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INSTALAÇÃO DO
BIODINAMICA
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INSTALAÇÃO DO BIODINAMICA

1
Na página: http://csr.ufmg.br/dinamica/
botão de download

clique no

2
Clique no botão de
download e instale
o Dinamica-EGO
4

https://csr.ufmg.br/dinamica/nui_download/904/

INSTALAÇÃO DO BIODINAMICA

3

Clique em Enhancement Plugins
e instale o programa

http://csr.ufmg.br/dinamica/nui_download/926/
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INSTALAÇÃO DO BIODINAMICA
http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=biodinamica

4

Clique no botão de download do
BioDinamica

http://csr.ufmg.br/~ubirajara/ftp/BioDinamica-10.exe
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BIBLIOTECA DO BIODINAMICA

5

Dentro da biblioteca do
Dinamica são instaladas as
funções do BioDinamica

7

WIZARD BIODINAMICA
Você pode usar os recursos do BioDinamica através do modo do
assistente (Wizard). Este modo serve como um tutorial que guia
o usuário através da análise

1

No desktop (área de trabalho) do
computador, será instalado uma pasta
de atalhos para os auto tutoriais do
BioDinamica (Wizard). Basta escolher a
função e dar um clique duplo para
utiliza-la. Siga as instrunções do
Wizard e execute a função.

2
Escolha “yes”

3
Siga as instrunções e
preencha os campos
solicitados.

8

USO DA BIBLIOTECA DO BIODINAMICA
Outra opção para acessar as funções do BioDinamica é usar a
biblioteca.

2
Double click

1

Use a aba biblioteca do BioDinamica
para escolher a função. Mova, com o
botão esquerdo do mouse, a função
para a área central do programa
Dinamica.

4

3

Preencha as opções da função,
clique em ok para confirmar o
preenchimento. Para executar a
função utilize o botão “Run Model”.

Clique na opção “ajuda” para
visualizar a página de ajuda da
função no campo inferior da tela.
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DADOS DE
ENTRADA

10

ENTRADA DAS OCORRÊNCIAS

Os dados de entrada são padronizados, existem quatro formatos
básicos, sendo cada formato utilizado em determinadas análises.
Todos os arquivos de entrada de ocorrências (sejam espécies,
valores, ou apenas coordenadas) devem estar como uma tabela
csv.

11

ENTRADA DAS OCORRÊNCIAS

1

As entradas de ocorrências devem
estar no formato csv. Este formato
consiste em um arquivo de texto com
colunas separadas por vírgulas. Você
pode salvar este formato no software
de planilhas (Excel, por exemplo). No
entanto, esteja ciente de que alguns
softwares podem usar ";" (ponto e
vírgula) como o separador para as
colunas, isso causará erro de análise.
Nesse caso, substitua o “;” (ponto e
vírgula) por “,” (vírgula) no bloco de
notas.

2
A primeira coluna deve conter o
nome da espécie. O título da
coluna deve ser "sp". O gênero
deve ser separado do epíteto
específico por "_", não use
espaço.

3
A segunda e terceira colunas
devem conter as coordenadas
geográficas dos pontos de
ocorrência da espécie. As
coordenadas devem estar em
graus decimais, com as casas
decimais separadas por ponto.
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ENTRADA DAS OCORRÊNCIAS

1
A primeira coluna deve conter a
variável dependente. O título da
coluna deve ser "dependent" e
os
valores
devem
ser
numéricos.

2
A segunda e terceira colunas devem
conter as coordenadas geográficas dos
pontos de ocorrência. As coordenadas
devem estar em graus decimais, com as
casas decimais separadas por ponto.
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ENTRADA DAS OCORRÊNCIAS

Tabela de pontos: As colunas
devem conter as coordenadas
geográficas dos pontos de
ocorrência das espécies. As
coordenadas devem estar em
graus decimais, com as casas
decimais separadas por ponto.

Tabela de dados genéticos
(haplótipos):
As
colunas
devem conter os haplótipos de
cada população (por meio de
números) e as coordenadas
geográficas dos pontos de
ocorrência das espécies. As
coordenadas devem estar em
graus decimais, com as casas
decimais separadas por ponto.
As
colunas
devem
ser:
Haplotype, x, y.
14

MÁSCARA

Escolha uma arquivo shape
(shp) para ser usado como
máscara (limites da área de
estudo).

15

TAMANHO DO HEXÁGONO

Escolha o tamanho (em
graus decimais) do diâmetro
dos hexágonos, utilizados
como unidades amostrais.

Size

16

TAMANHO DO PIXEL

Escolha o tamanho (em graus
decimais) do pixel do raster
produzido como resultado da
análise.

Size

17

NÚMERO MÍNIMO DE AMOSTRAS

Em diversas funções do BioDinamica
você pode escolher o número mínimo
de amostras que serão utilizadas nas
análises (dentro das unidades
amostrais, hexágonais). Com isso,
hexágonos com menos amostras que
o valor mínimo estipulado serão
descartados
da
análise.
Essa
escolha é necessária para reduzir
efeitos negativos de amostras muito
pequenas devido a diferenças
amostrais.
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VARIÁVEIS PREDITORAS
Como variável preditora o
BioDinamica utiliza arquivos de
mapa
no
formato
raster
(GeoTiff). Esses arquivos devem
estar cortados para a mesma
extensão (máscara) e com o
mesmo tamanho de pixel.
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ÁRVORE FILOGENÉTICA

O arquivo de árvore filogenética deve estar no formato tre
(parentético, newick). A árvore de entrada não precisa ter uma
correspondência completa entre os terminais e os dados de
ocorrência. Ou seja, a árvore pode ter mais espécies do que as
presentes nos pontos de ocorrência, ou vice-versa. No entanto, os
nomes das espécies devem ter a mesma grafia na árvore e nos
pontos de ocorrência.
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COMPRIMENTOS DE RAMOS NAS FILOGENIAS

Podem ser utilizados dois tipos de árvores filogenéticas - com
comprimento de ramos ou sem comprimento de ramos. Se a árvore
não tiver comprimento de ramos, será assumido que entre cada
evento de cladogênese o comprimento do ramo é igual a 1.
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DADOS DE EXEMPLO
Para executar as funções, com finalidade de treinamento, estão disponíveis arquivos de exemplo
das principais entradas do BioDinamica na pasta:
\Documents\Dinamica EGO 4\Dataset\Bio Dinamica Models\BioDinamica_data

É aconselhável que você mova essa pasta BioDinamica_data preferencialmente na raiz de uma
unidade do computador, pois o endereço longo pode não permitir a execução das análises com os
dados de exemplo. Os ícones abaixo, representando cada arquivo de exemplo, aparecem no guia
de funções para indicar qual arquivo pode ser utilizado como exemplo em cada análise.

Dados pontuais (amostras)

Cont_data

Sp_data

Dados numéricos de valores não
discretos (dependent, x, y), usado
na maioria das funções de
interpolação e nas funções de
ordenação que utilizam variáveis
dependentes.

Pontos de ocorrência de espécies
(sp, x, y), usado na maioria das
funções de análise de padrões de
biodiversidade.

XY_data

Dado filogenético
Dados
filogenéticos
(formato parentético)
podendo conter ou não
comprimentos
de
ramos.

Phylo_data

Rasters

shp

Scenario
Predictors

Predictors

Dados numéricos de
valores
discretos
(dependent, x, y),
usado apenas na
função de ordenação
CPPLS.

Dados de coordenadas geográficas
(x, y), usado na função de esforço
amostral (sampling effort) e como
parâmetro de amostragem na
função SDM.

Dados espaciais (raster e shapefile)
Scenario

Bin_data

Arquivo shapefile utilizado
como máscara em diversas
análises.

Species
Maps

Mask
Rasters
de
variáveis
preditivas
utilizadas em
análises que
empregam
essas
variáveis
como
preditoras.

Gen_data

Rasters
de
variáveis preditivas
em um cenário
diferente
do
apresentado
na
pasta Rasters. São
utilizados
em
análises
que
empregam essas
variáveis
para
projetar
os
resultados
em
outro cenário.

Pasta com todos os
arquivos
necessários
para a análise de
conectividade genética.

Rasters de variáveis
preditivas derivadas de
uma PCA, utilizadas em
análises que empregam
essas variáveis como
preditoras.

Spatialize
phylo

Rasters de variáveis
preditivas derivadas
de uma PCA, em um
cenário diferente do
apresentado na pasta
Rasters. São utilizados
em
análises
que
empregam
essas
variáveis para projetar
os resultados em
outro cenário.

Pasta com os arquivos
necessários para a
análise
de
espacialização de árvore
filogenética.

Rasters
binários
que
representam a distribuição
de espécies. Esses arquivos
são utilizados em análises
como cálculo de área de
distribuição.
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GUIA DE FUNÇÕES
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GUIA DE FUNÇÕES
Para executar as funções do BioDinamica e os exemplos, o guia de funções mostrará como
proceder e os detalhes sobre cada parâmetro das funções. Abaixo, veja o esquema geral para
a leitura do guia de funções.

Nome da função do BioDinamica.

Descrição da função.

Ícone da função.

Nome do arquivo de exemplo que
pode ser utilizado para teste da
função.

Descrição de cada
campo da função.

Janela da junção.

24

INTERPOLADORES
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GLM – GENERALIZED LINEAR MODEL INTERPOLATION

Essa função interpola espacialmente valores, por meio de variáveis preditoras, utilizando um
modelo generalizado linear. Como resultado são gerados reports informando o ajuste do
modelo e os parâmetros do mesmo, além de, um mapa no formato raster (GeoTiff) com os
valores preditos para toda a superfície das variáveis preditoras.

Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Cont_data
Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Aba avançada

Escolha, por meio dos números correspondentes, a
distribuição dos erros que será utilizada no GLM.

Escolha o sistema de referência de coordenadas. A opção
padrão, que já está preenchida na função, é o sistema
WGS84. Caso queira alterar essa opção, utilize o formato
padrão do Rgdal para informar o sistema que será utilizado.
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http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=generalized_linear_model_interpolation_-_glm

LM –LINEAR MODEL INTERPOLATION

Essa função interpola espacialmente valores, por meio de variáveis preditoras, utilizando um
modelo linear. Como resultado são gerados reports informando o ajuste do modelo e os
parâmetros do mesmo, além de, um mapa no formato raster (GeoTiff) com os valores
preditos para toda a superfície das variáveis preditoras.

Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Cont_data

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Aba avançada

Escolha o sistema de referência de coordenadas. A opção
padrão, que já está preenchida na função, é o sistema
WGS84. Caso queira alterar essa opção, utilize o formato
padrão do Rgdal para informar o sistema que será utilizado.
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http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=linear_model_interpolation_lm

SAR – SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODEL INTERPOLATION

Essa função interpola espacialmente valores, por meio de variáveis preditoras, utilizando um
modelo espacial autorregressivo. Como resultado são gerados reports informando o ajuste e
os parâmetros do modelo, além de, um mapa no formato raster (GeoTiff) com os valores
preditos para toda a superfície das variáveis preditoras.

Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Cont_data
Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula (tamanho do pixel) utilizado na
amostragem da análise. Esse NÃO É O VALOR DO TAMANHO
FINAL DOS PIXELS, é apenas utilizado para gerar os cálculos.
Após isso, o mapa final será gerado na mesma resolução das
células das variáveis preditoras.

Escolha o sistema de referência de coordenadas. A opção
padrão, que já está preenchida na função, é o sistema
WGS84. Caso queira alterar essa opção, utilize o formato
padrão do Rgdal para informar o sistema que será utilizado
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http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=spatial_autoregressive_model_interpolation_sar

NNI - NEAREST NEIGHBOUR INTERPOLATION

Essa função interpola espacialmente valores, por meio do padrão espacial das variáveis
utilizando o interpolador nearest neighbour. Como resultado é gerado um mapa no formato
raster (GeoTiff) com os valores preditos para toda a superfície da máscara utilizada.
Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Cont_data
shp

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação)

Mask
Predictors

Indique o nome e o local do arquivo raster (formato GeoTiff)
que será salvo com os resultados da análise.

Aba avançada

Escolha o número máximo de vizinhos que será utilizado no
cálculo da interpolação.

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante
(interpolado). O valor deve estar na mesma unidade do
sistema de coordenadas utilizado.

Escolha se a interpolação será suavizada pela média dos
vizinhos.

Caso tenha escolhida a suavização pela média dos vizinhos,
escolha o número de vizinhos que será utilizado no cálculo da
média.

Escolha o sistema de referência de coordenadas. A opção
padrão, que já está preenchida na função, é o sistema
WGS84. Caso queira alterar essa opção, utilize o formato
padrão do Rgdal para informar o sistema que será utilizado
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http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=nni

SPLINE INTERPOLATION

Essa função interpola espacialmente valores, por meio do padrão espacial das variáveis
utilizando a função de suavização (Spline). Como resultado é gerado um mapa no formato
raster (GeoTiff) com os valores preditos para toda a superfície da máscara utilizada.
Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Cont_data
shp

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação)

Mask

Indique o nome e o local do arquivo raster (formato GeoTiff)
que será salvo com os resultados da análise.

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante
(interpolado). O valor deve estar na mesma unidade do
sistema de coordenadas utilizado.

Escolha o parâmetro de suavização (Lambda) da interpolação
por spline

Escolha o sistema de referência de coordenadas. A opção
padrão, que já está preenchida na função, é o sistema
WGS84. Caso queira alterar essa opção, utilize o formato
padrão do Rgdal para informar o sistema que será utilizado
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http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=spl
ine_interpolation

SIMPLE KRIGING INTERPOLATION

Essa função interpola espacialmente valores, por meio do padrão espacial das variáveis
utilizando a função de krigagem. Como resultado é gerado um mapa no formato raster
(GeoTiff) com os valores preditos para toda a superfície da máscara utilizada.

Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Cont_data
shp

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação)

Mask

Indique o nome e o local do arquivo raster (formato GeoTiff)
que será salvo com os resultados da análise.

Aba avançada

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem

Escolha o número de “Lags” utilizados na construção do
variograma.

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante
(interpolado). O valor deve estar na mesma unidade do
sistema de coordenadas utilizado.

Escolha o sistema de referência de coordenadas. A opção
padrão, que já está preenchida na função, é o sistema
WGS84. Caso queira alterar essa opção, utilize o formato
padrão do Rgdal para informar o sistema que será utilizado
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http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=s
imple_kriging_interpolation

ORDINARY KRIGING INTERPOLATION

Essa função interpola espacialmente valores, por meio do padrão espacial das variáveis
utilizando a função de krigagem ordinal. Como resultado é gerado um mapa no formato
raster (GeoTiff) com os valores preditos para toda a superfície da máscara utilizada.
Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Cont_data
shp

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação)

Mask
Indique o nome e o local do arquivo raster (formato GeoTiff)
que será salvo com os resultados da análise.

Aba avançada

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante
(interpolado). O valor deve estar na mesma unidade do
sistema de coordenadas utilizado.

Escolha se a interpolação será suavizada pela média dos
vizinhos.

Caso tenha escolhida a suavização pela média dos vizinhos,
escolha o número de vizinhos que será utilizado no cálculo da
média.

Escolha o sistema de referência de coordenadas. A opção
padrão, que já está preenchida na função, é o sistema
WGS84. Caso queira alterar essa opção, utilize o formato
padrão do Rgdal para informar o sistema que será utilizado
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http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=ok

UNIVERSAL KRIGING INTERPOLATION
Essa função interpola espacialmente valores, por meio do padrão espacial das
variáveis utilizando a função de krigagem universal. Como resultado é gerado um
mapa no formato raster (GeoTiff) com os valores preditos para toda a superfície da
máscara utilizada.
Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Cont_data
shp

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação)

Mask
Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Predictors

Indique o nome e o local do arquivo raster (formato GeoTiff)
que será salvo com os resultados da análise.

Aba avançada

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante
(interpolado). O valor deve estar na mesma unidade do
sistema de coordenadas utilizado.
Escolha o tamanho da célula do mapa resultante
(interpolado). O valor deve estar na mesma unidade do
sistema de coordenadas utilizado.

Escolha o parâmetro de suavização (Lambda) da interpolação
por spline

Escolha o sistema de referência de coordenadas. A opção
padrão, que já está preenchida na função, é o sistema
WGS84. Caso queira alterar essa opção, utilize o formato
padrão do Rgdal para informar o sistema que será utilizado
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IDW INTERPOLATION

Essa função interpola espacialmente valores, por meio do padrão espacial das variáveis
utilizando a função gravitacional, ou o inverso do quadrado da distância (IDW). Como
resultado é gerado um mapa no formato raster (GeoTiff) com os valores preditos para toda a
superfície da máscara utilizada.
Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Cont_data

shp

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação)

Mask
Indique o nome e o local do arquivo raster (formato GeoTiff)
que será salvo com os resultados da análise.

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante
(interpolado). O valor deve estar na mesma unidade do
sistema de coordenadas utilizado.

Escolha o sistema de referência de coordenadas. A opção
padrão, que já está preenchida na função, é o sistema
WGS84. Caso queira alterar essa opção, utilize o formato
padrão do Rgdal para informar o sistema que será utilizado
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GWR – GEOGRAPHICALY WEIGHT REGRESSION
Essa função interpola espacialmente valores, utilizando um modelo de regressão nãoestacionária baseada em variáveis preditoras (formato raster) e no padrão espacial das
relações entre as variáveis .
Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Cont_data

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Predictors

shp
Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação)

Mask

Indique o nome e o local do arquivo raster (formato GeoTiff)
que será salvo com os resultados da análise.

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante
(interpolado). O valor deve estar na mesma unidade do
sistema de coordenadas utilizado.

Escolha o número de amostras que será utilizado no cálculo
do GWR.
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ANÁLISES DE
ORDENAÇÃO E
ESTATÍSTICA
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PCA – PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS

Essa função gera mapas de componentes principais de variáveis especializadas (em formato
raster). A análise de componentes principais (PCA) é realizada pixel a pixel. Como resultado
são gerados rasters para cada eixo da PCA e um cubo de rasters com todos os componentes.
Além disso, são gerados reports com os resultados da análise.

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados. Os rasters devem estar cortados com
uma mesma máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as
células do mesmo tamanho. Não se deve utilizar rasters de
múltiplas bandas.

Rasters

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.
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PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS – PCA FOR PROJECTING

Essa função cria um mapa de componentes principais (PCA) baseado em variáveis e projeta
os eixos da PCA em um novo cenário (ex: mudanças climáticas). São gerados como resultado
um cubo de rasters com cada banda representando um eixo da PCA, além disso, são gerados
reports com detalhes da análise.
Aba geral (principal)

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados. Os rasters devem estar cortados com
uma mesma máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as
células do mesmo tamanho. Não se deve utilizar rasters de
múltiplas bandas.

Rasters

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores para projeção de
cenários. Os rasters devem estar cortados com uma mesma
máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as células do
mesmo tamanho. Os rasters devem ser nomeados da mesma
forma como foram nomeados os rasters preditores.

Scenario

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.
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PCR - PRINCIPAL COMPONENT REGRESSION

Essa função gera mapas baseados em principal component regression (PCR) por meio de
variáveis espacializadas (em formato raster). A PCR é realizada pixel a pixel. Como resultado
são gerados rasters para cada eixo da PCR e um cubo de rasters com todos os componentes.
Além disso, são gerados reports com os resultados da análise.
Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Cont_data

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados. Os rasters devem estar cortados com
uma mesma máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as
células do mesmo tamanho. Não se deve utilizar rasters de
múltiplas bandas.

Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Aba avançada

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores para projeção de
cenários. Os rasters devem estar cortados com uma mesma
máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as células do
mesmo tamanho. Os rasters devem ser nomeados da mesma
forma como foram nomeados os rasters preditores.

Escolha se será realizada a projeção da PCR em outro cenário.
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CPPLS - CANONICAL POWERED PARTIAL LEAST SQUARES

Essa função gera mapas baseados em canonical powered partial least squares (CPPLS) por
meio de variáveis espacializadas (em formato raster). A CPPLS é realizada pixel a pixel. Como
resultado são gerados rasters para cada eixo da CPPLS e um cubo de rasters com todos os
componentes. Além disso, são gerados reports com os resultados da análise.
Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos categóricos
ou binários (NÃO USAR VALORES CONTÍNUOS), segunda
coluna coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas)

Bin_data
Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados. Os rasters devem estar cortados com
uma mesma máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as
células do mesmo tamanho. Não se deve utilizar rasters de
múltiplas bandas.

Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos

Aba avançada

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores para projeção de
cenários. Os rasters devem estar cortados com uma mesma
máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as células do
mesmo tamanho. Os rasters devem ser nomeados da mesma
forma como foram nomeados os rasters preditores.

Scenario

Escolha se será realizada a projeção da CPPLS em outro
cenário.
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PLSR - PARTIAL LEAST SQUARES REGRESSION

Essa função gera mapas baseados em partial least square regression (PLSR) por meio de
variáveis espacializadas (em formato raster). A PLSR é realizada pixel a pixel. Como resultado
são gerados rasters para cada eixo da PLSR e um cubo de rasters com todos os componentes.
Além disso, são gerados reports com os resultados da análise.
Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Cont_data
Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados. Os rasters devem estar cortados com
uma mesma máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as
células do mesmo tamanho. Não se deve utilizar rasters de
múltiplas bandas.

Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Aba avançada

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores para projeção de
cenários. Os rasters devem estar cortados com uma mesma
máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as células do
mesmo tamanho. Os rasters devem ser nomeados da mesma
forma como foram nomeados os rasters preditores.

Scenario

Escolha se será realizada a projeção da PLSR em outro
cenário.
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CORRELATION BETWEEN RASTERS

Essa função calcula a correlação entre um conjunto de rasters. São salvos reports sobre a
análise.

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão analisados. Os rasters devem estar cortados com
uma mesma máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as
células do mesmo tamanho. Não se deve utilizar rasters de
múltiplas bandas.

Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o formato
do raster que será analisado.
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GWCORRELATION

Essa função calcula a correlação não-estacionária por meio de uma GWcorrelation entre
amostras e um conjunto de rasters. Saõ gerados mapas do r das correlações.
Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com valores numéricos contínuos
(NÃO USAR VALORES CATEGÓRICOS OU CLASSES), segunda
coluna com coordenadas x (longitude) e terceira coluna com
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: dependent, x, y escritas com letras minúsculas.

Cont_data

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão analisados. Os rasters devem estar cortados com
uma mesma máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as
células do mesmo tamanho. Não se deve utilizar rasters de
múltiplas bandas.

Predictors

shp
Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

Mask

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante
(interpolado). O valor deve estar na mesma unidade do
sistema de coordenadas utilizado.

Escolha o número de amostras que será utilizado no cálculo
do GWR.
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CLUSTER OF VARIABLES

Essa função calcula o cluster de variáveis (ClusofVar) de um dado conjunto de variáveis
rasterizadas. São gerados reports com os resultados da análise.

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados. Os rasters devem estar cortados com
uma mesma máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as
células do mesmo tamanho. Não se deve utilizar rasters de
múltiplas bandas.

Predictors

Escolha, por meio dos números correspondentes, o formato
do raster que será analisado.

Escolha o número de agrupamentos de variáveis que é
desejado.

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.
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GLOBAL MORAN I

Essa função realiza o teste de Moran I global, para testar a existência de autocorrelação
espacial em um dado raster.

Indique o arquivo raster (formato GeoTiff) que será utilizado
no calculo do índice de Moran I.
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SPATIAL VARIOGRAM

Essa função gera um gráfico de um variograma espacial baseado nos valores de um dado
raster.

Escolha o arquivo raster (formato GeoTiff).

Escolha o local e o nome do arquivo pdf que será salvo com o
gráfico da análise.
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CLASSIFICADORES
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K-MEANS CLASSIFICATION

Essa função realiza uma classificação de rasters não supervisionada por k-means.

Aba geral (principal)

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão classificados. Os rasters devem estar cortados com
uma mesma máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as
células do mesmo tamanho. Não se deve utilizar rasters de
múltiplas bandas.

Predictors

Escolha o número de classes na qual o mapa será classificado.

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Aba avançada

Escolha o número de interações que será utilizado para busca
da melhor solução na classificação por k-means.

Escolha o número de inícios aleatórios que serão utilizados
para otimizar o k-means.
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CLARA (CLUSTERING FOR LARGE APPLICATIONS) CLASSIFICATION

Essa função realiza uma classificação de rasters não supervisionada por CLARA (Clustering for
Large Applications).

Aba geral (principal)

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão classificados. Os rasters devem estar cortados com
uma mesma máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as
células do mesmo tamanho. Não se deve utilizar rasters de
múltiplas bandas.

Predictors

Escolha o número de classes na qual o mapa será classificado.

Indique o nome do raster (formato GeoTiff) do resultado que
será salvo.

Aba avançada

Escolha o número de amostras utilizadas para gerar a
otimização do CLARA.

Escolha o número correspondente a métrica de distância que
será utilizada pelo classificador CLARA.
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RANDOM FOREST CLASSIFICATION

Essa função realiza uma classificação de rasters não supervisionada por random forest.

Aba geral (principal)

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão classificados. Os rasters devem estar cortados com
uma mesma máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as
células do mesmo tamanho. Não se deve utilizar rasters de
múltiplas bandas.

Predictors

Escolha o número de classes na qual o mapa será classificado.

Indique o nome do raster (formato GeoTiff) do resultado que
será salvo.

Aba avançada

Escolha o número de amostras utilizadas para gerar a
otimização do random forest.

Escolha o número de árvores que será utilizado na
classificação por random forest.
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UNSUPERVISED CLASSIFICATION

Essa função realiza uma classificação de rasters não supervisionada por três classificadores:
K-means; CLARA (Clustering for Large Applications) e random forest.
Aba geral (principal)

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão classificados. Os rasters devem estar cortados com
uma mesma máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as
células do mesmo tamanho. Não se deve utilizar rasters de
múltiplas bandas.

Predictors

Escolha o número de classes na qual o mapa será classificado

Escolha se será utilizada a classificação por k-means.

Escolha se será utilizada a classificação por CLARA.

Escolha se será utilizada a classificação por random forest.

Indique o nome do raster (formato GeoTiff) do resultado que
será salvo para a classificação por k-means.

Indique o nome do raster (formato GeoTiff) do resultado que
será salvo para a classificação por CLARA.

Indique o nome do raster (formato GeoTiff) do resultado que
será salvo para a classificação por Random Forest.
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UNSUPERVISED CLASSIFICATION

Aba avançada

Escolha o número de interações que será utilizado para busca
da melhor solução na classificação por k-means

Escolha o número de inícios aleatórios que será utilizado para
otimizar o k-means.

Escolha o número de amostras utilizadas para gerar a
otimização do CALRA.

Escolha o número correspondente a métrica de distância que
será utilizada pelo classificador CLARA.

Escolha o número de amostras utilizadas para gerar a
otimização do random forest.

Escolha o número de árvores que será utilizado na
classificação por random forest.
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MINIMUM CONVEX HULL

Essa função gera uma mapa de mínimo polígono convexo por meio de pontos de ocorrência
de distribuição de uma espécie.

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

Sp_data
shp
Mask

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante
(interpolado). O valor deve estar na mesma unidade do
sistema de coordenadas utilizado.
Escolha se será salvo um arquivo csv com o sumário dos
resultados, apresentando a área de distribuição pelo mínimo
polígono convexo para cada espécie.
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SPECIES RICHNESS INTERPOLATED

Essa função gera mapas de riqueza de espécies em hexágonos e interpolada por meio de três
interpoladores: spline, krigagem e nearest neighbor. Como resultado são gerados mapas no
formato raster (GeoTiff) com os valores interpolados da riqueza em espécies.

Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Sp_data

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

shp

Mask
Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).

Escolha se será salvo os mapas no formato hexagonal.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem.
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SPECIES RICHNESS INTERPOLATED

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.

Escolha o número mínimo de amostras (dentro na unidade
amostral hexagonal) que serão consideradas na análise. Os
hexágonos com valores inferiores ao escolhido serão
descartados da análise.

Escolha o fator de suavização da interpolação por nearest
neighbor.

Escolha o fator de suavização da interpolação por spline.

Escolha o fator de suavização da interpolação por krigagem.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem.
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SPECIES RICHNESS MODEL
Essa função prediz, por meio de modelos que utilizam variáveis preditoras, a riqueza
em espécies através de três modelos: GLM (generalized linear model), SAR (Spatial
autoregressive model) e por krigagem universal.
Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Sp_data
shp

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).
Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Mask
Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Escolha se será salvo os mapas no formato hexagonal.

Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem.

Escolha se será realizada a predição por GLM.

Escolha se será realizada a predição por SAR.

Escolha se será realizada a predição por universal kriging.

Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).
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SPECIES RICHNESS MODEL

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.

Escolha o número mínimo de amostras (dentro na unidade
amostral hexagonal) que serão consideradas na análise. Os
hexágonos com valores inferiores ao escolhido serão
descartados da análise.

Escolha o fator de suavização da interpolação por nearest
neighbor.

Escolha o fator de suavização da interpolação por spline.

Escolha o fator de suavização da interpolação por krigagem.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem.

Escolha, por meio dos números correspondentes, a
distribuição dos erros que será utilizada no GLM.

Escolha o tamanho da célula (tamanho do pixel) utilizado na
amostragem da análise SAR. Esse NÃO É O VALOR DO
TAMANHO FINAL DOS PIXELS, é apenas utilizado para gerar
os cálculos. Após isso, o mapa final será gerado na mesma
resolução das células das variáveis preditoras.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem universal.
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RESAMPLE OF SPECIES RICHNESS INTERPOLATED
Essa função gera mapas de riqueza reamostrada de espécies em hexágonos e
interpolada por meio de três interpoladores: spline, krigagem e nearest neighbor. A
reamostragem tem como função simular uma amostragem uniforme na área de
estudo.
Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Sp_data

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

shp
Mask

Escolha o número de vezes em que a reamostragem será
rodada para gerar os valores médios de riqueza na simulação
de amostragem uniforme.
Escolha o número mínimo de amostras que serão utilizadas
para a reamostragem. OBS: se esse número for muito alto
podem restar poucas amostras (hexágonos) para serem
analisados, o que pode prejudicar a interpolação.
Escolha quantas sub-amostras serão contabilizadas em cada
rodada de amostragem. Lembre-se que esse valor deve ser
inferior ao numero mínimo de amostras (campo acima). É
desejável que esse valor não seja superior a 50% do valor
mínimo das amostras.
Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).

Escolha se será salvo os mapas no formato hexagonal.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem

http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?i
d=resample_of_species_richness_interpolated
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RESAMPLE OF SPECIES RICHNESS INTERPOLATED

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.

Escolha o fator de suavização da interpolação por nearest
neighbor.

Escolha o fator de suavização da interpolação por spline.

Escolha o fator de suavização da interpolação por krigagem.
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RSRM - RESAMPLE OF SPECIES RICHNESS MODEL
Essa função prediz, por meio de modelos que utilizam variáveis preditoras, a riqueza
em espécies reamostrada através de três modelos: GLM (generalized linear model),
SAR (Spatial autoregressive model) e por krigagem universal.
Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.
Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

Sp_data
shp
Mask

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.
Escolha se será salvo os mapas no formato hexagonal.
Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem.

Escolha se será realizada a predição por GLM.

Escolha se será realizada a predição por SAR.

Escolha se será realizada a predição por universal kriging.

Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).

Escolha o número de vezes em que a reamostragem será
rodada para gerar os valores médios de riqueza na simulação
de amostragem uniforme.
Escolha o número mínimo de amostras que serão utilizadas
para a reamostragem. OBS: se esse número for muito alto
podem restar poucas amostras (hexágonos) para serem
analisados, o que pode prejudicar a interpolação.

http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?i
d=rsrm

Escolha quantas subamostras
serão
contabilizadas
em
cada
rodada
de
amostragem.
Lembre-se que esse
valor
deve
ser
inferior ao numero
mínimo de amostras
(campo acima). É
desejável que esse
valor
não
seja
superior a 50% do
valor mínimo das
amostras.
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RSRM - RESAMPLE OF SPECIES RICHNESS MODEL

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.

Escolha, por meio dos números correspondentes, a
distribuição dos erros que será utilizada no GLM.

Escolha o tamanho da célula (tamanho do pixel) utilizado na
amostragem da análise SAR. Esse NÃO É O VALOR DO
TAMANHO FINAL DOS PIXELS, é apenas utilizado para gerar
os cálculos. Após isso, o mapa final será gerado na mesma
resolução das células das variáveis preditoras.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem universal.
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WEIGHT ENDEMISM INDEX

Essa função gera mapas de endemicidade pelo índice de pesagem de endemismo (WE) em
hexágonos e interpolada por meio de três interpoladores: spline, krigagem e nearest
neighbor.

Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Sp_data

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

shp
Mask

Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).

Escolha se será salvo os mapas no formato hexagonal.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem.

63

http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=weight_endemism_index_interpolated

WEIGHT ENDEMISM INDEX

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.

Escolha o número mínimo de amostras (dentro na unidade
amostral hexagonal) que serão consideradas na análise. Os
hexágonos com valores inferiores ao escolhido serão
descartados da análise.

Escolha o fator de suavização da interpolação por nearest
neighbor.

Escolha o fator de suavização da interpolação por spline.

Escolha o fator de suavização da interpolação por krigagem.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem.
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WEM - WEIGHT ENDEMISM MODEL
Essa função prediz, por meio de modelos que utilizam variáveis preditoras, a
endemicidade pelo índice de pesagem de endemismo (WE) através de três modelos:
GLM (generalized linear model), SAR (Spatial autoregressive model) e por krigagem
universal.
Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

Sp_data
shp
Mask

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Escolha se será salvo os mapas no formato hexagonal.

Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem.

Escolha se será realizada a predição por GLM.

Escolha se será realizada a predição por SAR.

Escolha se será realizada a predição por universal kriging.

Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).
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WEM - WEIGHT ENDEMISM MODEL

Aba avançada

Escolha o número mínimo de amostras (dentro na unidade
amostral hexagonal) que serão consideradas na análise. Os
hexágonos com valores inferiores ao escolhido serão
descartados da análise.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem.

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.

Escolha, por meio dos números correspondentes, a
distribuição dos erros que será utilizada no GLM.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem universal.

Escolha o tamanho da célula (tamanho do pixel) utilizado na
amostragem da análise SAR. Esse NÃO É O VALOR DO
TAMANHO FINAL DOS PIXELS, é apenas utilizado para gerar
os cálculos. Após isso, o mapa final será gerado na mesma
resolução das células das variáveis preditoras.
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GIE - GEOGRAPHIC INTERPOLATION OF ENDEMISM

Essa função identifica áreas de endemismo por meio do método da Interpolação Geográfica
de Endemismo (GIE). Para mais detalhes veja Oliveira et al. 2015:
(http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0116673). Como resultado são
gerados reports informando número de áreas de endemismo e espécies por área, além de,
um mapa no formato raster (GeoTiff) com os valores preditos para toda a superfície das
variáveis preditoras.
Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Indique o número de classes da análise GIE. As classes não
devem conter um número muito pequeno de espécies
(evite um número muito grande de classes). Por outro lado,
um número muito pequeno de classes irá reunir espécies
com distribuição muito distinta em escala (isso também
deve ser evitado). Entretanto, se for utilizado um grande
banco de dados, os efeitos do número de classes não é
significativo (veja material suplementar da bibliografia
indicada).

Sp_data

Escolha o tamanho das classes (em km). Separe os valores
com o símbolo “@”. O número de valores indicados deve ser
igual ao valor do número de classes (campo anterior) menos
1. A última classe termina com o valor máximo de distância
existente nos pontos de ocorrência, assim não é necessário
incluir esse valor.

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

shp

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

Mask

67

http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=geographic_interpolation_of_endemism

GIE - GEOGRAPHIC INTERPOLATION OF ENDEMISM

Aba avançada

Escolha o número mínimo de espécies que devem co-ocorrer
(sinendemismo) em uma área para considera-la uma área de
endemismo.

Escolha se será gerado o consenso com e sem pesagem das
áreas de endemismo.

Indique se será dado mais peso as áreas de endemismo que
apresentarem menor área.

Escolha se serão salvas figuras das áreas de endemismo.

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.
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SCI – SPECIES COMPOSITION INTERPOLATION

Essa função especializa padrões de β-diversidade (composição de espécies) por meio de hexágonos
e interpolação. Para detalhes sobre a metodologia veja: Oliveira et al. 2017
(https://www.nature.com/articles/s41598-017-03098-w). Aqui estão disponíveis três formas de interpolação
espacial dos padrões de β-diversidade: spline, krigagem e nearest neighbor.

Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Sp_data

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

shp
Mask

Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).
Escolha, por meio dos números correspondentes, o índice de
β-diversidade que será utilizado. 1 para Bray-Curtis e 2 para
Jaccard.

Escolha se será salvo os mapas no formato hexagonal.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem.

Para que sejam salvas as figuras (apenas
para visualização), é necessário conexão
com a internet
http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=species_composition_interpolation_sci
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SCI – SPECIES COMPOSITION INTERPOLATION
Aba avançada
Escolha se será realizada a análise de partição da βdiversidade em aninhamento e substituição. OBS: essa
escolha fará a análise demorar o triplo do tempo para ser
executada.
Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.
Escolha o número de eixos utilizados na conversão da matriz
de dissimilaridade por NMDS. Recomenda-se 3 eixos, pois
acima desse valor os eixos não poderão ser especializados em
um mapa RGB.
Escolha o número de rodadas de busca que serão realizadas
na NMDS.
Escolha o número mínimo de amostras (dentro na unidade
amostral hexagonal) que serão consideradas na análise. Os
hexágonos com valores inferiores ao escolhido serão
descartados da análise.
Escolha o fator de suavização da interpolação por nearest
neighbor.

Escolha o fator de suavização da interpolação por spline.

Escolha o parâmetro de suavização (Lambda) da interpolação
por spline.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem.
Escolha o número de “lags” utilizados na construção do
variograma.
Escolha o parâmetro de suavização da interpolação por
krigagem.

Escolha se os mapas interpolados (para cada interpolador)
serão classificados em regiões discretas (regiões
biogeográficas). Essas regiões serão classificadas por três
métodos: k-means, CLARA (Clustering for Large Applications),
random forest.

Escolha o número de classes na qual os mapas interpolados
serão classificados. Note que, serão feitas classificações com
duas classes até o valor escolhido. Escolher muitas classes
tomara mais tempo, pois produzirá um número maior de
mapas classificados.
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GDM – GENERALIZED DISSIMILARITY MODEL

Essa função especializa padrões de β-diversidade (composição de espécies) por meio de
variáveis preditoras. Também testa o quanto as variáveis utilizadas explicam a variação de
composição de espécies. Para detalhes sobre a metodologia veja: Ferrier et al. 2007
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1472-4642.2007.00341.x).
Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Sp_data
Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

Predictors

shp
Mask

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Escolha se será utilizado hexágonos como unidades
amostrais. No caso de dados com lacunas e diferenças
amostrais, essa opção pode reduzir os efeitos da
amostragem. Caso não use essa opção, cada ponto
(localidade) será considerado como unidade amostral.

Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).

Para que sejam salvas as figuras (apenas
para visualização), é necessário conexão
com a internet
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GDM – GENERALIZED DISSIMILARITY MODEL

Aba avançada

Escolha essa opção para gerar uma projeção de cenário em
outro cenário (como futuro ou passado).

Escolha o número mínimo de amostras (dentro na unidade
amostral hexagonal) que serão consideradas na análise. Os
hexágonos com valores inferiores ao escolhido serão
descartados da análise.

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores para projeção de
cenários. Os rasters devem estar cortados com uma mesma
máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as células do
mesmo tamanho. Os rasters devem ser nomeados da mesma
forma como foram nomeados os rasters preditores.

Scenario
Predictors

Escolha se as distâncias geográficas serão utilizadas como
preditoras.

Escolha se o mapa resultante da GDM será classificado em
regiões discretas (regiões biogeográficas). Essas regiões serão
classificadas por três métodos: k-means, CLARA (Clustering
for Large Applications), random forest.

Escolha o número de classes que serão utilizados na
classificação.

Escolha se os valores de spline (curvas de relação das
variáveis com a dissimilaridade) será determinado pelo
usuário ou serão determinado automaticamente .

Escolha o valor de I-spline que será utilizado nas curvas de
relação das variáveis. Esse valor nunca deve ser inferior a 3.
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SAMPLING EFFORT

Essa função interpola espacialmente os pontos de ocorrência (amostras) para gerar um mapa
de esforço amostral utilizando a interpolação kernel.
Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com coordenadas x (longitude) e a
segunda coluna com coordenadas y (latitude). As colunas
devem ser nomeadas como: dependente, x, y escritas com
letras minúsculas.

XY_data
shp

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

Mask
Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Escolha o raio de busca (área de influência) da amostragem. O
valor deve ser estabelecido em metros.

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.
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SDM – SPECIES DISTRIBUTION MODEL

Essa função gera modelos de distribuição de espécies (SDM) por meio de diversos
algoritmos. São gerados mapas de adequabilidade, mapas binários e reports com os testes
de capacidade preditiva dos modelos. Nessa função é possível modelar um grande conjunto
de espécies de uma só vez por meio da tabela contendo as espécies.

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgulas).
Para dados que NÃO APRESENTAM A INFORMAÇÃO DE
AUSÊNCIA:
A primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com as coordenadas x (longitude) e
terceira coluna as coordenadas y (latitude). As colunas
devem ser nomeadas como: sp, x, y escritas com letras
minúsculas.

Aba geral (principal)

Para dados que APRESENTAM A INFORMAÇÃO DE
AUSÊNCIA:
A primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna (presence) com valores 0 ou 1 para
indicar se o dado de ocorrência é correspondente a
presença ou a ausência, a terceira coluna com as
coordenadas x (longitude) e quarta coluna as
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, presence, x, y escritas com letras
minúsculas.

Sp_SDM
Predictors

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Escolha, por meio dos números correspondentes, qual o tipo
de dado de ausência que será utilizado na análise: ausências
verdadeiras, pseudoausências ou pseudoausências baseadas
em evidências.
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SDM – SPECIES DISTRIBUTION MODEL

Aba geral (principal)

Marque quais algoritmos serão utilizados na predição da
distribuição das espécies.

Indique o local na qual encontra-se o arquivo “JAR” do
programa Maxent. Caso não possua o programa, faça o
download no endereço:
https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/
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SDM – SPECIES DISTRIBUTION MODEL

Aba avançada

Escolha se será utilizada uma máscara personalizada para
cada espécie modelada para gerar as pseudo-ausências. Essa
máscara é construída por meio de um buffer ao redor dos
pontos de ocorrência da espécie. Isso previne que sejam
geradas pseudo-ausências em locais muito distantes e com
condições muito distintas das que a espécie ocorre (o que
pode prejudicar a predição do modelo).
Escolha a distância do buffer (em metros) para o caso da
escolha da máscara personalizada (opção anterior).

Porcentagem dos dados que será utilizada para gerar o
modelo, o restante dos dados será usado para o cálculo das
estatísticas de validação do modelo.

Escolha a distância do buffer (em metros) que será usada
como área na qual não serão sorteadas pseudo-ausências.
Essa função só se aplica no caso do uso de pseudo-ausências.
Escolha o número de pontos que serão sorteadas como
pseudo-ausências. Essa função só se aplica no caso do uso de
pseudo-ausências.
Escolha o arquivo csv (tabela) que contem os pontos de
amostragem utilizados para gerar as pseudo-ausências
baseadas em evidências. Nessa escolha, esses pontos
gerarão um mapa de amostragem, as pseudo-ausências
baseadas em evidências apenas serão sorteadas nos locais
melhor amostrados que não possuam amostras de presença
da espécie (locais com mais evidência de que existe
ausência verdadeira). Essa função só se aplica no caso do
uso de pseudo-ausências baseadas em evidências.

Escolha a distância da área de influência do kernel utilizado
para estimar a amostragem, no caso do uso de pseudoausências baseadas em evidências.
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SDM – SPECIES DISTRIBUTION MODEL
Aba avançada
Escolha se será realizada a projeção SDM em outro cenário.

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores para projeção de
cenários. Os rasters devem estar cortados com uma mesma
máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as células do
mesmo tamanho. Os rasters devem ser nomeados da mesma
forma como foram nomeados os rasters preditores.

https://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/

Opções do modelo Maxent

Para detalhes sobre as configurações do Maxent veja a
bibliografia sobre o algoritmos em:

Scenario
Predictors

Escolha o número de amostras utilizadas para gerar a
otimização do random forest.
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NICHE OVERLAP

Essa função calcula a sobreposição entre os nichos preditos de espécies através dos ínidces I e D de Warwn et al. (2009). Para detalhes veja:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1558-5646.2008.00482.x

Pasta com modelos de distribuição de espécies (Não utilizar
arquivos binários). Os arquivos devem estar no formato
GeoTiff.

Species
Maps

Nome da tabela csv que será salva com os resultados.
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SPATIALIZE PHYLOGENY

Essa função espacializa uma árvore filogenética por meio de hexágonos e interpolação. Aqui estão disponíveis três formas de interpolação
espacial dos padrões de β-diversidade: spline, krigagem e nearest neighbor.

Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgulas).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com as coordenadas x (longitude) e terceira
coluna as coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Indique uma árvore filogenética no formato tre. Essa árvore
deve apresentar como terminais nomes correspondentes aos
táxons da tabela csv (campo acima). Entretanto, não há
necessidade de total concordância entre os dois arquivos,
uma vez que, a árvore será podada pela tabela e vice versa.

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

Spatialize
phylo

shp
Mask

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Indique se a árvore filogenética utilizada (campo acima)
apresenta a informação dos comprimentos de ramos. Caso
não apresente, serão considerados todos os ramos com
comprimento igual a 1.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem.

Para que sejam salvas as figuras (apenas
para visualização), é necessário conexão
com a internet
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SPATIALIZE PHYLOGENY
Aba avançada
Escolha o número de rodadas de busca que serão realizadas
na NMDS.
Escolha o número de eixos utilizados na conversão da matriz
de dissimilaridade por NMDS. Recomenda-se 3 eixos, mais
eixos não poderão ser especializados em um mapa RGB.

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.

Escolha o parâmetro de suavização (Lambda) da interpolação
por spline.

Escolha o fator de suavização da interpolação por nearest
neighbor.

Escolha o fator de suavização da interpolação por spline.

Escolha o parâmetro de suavização da interpolação por
krigagem.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem.

Escolha se os mapas interpolados (para cada interpolador)
serão classificados em regiões discretas (regiões
biogeográficas). Essas regiões serão classificadas por três
métodos: k-means, CLARA (Clustering for Large Applications),
random forest.

Escolha o número de classes na qual os mapas interpolados
serão classificados. Note que, serão feitas classificações com
de duas classes até o valor escolhido. Escolher muitas classes
tomara mais tempo, pois produzirá um número maior de
mapas classificados.
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PD - PHYLOGENETIC DIVERSITY
Essa função gera mapas de diversidade filogenética em hexágonos e mapas
interpolados através três interpoladores: spline, krigagem e nearest neighbor. da
diversidade filogenética.

Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Indique uma árvore filogenética no formato tre. Essa árvore
deve apresentar como terminais nomes correspondentes aos
táxons da tabela csv (campo acima). Entretanto, não há
necessidade de total concordância entre os dois arquivos,
uma vez que, a árvore será podada pela tabela e vice versa.

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

Sp_data

Phylo_data
shp
Mask

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Indique se a árvore filogenética utilizada (campo acima)
apresenta a informação dos comprimentos de ramos. Caso
não apresente, serão considerados todos os ramos com
comprimento igual a 1.

Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).

Escolha se será salvo os mapas no formato hexagonal.

Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem.
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PD - PHYLOGENETIC DIVERSITY

Aba avançada

Escolha o fator de suavização da interpolação por nearest
neighbor.

Escolha o fator de suavização da interpolação por spline.

Escolha o fator de suavização da interpolação por krigagem.

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.

Escolha o número mínimo de amostras (dentro na unidade
amostral hexagonal) que serão consideradas na análise. Os
hexágonos com valores inferiores ao escolhido serão
descartados da análise.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem.

82

http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=phylogenetic_diversity_interpolated

PDM - PHYLOGENETIC DIVERSITY MODEL
Essa função prediz, por meio de modelos que utilizam variáveis preditoras, a
diversidade filogenética através de três modelos: GLM (generalized linear model), SAR
(Spatial autoregressive model) e por krigagem universal.
Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.
Indique uma árvore filogenética no formato tre. Essa árvore
deve apresentar como terminais nomes correspondentes aos
táxons da tabela csv (campo acima). Entretanto, não há
necessidade de total concordância entre os dois arquivos,
uma vez que, a árvore será podada pela tabela e vice versa.
Indique se a árvore filogenética utilizada (campo acima)
apresenta a informação dos comprimentos de ramos. Caso
não apresente, serão considerados todos os ramos com
comprimento igual a 1.
Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).
Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Sp_data

Phylo_data
shp
Mask
Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Escolha se será salvo os mapas no formato hexagonal.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem.

Escolha se será realizada a predição por GLM.

Escolha se será realizada a predição por SAR.

Escolha se será realizada a predição por universal kriging.

Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).
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PDM - PHYLOGENETIC DIVERSITY MODEL

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.

Escolha o número mínimo de amostras (dentro na unidade
amostral hexagonal) que serão consideradas na análise. Os
hexágonos com valores inferiores ao escolhido serão
descartados da análise.

Escolha o fator de suavização da interpolação por nearest
neighbor.

Escolha o fator de suavização da interpolação por spline.

Escolha o fator de suavização da interpolação por krigagem.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem.

Escolha o tamanho da célula (tamanho do pixel) utilizado na
amostragem da análise SAR. Esse NÃO É O VALOR DO
TAMANHO FINAL DOS PIXELS, é apenas utilizado para gerar
os cálculos. Após isso, o mapa final será gerado na mesma
resolução das células das variáveis preditoras.

Escolha, por meio dos números correspondentes, a
distribuição dos erros que será utilizada no GLM.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem universal.
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PE - PHYLOGENETIC ENDEMISM
Essa função gera mapas de endemismo filogenético pelo índice de pesagem de
endemismo filogenético (PE) em hexágonos e mapas interpolados através de três
interpoladores: spline, krigagem e nearest neighbor.

Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Indique uma árvore filogenética no formato tre. Essa árvore
deve apresentar como terminais nomes correspondentes aos
táxons da tabela csv (campo acima). Entretanto, não há
necessidade de total concordância entre os dois arquivos,
uma vez que, a árvore será podada pela tabela e vice versa.

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

Sp_data

Phylo_data
shp
Mask

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).

Indique se a árvore filogenética utilizada (campo acima)
apresenta a informação dos comprimentos de ramos. Caso
não apresente, serão considerados todos os ramos com
comprimento igual a 1.

Escolha se será salvo os mapas no formato hexagonal.

Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem.
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PE - PHYLOGENETIC ENDEMISM

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.

Escolha o número mínimo de amostras (dentro na unidade
amostral hexagonal) que serão consideradas na análise. Os
hexágonos com valores inferiores ao escolhido serão
descartados da análise.

Escolha o fator de suavização da interpolação por nearest
neighbor.

Escolha o fator de suavização da interpolação por spline.

Escolha o fator de suavização da interpolação por krigagem.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem.
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PEM - PHYLOGENETIC ENDEMISM MODEL
Essa função prediz, por meio de modelos que utilizam variáveis preditoras, o
endemismo filogenético pelo índice de pesagem de endemismo filogenético (PE)
através de três modelos: GLM (generalized linear model), SAR (Spatial autoregressive
model) e por krigagem universal.
Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.
Indique uma árvore filogenética no formato tre. Essa árvore
deve apresentar como terminais nomes correspondentes aos
táxons da tabela csv (campo acima). Entretanto, não há
necessidade de total concordância entre os dois arquivos,
uma vez que, a árvore será podada pela tabela e vice versa.
Indique se a árvore filogenética utilizada (campo acima)
apresenta a informação dos comprimentos de ramos. Caso
não apresente, serão considerados todos os ramos com
comprimento igual a 1.
Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).
Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Sp_data

Phylo_data
shp
Mask
Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Escolha se será salvo os mapas no formato hexagonal.
Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem.

Escolha se será realizada a predição por GLM.

Escolha se será realizada a predição por SAR.

Escolha se será realizada a predição por universal kriging.

Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).
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PEM - PHYLOGENETIC ENDEMISM MODEL

Aba avançada

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.

Escolha o número mínimo de amostras (dentro na unidade
amostral hexagonal) que serão consideradas na análise. Os
hexágonos com valores inferiores ao escolhido serão
descartados da análise.

Escolha o fator de suavização da interpolação por nearest
neighbor.

Escolha o fator de suavização da interpolação por spline.

Escolha o fator de suavização da interpolação por krigagem.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem.

Escolha o tamanho da célula (tamanho do pixel) utilizado na
amostragem da análise SAR. Esse NÃO É O VALOR DO
TAMANHO FINAL DOS PIXELS, é apenas utilizado para gerar
os cálculos. Após isso, o mapa final será gerado na mesma
resolução das células das variáveis preditoras.

Escolha, por meio dos números correspondentes, a
distribuição dos erros que será utilizada no GLM.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem universal.
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PCI - PHYLOGENETIC COMPOSITION INTERPOLATION
Essa função especializa padrões de β-diversidade filogenético (composição filogenética) por meio de hexágonos e
interpolação. Para detalhes sobre a metodologia veja: Oliveira et al. 2017 (https://www.nature.com/articles/s41598-01703098-w). Aqui estão disponíveis três formas de interpolação espacial dos padrões de β-diversidade: spline, krigagem e
nearest neighbor.

Aba geral (principal)
Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Indique uma árvore filogenética no formato tre. Essa árvore
deve apresentar como terminais nomes correspondentes aos
táxons da tabela csv (campo acima). Entretanto, não há
necessidade de total concordância entre os dois arquivos,
uma vez que, a árvore será podada pela tabela e vice versa.

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

Sp_data

Phylo_data
shp
Mask

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.
Escolha, por meio dos números correspondentes, o índice de
β-diversidade que será utilizado: 1 para Bray-Curtis e 2 para
Jaccard.

Indique se a árvore filogenética utilizada (campo acima)
apresenta a informação dos comprimentos de ramos. Caso
não apresente, serão considerados todos os ramos com
comprimento igual a 1.

Escolha se será salvo os mapas no formato hexagonal.

Escolha se será realizada a interpolação por spline.

Escolha se será realizada a interpolação por nearest neighbor.

Escolha se será realizada a interpolação por krigagem.

Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).

Para que sejam salvas as figuras (apenas
para visualização), é necessário conexão
com a internet
http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=phy
ogenetic_composition_interpolation
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PCI - PHYLOGENETIC COMPOSITION INTERPOLATION
Aba avançada

Escolha se será realizada a análise de partição da βdiversidade em aninhamento e substituição. OBS: essa
escolha fará a análise demorar o triplo do tempo para ser
executada.

Escolha o tamanho da célula do mapa resultante. O valor
deve estar em graus decimais.
Escolha o número de eixos utilizados na conversão da matriz
de dissimilaridade por NMDS. Recomenda-se 3 eixos, mais
eixos não poderão ser especializados em um mapa RGB.
Escolha o número de rodadas de busca que serão realizadas
na NMDS.
Escolha o número mínimo de amostras (dentro na unidade
amostral hexagonal) que serão consideradas na análise. Os
hexágonos com valores inferiores ao escolhido serão
descartados da análise.
Escolha o fator de suavização da interpolação por nearest
neighbor.

Escolha o fator de suavização da interpolação por spline.

Escolha o parâmetro de suavização (Lambda) da interpolação
por spline.

Escolha, por meio dos números correspondentes, o modelo
de variograma utilizado na krigagem.

Escolha o parâmetro de suavização da interpolação por
krigagem.

Escolha se os mapas interpolados (para cada interpolador)
serão classificados em regiões discretas (regiões
biogeográficas). Essas regiões serão classificadas por três
métodos: k-means, CLARA (Clustering for Large Applications),
random forest.

Escolha o número de classes na qual os mapas interpolados
serão classificados. Note que, serão feitas classificações com
duas classes até o valor escolhido. Escolher muitas classes
tomara mais tempo, pois produzirá um número maior de
mapas classificados.
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PHYLO-GDM – PHYLOGENETIC GENERALIZED DISSIMILARITY MODEL

Essa função especializa padrões de phylo β-diversidade (composição filogenética) por meio
de variáveis preditoras. Para detalhes sobre a metodologia veja: Rosauer et al. 2007
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1600-0587.2013.00466.x).
Aba geral (principal)

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com o nome das espécies (sp),
segunda coluna com coordenadas x (longitude) e terceira
coluna com coordenadas y (latitude). As colunas devem ser
nomeadas como: sp, x, y escritas com letras minúsculas.

Indique uma árvore filogenética no formato tre. Essa árvore
deve apresentar como terminais nomes correspondentes aos
táxons da tabela csv (campo acima). Entretanto, não há
necessidade de total concordância entre os dois arquivos,
uma vez que, a árvore será podada pela tabela e vice versa.

Sp_data

Phylo_data

Indique se a árvore filogenética utilizada (campo acima)
apresenta a informação dos comprimentos de ramos. Caso
não apresente, serão considerados todos os ramos com
comprimento igual a 1.

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

shp
Mask

Escolha o tamanho do hexágono que será utilizado como
unidade amostral. O tamanho deve estar em graus decimais
(aproximadamente 100km no Equador).

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores. Os rasters devem estar
cortados com uma mesma máscara (ter as mesmas
dimensões) e ter as células do mesmo tamanho. Não se deve
utilizar rasters de múltiplas bandas.

Predictors

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Para que sejam salvas as figuras (apenas
para visualização), é necessário conexão
com a internet
http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=phyl
ogenetic_generalizad_dissimilarity_model_phylogdm
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PHYLO-GDM – PHYLOGENETIC GENERALIZED DISSIMILARITY MODEL

Aba avançada

Escolha o número mínimo de amostras (dentro na unidade
amostral hexagonal) que serão consideradas na análise. Os
hexágonos com valores inferiores ao escolhido serão
descartados da análise.
Escolha se o mapa resultante da GDM será classificado em
regiões discretas (regiões biogeográficas). Essas regiões serão
classificadas por três métodos: k-means, CLARA (Clustering
for Large Applications), random forest.

Escolha o número de classes que será utilizado na
classificação.

Escolha essa opção para gerar uma projeção de cenário em
outro cenário (como futuro ou passado).

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados como preditores para projeção de
cenários. Os rasters devem estar cortados com uma mesma
máscara (ter as mesmas dimensões) e ter as células do
mesmo tamanho. Os rasters devem ser nomeados da mesma
forma como foram nomeados os rasters preditores.

Scenario
Predictors

Escolha se as distâncias geográficas serão utilizadas como
preditoras.

Escolha se os valores de spline (curvas de relação das
variáveis com a dissimilaridade) serão determinados pelo
usuário ou será determinado automaticamente .

Escolha o valor de I-spline que será utilizado nas curvas de
relação das variáveis. Esse valor nunca deve ser inferior a 3.

Escolha se será realizado uma pesagem pelo número de
amostras (com a finalidade de reduzir o efeito das diferenças
amostrais).
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http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=phylogenetic_generalizad_dissimilarity_m
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LEAST COST PATHS HAPLOTYPES

Essa função calcula o menor custo de dispersão entre populações, baseando-se para isso em
dados sobre a genética das populações (haplotipos) e uma superfície de custo (por exemplo,
um modelo de distribuição). Para detalhes sobre a metodologia veja: Chan & Yoder 2011.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790311000480?via%3Dihub).

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgulas).
Sendo a primeira coluna com o número correspondente ao
haplótipo da população (Haplotype), segunda coluna com as
coordenadas x (longitude) e terceira coluna com as
coordenadas y (latitude). As colunas devem ser nomeadas
como: Haplotype, x, y.
Escolha um raster que será usado como superfície de fricção.
Pode ser utilizado um modelo de distribuição da espécie
(mapa de adequabilidade), nesse caso, com os valores
originais do raster, marque a opção seguinte.

Gen_data

Indique se o mapa utilizado na opção anterior foi um mapa
(sem alteração de valores) de modelo de distribuição de
espécie (adequabilidade).

Indique um arquivo no formato shapefile (.shp) para servir
como máscara (área na qual será realizada a interpolação).

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.
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UTILIDADES
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EXTRACT VALUES TO POINTS

Essa função extrai os valores de um conjunto de rasters para pontos, gerando uma tabela
com os pontos e os valores extraídos, espacialmente, para cada ponto. Como resultado é
gerada uma tabela com os pontos e os respectivos valores dos rasters.

Tabela em formato csv (colunas separadas por vírgula).
Sendo a primeira coluna com coordenadas x (longitude) e a
segunda coluna com coordenadas y (latitude). As colunas
devem ser nomeadas como: x, y escritas com letras
minúsculas.

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff
ou asc) que serão utilizados para obtenção dos valores. Os
rasters devem estar cortados com uma mesma máscara (ter
as mesmas dimensões) e ter as células do mesmo tamanho.
Não se deve utilizar rasters de múltiplas bandas.

XY_data
Rasters

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.
Escolha, por meio dos números correspondentes, o formato
do raster que está na pasta escolhida.
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http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=extr
act_values_to_points

AREA OF DISTRIBUTIONS

Essa função calcula a área de distribuição de mapas binários (por exemplo, mapas de
distribuição de espécies).

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão utilizados para o cálculo das áreas de distribuição.
Note que será calculada a área dos pixels que apresentarem
valor 1.

Species
Maps

Escolha o local e o nome do arquivo csv (tabela) que será
salvo com os resultados.
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http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=area
_of_distributions

SUM OF MAPS

Essa função realiza o somatório de mapas (rasters em formato GeoTiff).

Indique a pasta que contém os rasters (em formato GeoTiff)
que serão somados. Não se deve utilizar rasters de múltiplas
bandas.

Species
Maps

Indique o nome e o local do arquivo raster (formato GeoTiff)
que será salvo com o resultado da análise.
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http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=sum
_of_maps

NORMALIZE VALUES BETWEEN 0 AND 1

Essa função reescalona os valores de um dado raster para o intervalo entre 0 e 1

Escolha o arquivo raster (formato GeoTiff).

Escolha o local e nome do arquivo raster (GeoTiff) que
será salvo com os valores reescalonados.
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http://csr.ufmg.br/dinamica/dokuwiki/doku.php?id=nor
malize_values_between_0_and_1

CREATE SAMPLE POINTS

Essa função cria amostras de pontos de ocorrência de espécies (no padrão das entradas do
BioDinamica), por meio de mapas binários de distribuição de espécies (que podem ser
gerados por meio de modelos de distribuição ou mínimo polígono convexo, por exemplo)

Indique a pasta que contém os rasters binários (em formato
GeoTiff) que representam a distribuição de espécies.

Species
Maps

Indique a pasta na qual os arquivos dos resultados serão
salvos.

Escolha o número de amostras (por espécie) que serão
gerados.

Escolha, por meio dos números correspondentes, se as
amostras serão aleatórias ou regulares.
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