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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 
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 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 
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 AS DISCIPLINA:  

- Identificar as principais características físicas e químicas dos diferentes ambientes aquáticos, o processo de formação geológica dos mesmos.  
- Conhecer as principais comunidades bióticas e a interação funcional entre suas populações.  
- Discriminar os efeitos das ações antrópicas sobre tais ambientes e as principais estratégias de manejo, conservação e recuperação. 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 

Data de aula Horário  Conteúdo  

18/02/2013 07:30 às 08:20   – FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA - INTRODUÇÃO  

- Os sistemas ecológicos podem ser tão pequenos quanto os organismos individuais ou tão grandes quanto 
a biosfera inteira. 

- Os Ecólogos estudam a Natureza de várias perspectivas diferentes 

- As plantas, os animais e os microrganismos representam diferentes papéis nos sistemas ecológicos. 

18/02/2013 08:20 às 09:10  - O habitat define o lugar de um organismo na Natureza; o nicho define o seu papel funcional. 

- Todos os sistemas e processos ecológicos tem escalas características de tempo e espaço.  

Os sistemas ecológicos são governados por princípios gerais físicos e biológicos. 

- Os ecólogos estudam o mundo natural através da observação e da experimentação. 

18/02/2013 09:20 às 10:10  - Os Humanos são uma parte importante da biosfera. 

- Os impactos humanos no mundo natural tem se tornado crescentemente um foco da Ecologia. 

25/02/2013 07:30 às 08:20  - PARTE I – A VIDA E O AMBIENTE FÍSICO 
 – O Ambiente Físico 
- A água tem muitas propriedades favoráveis à manutenção da vida. 

- Todas as águas naturais contêm substâncias dissolvidas 

- A concentração de íons hidrogênio afeta profundamente os sistemas ecológicos 

25/02/2013 08:20 às 09:10  - O carbono e o oxigênio estão intimamente estão intimamente envolvidos na transformação biológicas da 
energia. 

- A disponibilidade de nutrientes inorgânicos influencia a abundância de vida. 

- O ambiente térmico proporciona diversas vias de ganho e perda de calor. 

25/02/2013 09:20 às 10:10  - Os organismos precisam lidar com extremos de temperaturas 

- Os organismos utilizam muitos estímulos físicos para perceber o ambiente. 



04/03/2013 07:30 às 08:20   - Adaptação aos Ambientes Aquáticos e Terrestres 
- Disponibilidade de água depende da estrutura física do solo. 

- As plantas obtêm água do solo pelo potencial osmótico das células de usas raízes. 

- As forças geradas pela transpiração ajudam transportar a água das raízes até as folhas. 

04/03/2013 08:20 às 09:10  - As adaptações aos ambientes áridos controlam a perda de água das folhas. 

- As plantas obtêm nutrientes minerais da água e do solo. 

- A fotossíntese varia com os níveis de luz 

- Os saldos de sal e água passam de mão em mão 

- Os animais excretam o excesso de nitrogênio na forma de pequenas moléculas orgânicas. 

04/03/2013 09:20 às 10:10  - Os mecanismos de conservação água são importantes em ambientes quentes 

- Os organismos mantêm um ambiente interno constante 

- Os grandes animais transportam oxigênio para seus tecidos através de sistemas circulatórios 

- A circulação contracorrente aumenta a transferência de calor e de substâncias entre os fluidos 

- Cada organismo funciona melhor sob um intervalo restrito de condições. 

11/03/2013 Feriado Municipal  - Resoluções de Exercícios dos capítulos anteriores. 

18/03/2013 07:30 às 08:20   As variações no Ambiente Físico 
- Os padrões de temperatura e precipitação são estabelecidas pela energia da radiação solar 

 - A Temperatura e os ventos são responsáveis pelos ciclos sazonais dos lagos temperados 

18/03/2013 08:20 às 09:10   - PROVA 1 - Toda a introdução + PARTE I 

25/03/2013 07:30 às 08:20  Continuação conteúdo anterior 
- Características topográficas e geológicas provocam variações locais do clima 

- O Clima e a rocha matriz subjacente determinam a diversificação dos solos. 

25/03/2013 08:20 às 09:10   – Comunidades Biológicas 
- O clima é o grande determinante da distribuição da vegetação 



- O Clima define as fronteiras dos biomas terrestres 

- Zonas Climáticas 

25/03/2013 09:20 às 10:10  - O conceito de Bioma deve ser modificado para os sistemas aquáticos 

01/04/2013 07:30 às 08:20  - PARTE II – Os Ecossistemas 
- A energia nos Ecossistemas 
- Conceito Termodinâmico de Ecossistema 

01/04/2013 08:20 às 09:10  - Produção primária é a assimilação de energia e produção de matéria orgânica pela fotossíntese 

01/04/2013 09:20 às 10:10  - A energia atravessa os ecossistemas em velocidades diferentes 

08/04/2013 07:30 às 08:20  - As Vias dos Elementos no Ecossistema 
- A transformação da energia e a reciclagem dos elementos estão intimamente interligados. 

08/04/2013 08:20 às 09:10  - A ciclagem dos elementos químicos (Ciclos Biogeoquímicos – Água, Carbono, Nitrogênio, Fósforo e do 
Enxofre) 

08/04/2013 09:20 às 10:10  - Os microrganismos assumem diversos papéis nos ciclos dos elementos. 

15/04/2013 07:30 às 08:20  - A Regeneração de Nutrientes nos Ecossistemas Terrestres e Aquáticos 
- A regeneração de nutrientes em ecossistemas terrestres ocorre principalmente no solo 

- O clima afeta as taxas de regeneração de nutrientes 

- Em ecossistemas aquáticos, os nutrientes são regenerados lentamente nas camadas profundas de água e 
sedimentos 

15/04/2013 08:20 às 09:10  - A estratificação térmica impede a mistura vertical nos ecossistemas aquáticos 

- A depleção de oxigênio facilita a regeneração de alguns nutrientes  em águas profundas 

- A concentração de fósforo controla as condições tróficas dos lagos 

15/04/2013 09:20 às 10:10  - O intenso aporte de nutrientes externos e internos torna os estuários e brejos altamente produtivos 

22/04/2013 07:30 às 08:20  - As Populações e Comunidades 
- A distribuições geográficas das populações são determinadas pelos habitats ecologicamente adequados 



- As populações existem em paisagens heterogêneas 

22/04/2013 08:20 às 09:10   - PROVA 2 – Todos os conteúdos da PARTE II 

29/04/2013 07:30 às 08:20   - Continuação – Comunidades 
- Estrutura da Comunidade – Os ecólogos defendem conceitos diferentes de comunidade 

29/04/2013 08:20 às 09:10   - LIMNOLOGIA  
- Considerações Históricas sobre a Ciência Limnologia e sobre a Limnologia Brasileira e na Sociedade 
Moderna 

29/04/2013 09:20 às 10:10  - Águas Continentais: Características do Meio, Compartimentos e Comunidades 
- Características do Meio Aquático 

- Os principais compartimentos e suas Comunidades 

06/05/2013 07:30 às 08:20  - Etapas do Metabolismo do Ecossistema Aquático 
- Produção 

- Consumo 

- Decomposição 

06/05/2013 08:20 às 09:10  - A Radiação e Seus Múltiplos Efeitos em Águas Continentais 
- A caracterização da Radiação 

- A Radiação na Superfície dos Corpos d’água 

- A Radiação no Meio Aquático 

06/05/2013 09:20 às 10:10  - Zona Eufótica e Transparência da Água 

- Efeitos Térmicos da Radiação sobre os corpos d’água 

13/05/2013 07:30 às 08:20  - Oxigênio Dissolvido 
- Considerações Gerais 

- Difusão e Distribuição de Oxigênio dentro do Ecossistema 

13/05/2013 08:20 às 09:10  - Dinâmica do Oxigênio dissolvido em lagos de regiões de Clima Temperado e em Lagos Tropicais 

- Variação diária da Concentração de Oxigênio 



13/05/2013 09:20 às 10:10  - Adaptações de Peixes às concentrações de oxigênio em Lagos Tropicais 

20/05/2013 07:30 às 08:20  - Sedimentos Límnicos 
- Importância e Considerações Históricas 

- Classificação do Sedimento Lacustre 

20/05/2013 08:20 às 09:10  - Camadas dos Sedimentos Límnicos 

- Sedimento como indicador de Estado Trófico de Ambientes Aquáticos 

20/05/2013 09:20 às 10:10  - Sedimento como indicador do nível de poluição do Ecossistema 

- Importância do sedimento na Dinâmica de Nutrientes 

27/05/2013 07:30 às 08:20  - A Comunidade de Macrófitas Aquáticas 
- Considerações sobre a Terminologia “Macrófitas Aquáticas” 

- Os principais Habitats das Macrófitas Aquáticas 

- Comunidades Vegetais da Região Litorânea 

27/05/2013 08:20 às 09:10   - PROVA 3 – LIMNOLOGIA – Todo o Conteúdo do dia 29/04 até 20/05 

03/06/2013 07:30 às 08:20  - Continuação Assunto: A Comunidade de Macrófitas Aquáticas  

- Importância da Macrófitas Aquáticas na Dinâmica dos Ecossistemas 

03/06/2013 08:20 às 09:10  - Macrófitas Aquáticas e Áreas Alagáveis 

- Emprego de Macrófitas Aquáticas no controle de Poluição e Eutrofização Artificial 

03/06/2013 09:20 às 10:10  - Controle da População de Macrófitas Aquáticas 

10/06/2013 07:30 às 08:20  - A comunidade Fitoplanctônica 
- Considerações Gerais 

- Principais Componentes do Fitoplâncton 

- Adaptação do Fitoplâncton à Flutuação 

10/06/2013 08:20 às 09:10  - Flutuação Sazonal e Temporal do Fitoplâncton  

10/06/2013 09:20 às 10:10  - Distribuição Espacial do Fitoplâncton 



- Biomassa e Produtividade Primária do Fitoplâncton (Lagos Tropicais e Temperados) 

- Alta Temperatura do Lagos Tropicais e suas Implicações na Produtividade do Fitoplâncton. 

17/06/2013 07:30 às 08:20  - A Comunidade Zooplanctônica e Bentônica 
- Considerações Gerais 

- Protozoários, Rotíferos, Cladóceros, Copépodos e considerações sobre a Larva de Chaoborus (Diptera) 

17/06/2013 08:20 às 09:10  - Principais Invertebrados Bentônicos 

17/06/2013 09:20 às 10:10  - Distribuição do Zoobentos 

24/06/2013 07:30 às 08:20   - PROVA 4 – Conteúdos do 03/06 até 17/06 

01/07/2013 07:30 às 08:20  EXAMES FINAIS 

08/07/2013 07:30 às 08:20  EXAMES FINAIS 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

Aulas expositivas, dialogadas, com a utilização de recursos audiovisuais; Aulas teórico-práticas em laboratório/campo. Elaboração de relatórios. 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: 

MF = {(P1 + P2 + P3 + P4/4)} – Média Aritmética Simples 
P = Prova - Escrita Individual 
RP = Relatório de Aula Prática - em grupos de 3 alunos 
S = Seminário 
* Nota de 0,00 a 10,00 
* Ao longo do semestre letivo o planejamento poderá sofrer adaptações com as saídas a campo e laboratório que não constam no plano de ensino. Estas 
serão ajustadas conforme a sequência das aulas. Algumas aulas serão utilizadas para a prática (laboratório) e qualquer relatório exigido relativo às 
práticas no laboratório ou seminários serão somados como nota de prova e juntamente com as outras avaliações irão compor a nota final. 
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