
PPG CIÊNCIAS AMBIENTAIS – TOPICOS ESPECIAIS
Disciplina:  CAM0159  -  TÓPICOS  EM  CIÊNCIAS  AMBIENTAIS  -  Cianobacterias  –  biologia,
implicações e aplicações ambientais
Professor: Ina Souza Nogueira (PPG CIAMB, Depto. de Botânica, ICB/UFG)
Período: opções

 intensiva em 3-7 de outubro (3h/aula de manhã e 3h/aula a tarde)

Estilo de aula: presencial
Créditos: 02
Carga Horária: 30h 

A  disciplina  é  direcionada  principalmente  a  estudantes  de  Mestrado  e/ou  Doutorado  que
executam pesquisas envolvendo ambientes aquáticos ou áreas de transição água-terra e o uso
significativos destes ecossistemas. Tendo em vista a abordagem multidisciplinar e integrativa
serão apresentados desde aspectos básicos até a aplicabilidade, além da importância ambiental
e econômica.

Ementa
Introdução  às  Cianobactérias.  origem  e  diversidade taxonômica.  Ontogenia  e  aspectos
reprodutivos. Apresentar o panorama atual de classificação das cianobactéria.  características
morfológicas dos principais grupos, discutir as principais funções das estruturas morfofuncionais
Conceito de espécies  e critérios  de delimitação de táxons.  Métodos  de coleta  e  de análise
laboratorial.  Principais  grupos  taxonômicos  de  importância  ambiental.  importância  na
manutenção  e  diversidade  das  Cyanobacterias.  Características  ambientais  preferenciais  do
grupo. Distribuição geográfica. Quantificação e estimativas. Ocorrência de Florações no Brasil e
no mundo - causas e consequências dos impactos. Legislações ambientais aplicadas a recursos
hídricos. Principais usos biotecnológicos e econômicos.

Vagas - Total 25 vagas assim distribuídas
PPG CIAMB – 10 alunos
vagas outros PPG – 10 alunos
vagas alunos especiais – 05 alunos

Dinâmica das aulas 
Os alunos terão aula expositiva. Poderá ocorrer uma flexibilidade para aulas práticas a serem
agendadas.

Pré-requisitos
Leitura previa recomendada aos alunos

Cronograma



A disciplina  é intensiva,  mas pode ser semestral  caso ocorra viabilidade dos alunos.  Vide o
cronograma abaixo

Metodologia
 Serão ministradas aulas expositivas teóricas e facultativamente aulas práticas 
 As atividades  a  serem desenvolvidas  tanto  pelo  professor  como pelos  alunos  serão

muito importantes para o andamento da disciplina
 O  Conteúdo  da  disciplina  CAM0159,  será  transmitido  ao  aluno  mediante  as

recomendações da Instituição de forma síncrona, isto é, professor + aluno em tempo
real na plataforma, ou assíncrona, e neste caso, sem a presença do professor, mas com
atividades a serem cumpridas pelos alunos em tempo determinado com retorno dos
questionamentos  por  meio  de  formulários  ou  e-mails.  Todas  as  aulas  teóricas  e os
seminários a serem apresentados pelos alunos serão síncronos, 

 Casos específicos o discente poderá fazer agenda extraclasse com a professora

Avaliação
avaliação teórica + estudo de caso + aplicações em sua tese ou dissertação + Seminários
Cada estudante deverá apresentar um seminário de um estudo de caso  de importância para
seu trabalho de pós-graduação.
Ao final da disciplina o aluno receberá um formulário para avaliação.
Formular  um  texto  sobre  a  principal  aplicação  que  você  poderá  fazer  em  sua  tese  ou
dissertação
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SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO
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para identificação e descrições. São Paulo. 3a ed. Ed. Rima. 489p., il.
ALVEAL,  K,  FERRARIO,  M.  E.,  OLIVEIRA,  E.  C.  & SAR,  E.,  1995,  Manual  de  métodos  ficológicos.

Concepcion. Ed. Anibal Pinto S.A.p.
UNESCO. 2009. Cianobacterias Planctónicas del Uruguay. Manual para La identificación y medidas 

de gestión. Sylvia Bonilla (editora). Documento Técnico PHI-LAC, N° 16

http://vig.prenhall.com/catalog/academic/product/0,4096,0136603335,00.html


Análise Laboratórial
SANT’ANNA, C. L. , AZEVEDO, M. T.P., AGUJAARO, L. F. CARVALHO, M. C. CARVALHO. L. R. & SOUZA,

R. C. R. 2006. Manual ilustrado para identificação e contagem de cianobactérias planctônicas de
águas continentais brasileira. Rio de Janeiro. Editora Interciência, 58p.

SANT’ANNA,  C.L.;  TUCCI,  A.;  AZEVEDO,  M.T.P.;  MELCHER,  S.S.;  WERNER,  V.R.;  MALONE,  C.F.S.;
ROSSINI, E.F.; JACINAVICIUS, F.R.; HENTSCHKE, G.S.; OSTI, J.A.S.; SANTOS, K.R.S.; GAMA-JÚNIOR,
W.A.; ROSAL, C. & ADAME, G. 2012. Atlas de cianobactérias e microalgas de águas continentais
brasileiras.  Publicação  eletrônica,  Instituto  de  Botânica,  Núcleo  de  Pesquisa  em  Ficologia.
www.ibot.sp.gov.br (Disponivel)
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Glossários
LIMA-E-SILVA, P.P.,  GUERRA, AJ.  T.,  MOUSINHO, P.,  BUENO, C., ALMEIDA, F.  G., MALHEIROS, T.
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vídeos ineressantes
https://www.youtube.com/watch?v=Il2tjR62H1M
https://www.youtube.com/watch?v=poPIwYkNgO8&feature=youtu.be
https://globoplay.globo.com/v/7888922/  - saúde
https://www.youtube.com/watch?v=F_elQDCbV6Q  - coleta
https://www.youtube.com/watch?v=UbI_Ya3FVMo  - aquecimento global
https://www.youtube.com/watch?v=uU00tg98Jjw
https://www.youtube.com/watch?v=VPNj7n6lTf8 – movimento
https://www.youtube.com/watch?v=A25oN9DACJM – movimento 
https://www.youtube.com/watch?v=nrlqoeNrj3E - movimento
https://www.youtube.com/watch?v=k4TegaGjrcU - origem
https://www.youtube.com/watch?v=UyikYu24TJE - estromatolitos
https://www.youtube.com/watch?v=kNL99XVJjQo – química e ciano
https://www.youtube.com/watch?v=S9iyKdHt5_c - cianotoxina
https://www.youtube.com/watch?v=VBluODfrP9w - origem

https://www.youtube.com/watch?v=Il2tjR62H1M
https://www.youtube.com/watch?v=UbI_Ya3FVMo
https://www.youtube.com/watch?v=F_elQDCbV6Q
https://globoplay.globo.com/v/7888922/
https://www.youtube.com/watch?v=poPIwYkNgO8&feature=youtu.be
http://www.ibot.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=VBluODfrP9w
https://www.youtube.com/watch?v=S9iyKdHt5_c
https://www.youtube.com/watch?v=kNL99XVJjQo
https://www.youtube.com/watch?v=UyikYu24TJE
https://www.youtube.com/watch?v=k4TegaGjrcU
https://www.youtube.com/watch?v=nrlqoeNrj3E
https://www.youtube.com/watch?v=A25oN9DACJM
https://www.youtube.com/watch?v=VPNj7n6lTf8
https://www.youtube.com/watch?v=uU00tg98Jjw


páginas da internet
www.algaebase.
Harmful Algae Blooms Programme   (UNESCO)  http://www.ioc-unesco.org/hab/
Harmful Algae News  http://www.ioc-unesco.org/hab/index.php?

option=com_content&task=view&id=22&Itemid=0
Centre for Cyanobacteria and their toxins, Czech Republic - http://www.sinice.cz/index-en.php?pg
Global Ecology and Oceanography of Harmful Algal Blooms  http://www.geohab.info/
HAEDAT Harmful Algae Events Dartabase  http://www.iode.org/haedat/
Woods Hole Oceanographic Institution  http://www.whoi.edu/redtide/
Red Ibérica de Algas nocivasy Biotoxinas  http://www.redibal.org/index.php?op_menu=Foro

CRONOGRAMA SEMESTRAL 
DATA ASSUNTO periodo

Semana 1 Introdução a disciplina -dinâmica e funcionamento da disciplina manhã
Semana 2  Cyanobacteria – origem, características citologicas dos principais

grupos
manhã

Semana 3 Cyanobacteria – morfologia, reprodução tarde
Semana 4 Conceito  de  espécies  e  critérios  de  delimitação  de  táxons.

Taxonomia Polifasica.
tarde

Semana 5 Principais  grupos  taxonômicos  e  Grupos  funcionais  de
importância ambiental

manhã

Semana 6 Características ambientais de preferência e Métodos de coletas
de cianobacterias

manhã 

Semana 7 Ocorrência  de  Florações  no  Brasil  e  no  mundo  -  causas  e
consequências dos impactos.

tarde 

Semana 8 Cianotoxinas  - implicações e aplicações Manhã 
Semana 9 Cianobacterias e saúde pública Tarde 
Semana 10 Metodologia de coleta e Manhã 
Semana 11 Uso agricultável das cianobactérias Tarde 
Semana 12 Aula prática – opcicional ou estudos de casos
Semana 13 seminários
Semana 14 seminários
Semana 15 Seminários e ou principais índices de estudos ambientais 

aplicados à Cianobactérias
manhã

Semana 16 .avaliação final tarde

CRONOGRAMA estilo intensivo
AINDA E CONSTRUÇÃO COM OS ALUNOS

DATA ASSUNTO periodo
segund
a

Introdução a disciplina -dinâmica e funcionamento da disciplina manhã

segund
a

 Cyanobacteria  –  origem,  características  citologicas  dos  principais
grupos

manhã

segund
a

Cyanobacteria – morfologia, reprodução tarde

segund
a

Conceito de espécies e critérios de delimitação de táxons. Taxonomia
Polifasica.

tarde

terça Principais  grupos taxonômicos  e Grupos funcionais  de importância manhã

http://www.redibal.org/index.php?op_menu=Foro
http://www.ioc-unesco.org/hab/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=0
http://www.ioc-unesco.org/hab/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=0
http://www.ioc-unesco.org/hab/
http://www.whoi.edu/redtide/
http://www.iode.org/haedat/
http://www.geohab.info/
http://www.sinice.cz/index-en.php?pg
http://www.sinice.cz/index-en.php?pg
http://www.algaebase/


ambiental
terça Características ambientais de preferência e Métodos de coletas de

cianobacterias
manhã 

terça Ocorrência  de  Florações  no  Brasil  e  no  mundo  -  causas  e
consequências dos impactos.

tarde 

Quarta Cianotoxinas  - implicações e aplicações Manhã 
Quarta Cianobacterias e saúde pública Tarde 
Quinta Metodologia de coleta e Manhã 
Quinta Uso agricultável das cianobactérias Tarde 
Sexta seminários manhã
Sexta Seminários e ou principais índices de estudos ambientais aplicados à 

Cianobactérias.
tarde

Sexta Seminários 

temas sugeridos e aceitando outros
Quantificação e outras estimativas de Cyanobacterias
importância na manutenção e diversidade das Cyanobacterias
Distribuição geográfica das cianobactérias e impactos
Legislações ambientais aplicadas a recursos hídricos. 
legislação 
Principais usos biotecnológicos e econômicos - saneamento
Principais usos biotecnológicos e econômicos - saúde
Seminários e ou  Estudos de casos - - alunos

AVALIAÇÃO:
Será  consultado  o  aluno  para  escolha  do  processo  avaliativo,  podendo  ser  um  deles  ou  a
reunião de um conjunto de propostas 
Prova escrita
Prova discursiva fundamentado nos estudos dos temas apresentados na aula e nas publicações
indicadas.

Estudo de casos:
Atividade a ser desenvolvida  em dupla.  Deverá ser feito pelos  alunos.  Levantamento de no
mínimo 3 artigos nos últimos 5 anos que apresentem alguma relação ambiental de importância
multidisciplinar.  Deve ser importante para o tema do seminário a serem apresentados pelos
alunos

Seminários
Atividade pode ser desenvolvida em de forma individual ou dupla. Será efetuado por meio de
temas e normas fornecidas pelas professoras.
Levantamento em livros e artigos publicados nos últimos 10 anos, salvo os artigos clássicos.
Parte escrita e parte oral – entregar no dia da apresentação a parte escrita e no dia anterior até
as  22h  encaminhe  por  email  ina.nogueira@gmail.com (email  exclusivo  para  receber
documentos da disciplina) a parte oral em ppt e pdf.

mailto:ina.nogueira@gmail.com

