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DISCIPLINA

Código Nome Carga horária

AP~ Total

Ecologia de ecossistemas aquáticos

'ula Teórica; Aula Prática)

45 45

Ementa
Organismos e as comunidades de ecossistemas aquáticos continentais; Características e fluxo
de energia nos ecossistemas aquáticos; Ecologia dinâmica das populações e Comunidades
vegetais e animais aquáticas; Princípios de ecologia teórica aplicados as interações bacia
hidrográfica e ecossistema aquático; Rios, lagos e reservatórios como ecossistemas; principais
e im actos e conse uências sobre os ecossistemas a uáticos continentais.

Ob'etivos
Propiciar o entendimento sobre a organização dos ecossistemas continentais aquáticos e das
comunidades neles presentes. Capacitar os alunos para compreender aspectos relacionados a
estrutura e dinâmica dos ecossistemas aquáticos continentais, oferecendo bases para a
compreensão e interpretação das consequências da ação humana sobre esses ecossistemas.
Pro orcionar embasamento teórico com rela ão a as ectos a licados



Conteúdo Pro ramático
Organismos e as comunidades de ecossistemas aquáticos continentais: Colonização,
diversidade e distribuição;

Características do meio aquático: Compartimentos, comunidades e principais grupos;

Fluxo de energia nos ecossistemas aquáticos: Produtores primários fotossintetizantes

Ecologia dinâmica das populações e comunidades vegetais aquáticas; Principais
dependências dos processos biológicos; Sucessão nas populações e comunidades vegetais de
águas interiores;

Ecologia dinâmica das populações e comunidades animais aquáticas: Principais
dependências dos processos biológicos nos principais grupos;

Princípios de ecologia teórica aplicados as interações bacia hidrográfica/ecossistema
aquático: Conceito de Sucessão; Conceito de Pulsos; Conceito de Ecótono; Biogeografia de
Ilhas e metapopulações;

Rios como ecossistemas; Processos de transporte; Perfil longitudinal e classificação da rede de
drenagem; Flutuações de nível e ciclos de descarga; Composição química e ciclos
biogeoquímicos; Conceito do Continuum do rio; Produção Primária e redes alimentares;
Principais fatores físicos importantes para a biota em rios; Importância dos pulsos nas bacias
hidrográficas e nas interações ecológicas; Ecótonos nas bacias hidrográficas

Lagos como ecossistemas: Heterogeneidade espacial e diversidade; Zonação e interações em
Lagos; classificação dos lagos;

Represas artificiais: Aspectos positivos e negativos; Influência sobre o regime fluvial; Fatores
que interferem no ciclo de nutrientes em reservatórios; Pulsos em reservatórios; Comunidades
em reservatórios; Impactos dos represamentos;

Principais impactos antropogênicos e suas consequências nos ecossistemas aquáticos:
Classificação; uso da água, desmatamento, uso do solo, mineração, introdução de espécies e
construção de represas.

Atividades Práticas — ru os de ........alunos

Metodolo ia
Aulas expositivas; Apresentação de seminários; Discussão de artigos científicos e capítulos
de livros. Também oderão ser ministradas atividades em cam o caso.

Avaliação
critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade

A avaliação será continuada, sendo observada a participação de cada discente durante a aula e
nas atividades propostas. Outras formas de avaliação poderão ser utilizadas, como apresentação
e discussão de artigos científicos e capítulos de livros, seminários e/ou prova escrita, as quais
serão discutidas e definidas juntamente com os alunos da disciplina e de acordo com o perfil
da turma.
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