
MÉTODOS DE ESTIMATIVA DE PARÂMETROS BÁSICOS DE VIDA EM ANIMAIS

1. Identificação 

Obrigatória: Não 
Carga Horária: 60
Créditos: 04
Área(s) de Concentração: Recursos Naturais 

2. Ementa

Importância da determinação de parâmetros de vida; principais parâmetros de vida em animais;
métodos de biometria; métodos de estimativa e determinação de tamanho corpóreo; métodos de
identificação sexual; métodos de estimativa e determinação de maturidade física e sexual; métodos
de  análise  de  crescimento  e  desenvolvimento  ontogenético;  métodos  de  estimativa  de  idade;
aplicação em estudos ecológicos e para o diagnóstico e monitoramento ambiental.

3. Objetivo

Fornecer conhecimentos teóricos e práticos sobre os métodos de estimativa de parâmetros básicos
de vida, tais como tamanho, dimorfismo sexual, desenvolvimento, maturidade e idade em animais
com o objetivo de formar profissionais capacitados em estudos ecológicos e  de diagnóstico e
monitoramento ambiental.
 
4. Justificativa

Levantamentos  faunísticos  são  essenciais  em  trabalhos  de  diagnóstico  e  monitoramento
ambientais. Espécies de animais, principalmente vertebrados, em geral, constituem topo de cadeia
alimentar  e  podem ser  utilizadas  como  bioindicadores  de  uma  região.  As  informações  sobre
parâmetros  de  vida,  tais  como  tamanho,  sexo,  crescimento  e  idade,  permitem  um  melhor
conhecimento  sobre  indivíduos  e  populações  de  animais  estudadas  e  avaliadas  durante
diagnósticos e monitoramentos. Tais informações podem subsidiar avaliações de planejadores e
gestores com relação à fauna, identificando extratos etários, sexo ou tamanho de indivíduos mais
impactados por alguma ameaça. O conhecimento sobre o tamanho dos indivíduos na maturação
sexual,  normalmente,  serve de base para implementação de planos de manejo.  Desta  forma,  a
formação  de  um  profissional  na  área  de  Ciências  Naturais,  na  área  de  Recursos  Naturais,
direcionado à fauna, deve contemplar o conhecimento de métodos de estimativa de parâmetros
básicos de vida em animais.
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