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Como forma de avaliar a tecnolo-
gia de satélite para o monitora-
mento das bacias hidrográficas
amazônicas, pesquisadores em
hidrologia de várias partes do
mundo participaram, ontem, de
uma simulação que analisou da-
dos como vazão e o nível das
águas dos riosNegro e Solimões.
As simulações aconteceram

em dois momentos, pela manhã
na estação fluviométrica de Pa-
ricatuba, no rio Negro, e à tarde,
ocorreu no Encontro das Águas.
O trabalho foi uma oportuni-

dade para que os pesquisadores
brasileiros e estrangeiros com-
preendessem, in loco, o ciclo e
comportamento da bacia ama-
zônica tendo em vista o lança-
mento, em 2020, do revolucio-
nário satélite SWOT (Surface
Water Ocean Topography).
A atividade finalizou a pro-

gramação da conferência inter-
nacional “South America Water
from Space II”, organizada pelo
Serviço Geológico do Brasil
(CPRM), em parceria com o Ins-
tituto de Pesquisa para o Desen-
volvimento da França (IRD), a
Agência Espacial Francesa

(CNES) e a Universidade Esta-
dual do Amazonas (UEA).
O engenheiro cartógrafo da

CPRM Daniel Moreira explicou
que a simulação realizada on-
tem avaliou, em campo, as infor-
mações do nível da água dos
rios. Após isso, os dados do saté-
lite foramanalisados e compara-
dos comoque foi vistono local e,
a partir disso, foram feitos ajus-
tes na informação do satélite.
“Esses satélites provem da-

dos que são capazes de monito-
rar o nível da água. Para aferir
se a capacidade dele é suficien-
te, é preciso fazer esses experi-
mentos em campo para avaliar
sua tecnologia”, afirmou.
“Por exemplo, usamos de

forma complementar outro sis-
tema de satélites, o sistema de
GPS que a gente consegue me-
dir com precisão qual é o nível
da água e a partir dessa infor-
mação, a gente compara com
dados de outros cinco satélites
que estão lá no espaço, medin-
do diretamente o nível da
água”, destacou ainda.
Atualmente, os satélites pos-

suem uma tecnologia de moni-
toramento hidrológico em áreas
pontuais, ou seja, na prática
existem mais mil pontos de mo-

nitoramento em toda a região
Amazônica, porém com o satéli-
te SWOT (Surface Water Ocean
Topography), que será lançado
em 2020 pela Nasa (Agência Es-
pacial Americana), não existirá
limites para o monitoramento

das águas emnível global.
Com o conhecimento amplia-

do, será possível obter informa-
ções mais precisas de fenôme-
nos climáticos, previsões me-
teorológicas, dentre outros.
“Ele é uma revolução na tec-

nologia, não será mais uma me-
dição em nível pontual, mas ele
gerará uma imagem de nível da
água de todo o globo terrestre.
Ele expande em nível infinito a
capacidade de monitoramento”,
destacou DanielMoreira.

SWOT
ampliará a
capacidade
A conferência interna-

cional “South America
Water from Space II” con-
tou com presença de
aproximadamente 70 pes-
quisadores de países da
América do Sul, Estados
Unidos, e Europa.
Além da simulação e tro-

ca de experiências, foi um
momento para destacar a
missão SWOT. O satélite é
visto como revolucionário
pelos pesquisadores em hi-
drologia domundo inteiro. O
Brasil, por exemplo, está en-
volvido na expectativa para
amissão desde 2015.
“Durantemuitos anos, te-

mos perdido medidas de
água, e hoje em dia, temos
menos da metade das medi-
das de água que tinhamos
em 1980. Não sabemos on-
de estão as águas. Este saté-
lite, pela primeira vez, pode-
rámostrar todos os sítios de
água domundo, e identificar
o manejo de água em dife-
rentes países”, destacou o
cientista da Nasa, Ernesto
Rodriguez.


