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Ementas:  

 

Tópicos Avançados em Ciência e Tecnologia Ambiental I: Mudanças Climáticas e Utilização de Cenários Climáticos Futuros 

do IPCC 

 

Ementa: Introdução à modelagem atmosférica e as mudanças climáticas. Base de dados atmosféricos observados em pontos de grade 

(CRU, CPC, GPCP, CHIRPS etc.) e originados de modelos atmosféricos (NCEP, ECMWF e ETA_CPTEC). Modelos avaliados pelo 

IPCC – Cenários Futuros. Introdução à visualização e utilização das saídas dos modelos climáticos. Utilização de técnicas de validação 

e incertezas para os modelos do IPCC. Cálculo de índices climáticos para detecção de extremos. Introdução às ferramentas de 

manipulação de dados climáticos. Aplicações práticas do uso das saídas dos modelos climáticos e de cenários futuros para sistemas 

ambientais (energia, agricultura, disponibilidade hídrica de bacias hidrográficas, entre outras). 

 

 

 

Tópicos Avançados em Ciência e Tecnologia Ambiental III - Introdução ao R  

Ementa: Introdução: histórico e filosofia de trabalho do R, breve histórico da linguagem S e do R, exemplo de uma sessão de trabalho 

no R. Primeiros passos: interação com programa, sintaxe e comandos, como obter ajuda.  Funções no R e sua Aplicação: funções 

matemáticas, funções estatísticas e operações lógicas. Leitura e Manipulação de Dados: tipos de variáveis e de estrutura dos dados, 

entrada e importação de dados, transformações de dados, operações vetoriais e matriciais, indexação. Análise Exploratória de Dados: 

estatísticas descritivas, gráficos exploratórios. Modelos Lineares: lógica geral em R, regressão linear, análise de variância, verificação 

das pressuposições dos modelos lineares. Noções de Programação: fundamentos de programação orientada a objetos; lógica e controle 

de fluxo em linguagem S; procedimentos vetoriais de programação. Simulação e Reamostragem: funções ligadas às distribuições de 

probabilidade, simulação de distribuições, reamostragem de dados 


