
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA – CURSO DE ZOOTECNIA 
INSTITUTO DA SAÚDE E DA PRODUÇÃO ANIMAL 

 

Programa de Disciplina 

DISCIPLINA: METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA  CÓDIGO:       

CARGA HORÁRIA: 68 
TEÓRICA: 38 

INSTITUTO: ICA 
PRÁTICA: 30 

 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS (Comissão de Disciplina) 

 

Professor 1 (Efetivo): M.Sc., PAULO JORGE DE O. PONTE DE SOUZA 

Professor 2:       

Professor 3:       

 

CARACTERÍSTICAS 

ANO 2006 SEMESTRE: I 

LOCAL ISPA PRÉ-REQUISITO:       

OBJETIVOS 

1. Gerais  

Proporcionar conhecimentos de climatologia aplicáveis nas atividades 
agropecuárias, objetivando o aumento da produtividades animal em harmonia com o 
meio ambiente. 

2. Específicos 

Aprender a instalar e manter um posto meteorológico 

Planejar alterações no meio ambiente com vistas a melhorar o conforto animai. 

Elaborar e analisar o balanço hídrico de uma região para fins de pastagem  

Classificar os vários tipos de climas. 

Conhecer os princípios básicos de um zoneamento agroclimático  
 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Conceito: pecuária e zootecnia. Introdução aos mais importantes índices zootécnicos. 
Regiões pastoris do brasil. Panorâmica atual da realidade pecuária brasileira. Tipo em 
Zootecnia e escolha do tipo animal. Animal doméstico. Domesticação e domesticidade. 
Origem do animal doméstico e classificação das espécies domésticas. Importância e 



classificação das funções  zootécnicas. Importância das espécies domésticas. Especialização 
das funções  e aptidão. Taxonomia zootécnica: espécie, raça e variedade.Indivíduo (genótipo 
e fenótipo) família, sângue, população e linhagem. Caracteres ou atributos raciais ou étnicos 
(exteriores, fisiologicos e econômicos). Zooclimatologia. Ação dos  elementos climáticos. 
Aclimação e aclimamento. Atributos anatomo-fisiológico. Medidas de adaptalidade. 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

TEÓRICO 

Unidade I: Importância: Meteorologia como ciência; importância nas atividades    agrárias e 
humanas, aplicação na agricultura e pecuária. Fatores microclimáticos, topoclimáticos e 
mesoclimáticos - 2 horas. 
 
Unidade II: Consequências meteorológicas do movimento da terra; Sol como fonte de 
energia; noções de cosmologia; A esfera terrestre, paralelos e meridianos; equador, latitude, 
longitude. Esfera celeste, declinação solar, ângulo no pólo, triângulo astronômico. Projeções; 
Fotoperíodo; Estações do ano - 2 horas. 
 
Unidade III: Radiação Solar: Atmosfera - composição do ar atmosférico, pureza do ar, a 
baixa atmosfera. Radiação Solar; Constante Solar; Espectro solar; Radiação de ondas curtas; 
Absorção; Difusão e Reflexão (albedo); Radiação Líquida e seu emprego; Radiação Líquida 
em planos inclinados - 6 horas 
 
Unidade IV: Temperatura: Importância da temperatura no desenvolvimento dos seres vivos; 
fatores determinantes da temperatura. Equação geral do balanço de energia, emissão 
terrestre, Marcha  diária do fluxo de calor no solo, Aquecimento e perfil da temperatura do 
ar e do solo, Efeitos da temperatura do ar sobre os animais domésticos e sobre a duração do 
ciclo das plantas; Efeitos das temperaturas extremas - 4 horas. 
 Unidade V: Umidade do ar: definições e importância da umidade do ar, formação e  
prognóstico no estudo de condensação, sublimação , orvalho e neblinas; Controle da 
umidade do ar e a incidência de pragas e doenças nas culturas e em condições de 
armazenagens. Equilíbrio higroscópio de sementes - 4 horas. 
Unidade VI: Ciclo Hidrológico: Definição, Importância na agricultura; Condensação na 
atmosfera; Nível de condensação; Produtos de condensação; A trajetória da água no solo, 
Evaporação, Evapotranspiração potencial e real, Os métodos de Penman e de Thornthwaite. 
Métodos simplificados, Balanço hídrico de Thornthwaite & Mather e sua análise com vistas 
'a implantação de pastagem; Recursos hídricos - 6 horas. 
Unidade VII: Pressão Atmosférica e ventos: definição, movimento do ar junto ao solo, Brisas, 
efeitos do vento sobre os animais; Quebra ventos e seus efeitos sobre o microclima - 2  horas 
Unidade VIII: Estações Meteorológicas; Importância das medidas dos fenômenos 
meteorológicos, definição, tipos; Fatores que interferem no seu funcionamento; Posto 
agrometeorológico: escolha do local, montagem - 2 horas 
 
Unidade IX Classificação Climática: Considerações sobre alguns métodos, as classificações 
de Koppen e de Thornthwaite. Principais  tipo climatológicos no Brasil - 2 horasUnidade XI: 
Zoneamento Agroclimático: Conteúdo; definição, finalidade - 2 horas 

PRÁTICO 

Exercício voltados para a atividade de pecuária 
Manuseio dos instrumentos de agrometeorologia 



Visita a uma estação meteorológica convencional 
Visita a uma estação meteorológica automática 
Elaboração e análise de um  balanço hídrico (uso de Software) 
Manuseio de mapas de zoneamento agroclimático 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

1- Agrometeorologia aplicada 'a irrigação Homero Bergamashi e outros 
2- Bioclimatologia animal Pedro Bernardo Muller 
3- Meteorologia Agrícola F.S. Mota 
4- Meteorologia Básica e Aplicações Rubens L. Vianello e Adil R. Alves 
5- Meteorologia Descritiva, Fundamentos e Aplicações Brasileira Antonio Tubelis e 
Fernando J.L. Nascimento 
6- Microclimate: The Biological Enviroment Normam J. Rosemberg 
7- Noções de Meteorologia Mario Adelmo Varejão 
8- Pratical Micro-Climatology R.O Slatyer e J. C. Mc Hroy 
9- Introdução 'a Bioclimatologia Animal Roberto Gomes da Silva 
10- Princípios de Conforto Térmico na Produção Animal Irenilza de Alencar Nâãs 

 


