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OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 

da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 
avaliação, à medida e à limitação das influências negativa
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras d
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 
monitoramento, o controle, a recuperação e a preser
 

EMENTA: 
Introdução à Microbiologia 

Sanitária. Sistema de Classificação. Introdução à Bacteriologia 
dimensões. Morfologia. Citologia bacteriana. Fisiologia 
crescimento bacteriano. Metabolismo bacteriano. Meios de cultura. Técnicas de semeadura e Isolamento. 
Esterilização e Desinfecção. Ação do ambie
enxofre. Taxonomia. 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA
Ao término da disciplina o aluno deverá compreender a importância da aquisição de conhecimentos 

teóricos e práticos da microbiologia na formação
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:
-Objetivo específico 1: Reconhecer a importância da microbiologia para a Engenharia Sanitária;
-Objetivo específico 2: Distinguir a presença de microrganismos específicos na água, 
-Objetivo específico 3: Associar os microrganismos aos processos de ciclagem de nutrientes na 

natureza;  
-Objetivo específico 4: Compreender os aspectos morfológicos e fisiológicos das bactérias e a sua 

ligação com a transmissão de doenças
-Objetivo específico 5: Aprender técnicas de isolamento, cultivo e controle de microrganismos;
-Objetivo específico 6: Entender a importância dos microrganismos nos sistemas de tratamento.  
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PRÉ-REQUISITOS: 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 

da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 
avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras d
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 
monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.

Introdução à Microbiologia – Conceito, Histórico; Importância da Microbiologia para a Engenharia 
Sanitária. Sistema de Classificação. Introdução à Bacteriologia – conceitos, modos de vida das 
dimensões. Morfologia. Citologia bacteriana. Fisiologia – nutrição, respiração, reprodução. Curva de 
crescimento bacteriano. Metabolismo bacteriano. Meios de cultura. Técnicas de semeadura e Isolamento. 
Esterilização e Desinfecção. Ação do ambiente sobre as bactérias. Ciclos do carbono, do nitrogênio e do 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
Ao término da disciplina o aluno deverá compreender a importância da aquisição de conhecimentos 

teóricos e práticos da microbiologia na formação profissional do Engenheiro Sanitarista.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 

Reconhecer a importância da microbiologia para a Engenharia Sanitária;
Distinguir a presença de microrganismos específicos na água, 
Associar os microrganismos aos processos de ciclagem de nutrientes na 
Compreender os aspectos morfológicos e fisiológicos das bactérias e a sua 

ligação com a transmissão de doenças aos seres humanos;  
Aprender técnicas de isolamento, cultivo e controle de microrganismos;
Entender a importância dos microrganismos nos sistemas de tratamento.  

UDESC  
 CEAVI 

DESA 

MBS 

tiago.akaboci@udesc.br 

: 20 h 

REQUISITOS:  

Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, 
da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 

s das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de 
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 

vação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

Conceito, Histórico; Importância da Microbiologia para a Engenharia 
conceitos, modos de vida das bactérias, 

nutrição, respiração, reprodução. Curva de 
crescimento bacteriano. Metabolismo bacteriano. Meios de cultura. Técnicas de semeadura e Isolamento. 

nte sobre as bactérias. Ciclos do carbono, do nitrogênio e do 

Ao término da disciplina o aluno deverá compreender a importância da aquisição de conhecimentos 
profissional do Engenheiro Sanitarista. 

Reconhecer a importância da microbiologia para a Engenharia Sanitária; 
Distinguir a presença de microrganismos específicos na água, no solo e no ar; 
Associar os microrganismos aos processos de ciclagem de nutrientes na 
Compreender os aspectos morfológicos e fisiológicos das bactérias e a sua 
Aprender técnicas de isolamento, cultivo e controle de microrganismos; 
Entender a importância dos microrganismos nos sistemas de tratamento.   



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
Nº Data Horário H.A. Conteúdo 

01 19/02 7:30 – 11:50 5 
 Apresentação da disciplina: ementa, objetivos, conteúdo 

programático e sistema de avaliação;  Importância da microbiologia para a Engenharia Sanitária;  Histórico da microbiologia, tipos de microscópios.  

02 26/02 7:30 –11:50 5 

 Células eucarióticas e procarióticas;   Sistema de classificação dos seres vivos;  Morfologia, multiplicação e classificação dos vírus;   Prática 1  Normas de trabalho e segurança em laboratório de 
Microbiologia;  Elaboração de experimento: Coluna de Winogradsky.  

03 5/03 7:30 – 11:50 5 

 Características gerais e classificação de algas e protozoários;  Fungos: características e ciclos de vida. 
  Seminário 1:Vírus e protozoários de importância para a 
saúde pública.  
 

04 12/03 7:30 – 11:50 5 

 Introdução à Bacteriologia – conceitos, modos de vida das 
bactérias, dimensões. Morfologia. Citologia bacteriana;   Prática 2:   Técnicas de inoculação (Inoculações, repiques e 

obtenção de cultura pura).  

05 19/03 7:30 – 11:50 5 

 Metabolismo bacteriano: nutrição, respiração e reprodução.  Curva de crescimento bacteriano. Métodos de avaliação do 
crescimento bacteriano.   Prática 3:   Técnica de coloração de Gram.  

06 26/03 

7:30 – 11:50 

5 

 Meios de cultura;  Introdução à Microbiologia da água: Microbiota da 
água, organismos bioindicadores. 
  Prática 4:  Meios de cultura.  Crescimento bacteriano.  

07 02/04 

7:30 – 11:50 

5 

 Prova 1 (Início às 7:30 am e final às 9:30 am); 
  Prática 5:  Controle de microrganismos: esterilização e 

desinfecção. 
 



Nº Data Horário H.A. Conteúdo 

08 09/04 
7:30 – 11:50 

5 
 Microbiologia da água: Parâmetros sanitários da água; 

  Prática 6:   Análise bacteriológica da água. 
 

09 16/04 

7:30 – 11:50 

5 

 Microbiologia do solo: Formação do solo, ciclos e 
transformações minerais, funções, equilíbrio biológico; 

  Prática 7:  Isolamento de bactérias e fungos do solo. 
 

10 23/04 

7:30 – 11:50 

5 

 Microbiologia do ar: microrganismos encontrados no ar, 
doenças veiculadas pelo ar; 

  Prática 8:   Monitoramento microbiológico do ar. 
 

11 07/05 

7:30 – 11:50 5  Prova 2(Início às 7:30 am e final às 9:30 am) 
  Seminário 2:Apresentação dos resultados dos 
experimentos:Coluna de Winogradsky e análise 
bacteriológica da água (fonte a escolher).  

12 14/05 

7:30 – 11:50 5  Microbiologia dos alimentos: produção e deterioração; 
intoxicações e infecções. 
  Prática 9:  Análise microbiológica de alimentos. 

 

13 21/05 

7:30 – 11:50 5  Microbiologia aplicada ao tratamento de águas 
residuárias: Tratamento anaeróbio; 

  Prática 10:   Atividade metanogênica.  
 

14 28/05 

7:30 – 11:50 5  Microbiologia tratamento de águas residuárias: 
Tratamento aeróbio; 
  Prática 11:   Ensaio de respirometria de lodos ativados. 

 

15 04/06 
7:30 – 11:50 5  Microbiologia aplicado à resíduos sólidos: 

Compostagem;  Biorremediação. 
 

16 11/06 
7:30 – 11:50 5  Técnicas de biologia molecular para a identificação de 

microrganismos.  
 



Nº Data Horário H.A. Conteúdo 
17 18/06 

7:30 – 11:50 5  Seminários 3:Tópicos de microbiologia aplicados ao 
saneamento 
 

18 25/06 7:30 – 11:50 5  Prova 3 
19 02/07   Reposição 
Somatório das horas-aula 90  
 09/07 7:30 – 11:50  Exame  
  
Obs.: Aulas no contra turno serão agendadas antecipadamente para a leitura e interpretação de 
resultados de experimentos realizados nas aulas práticas.  
 
 

METODOLOGIA PROPOSTA: 
 Aulas expositivas, dialogadas, com a utilização de recursos audiovisuais; Aulas práticas no 
Laboratório de Microbiologia. 
 
 

AVALIAÇÃO: 
1) AVALIAÇÃO:  
 
Os estudantes serão avaliados por meio de três provas teóricas (individuais e sem consulta), seminários 
(duplas ou grupos) e relatórios de Aula Prática (duplas).  
 1) As provas escritas terão nota máxima de 100. As notas das provas serão revisadas apenas em sala 
de aula; 
 2) Os seminários terão nota máxima de 100 e uma média aritmética será computada para o cálculo da 
média final, devendo ser entregue trabalho escrito sobre o tema a ser apresentado; 
 3) Os relatórios de aulas práticas valerão nota máxima de 100 e uma média aritmética será 
computada para o cálculo da média final. Relatório da Prática 1 constará como parte escrita do Seminário 2.   
 
 
 A média final será obtida pelos seguintes pesos:  
MF = P1*0.2 + P2*0.15 + P3*0.15 + S*0.25 + R*0.25  
Onde:  
P = Prova Escrita (Individual) 
S = Seminários 
R = Relatório de Aula Prática. 
 
2 – PROVA DE RECUPERAÇÃO  
Para quem não atingir a média 7,0 segue as diretrizes da instituição e abrangerá todo conteúdo ministrado 
durante o todo o semestre letivo. A Média Final após a aplicação desta prova será: MF = (6.0M+4.REC)/10 
Para a aprovação na disciplina a Média Final deverá ser maior ou igual a 5,0. 
 
3 – SEGUNDA CHAMADA 
Segunda chamada segue as diretrizes da instituição. 
A segunda chamada da prova será concedida exclusivamente aos alunos que apresentarem justificativa 
comprovada e aceita pela coordenação do curso. Caso contrário ficará com zero. As provas serão agendadas 
em dia e horário a critério do professor, podendo ser realizada até o final do semestre letivo. 
 
4 – INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
a) A prova deverá ser realizada dentro do prazo previsto. 
b) A prova poderá ser realizada à lápis ou a caneta, no entanto, aqueles que realizarem a lápis não terão 
direito a reclamação da correção. 



c) O material a ser usado nas provas vai ser definido em cada prova.  
e) Não será permitida a troca de materiais com os colegas. 
f) Casos não previstos serão resolvidos pelo professor. 
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