
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA

SECRETARIA GERAL DOS CURSOS

PROGRAMA DE
COMPONENTES
CURRICULARES

Nome e código do componente curricular: Departamento:
Carga Horária:

T P E

Fitoplâncton (BIO 146) Botânica 34 34

Modalidade: disciplina ou
atividade

Função: básica, geral, profissional ou
complementar

Natureza:
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Pré-requisito: Módulo de alunos:

Fundamentos de Ocean. Biológica 12 Teórica e 12 Prática

EMENTA

Conceitos ecológicos aplicados ao ambiente pelágico dos ecossistemas. Metodologia de amostragem e análise
qualitativa e quantitativa do fitoplâncton. Identificação dos principais grupos de organismos fitoplanctônicos de
ambientes epicontinentais, estuarinos e marinhos. Padrões estruturais e relações ecológicas das comunidades
fitoplanctônicas.  O  emprego  do  fitoplâncton  na  avaliação  das  condições  ambientais  em  programas  de
monitoramento ambiental. Técnicas de cultivo do fitoplâncton. 

Esta disciplina possui como objetivo fornecer ao estudante conhecimentos sobre a taxonomia e ecologia do
fitoplâncton, desenvolvendo metodologias de campo e laboratório, que permitam evidenciar a sua importância
na pesquisa pura e aplicada.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Teórico

1. Histórico, generalidades e considerações sobre o estudo da comunidade fitoplanctônica.
2. Metodologias de coleta e de estudo do fitoplâncton.
3. Aspectos taxonômicos do fitoplâncton.
4. O ambiente aquático e as adaptações dos organismos fitoplanctônicos.
5. Fotossíntese e fixação de carbono na comunidade fitoplanctônica.
6. Absorção de nutrientes pelo fi toplâncton.
7. Crescimento populacional  e processos de perda.
8. Distribuição espacial e temporal da comunidade fitoplanctônica.
9. Padrões de abundância, riqueza e diversidade do fitoplâncton.
10. Interações ecológicas da comunidade fitoplanctônica.

Prático

1. Saída de campo, com aluguel de embarcação, para amostragem do fitoplâncton.
2. Identif icação dos principais grupos f itoplanctônicos.
3. Preparação de lâminas  para a identif icação e contagem do fi toplâncton.
4. Análise dos dados coletados.
5. Redação de art igo científico com os dados do trabalho de campo.
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