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EMENTA

Estudo sistemático do zooplâncton marinho, estuarino e límnico,  enfocando sua anatomia,  
ecologia e métodos de estudo, relacionando sua importância cientí f ica e aplicada.

OBJETIVOS

Fornecer  ao  aluno  conhecimentos  sobre  a  taxonomia  e  ecologia  do  zooplâncton  nos
ambientes  aquát icos,  aplicar  metodologias  de  coleta  e  técnicas  de  estudo;  evidenciar  a
importância  do  zooplâncton  na  pesquisa  pura,  pesca  e  aquacultura,  induzir  e  conduzir  a
invest igação dos organismos zooplanctônicos através de chaves sistemáticas.

METODOLOGIA

A discipl ina  será  desenvolvida  através  de aulas  teóricas,  prát icas,  trabalho  de  campo,  com
relatório individual e/ou seminários,  visando f ixar o conhecimento teórico,  o reconhecimento
prát ico  dos  animais  e  a  compreensão  da  evolução  das  estruturas  em  função  das  suas
adaptações  aos  diversos  ambientes.  As  aulas  teóricas  serão  exposit ivas  e  part icipat ivas,
ut i l izando-se os  recursos disponíveis  (retroprojetor,  projetor  de sl ides,  aparelho  de  vídeo e
TV, quadro-negro, giz).  As aulas prát icas exigirão do aluno o uso do “guarda-pó”,  e caderno
de desenho.  Serão ut i l izados a coleção didát ica  da discipl ina,  além de material  obt ido junto
a projetos  desenvolvidos  pelo  Laboratório  de Plâncton.  Serão distr ibuidos  guias  de  estudo,
com os  principais  pontos  de  abordagem  e  de  cobrança,  para  cada  unidade.  A  excursão  ao
campo  objet iva  a  aplicação  de  metodologias  de  amostragem,  bem  como  da  obtenção  de
amostras  que  serão  trabalhadas  em  aulas  prát icas,  visando  a  elaboração  de  relatór ios
individuais,  onde  o  conhecimento  teórico  e  prát ico  adquir ido  ao  longo  da  discipl ina  deverá
ser  exercitado.  Deverão  haver  três  t ipos  de  avaliações  durante  o  semestre,  distr ibuídas  da
seguinte  maneira:  Duas  provas subjet ivas  -  40%,  Duas  provas  prát icas  -  30%,  Um relatór io
sobre a excursão ao campo - 15%, Um seminário - 15%.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Teórico

1. Histórico, generalidades e considerações sobre os grupos zooplanctônicos mais representativos.                                  

2. Classificações dos organismos planctônicos.

3. Metodologia de coleta do zooplâncton.

4. Técnicas de estudo do plâncton.

5. Adaptações à vida planctônica.

6. Importância do zooplâncton no equilíbrio dos ecossistemas.

7. Distribuição espacial e migração vertical do zooplâncton.

8. Abundância, riqueza e diversidade do zooplâncton.

9. Mecanismos alimentares dos organismos zooplanctônicos.

10. Características dos ovos, larvas e pós-larvas de crustáceos.

11. Ictioplâncton: biologia, desenvolvimento embrionário e larval, alimentação, crescimento e mortalidade.

Prático

Sistemática, morfologia e anatomia dos seguintes grupos zooplanctônicos:

1. Hydrozoa e Ctenophora

2. Pteropoda e Cephalopoda

3. Polychaeta e Chaetognatha

4. Crustacea 1 - Cladocera, Ostracoda e Copepoda

5. Crustacea 2 - Amphipoda, Mysidacea e Euphasiacea

6. Crustacea 3 - Decapoda

7. Larvacea, Salpidae e Doliolidade

8. Ictioplâncton Límnico, estuarino e costeiro 

9. Ictioplâncton oceânico e neustônico

Visita ao campo para amostragem de zooplâncton e ictioplâncton.
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