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Disciplina: PRIORIZAÇÃO ESPACIAL PARA A CONSERVAÇÃO 

Professor responsável: Rafael Loyola   

Carga Horária: 32h (2 créditos) 

Tipo de disciplina: (    ) Teórica     (     ) Prática     (  X  ) Teórico-Prática 

Carga Horária Teórica: 16  

Carga Horária Prática: 16  

Categoria: (   ) Obrigatória                   ( X ) Optativa 

 

Objetivos: 

Fornecer uma visão geral sobre priorização espacial para a conservação assim como seus conceitos e 

princípios básicos e aplicações, com estudos de caso e aulas práticas. 

 

Ementa:  

Visão geral sobre priorização espacial para a conservação assim como seus conceitos e princípios 

básicos; vários tipos de dados espaciais de biodiversidade e como estes são utilizados na priorização 

para conservação; uso do programa R para exploração, tratamento e limpeza de dados utilizados no 

priorização espacial para conservação; uso do programa Zonation por meio de exemplos práticos; 

Exemplificar como  priorização espacial é utilizada como ferramenta de suporte à tomada de decisão 

ambiental. 

 

Programa: 

1. Introdução à priorização espacial para a conservação; 

2. Trabalhando com dados de biodiversidade; 

3. Definição de objetivos e avaliação de resultados do planejamento em conservação; 

4. Priorização espacial em um mundo em mudança; 

5. Priorização espacial e políticas públicas. 
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Avaliação: 

Exercício práticos no pacote R e programa Zonation. Atividades avaliativas em aula. 
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