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Introdução à Microbiologia; conceito, histórico; importância da Microbiologia para a Engenharia Sanitária; 
sistema de classificação; introdução à bacteriologia: conceitos, modos de vida das bactérias, dimensão, 
morfologia e citologia bacteriana; fisiologia, nutrição, respiração e reprodução; curva de crescimento; 
metabolismo bacteriano; meios de cultura; técnicas de semeadura e isolamento; esterilização e desinfecção; 
ação do ambiente sobre as bactérias; ciclos do carbono, nitrogênio e enxofre; taxonomia. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

 
Apresentar e desenvolver os conteúdos de ecologia microbiana, microbiologia do solo, da água e do ar, e 
aplicação tecnológica de microrganismos na área ambiental, visando à capacitação do aluno na utilização 
de ferramentas microbiológicas para o monitoramento ambiental. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 

1  
 
Ecologia Microbiana 
 
 

Definição da microbiologia ambiental. 
Contextualização da disciplina. 
Definição de ecologia microbiana. 
Componentes de um ecossistema. 
Fatores determinantes ambientais.  

2 Biodiversidade e potencial dos 
microrganismos de interesse 
ambiental 

Interações sobre as populações microbianas. 
Metabolismo microbiano. 
        

3  
 
 
Microbiologia das águas, águas 
residuárias, solo e ar 
 
 
 
 
 

Microbiologia do solo: composição do solo e principais 
microrganismos (microflora normal e patógenos), análises 
microbiológicas (isolamento e caracterização de bactérias 
e fungos). A utilização de rizóbios na fertilização do solo. 
Ciclos biogeoquímicos. 

Microbiologia da água: diferentes ambientes aquáticos e 
microflora específica (autóctone), doenças transmitidas 
pela água, indicadores biológicos de contaminação fecal e 
outros indicadores de poluição, padrões microbiológicos 
de qualidade da água. Algas e protozoários nocivos ao 



Técnicas clássicas e recentes 
para identificação de 
microrganismos e indicadores 
em geral 

homem e / ou indicadores de poluição da água. 
Indicadores biológicos de toxicidade aguda e crônica. 
Principais métodos de análise microbiológica de águas; 
Legislação.  

Microbiologia do ar: microrganismos encontrados no ar, 
doenças veiculadas pelo ar, técnicas de análise 
microbiológica e controle dos microrganismos do ar.         
Legislação. Métodos de análise microbiológica do ar.  

Microbiologia do tratamento de águas residuárias: lodos 
ativados e tratamento anaeróbio. Indicadores biológicos da 
qualidade sanitária de lodos.  

Microbiologia de resíduos sólidos: compostagem. 
Noções de Microbiologia de alimentos: importância, princípios 

gerais de preservação e deterioração microbiana de 
alimentos e sua relação com as fontes de contaminação 
(água e solo). 

 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDOS DAS AULAS (PREVISÃO) 

Dia/Mês ou 
Semana ou 

Período 
Conteúdo das Aulas 

Número 
de 

Aulas 
16/08 Apresentação da disciplina: ementa, conteúdo programático e sistema de 

avaliação. Definição de microbiologia ambiental.  
02 

16/08 Relações de interação entre os microrganismos. Definição de ecologia 
microbiana. Componentes de um ecossistema. 

05 

23/08 Fatores determinantes ambientais. Vídeo  Discovery na escola a 
importância dos microrganismos. 

02 

23/08 Interações sobre as populações microbianas .( estruturas revisão de 
conteúdos de ensino médio) Vídeo abiogênese e biogênese 

03 

30/08 Metabolismo microbiano. Vídeo microrganismos e o impacto a vida do 
homem ( uso em farmacos, saúde humana e animal, importância na 
indústria) . 

03 

30/08 Microbiologia da água: indicadores microbiológicos de contaminação fecal 
e outros indicadores de poluição.  

02 

06/09 Padrões microbiológicos de qualidade controle de águas residuárias . 
Análise microbiológica da água. Noções de laboratório e boas práticas de 
laboratório.  

05 

13/09 AULA PRÀTICA 01 - Microbiologia do tratamento de águas residuárias: 
lodos ativados e tratamento anaeróbio. 

03 

13/09 1 Avaliação – Teórica  02 

13/09 Microbiologia do ar: microrganismos encontrados no ar, doenças 
veiculadas pelo ar, técnicas de análise microbiológica. Controle de 
microrganismos do ar. Legislação.( qualidade do ar , qualidade do ar 
interno, analises e controles recomendados por legislação).Vídeo 
Cubatão e poluição ambiental 

02 

20/09 Prática 2: Monitoramento microbiológico do ar. 02 
20/09 Introdução a microbiologia de água para consumo humano / Doenças 

transmitidas pela água. Video Meio Ambiente por interio (Saneamento 
Básico) 

03 

27/09 Prática 3: Análise microbiológica da água. 02 
27/09 Prática 3 (continuação): Leitura e interpretação (análise microbiológica 

da água). Continuação dos testes. 
03 

04/10 Microbiologia do tratamento de resíduos sólidos: compostagem. 05 
08/10/2013 Microbiologia do solo: composição do solo e principais microrganismos 

(microflora normal e patógenos). 
02 

08/10 Prática 3: Ensaio de lâmina de contato com o solo. 03 
11/10 Prática 4: Isolamento de microrganismos (bactérias e fungos) do solo. 04 
15/10 Prática 5: (continuação): Leitura e interpretação (ensaio de lâmina de 

contato com o solo). 
03 



PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDOS DAS AULAS (PREVISÃO) 

Dia/Mês ou 
Semana ou 

Período 
Conteúdo das Aulas 

Número 
de 

Aulas 
15/10 Microbiologia da água: diferentes ambientes aquáticos e microflora 

específica (autóctone)  
02 

25/10 2ª avaliação ( Teórica e Pratica)  02 

01/11/2013 Microbiologia de alimentos: importância dos microrganismos em 
alimentos, princípios gerais de preservação e deterioração microbiana 
dos alimentos e sua relação com as fontes de contaminação (água e 
solo). 

05 

08/11/2013  Visita técnica ( laboratório de microbiologia )  5 
15/11/2013 Seminário 05 
22/11/2013 Avaliação substitutiva. 05 
29/11/2013 Fechamento da disciplina retira de duvidas dos conteúdos ministrados. 05 

01/12/2013 Recuperação de notas ( Prova final ) 5 
 APS: Seminários sobre os seguintes temas:  

Biorremediação 
A utilização de rizóbios na fertilização de solos;  
Algas e protozoários nocivos ao homem e/ou indicadores de poluição da 
água;  
Indicadores biológicos de toxicidade aguda e crônica no ambiente 
aquático;  
Indicadores biológicos da qualidade sanitária de lodos. 

 

 
 
 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

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

 
 

AVALIAÇÃO: 
 
Os estudantes serão avaliados por meio de duas provas teóricas e dois Seminários : 
 
- As provas teóricas serão realizadas através de questões elaboradas sobre os conteúdos teóricos, 
para verificar o aprendizado dos conteúdos conceituais; 
- Os Seminários serão apresentados pelos alunos por conteúdos pré-definidos com assuntos 
relacionados a disciplinas.  
- A nota atribuída ao final do semestre (nota final – NF) será calculada pela seguinte fórmula: 
 
NF = (PT1(7) +SM1 (3) + PT2(7) + SM2(3) )/2, sendo a nota mínima para aprovação na disciplina 
igual a 7,0. 
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