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EMENTA Introdução à natureza e manipulação de dados espaciais (matriciais e 

vetoriais); Conceitos sobre Distribuição e Nicho ecológico (Grinnell, 

Elton e Hutchinson); Teoria relativa a modelos de nicho ecológico-

ENM e distribuição potencial de espécies - SDM (espaço geográfico 

(G), espaço ambiental (E) e diagrama Biótico-Abiótico-Movimentação 

(BAM)); Aplicações da modelagem na Ecologia e Conservação; 

Processo de busca, aquisição e seleção de dados de entrada para a 

modelagem (dados de ocorrência e ambientais); Tipos e 

características dos algoritmos utilizados em ENMs, Construção e 

calibração de ENMs para uma e múltiplas espécies; Projeção 

espaciais e temporais de ENMs; Aplicação de limites de corte em 

ENMs (thresholds); Avaliação dos ENMs (AIC, ROC, AUC, TSS); 

Abordando a incerteza dos modelos; Abordagens de consenso de 

modelos (ensembles). 

OBJETIVOS A disciplina irá introduzir os principais conceitos de nicho ecológico e 

sua relação com a distribuição geográfica das espécies além de 

técnicas de modelagem de nicho ecológico (ENM), 

consequentemente, de modelagem de distribuição potencial de 

espécies (SDM) para aplicação em trabalhos de conservação. 

Pretende-se que o aluno: aprenda os conceitos relacionados à teoria 

de nicho ecológico; conheça as ferramentas, tecnologias e métodos 

atuais para a compilação de dados de ocorrência de espécies e 



variáveis climáticas e de paisagem; conheça e seja capaz de executar 

diferentes técnicas e métodos para a construção e avaliação de 

ENM/SDM. 

METODOLOGIA O curso contará com aulas expositivas e aulas práticas usando a 

linguagem R e SIG, nas quais os alunos terão contato com rotinas 

analíticas para a modelagem de nicho ecológico. Nas aulas práticas, 

inicialmente será dada uma introdução à programação e manejo de 

dados espaciais usando a linguagem R. Em seguida serão 

demonstradas bases de dados e técnicas para obter dados de 

ocorrência e variáveis ambientais, bem como, serão feitas análises 

preliminares nos mesmos para servirem com base de entrada na 

modelagem. Por fim, serão construídos e avaliados modelos usando 

diversos algoritmos e métodos. 

AVALIAÇÃO Participação nas discussões e atividades propostas em sala de aula. 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

Serão abordados os seguintes temas: 1. Introdução à natureza e 

manipulação de dados espaciais (matriciais e vetoriais); 2. Conceitos 

sobre Distribuição e Nicho ecológico; 3. Teoria relativa a modelos de 

nicho ecológico-ENM e distribuição potencial de espécies - SDM; 

Aplicações da modelagem na Ecologia e Conservação; 4. Processo de 

busca, aquisição e seleção de dados de entrada para a modelagem; 

Área de calibração de modelos (critérios para escolha e partição 

geográfica) 5. Tipos e características dos algoritmos utilizados em 

ENMs; Construção e calibração de ENMs para uma e múltiplas 

espécies; 6. Projeções espaciais e temporais de ENMs; Aplicação de 

limites de corte em ENMs (thresholds); 7. Métricas de avaliação dos 

ENMs (AIC, ROC, AUC, TSS); complexidade e transferibilidade de 

modelos; 8. Abordando a incerteza dos modelos; Abordagens de 

consenso de modelos (averaging e ensembles). 
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