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OBJETIVOS 

O objetivo da disciplina é apresentar os métodos básicos e atuais de modelagem de nicho 
ecológico do tipo correlativa, gerando modelos com dados de presença da espécie (pontos de 
ocorrência) e de variáveis ambientais. Assim, gerando conhecimentos e discussões sobre 
diferentes aplicações dessa ferramenta amplamente utilizada. Serão apresentados os princípios 
gerais e diversos conceitos, tais como: nicho fundamental, nicho realizado e conservação de 
nicho. A disciplina terá um viés prático e metodológico, em que os alunos deverão desenvolver 
atividades, para ao final da disciplina serem capazes de modelar o nicho, gerar mapas e resultados 
que lhes permitam responder diversas perguntas nas áreas da ecologia e conservação. 
 

EMENTA E PROGRAMA 

1.) Introdução 
Apresentação do professor e alunos; apresentação do conteúdo da disciplina e 
metodologia de ensino e aprendizagem; apresentação do cronograma da disciplina e 
possíveis métodos de avaliação. 
 

2.) Conceitos básicos 
Definir conceitos básicos que utilizados ao longo da disciplina, tais como, nicho, nicho 
fundamental, nicho realizado, conservação de nicho, mudança de nicho, etc. 
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3.) Obtenção e preparação de dados  

Acesso aos bancos de dados, dados de ocorrência de espécies, dados ambientais, limpeza 
e preparação de dados de ocorrência e ambientais 
 

4.) Mapeando espécies 
Utilização do R para gerar mapas de ocorrências e análises básicas sobre a distribuição das 
espécies em escala geográfica 
 

5.) Modelando o nicho ecológico 
Pré-análises (correlação de variáveis ambientais, ajustes e parâmetros do Maxent), geração 
e interpretação de modelos, critérios de análises dos modelos gerados (AUC e TSS), análise 
de sobreposição de nicho climático (métricas de Schoener’s D) e abordagem de PCA, 
projeções no espaço e no tempo 
 

6.) Estudos de casos 
Discussão de artigos científicos relacionados ao tema e das principais aplicações 
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