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OFICINA TEMÁTICA 2
“INTRODUÇÃO ÀS FERRAMENTAS DE MODELAGEM CLIMÁTICA
APLICADA À ILHA DE CALOR URBANA”
Ministrantes:
Ma. Ayobami Badiru Moreira (Doutoranda em Geografia pela UFPE)
Ma. Geisa Silveira da Rocha (Doutoranda em Geografia pela UFPR)
Data: 14 de agosto de 2021 (Sábado), 09 às 12h (horário de Brasília)
Local: sala do Google Meet (O link será encaminhado para o e-mail dos inscritos com
bastante antecedência ao dia da oficina)
Do certificado: terá direito ao certificado o inscrito que participar on-line na data de
realização e por todo o horário da oficina. A lista de presença será disponibilizada na sala.
Número de vagas: 15 (quinze vagas)
Pré-requisitos/materiais necessários para oficina: a oficina será voltada
principalmente para estudantes da graduação, contudo pós-graduandos e outros
profissionais interessados nos fenômenos do clima urbano também são bem-vindos. A
exposição prática será realizada no software de SIG Idrisi, no entanto, os participantes
que não possuírem a licença deste software poderá assistir à exposição prática sem
prejuízos ao aprendizado. Instalação opcional do software Idrisi por parte dos inscritos.
Objetivos/Ementa:
Disseminar a prática de modelagem climática para pesquisas de Ilha de Calor Urbana
(ICU), por meio da exposição dos parâmetros necessários e da apresentação das
potencialidades e limitações desta prática. Objetivos específicos: expor os parâmetros
necessários para a modelagem de Ilhas de Calor através de regressão linear múltipla e
apresentar as potencialidades e as limitações deste modelo para estudos de Clima Urbano.
Da ementa: i) Introdução aos conceitos de Clima Urbano e Ilha de Calor Urbana; ii)
Introdução teórica das técnicas de modelagem de ICU; iii) Descrição dos parâmetros do
modelo; iv) Demonstração da modelagem no software SIG Idrisi Selva e v) Elaboração
de mapa de ICU.
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***********
Para esclarecimentos/dúvidas:
E-mail: xivsbcg@gmail.com
Instagram: @xiv.sbcg
João Pessoa, 30 de junho de 2021.
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