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 Integração das metodologias geradas Integração das metodologias geradas 
pelos diversos países que estudam a pelos diversos países que estudam a 
bacia Amazônica utilizando tecnologias de bacia Amazônica utilizando tecnologias de 
sensoriamento remoto para sensoriamento remoto para 
monitoramento hidrológico e avaliaçao de monitoramento hidrológico e avaliaçao de 
impacto pelas mundanças climáticas.impacto pelas mundanças climáticas.

Objetivo:Objetivo:



A Rede:A Rede:

•Criação do Fórum Virtual sobre Monitoramento Hidrológico e Criação do Fórum Virtual sobre Monitoramento Hidrológico e 
Climatológico.Climatológico.
•Buscar novos parceiros no âmbito da bacia Amazônica.Buscar novos parceiros no âmbito da bacia Amazônica.
•Realização  de Workshops para integração e desenvolvimento de Realização  de Workshops para integração e desenvolvimento de 
metodologias.metodologias.
•Realização de campanhas de campo para coleta de dados.Realização de campanhas de campo para coleta de dados.
•Disponibilização da base de dados integrada dos projetos temáticos em Disponibilização da base de dados integrada dos projetos temáticos em 
pesquisa.pesquisa.
•Elaboração do Relatório FinalElaboração do Relatório Final

O Grupo GestorO Grupo Gestor  
Será gerenciado pelo Coordenador da Rede e será composto Será gerenciado pelo Coordenador da Rede e será composto 
por um pesquisador de cada grupo de pesquisa ou entidade por um pesquisador de cada grupo de pesquisa ou entidade 
envolvida no Projeto, que tem interesse científico nos envolvida no Projeto, que tem interesse científico nos 
resultados a serem obtidos nos trabalhosresultados a serem obtidos nos trabalhos  



Subprojetos:Subprojetos:

Subprojeto 1- Aplicações de altimetria por satélite e técnicas de Subprojeto 1- Aplicações de altimetria por satélite e técnicas de 
posicionamento global no monitoramento hidrológico. posicionamento global no monitoramento hidrológico. 

•Coordenador:Coordenador:Stéphane CalmantStéphane Calmant  (IRD)  (IRD)

•Objetivos:Objetivos:
•Estudo de satélites com altímetros na medição de nível de grandes cursos d’ Estudo de satélites com altímetros na medição de nível de grandes cursos d’ 
água. água. 
•Aplicação de técnicas de posicionamento global para subsidiar medições em Aplicação de técnicas de posicionamento global para subsidiar medições em 
hidrologia.hidrologia.
•Estudo de satélites gravimétricos na validação do modelo geoidal para a Estudo de satélites gravimétricos na validação do modelo geoidal para a 
Amazônia.Amazônia.
•Estudo temporal do coeficiente de Manning para estimação de vazões a partir da Estudo temporal do coeficiente de Manning para estimação de vazões a partir da 
declividade entre estações virtuais.declividade entre estações virtuais.  



Subprojetos:Subprojetos:

Subprojeto 2-Subprojeto 2-. Avaliação da influência das geleiras sobre o regime . Avaliação da influência das geleiras sobre o regime 
das vazões na bacia do rio Amazonas.das vazões na bacia do rio Amazonas.
Coordenador: Elias Simão AssayagCoordenador: Elias Simão Assayag  
•Objetivos:Objetivos:
Estudar as variações das massas de água, neve e gelo na região dos Andes Estudar as variações das massas de água, neve e gelo na região dos Andes 
dentro da bacia hidrográfica do rio Amazonas, usando recursos de sensoriamento dentro da bacia hidrográfica do rio Amazonas, usando recursos de sensoriamento 
remoto;remoto;
•Definir uma série temporal da posição da linha de neve nas nascentes dos rios da Definir uma série temporal da posição da linha de neve nas nascentes dos rios da 
bacia do rio Amazonas;bacia do rio Amazonas;
•Fazer o balanço de massa nas geleiras da bacia do Rio Amazonas no período de Fazer o balanço de massa nas geleiras da bacia do Rio Amazonas no período de 
2002 a 2007;2002 a 2007;
•Buscar evidenciar, definir e quantificar a relação dos fenômenos de Buscar evidenciar, definir e quantificar a relação dos fenômenos de 
acumulação/ablação com o escoamento fluvial da bacia do rio Amazonas;acumulação/ablação com o escoamento fluvial da bacia do rio Amazonas;
•Evidenciar a correlação do fenômeno da mudança climática global na região dos Evidenciar a correlação do fenômeno da mudança climática global na região dos 
Andes Amazônico e respectivos efeitos no ciclo hidrológico na bacia hidrográfica Andes Amazônico e respectivos efeitos no ciclo hidrológico na bacia hidrográfica 
do rio Amazonas, especialmente as possíveis alterações do regime hidrológico do rio Amazonas, especialmente as possíveis alterações do regime hidrológico 
dos rios da região hidrográfica 49 e bacia do Rio Madeira.dos rios da região hidrográfica 49 e bacia do Rio Madeira.
•Construção de cenários e respectivos riscos hidrológicos de eventos extremos Construção de cenários e respectivos riscos hidrológicos de eventos extremos 
para a bacia hidrográfica do Rio Amazonas em função das mudanças climáticas;para a bacia hidrográfica do Rio Amazonas em função das mudanças climáticas;



Subprojetos:Subprojetos:

Subprojeto 3-Subprojeto 3- Estudo da aplicação de sensores ópticos para a  Estudo da aplicação de sensores ópticos para a 
estimativa de parâmetros hídricos e de qualidade de águaestimativa de parâmetros hídricos e de qualidade de água  
Coordenador:Coordenador:  Otto Corrêa Rotunno FilhoOtto Corrêa Rotunno Filho  

ObjetivosObjetivos
•medição medição in situin situ  dos componentes opticamente ativos (SS, Chl, CDOM),  dos componentes opticamente ativos (SS, Chl, CDOM), 
das propriedades óticas inerentes da água (espalhamento e absorção) e das propriedades óticas inerentes da água (espalhamento e absorção) e 
da radiância emergente;da radiância emergente;
•identificar e classificar os diferentes tipos de água através dom identificar e classificar os diferentes tipos de água através dom 
comportamento espectral;comportamento espectral;
•avaliar relação entre os parâmetros medidos avaliar relação entre os parâmetros medidos in situin situ e dados das imagens  e dados das imagens 
de satélite;de satélite;
•identificar áreas mais adequadas para monitoramento de qualidade de identificar áreas mais adequadas para monitoramento de qualidade de 
água por sensores orbitais hiperespectrais (e.g. MODIS)água por sensores orbitais hiperespectrais (e.g. MODIS)  



Subprojetos:Subprojetos:

Subprojeto 4-Subprojeto 4-. Dinâmica Fluvial do Sistema Solimões-Amazonas. Dinâmica Fluvial do Sistema Solimões-Amazonas  
Coordenador:Coordenador:  Achiles Eduardo G. de C. MonteiroAchiles Eduardo G. de C. Monteiro  

ObjetivosObjetivos
1.Pesquisa sobre depósitos quaternários e sua implicação no Pesquisa sobre depósitos quaternários e sua implicação no 
conhecimento da dinâmica fluvial e nas mudanças climáticas pretéritas;conhecimento da dinâmica fluvial e nas mudanças climáticas pretéritas;
2.Avaliação dos recursos hídricos subterrâneos, em sedes municipais e 2.Avaliação dos recursos hídricos subterrâneos, em sedes municipais e 
comunidades isoladas, quanto a disponibilidade e qualidade da água comunidades isoladas, quanto a disponibilidade e qualidade da água 
para abastecimento;para abastecimento;
3.Estudos hidrológicos aplicados a erosão e sedimentação na calha 3.Estudos hidrológicos aplicados a erosão e sedimentação na calha 
fluvial;fluvial;
4.estudos de altimetria satelital para conhecimento da variação de nível 4.estudos de altimetria satelital para conhecimento da variação de nível 
do rio e seu uso em modelos de previsão hidrológica. do rio e seu uso em modelos de previsão hidrológica. 



Subprojetos:Subprojetos:

Subprojeto 5-Subprojeto 5-. Monitoramento e Previsão de Eventos Extremos - . Monitoramento e Previsão de Eventos Extremos - 
AmazôniaAmazônia  
Coordenadora:Coordenadora:  Adriana Dantas MedeirosAdriana Dantas Medeiros  

ObjetivosObjetivos
•Selecionar por sub-bacia as estações estratégicas para Selecionar por sub-bacia as estações estratégicas para 
acompanhamento e previsão formando uma rede ótima integrada para a acompanhamento e previsão formando uma rede ótima integrada para a 
região;região;
•Investigar as formas de levantamento de dados usadas nos diversos Investigar as formas de levantamento de dados usadas nos diversos 
países que compõe a bacia;países que compõe a bacia;
•Avaliar o uso do sensoriamento remoto aplicado ao monitoramento Avaliar o uso do sensoriamento remoto aplicado ao monitoramento 
hidrometeorológico, como alternativa ao aumento da densidade de hidrometeorológico, como alternativa ao aumento da densidade de 
estações convencionais ou telemétricas, especialmente nos países estações convencionais ou telemétricas, especialmente nos países 
vizinhos contribuintes da bacia;vizinhos contribuintes da bacia;
•Implementar modelos de previsão de níveis d’água durante eventos Implementar modelos de previsão de níveis d’água durante eventos 
críticos (cheia e estiagem);críticos (cheia e estiagem);



• Estudar metodologias para determinação de zonas sujeitas à Estudar metodologias para determinação de zonas sujeitas à 
inundação utilizando técnicas de sensoriamento remoto e inundação utilizando técnicas de sensoriamento remoto e 
posicionamento global;posicionamento global;

• Estudar metodologias para determinação de zonas sujeitas à Estudar metodologias para determinação de zonas sujeitas à 
inundação utilizando técnicas de sensoriamento remoto, altimetria inundação utilizando técnicas de sensoriamento remoto, altimetria 
espacial e posicionamento global;espacial e posicionamento global;

• Construir um sistema de informações geográficas com uma base Construir um sistema de informações geográficas com uma base 
cartográfica única para os diversos países integrando as diversas cartográfica única para os diversos países integrando as diversas 
redes de monitoramento convencional, automático e virtual dos redes de monitoramento convencional, automático e virtual dos 
países integrantes da bacia;países integrantes da bacia;

• Estabelecer e/ou consolidar relações com órgãos envolvidos com Estabelecer e/ou consolidar relações com órgãos envolvidos com 
ações de prevenção e resposta a eventos hidrológicos extremos ações de prevenção e resposta a eventos hidrológicos extremos 
nos diversos estados brasileiros e nos demais países;nos diversos estados brasileiros e nos demais países;

• Simular cenários de variabilidade climática e uso e cobertura da Simular cenários de variabilidade climática e uso e cobertura da 
terra para eventos hidrológicos críticos;terra para eventos hidrológicos críticos;

• Apoiar as atividades da defesa civil e da navegação regional.Apoiar as atividades da defesa civil e da navegação regional.
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