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De 2012 a 2017 o Nordeste brasileiro sofreu o maior 
período de seca já registrado na história do país.
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Os dados da gravidade foram medidos pela 
missão Gravity Recovery and Climate Experiment 
(GRACE na sua sigla inglês) (2002-2017). A missão 
do GRACE é um projeto conjunto entre a NASA 
(National Aeronau-tics and Space Administration), o 
Centro Aeroespacial Alemão (DLR) e o Centro Alemão 
de Pesquisa em Geo-ciências (GFZ) em Potsdam.

A imagem acima é uma ilustração dos satélites 
gêmeos GRACE orbitando a Terra a uma altitude de 
aproxima-damente 490 km. A distância entre os 
dois satélites é de 220 km e eles orbitam a Terra 
em cerca de 95 minutos.

A imagem em forma de “batata” da Terra 
conhecida como “batata gravitacional de 
Potsdam” mostra a diferença na força do campo 
gravitacional em todo      

 sentam gravidade mais forte e 
áreas mais  baixas (azuis) mais fracas.

A força do sinal de gravidade em uma 
determinada região muda com a massa 
disponível ne   concentrada. Uma das razões mais 
comuns para a mudança de mas-sa numa região 
não coberta por gelo é a depleção ou 
acumulação de grandes quantidades de águas 
subter-

Armazenamento Mensal Terrestre de Água (TWS) de uma região de 
48.400 km² no Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. Gráfico mostra a 
mudança calculada (+/- mm) no nível da água acima de uma superfície 
modelada; TWS ao longo dos anos 2002-2009 aumentou 38 mm; De 2009 
a 2016, a perda de nível de água acima da superfície modelada foi de 228 
mm, correspondendo a 2,8411,1 Gt de água na área representada. O início 
da seca é marcado pela primeira TWS abaixo da média no ano de 2012. 
Fonte  GFZ, Elisa Fagiolini



râneas e superficiais, isto é, devido às estações secas 
ou chuvosas, bem como à irrigação intensiva com águ-
as subterrâneas. Como o sinal não depende do clima, 
obtemos uma cobertura global contínua dos satélites.
A quantidade total de água acumulada no solo e na 
superfície, umidade do solo, neve e gelo é chamada de 
Armazenamento Terrestre de Água (TWS na sua sigla 
em inglês). A magnitude da mudança da força do sinal 
de gravidade entre as estações pode ser descrita como 
mudanças (+/- mm) na altura de uma camada de água 
acima da região específica.

No gráfico abaixo, a perda de água em uma região de 
48.400 km² no Rio Grande do Norte é fortemente ref-
letida pela redução de 228 mm em sete anos. Essa re-
dução corresponde a um volume de 11,1 Gt de água 
que foi perdido entre 2009 e 2016, levando à seca de 
longa duração na região. Em contraste, o aumento no 
TWS de 2008 até meados de 2009 é provavelmente 
impulsionado pelo efeito El Niño, conhecido por seu 
impacto em larga escala no clima e clima globais.  

A missão GRACE-ON (GRACE-FO) lançada com sucesso 
em 22 de maio de 2018 da Base Aérea de Vandenberg 
na Califórnia nos permitirá continuar nossa obser-
vação do TWS no Nordeste do Brasil e eventualmente 
quantificar a esperançosa restauração dos níveis de 
água devido a queda mais regular de chuva nos pró-
ximos anos. Os primeiros dados do GRACE-FO estarão 
disponíveis até o final de 2018.

Serviço oferecido:
Oferecemos Avaliação da Sustentabilidade de Recur-
sos de Água usando dados de campo de gravidade do 
GRACE em combinação com dados de sensoriamen-
to remoto e medições in-situ para ajudar a melhorar 
os processos de planejamento para administradores 
públicos, empresas de serviços de água ou agrone-
gócios. Podemos fornecer análises e monitoramento 
de armazenamento de água em grande escala, inclu-
indo a identificação de tendências que indicam falta 
de água ou risco potencial de inundação em regiões 
com poucos dados hidrológicos disponíveis.

Nossos serviços 
proporcionam:
1. Melhor visão de gestão de águas re-

gionais através de análises históricas da dis-
ponibilidade de águas subterrâneas e superficiais 
usando dados espaciais de campo de gravidade;

2.        -
      

   prevenção ou   
efeitos    ;

3. Quantificação da perda ou ganho de água em 
escala regional com base nos dados dos satélites 
GRACE e GRACE-FO;

4. Melhorias dos modelos hidrológicos existentes; 
Usando dados dos satélites GRACE e GRACE-FO 
para melhorar resolução geográfica e temporal 
dos modelos baseados em medições in-situ. 

Área local e cap-
tação regional 
(< 100,000 km2)

Em escala local, os dados 
do GRACE podem ser apli-
cados em associação com 
medições in-situ, modelos 
hidrológicos, outros dados 
de satélite e dados meteor-
ológicos.

Área Superregional  
(> 100,000 km2)

Nessas escalas, os dados 
do GRACE fornecem infor-
mações para monitorar áre-
as onde poucos ou nenhum 
dado hidrológico in-situ 
está disponível.

Quando integrados a mode-
los hidrológicos locais, os 
dados de campo de gravi-
dade GRACE de áreas de 
captação regionais e su-
per-regionais podem forne-
cer uma previsão de riscos, 
como escassez de água ou 
inundações em escala local.



O que fazemos:
1. Coleta e pré-processamento de dados de GRACE

para a região de interesse;

2. Pós-processamento e interpretação de dados de
GRACE para séries temporais disponíveis;

3. Integração de dados hidrológicos adicionais for-
necidos pelo cliente ou através de fontes abertas;

4. Monitormanto de tendências regionais e identifi-
cação de mudanças na disponibilidade de água

Gravidade e 
Mapeamento de Campo de Gravidade
A massa dentro da Terra e na sua superfície não é 
distribuída uniformemente. A rocha fundida flui no 
núcleo da Terra, massas de água se movem nos ocea-
nos e nos continentes e massas atmosféricas também 
estão em movimento contínuo. Como a força de gra-
vidade de um corpo depende de sua massa, a distri-
buição de massa irregular em nosso planeta causa um 
campo de gravidade não homogêneo.

Regiões de gravidade levemente mais forte afetarão 
o primeiro satélite GRACE, puxando-o levemente para
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(+49) 8153-90832-23 or 
fagiolini@gfz-potsdam.de (Fuso horário: CEST)     
c/o DLR Oberpfaffenhofen, D-82230 Wessling, 
Alemanha

Austrália - Geo9
Maya Sydney, maya@geo9.com.au 
(+61) 2 9011 7770 (Fuso horário: AEST)

America do Sul - InnovBrazil
Bertram Heinze, bertram.heinze@innovbrazil. 
com (+55) 91 98111 1762 (Fuso horário: BRT) 

Contato
Se você deseja saber mais sobre como usar os dados do GRACE para avaliar a sustentabilidade da água 
e melhorar os esforços de gestão da água e mitigação da seca em sua região, entre em contato com 
a iniciativa ReSens+Space no Helmholtz Center Potsdam, Centro Alemão de Geociências (GFZ). Ligue 
para os nossos cientistas para uma consulta gratuita:
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longe do satélite à direita. Isso é refletido por uma 
pequena mudança na sua distância para o segun-
do satélite. Consequentemente, o rastreamento de 
alta precisão da distância em constante mudança 
permite que pequenas variações de massa da Terra 
sejam medidas. Para esta medição, o GRACE usa um 
sistema de medição de micro-ondas com precisão 
única, medindo a distância entre os dois satélites 
com uma precisão de alguns microns - cerca de um 
décimo da largura de um fio de cabelo humano - 
numa distância de 220 km!

A imensa precisão das medições de distância permi-
te que o campo de gravidade da Terra seja mapeado 
aproximadamente uma vez por mês continuamente 
ao longo de anos.

Estudos selecionados realizados no GFZ sobre a missão do GRACE e sua aplicação podem ser encontrados aqui: 

Dahle, C  et al., 2012. GFZ GRACE Level-2 Processing Standards Document for Level-2 Product Release 0005, Scien-
tific Technical Report

Flechtner, F., 2014. LOTSE-CHAMP/GRACE: An Interdisciplinary Research Project for Earth Observation from Space. Observa-
tion of the System Earth from Space - CHAMP, GRACE, GOCE and future missions
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Güntner, A., 2008. Improvement of Global Hydrological Models Using GRACE Data. Surveys in Geophysics

Güntner, A., 2010. Continental Water Storage Variations from GRACE Time-Variable Gravity Data. System Earth via Geode-
tic-Geophysical Space Techniques

Zhang, L., et al., 2016. Globally gridded terrestrial water storage variations from GRACE satellite gravimetry for hydrome-
teorological applications. Geophysical Journal International

Com a missão GRACE, pela primeira vez, um moni-
toramento e mapeamento sistemático e completo 
dos processos de transferência de água e massa 
entre terra, oceano e atmosfera é realizado, per-
mitindo quantificar a perda ou ganho de água em 
escala regional.

Como parceira da missão da NASA, a GFZ assume a 
liderança na coleta e análise de dados das missões 
GRACE e GRACE-FO. Melhoramos continuamente 
a modelagem matemática por trás dos resultados 
apresentados e usamos as técnicas de processa-
mento mais avançadas para explorar plenamente a 
capacidade do GRACE de mapear a distribuição de 
água e massa dentro do sistema terrestre.
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