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Objetivo geralObjetivo geral
�� Criar uma plataforma de observaCriar uma plataforma de observaçção ão 

regional da dinâmica da regional da dinâmica da áágua numa grande gua numa grande 

bacia fluvial com uso de sistemas de gestão bacia fluvial com uso de sistemas de gestão 

integrada de recursos. integrada de recursos. 

�� A plataforma permitirA plataforma permitiráá aportar aportar 

conhecimento em 4 eixos cientconhecimento em 4 eixos cientííficos: ficos: 

�� Ecologia de zonas Ecologia de zonas úúmidas ou temporariamente midas ou temporariamente 

inundadas inundadas 

�� PolPolííticas pticas púúblicas e preservablicas e preservaçção de ecossistemasão de ecossistemas

�� VariaVariaçções climões climááticas e pressão antrticas e pressão antróópica em grandes pica em grandes 

bacias fluviais tropicaisbacias fluviais tropicais

�� GeoGeo--dinâmica fluvialdinâmica fluvial



Objetivos especObjetivos especííficosficos

�� Desenvolver uma Desenvolver uma 

estrutura de base de estrutura de base de 

dados e transferência de dados e transferência de 

conhecimentos baseada conhecimentos baseada 

na hidrologia espacial;na hidrologia espacial;

�� Testar a hidrologia Testar a hidrologia 

espacial em aplicaespacial em aplicaçções ões 

especespecííficas para auxiliar ficas para auxiliar 

no estabelecimento de no estabelecimento de 

polpolííticas pticas púúblicasblicas



Suporte e formaSuporte e formaçção nas tão nas téécnicas de altimetriacnicas de altimetria
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MMéétodo MESASOLtodo MESASOL
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NENE SESE

dh=30 m

ds=5km



Obrigado ! Obrigado ! 

GraciasGracias ! ! 

MerciMerci!!

naziano.filizola@yahoo.com.brnaziano.filizola@yahoo.com.br


