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Atribuição de causas

O que responde pela variabilidade da temperatura do ar ?

São Paulo  Source: Boletim Climatológico Anual da Estação Meteorológica do 

IAG/USP/2016

ΔT1 variabilidade natural grande escala 
+ ΔT2 efeito estufa
+ ΔT3 circulações escala regional
+ ΔT4 urbanização e vegetação local/regional 
+ ε erros de medição

ΔT observado

⇨ necessidade de se avaliar Investimentos pró-climáticos de infraestrutura 
verde 

• Restauração da vegetação em áreas rurais e urbanas
• Proteção de nascentes
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Metas 

Quantificar os serviços ecossistêmicos em áreas de investimentos de infraestrutura verde 

Estudos de caso na região da Mata Atlântica/Serra do Mar e nos Andes

Avaliar sua eficácia nas próximas décadas supondo o clima em contínua mudança



Network  of investigation in 
Extrema city (Ribeirão das Posses)

• Climate station, flux tower 
(Iag/Usp)

• Water quality, discharge, 
groundwater  (ANA, Esalq (Silvio 
Ferraz)/ Cena (Plinio Camargo)/ 
Embrapa (Ricardo Figueiredo) 

• Soil erosion and sediment flux
(Marx Silva, UFLA)

Project Climate-Smart Watershed Investments in the Montane Tropics of South 
America Climate WIse



1. Regime climático escala local

2. Projeção climática escala regional

3. Ecossistemas e temperatura de equilíbrio

Resultados preliminares



Critical zone hydrometeorological team at the headwaters

Automatic weather station wifi network
Posses river watershed, area 12 km2,  altitude 
1350 a 1050 m
18 meteo station, soil moisture DeltaT-PR2 1m 
depth
Topology: Base station, router, end devices, 
WiFi transmission, Transceiver ZigBee, SD card

Vaisalla WXT weather station



Temperatura, umidade, vento Variação com altitude

vento zonal (leste-oeste)  fonte: T. Martin e outros



Testes de sensibilidade no intervalo Nov 1994 a Fev 1995 (estação chuvosa)

Fonte: Rafael Abreu, Ricardo Hallak e outros 

Downscalling dinâmico com modelo WRF por variantes de configuração

Precipitação  acumulada no percentil 90% (mm)

no NUDGING yes NUDGING

Precipitação  acumulada (mm)



Simulação (por configuração)  versus observação



LST MODIS média mensal 2013 a 2015

Aqua satellite    Terra satellite 
Fonte: R. Wanderley e outros

Temperatura em floresta e pastagens 

 Pastagem mais quente de dia



Temperatura local em florestas e pastagens

 Temperatura do ar 
é diferente (cana, 
cerrado, eucalipto)

 mas LST não é 
temperatura do ar

 Fonte: R. Wanderley e 
outros

 LST tem forte efeito topográfico



Medições hidroclimatológica em Extrema, MG

Vertedores e calha para vazão



• Análise hidrológica

• vazão de nascentes e tributários e fatores de dependência

• regimes de temperatura

• Análise climática

• determinação de projeções regionais

• simulação da vazão (modelo hidrológico)

• Estimadores de percepção sócio-ambiental
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