
 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Análise Microbiológica da Água 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Noções de ecossistemas aquáticos. Poluição da água. Análises microbiológicas da 
água e legislação. Depuração biológica de águas residuárias. Microbiologia do 
tratamento de águas residuárias. Ecologia microbiana do solo. Biodegradação. 
Cianobactérias e sua relação com a qualidade da água. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Adquirir noções acerca das características da comunidade microbiológica aquática, 
com ênfase em sua composição em águas poluídas, compreendendo quem são os 
principais indicadores de poluição orgânica e as técnicas de análises microbiológicas 
empregadas no monitoramento ambiental do Brasil. 

 
Específicos 

Compreender os principais grupos de microrganismos aquáticos, com ênfase nos 
indicadores de poluição orgânica; 
Entender as principais leis que regem a potabilidade dos corpos d’água no Brasil, e 
quais são os microrganismos usados como indicadores de poluição orgânica da água; 
Identificar as principais técnicas de coleta e análise dos indicadores biológicos   
aquáticos reconhecendo os princípios de biossegurança em laboratórios de análises 
microbiológicas. 
 

Conteúdo Programático 

 
❑ UNIDADE I: Noções de comunidades biológicas aquáticas. Principais 

componentes da biota microbiológica da água; Fontes de poluição orgânica e 
sua influência sobre a comunidade aquática. 

❑ UNIDADEII: Legislação brasileira que rege a potabilidade e a qualidade dos 
corpos aquáticos; Parâmetros microbiológicos; Coliformes totais; coliformes 
fecais. 

❑ UNIDADE III: Outros indicadores microbiológicos; noções de biossegurança e 
procedimentos em laboratório; microscopia e preparação de meios de cultura; 
coleta e análises microbiológicas. 

❑ UNIDADE IV: Cianobactérias e sua importância no ecossistema aquático; A 
legislação brasileira e os padrões aceitáveis para cianobactérias; métodos de 
análises de cianobactérias. Saúde e poluição aquática. 

 

Metodologia de Ensino 



Aulas expositivas dialogadas, aulas práticas realizadas em laboratório e visitas 
técnicas. 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação será realizada de forma contínua, onde serão feitos exercícios práticos 
referentes as atividade de laboratório. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro e pincel; notebook e datashow; equipamentos do laboratório de biologia. 
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