
APOIO 

 
 

 

  
 

Encontro sobre Mapeamento Climático para Planejamento Urbano: 
conhecimento e experiência na Região Metropolitana de Belo Horizonte 

[Meeting on Climatic Mapping for Urban Planning: scientific knowledge and experience  
in the Metropolitan Region of Belo Horizonte] 

 
O encontro visa apresentar a teoria e a aplicação da construção de mapas temáticos, neste caso, sobre o 
clima local, como subsídio a decisão e ao planejamento/projeto, a partir de múltiplos critérios e de uma 
matriz de pesos baseada no conhecimento científico sobre a questão. 
 
No âmbito do Interact-Bio, a técnica  pode auxiliar no desenvolvimento dos mapas dos serviços 
ecossistêmicos. Em outros contextos, um mapa climático pode, por exemplo, apontar os locais 'funcionais' 
para a implantação/recuperação de áreas verdes como contra-medida às mudanças climáticas e efeitos 
adversos da urbanização. 
 
This meeting aims to present the theory and practice of creating thematic maps, in this case, local climate maps, to aid the decisions in 
urban planning and design. These maps are created using multiple criteria and a weight matrix based on scientific knowledge about the 
subject. The technique can help Interact-Bio Project in developing thematic maps about ecosystemic services. Climate maps can also 
pointing out the better places to install or recover greenery areas as counter measures to climatic changes and the harmful effects of 
urbanization. 
  
Data:  19 de novembro de 2018   [November 19, 2018] 
Local: Sala Verde da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA| Avenida Afonso Pena, 342 | 10º 
andar | Centro | Belo Horizonte – MG 
 
Programação [Program] 
 
Mapeamento Climático [Climatic Mapping] 
14h00 | Palestra Bases Científicas para Construção de Mapas Climáticos.  
Prof. Dr. Lutz Katzschner, Universidade Kassel, Alemanha  
[Lecture: Scientific basis for developing climatic maps. Prof. Dr. Lutz Katzschner] 
15h00 | Palestra Mapas Climáticos: aplicação em Belo Horizonte  
Arq. Urb. Doutoranda Daniele Gomes Ferreira – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico  
[Lecture: Climatic Maps: application in the city of Belo Horizonte. Arch. MSc. Daniele G. Ferreira] 
15h40 | Discussões e troca de experiências 
[Discussion] 
16h10 | Lanche e conversas informais 
[Coffee-break] 
Novos desenvolvimentos dentro do Programa EPIC [New Developments in the EPIC Program] 
16h40 | Palestra Análise urbana do bairro Confisco 
Profa. Dra. Natália Aguiar Mol - Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais 
[Lecture Urban Analysis in Confisco Neighborhood. Prof. Dr. Natália Mol] 
17h00 | Palestra Microclima no bairro Confisco: avaliação de medições iniciais  
Profa  Dr. Eleonora Sad de Assis -  Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais 
[Lecture Urban microclimate in Confisco Neighborhood: preliminary measurements. Prof. Dr. Eleonora 
Assis] 
17h20 | Discussões finais [Final discussion] 
17h40 | Encerramento [Final notes and closure of activities] 


