
 

 

 

 

Disciplina: Ecologia de Paisagem 

Carga Horária: 75 h / 5 créditos 

 

Ementa:  

Ecologia de paisagem: bases conceituais e teóricas, fatores que influem no 

estabelecimento da paisagem, estrutura, função, dinâmica, trocas e noções de manejo. 

Sistemas de Informações Geográficas (GIS) e sua importância metodológicas na Ecologia de 

Paisagem. Métricas e modelos em ecologia de paisagem. Estatísticas espaciais da paisagem: 

entendo e calculando métricas de composição e de configuração da paisagem. 

Objetivos: 

 O objetivo deste curso é apresentar os fundamentos da Ecologia de Paisagem, 

mostrando os principais conceitos produzidos por essa disciplina nas últimas duas décadas. 

Será dada ênfase, sobretudo, como esses conhecimentos podem ser aplicados em análises de 

paisagens, considerando efeitos em múltiplas escalas, abordando-se aspectos biológicos e de 

biodiversidade, aspectos socioeconômicos, entendendo a paisagem em suas dinâmicas 

espaços-temporais. Tanto o embasamento teórico, como a apresentação de estudos de casos 

abordarão como aplicar os conceitos de ecologia de paisagem para entender os efeitos de 

alterações da paisagem, visando minimizar ou mitigar os efeitos das modificações projetadas. 

Em aulas expositivas e práticas serão mostradas as principais metodologias e análises 

empregadas por essa ciência. 

Conteúdos: 

Porcentagem de aulas: Teóricas (60%) e Práticas (40%) 

Forma de avaliação: Avaliação e apresentação de seminários; 

Número de vagas: 20 alunos 
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