o gráfico é possível analisar que cada geleira apresenta um comportamento 

específico devido a sua topografia e ao seu tipo (geleira de maré ou de frente terrestre). A geleira 

Znosco é caracterizada por ter frente terrestre e seu ápice de perda de área foi no período entre 

1995-2007 (entre 1995-00 de 1x10-² km²/ano e entre 2000-2007 de 1,4x10-² km²/ano). A 

formação do lago proglacial nas últimas recentes décadas indica que tem ocorrido uma 

significativa mudança ambiental na geleira Znosco, sendo que devido ao contínuo processo de 

retração, esta passou de geleira de maré a ter frente terreste a partir da década de 2000. 

A geleira Dobrowolski setor norte teve seu ápice de perda de área no período entre 1995-

2007 (8x10-² km²/ano em 1995-2000 e 7,6x10-² km²/ano em 2000-20007), sendo caracterizada 

como geleira de maré, e seu comportamento pode ser influenciado pelas ondas e temperatura do 

oceano. É possível analisar que ambas apresentam um comportamento semelhante em relação ao 

período de maior retração, que está entre 1995 e 2007. 

 

 
Figura 3. Ilustración del lago proglacial en Glaciar Znosco (I). Glaciar Dobrowolski en 2015 (D).  

Figure 3. Illustration of proglacial lake in Znosco Glacier (L). Dobrowolski Glacier in 2015 (R). 

 

Conforme analisado, há necessidade de nova delimitação da bacia de drenagem da geleira 

Dobrowolski devido ao contínuo processo de perda de massa para poder delimitar a altitude da 

linha de neve (delimitação entre a zona de acumulação e a zona de ablação). Para futuras 

análises, será usado o Modelo Digital de Elevação de 1 metro (Rosa, 2003) para gerar um mapa 

de fluxo, onde se verificará que o setor sul não influencia o comportamento do setor norte. 

Comparativamente, a geleira Krak localizada na Enseada Martel, Baía do Almirantado, 

apresentou maior taxa de recuo no período entre 1995-2000, perdendo aproximadamente 12% de 

sua área total entre 1956 e 2011. Já a geleira Viéville (Rosa, 2014), também localizada na Baía do 

Almirantado, apresentou maior taxa de recuo nos períodos entre 1988-1995 e 2000-2011, 

perdendo aproximadamente 20% de sua área total no período entre 1956-2011. Estas geleiras 

apresentaram comportamento semelhante ao da Znosco e Dobrowolski, observando-se que o 

processo de perda de área está sendo contínuo. O comportamento apresentado pelas geleiras 

apresenta-se semelhante a outras geleiras da área de estudo, como relacionado por Arigony-Neto 

(2001) e Rosa (2012). 

A retração das geleiras possui relação com a tendência do aumento da temperatura média 

superficial do ar e precipitação líquida para a área de estudo, evidenciadas pelo trabalho de Kejna 

et al., (2013) entre outros, para a área de estudo. Em décadas mais recentes, houve significantes 
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mudanças ambientais na área da Península Antártica, expressas por mudanças da temperatura 

superficial do oceano e a sua relação com o gelo, e no ambiente terrestre, que mostra progressiva 

deglaciação e desintegração de plataformas de gelo. Como resultado da interação entre o oceano, 

criosfera e atmosfera, significantes mudanças têm ocorrido nas condições climáticas da Península 

Antártica (KEJNA et al., 2013). 

  

CONCLUSÃO 

O estudo das geleiras Znosco e Dobrowolski, entre o período de 1979 e 2015, é importante 

para entender a evolução destas nos próximos anos, considerando-se que o processo de perda de 

área está sendo contínuo, apesar das variações anuais das taxas de recuo. 
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