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Objetivos: 

1- Apresentar as bases teóricas dos modelos de nicho; 

2- Discutir a aplicabilidade dos modelos de nicho em Biogeografia, Ecologia e Evolução; 

2- Capacitar os alunos para: 

a. desenvolver modelos de nicho envolvendo suas próprias questões científicas;  

b. interpretar técnica e criticamente os textos científicos de seu interesse e seus 

resultados envolvendo modelos de nicho. 

 

Ementa: 

Nesta disciplina, o aluno terá a oportunidade de desenvolver modelos de nicho 

envolvendo questões científicas de seu interesse e interpretar, técnica e criticamente, 

textos científicos e seus próprios resultados. O curso aborda as bases teóricas e 

conceitos técnicos dos modelos de nicho, incluindo o uso de softwares para implementá-

los.  

 

Programa: 

Módulo teórico: 

1. Conceito de nicho;  

2. Bases conceituais dos modelos de nicho e distribuição de espécies (modelos 

correlativos vs. mecanísticos/fisiológicos, diagrama BAM);  

3. Dados necessários para construir modelos de nicho (ocorrência de espécies e 

ambiental/simulações climáticas), bancos de dados disponíveis e seleção de 

variáveis;  



4. Algoritmos utilizados;  

5. Avaliação e validação dos modelos;  

6. Pressupostos básicos dos modelos de nicho;  

7. Projeções em diferentes condições ambientais (tempo e espaço);  

8. Mapas de adequabilidade ambiental vs. mapas binários ("thresholds");  

9. Incertezas preditivas ("ensemble", consenso). 

 

Módulo prático (exercícios individuais): 

1. Obtenção e processamento de dados (ocorrência de espécies e 

ambiental/simulações climáticas); 

2. Calibração e avaliação de modelos (diferentes algoritmos); 

3. Projeção dos modelos no tempo e espaço; 

4. Confecção de mapas de adequabilidade ambiental e binário; 

5. Análise de incerteza preditiva e mapas de consenso. 

 

Avaliação: 

Os alunos serão avaliados por meio da participação nas aulas, discussão de textos 

científicos e desenvolvimentos de um projeto de pesquisa durante o curso. 
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