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EMENTA 

 Ecologia das comunidades bentônicas nas regiões entre marés, plataforma continental, zona 

profunda, estuários e recifes de corais;  

 Relações tróficas entre os grupos, relações com o substrato e estratégias reprodutivas de 

organismos bentônicos;  

 Biodiversidade e biogeografia. 

OBJETIVOS 

 Proporcionar ao aluno de Oceanografia conhecimentos sobre a ecologia de comunidades 

bentônicas, com foco em invertebrados marinhos;  

 Os alunos terão uma boa compreensão sobre fatores estruturantes de ecossistemas costeiros e 

oceânicos, sua importância ecológica, econômica e principais ameaças;  

 Consolidar conceitos de ecologia de comunidades bentônicas e sua relação com o substrato; 

Conhecer os principais ecossistemas marinhos costeiros e em margens continentais;  

 Aplicar os conhecimentos teóricos em estudos práticos de comunidades bentônicas costeiras. 

ATIVIDADES 

 Aulas teóricas com eventuais discussões de Textos. 

 Aulas práticas em campo para observação de ecossistemas costeiros (praias, estuários, costões 

rochosos). 

 Trabalhos (estudo de caso) e aulas de campo para coleta e observação de organismos in vivo, 

tratamento de amostras, análise de dados e produção de trabalhos e outros produtos acadêmicos. 
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