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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
– Altimetria por satélite: conceito Altimetria por satélite: conceito 

HISTÓRICO:HISTÓRICO:

• Concebido originalmente para aplicações Concebido originalmente para aplicações 
oceanográficas (1969); oceanográficas (1969); 

– metodologia já consolidada;metodologia já consolidada;

• Aplicações em águas continentais: Primeiros Aplicações em águas continentais: Primeiros 
resultados apresentados em 1978; resultados apresentados em 1978; 

– Lagos Africanos e Norte-AmericanosLagos Africanos e Norte-Americanos



  

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

• Princípios de aquisição dos dados : Sistema Princípios de aquisição dos dados : Sistema 
TOPEX/POSEIDONTOPEX/POSEIDON

– Sensor emite pulsos de microondas (5-15 GHz), nas 
bandas Ku e C, sobre uma superfície;

– Toma medidas de tempo e da quantidade de pulsos 
que retornam à plataforma;

– Estas medidas são divididas pela velocidade da luz, 
obtendo-se a distância do satélite à superfície (da 
água).



  

• Precisão de até 2 cm Precisão de até 2 cm 

• Altitude: 1.355 kmAltitude: 1.355 km

• Resolução temporal: 10 diasResolução temporal: 10 dias

• DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS:DISPOSITIVOS ACESSÓRIOS:
– Determinação exata da altura do sensor obtida através de Determinação exata da altura do sensor obtida através de 

outros sistemas sensores GPS/TRSR (determinação precisa outros sistemas sensores GPS/TRSR (determinação precisa 
da órbita), da órbita), 

– RADIÔMETRO (estimativas de vapor), RADIÔMETRO (estimativas de vapor), 

– DORIS (refletores laser para calibração de sistemas de DORIS (refletores laser para calibração de sistemas de 
posicionamento.posicionamento.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMACARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA



  

SISTEMA DE AQUISIÇÃOSISTEMA DE AQUISIÇÃO

FONTE: http://sealevel.jpl.nasa.gov/technology/technology.html



  

CORREÇÕESCORREÇÕES

 Correções EletromagnéticasCorreções Eletromagnéticas

– Refração ao longo do trajeto em função de:Refração ao longo do trajeto em função de:
• Elétrons livres na ionosfera Elétrons livres na ionosfera 
• Efeito atmosféricosEfeito atmosféricos
• Efeito do vapor d’água na troposferaEfeito do vapor d’água na troposfera

 Correções GeofísicasCorreções Geofísicas

– Definição de um MODELO GEOIDAL (FÍSICO) Definição de um MODELO GEOIDAL (FÍSICO) 



  

PRINCIPAIS MISSÕES EXISTENTESPRINCIPAIS MISSÕES EXISTENTES

FONTE:http://www.dsr.inpe.br/dsr



  

JUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVA

• Necessidade de implantação e manutenção de Necessidade de implantação e manutenção de 
estações de monitoramento convencionais são por estações de monitoramento convencionais são por 
vezes inviáveis;vezes inviáveis;

• Altimetria Espacial: Método alternativo para Altimetria Espacial: Método alternativo para 
complementar/ampliar redes convencionais de complementar/ampliar redes convencionais de 
monitoramento  existentes;monitoramento  existentes;

• Possibilita obter informações em áreas remotas ou Possibilita obter informações em áreas remotas ou 
de difícil acesso. de difícil acesso. 



  

OBJETIVOS DO ESTUDO EM BALBINAOBJETIVOS DO ESTUDO EM BALBINA

– Avaliar a qualidade de dados altimétricos obtidos Avaliar a qualidade de dados altimétricos obtidos 
pelo sensor TOPEX/POSEIDON comparando-os pelo sensor TOPEX/POSEIDON comparando-os 
com dados observados pela operadora;com dados observados pela operadora;

– Definição preliminar de Definição preliminar de “estações virtuais”“estações virtuais” para  para 
avaliar níveis do reservatório de Balbina com avaliar níveis do reservatório de Balbina com 
dados medidos dados medidos in situin situ e também na bacia de  e também na bacia de 
contribuição ;contribuição ;



  

METODOLOGIA – DEFINIÇÃO DAS METODOLOGIA – DEFINIÇÃO DAS 
“ESTAÇÕES VIRTUAIS”“ESTAÇÕES VIRTUAIS”

• Regiões onde ocorre  Regiões onde ocorre  
cruzamento da cruzamento da 
passagem (traço da passagem (traço da 
órbita) do satélite sobre órbita) do satélite sobre 
um corpo d’água, um corpo d’água, 
adquirindo informações adquirindo informações 
altimétricas altimétricas 
periodicamente.periodicamente.



  

ESTAÇÕES VIRTUAISESTAÇÕES VIRTUAIS
• Extração de informações –utilização de SIG`sExtração de informações –utilização de SIG`s

– Delimitação e extração de uma região Delimitação e extração de uma região 
representativa;representativa;

– Refino através de procedimentos estatísticos para Refino através de procedimentos estatísticos para 
a definição da cota representativa.a definição da cota representativa.



  

ESTUDO DE CASO - BALBINAESTUDO DE CASO - BALBINA

Órbita 63Órbita 152

barragem

•Área alagada (nível máximo): 2.360 Km²
•Município de Presidente Figueiredo – Norte da cidade de Manaus/AM
Fonte: http://www.agenciaamazonia.com.br



  

DEFINIÇÃO DE ESTAÇOES VIRTUAISDEFINIÇÃO DE ESTAÇOES VIRTUAIS



  

PROCESSAMENTO DOS DADOSPROCESSAMENTO DOS DADOS

• Definição das órbitas de interesse;

• Delimitação e extração dos dados a utilização 
de um SIG qualquer;

– Já contemplam correções (IRD)

• Análises estatísticas: 
– A partir na nuvem de pontos 
– Em cada período de aquisição, 
– Cálculo da média e da mediana para cada 

período;



  

RESULTADOSRESULTADOS
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RESULTADOSRESULTADOS

UHE BALBINA x T/P
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Resultado da Análise de Correlação entre 
os Dados

R2 = 0,9322
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VANTAGENS DO SISTEMAVANTAGENS DO SISTEMA

• Dispensa manutenção e leitura de Dispensa manutenção e leitura de 
dispositivos em campo;dispositivos em campo;

• Dados coletados automaticamente já Dados coletados automaticamente já 
referenciados ao nível médio dos mares.referenciados ao nível médio dos mares.



  

LIMITAÇÕES DO SISTEMALIMITAÇÕES DO SISTEMA

• Resolução temporal entre 10 e 30 dias;Resolução temporal entre 10 e 30 dias;

• Uso ainda limitado a grandes corpos d’água Uso ainda limitado a grandes corpos d’água 
(larguras>500 m).(larguras>500 m).



  

CONCLUSÕESCONCLUSÕES

• A partir dos resultados iniciais obtidos, a A partir dos resultados iniciais obtidos, a 
metodologia, embora com possibilidades metodologia, embora com possibilidades 
limitadas de freqüência de revisita, se mostra limitadas de freqüência de revisita, se mostra 
promissora para uso em hidrologia de promissora para uso em hidrologia de 
grande áreas alagadas na Amazônia.grande áreas alagadas na Amazônia.



  

PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

• Modelar espacialmente a evolução sazonal do nível Modelar espacialmente a evolução sazonal do nível 
do reservatório de Balbina com essas tecnologia;do reservatório de Balbina com essas tecnologia;

• Avaliar a possibilidade de fazer previsões e Avaliar a possibilidade de fazer previsões e 
monitoramento da bacia de contribuição.monitoramento da bacia de contribuição.



  

PRÓXIMOS PASSOSPRÓXIMOS PASSOS
• Consolidar, paralelamente ao monitoramento Consolidar, paralelamente ao monitoramento 

convencional realizado, estações de controle convencional realizado, estações de controle 
virtuais no reservatório;virtuais no reservatório;

• Avaliar a possibilidade de construir superfícies de Avaliar a possibilidade de construir superfícies de 
água livre com o uso desses dados;água livre com o uso desses dados;

• Aplicar a mesma metodologia para o Rio Solimões Aplicar a mesma metodologia para o Rio Solimões 
em diferentes pontos – estudos envolvendo em diferentes pontos – estudos envolvendo 
dinâmica fluvial e integração com dados dinâmica fluvial e integração com dados 
climatológicos;climatológicos;

• Testar dados de novos sistemas mais atuais Testar dados de novos sistemas mais atuais 
(JASON, CRIOSAT e ENVISAT).(JASON, CRIOSAT e ENVISAT).


