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CURSOS ATENDIDOS SUB-TURMAS 
Zootecnia - 
PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (EIS) TITULAÇÃO 
David Ramos da Rocha Doutor 

EMENTA 
Climas do Brasil. Ação do clima sobre os animais. Conceito de Ambiente O ambiente termodinâmico. Índices Climáticos. 
Conceitos de adaptação e zonas de sobrevivência térmica. Características de adaptação do animal ao clima tropical. Medidas de 
tolerância ao calor. Estresse térmico e produção, nutrição e reprodução animal. Fotoperíodo. Clima e edificações para animais. 
 
OBJETIVOS 
GERAIS: 
1- Interpretar e aplicar os conhecimentos em bioclimatologia na atividade de exploração econômica de animais domésticos, 
entendendo as relações entre os elementos climáticos e a fisiologia do animal. 
 
ESPECÍFICOS: 
 
1- Descrever os tipos de climas do Brasil de acordo com a região; 
2- Conceituar Bioclimatologia; 
3- Correlacionar herança e ambiente; 
4- Descrever a ação direta do clima sobre os animais; 
5- Estudar e descrever os mecanismos que interferem na adaptação animal ao clima tropical; 
6- Conhecer os métodos de avaliação de tolerância ao calor; 
7- Identificar aspectos anátomo-fisiológicos, de acordo com a espécie animal, que influenciam na adaptação ao clima tropical; 
8- Estudar a influência dos fatores climáticos sobre a nutrição, produção e reprodução de animais criados nos trópicos; 
9- Compreender a influência do fotoperíodo sobre a produção e reprodução animal; 
10- Conhecer as estratégias para amenizar os efeitos do estresse térmico sobre os animais de produção com o objetivo de 
promover o Bem Estar Animal. 
 
METODOLOGIA (recursos, materiais e procedimentos) 
Aula expositiva do conteúdo programático com aulas práticas de laboratório e de campo (estação meteorológica, instalações, 
setores de produção animal). Pesquisa orientada, interpretação de resultados de pesquisa, textos, tabelas e gráficos.  
 
RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS: 
Textos, quadro branco, pincel, notebook, data-show e aulas de praticas com os instrumentais meteorológicos, biológicos e 
setores/laboratórios de culturas animais. 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada mediante a realização de três avaliações (2 teóricas e 1 prática). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Número TEMAS ABORDADOS/DETALHAMENTO DA EMENTA 
 

 
 
 

1 Programa, bibliografia e processo de avaliação da disciplina. Conceitos aplicados a bioclimatologia e ambiência 
animal e distribuição de espécies e raças no mundo, de acordo com o clima. 

2 Instrumentais utilizados em estudos bioclimatológicos, seus princípios de funcionamento e a variável meteorológica 
medida e sua aplicação na pesquisa da área. 



3 Classificação climática do Brasil, relacionando com a aptidão para a pecuária. Diferenciar efeito direto e indireto do 
clima sobre os animais. Diferenciar os conceitos de endotermia, ectotermia, homeotermia e pecilotermia. Conceituar 
estresse térmico. 

4 Estimar pressão de saturação e real de vapor d’água e a umidade relativa do ar, a partir de leitura de um psicrômetro 
e termohigrômetro. 

5 Homeotermia e Termorregulação. Endocrinologia animal e suas relações com a adaptabilidade. Caracterização do 
estresse térmico.   

6 Conceituar índice climático. Aplicação de índice climático. Interpretar resultados de pesquisa que utilizam o índice 
climático na comparação entre ambientes térmicos. 

7 Balanço de energia realizado entre o animal e o ambiente. Descrever o sistema de controle da temperatura corporal. 
Identificar as respostas do animal ao frio e ao calor. 

8 Cálculo do ITU e ITGU: avaliar condição ambiental 

9 Formas de produção e dissipação de calor corporal. Descrever a influência de características do animal na relação 
ambiente térmico/metabolismo. 

10 Identificar as características anatômicas e fisiológicas de adaptação dos animais ao clima tropical. 

11 Conceitos de aclimação, aclimatização, aclimamento, habituação, naturalização, adaptação, estresse. Uso de testes 
de tolerância ao calor. Relacionar os tipos de testes. 

12 Identificar nos animais os aspectos relacionados à adaptação dos mesmos aos trópicos. 

13 Verificar a aprendizagem (1ª prova escrita) 

14 Avaliar resultados dos testes de tolerância aplicados em bovinos de leite. 

15 Descrever os efeitos do clima sobre a produção. Conhecer as causas de redução da produção em clima tropical. 
Descrever a ação do clima sobre a nutrição de animais. Caracterizar uma dieta para reduzir o estresse por calor. 

16 Identificar diferenças em medidas fisiológicas dos animais na condição de exposição à sombra e ao sol 

17 Descrever os efeitos do clima sobre a reprodução de machos em clima tropical. 

18 Descrever os efeitos do clima sobre a reprodução de fêmeas em clima tropical. 

19 Descrever as principais características de uma instalação em clima tropical. 

20 Avaliar resultados dos testes de tolerância aplicados em ovinos e caprinos. 

21 Aspectos relacionados à produção de bovinos de corte e leite, em ambiente de calor  

22 Avaliar as principais características das instalações dos setores de produção animal. 

23 Descrever as principais características de produção de ovinos e caprinos em ambiente de calor  

24 Descrever as principais características de produção de suínos e aves em ambiente de calor 

25 Testes de tolerância ao calor em bovinos 

26 Testes de tolerância ao calor em caprinos. 

27 Verificar a aprendizagem (2ª prova escrita) 

28 Testes de tolerância ao calor em ovinos. 

29 Aula de revisão 

30 Verificar a aprendizagem (Prova prática) 



-- Visita técnica em propriedades de exploração pecuária. 
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