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•CARACTERIZAÇÃO DE UMA REFERÊNCIA ALTIMÉTRICA

•NIVELAMENTO DAS RÉGUAS LINIMÉTRICAS

•OBTENÇÃO DE PERFIS LONGITUDINAIS DOS GRANDES RIOS E 
SUAS VARIAÇÕES

Esses dados serão aplicados em estudos hidrológicos e 
hidrodinâmicos e avaliar a qualidade de dados obtidos através 

de técnicas de sensoriamento remoto (altimetria espacial,Grace).



1.ESTUDOS HIDROLÓGICOS E
HIDROGEOLÓGICOS
- regionalização de variáveis 
hidrológicas
- modelagem hidrológica e 
paleohidrologia
- operação de sistemas de alerta de 
eventos extremos(Ex. - Manaus,Rio 
Doce,Pantanal)
-mapas hidrogeológicos ,estudos de 
avaliação de disponibilidade hídrica 
subterrânea
- sistema de informação de água
subterrânea(SIAGAS)
- estudos em bacias experimentais e 
representativas
2.MONITORAMENTO HIDROLÓGICO
- operação da rede hidrometeorológica 
nacional para a Agência Nacional de 
Águas – ANA 
- monitoramento semi-automático de 
qualidade da água na Bacia do Rio 
Paraíba do Sul para a ANA

WWW.CPRM.GOV.BR



Objetivos: O objetivo geral do trabalho é aprimorar as tecnologias de 
sensoriamento remoto aplicadas ao monitoramento hidrológico de forma a criar 
um cenário futuro onde se possa suprir a carência e melhorar a qualidade, 
reduzir custos e o tempo de obtenção de dados hidrológicos básicos, 
principalmente de nível dos cursos d’água, para o subsidiar estudos hidrológicos 
na região Amazônica.

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

Dinâmica Fluvial do Sistema Solimões-Amazonas
Sub-área Altimetria





PROCESSAMENTO DE DADOS 
GPS

• O processamento de dados GPS  fez uso do código computacional GINS . O GINS (Géodésie par Integrations 
Numériques Simultanées) foi originalmente concebido nos anos 70 do século XX pelo grupo do CNES/GRGS 
Centre National d'Études Spatiales / Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale) para tratar dados disponíveis 
de geodésia espacial.

Figura - Esquema de envio de dados pelo usuário e pelo servidor do GINS (Fonte: BIANCALE et al., 2008, adaptado pelo autor para português).

O método de posicionamento por ponto preciso (PPP) permite determinar a posição da estação utilizando órbitas e 
relógios precisos dos satélites, que são determinados, por sua vez, pelos centros de análise IGS. 
Uma das grandes vantagens do modo PPP é a não necessidade de outras estações terrestres como referência, 
tornando as soluções independentes, o que pode ser considerada uma grande vantagem neste estudo sobre a 
determinação de variações locais das coordenadas da estação, pois evita propagação de erros e movimentos 
diferenciados entre estações como acontece no método de dupla diferença.

Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)



VARIAÇÃO DA ALTURA ELIPSOIDAL DA ESTAÇÃO GPS DE MANAUS (RBMC/IBGE)

Cheia de 2009

Seca de 2010



Correlação das séries temporais 
em Porto Velho

PORTO 
VELHO

Satellite 
Altimetry

Gauge 
Station

GPS 
data Grace

Satellite 
Altimetry 0.985

-
0.937

-
0.938

Gauge Station 0.985
-

0.909
-

0.905

GPS data -0.937 -0.909 0.975

Grace -0.938 -0.905 0.975





Regressão

H(0,t)= A*Na(t) +H0

ESTAÇÃO HO

PORTO DE MANAUS -18.5555 metros

PORTO UNIÃO -14.4655 metros

SANTA LUZIA -10.0615 metros

URUCURITUBA -14.1115 metros

IRACEMA -12.1505 metros

BALBINA -16.6385 metros



ESTAÇÃO DE SANTA LUZIA DURANTE O PERÍODO DE SECA             
DEZEMBRO 2008



ESTAÇÃO DE SANTA LUZIA DURANTE O PERÍODO DE CHEIA             
ABRIL 2009



ESTAÇÃO DE SANTA LUZIA DURANTE O PERÍODO DE CHEIA             
JULHO 2009







CAMPANHA REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2009





CAMPANHA REALIZADA EM JUNHO DE 2010





Entre Cucui e São Felipe

ESTUDOS A SEREM DESENVOLVIDOS
Validação de Modelos 
de Geóide

Estudos de Declividade

Cálculo do coeficiente 
de manning entre estaçoes
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Para esse trabalho foram utilizados dados obtidos em campanhas realizadas desde 
de 2005 até 2010.
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