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PLANO DE ENSINO 
 

DEPARTAMENTO: ENGENHARIA SANITÁRIA 
 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA E LIMNOLOGIA - FEL 
 

PROFESSOR: RAFAEL C. REINICKE (rcreinicke@gmail.com) 
 

CARGA HORÁRIA: 54 HORAS 
 

CURSO: ENGENHARIA SANITÁRIA - 2012/1 
 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
O curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale 
do Itajaí - CEAVI, da UDESC/Ibirama, objetiva formar profissionais de 
engenharia habilitados á 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 tecnologias na 
exploração, uso e tratamento da 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. 
 

EMENTA 
Introdução; Histórico da Limnologia Brasileira; Princípios e conceitos relativos 
a ecossistemas; Ecossistemas de água doce: rios, lagos, represas e 
reservatórios; Ações antrópicas nos ecossistemas aquáticos. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
Promover a aprendizagem sobre os conceitos básicos de ecologia e aspectos 
limnológicos gerais, buscando o estudo teórico e aplicado da limnologia, 
utilizando-a como um mecanismo para caracterizar, diagnosticar, monitorar, 
conservar e utilizar os recursos hídricos de forma sustentável. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 
- conceituar ecologia e limnologia e relacioná-las com outras ciências, 
proporcionando um entendimento global das interações ecológicas e dos 
níveis de organização; 
- conhecer a história da limnologia e compreender a importância desta ciência 
para o profissional de Engenharia Sanitária; 
- ampliar a compreensão dos ecossistemas lênticos e lóticos, sua dinâmica, 
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processos de formação e interação; 
- utilizar a limnologia como ferramenta de análise e avaliação para realizar 
estudos e diagnósticos ambientais em um ambiente aquático; 
- compreender e identificar os processos de impactos ambientais ocasionados 
pela ação antrópica nos ecossistemas aquáticos da nossa região, avaliar e 
buscar soluções para os problemas relacionados a estas interações; 
- identificar os vários tipos de efluentes despejados nos ecossistemas 
aquáticos e suas causas; 
- compreender o processo de eutrofização artificial e suas conseqüências nos 
ecossistemas aquáticos; 
- realizar levantamentos das alternativas que possam minimizar o despejo de 
material residual e gerar um diagnóstico dos ambientes aquáticos. 

 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Aula Data Conteúdo Programático 

01 13.02 Apresentação UDESC - Direção 

02 20.02 Feriado – Carnaval 

03 27.02 
Apresentação do Plano de Ensino; conceitos básicos de 
ecologia - Aula de campo (se o tempo estiver bom) 

04 05.03 
Ecossistemas: características; níveis de organização; cadeia e 
teia alimentar; fluxo de energia 

05 12.03 Tipos de ecossistemas; biomas brasileiros 

06 19.03 
Histórico da limnologia brasileira; importância da limnologia 
como ciência 

07 26.03 
Ecossistemas aquáticos: lênticos e lóticos (caracterização). 
Avaliação I 

08 02.04 
Rios como ecossistemas; principais fatores químicos dos rios; 
macrófitas aquáticas, fitoplâncton, zooplâncton, bentos. Aula 
Prática 

09 09.04 
Classificação e zonação dos rios; grandes rios; principais rios do 
Estado e região; auto-depuração 

10 16.04 
Metabolismo de ecossistemas aquáticos; oxigênio dissolvido; 
equilíbrio de CO2; nutrientes; elemento-traço. Aula Prática 

11 23.04 Avaliação II 

12 30.04 Feriado 

13 07.05 Lagos; origem dos lagos; características gerais dos lagos 

14 14.05 Represas artificiais; características gerais 

15 21.05 
Reservatórios; sistemas de reservatórios; usos múltiplos e 
gerenciamento em reservatórios 

16 28.05 Ações antrópicas nos ecossistemas aquáticos 

17 04.06 
Processos de poluição nos ecossistemas aquáticos e seus 
efeitos 

18 11.06 
Técnicas de recuperação, gestão e conservação dos Recursos 
Hídricos 

19 18.06 Amostragem em Recursos Hídricos. Aula Prática 

20 25.06 Avaliação IV 

21 02.07 Exame 
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METODOLOGIA 

Aulas expositivas, dialogadas, com a utilização de recursos audiovisuais; aulas 
de campo. 

 
   

AVALIAÇÃO 

MF = {(AvI + AvII + AvIII + AvIV/4) x 0,7} + {(RAP 1 + RAP 2 + RAP 3/3) x 0,3} 
 
Av = Avaliação - Prova Escrita Individual 
RAP = Relatório de Aula Prática - em grupos de 3 alunos  
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