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II – Ementa 

 

Noções fundamentais no estudo da economia pesqueira. Procura, oferta e formação de 

preço. Aplicação do conceito de oferta e procura à atividade pesqueira. Teoria do 

consumidor. Teoria da produção dos custos. Modelo da concorrência. Noções de 

macroeconomia e de comércio internacional. Problemas gerais de crescimento e de 

comércio e desenvolvimento do setor primário da produção. 



 

III - Descrição do Conteúdo 

 

Unidade 01 - Noções fundamentais no estudo da economia pesqueira. Modelos 

econômicos e instrumentos de análise. Conceitos básicos. 

 

Unidade 02 - Procura, oferta e formação de preços. Estudo da procura: esquema e curva 

de procura. Estudo da oferta: esquema e curva de oferta. Formação de preços. 

Elasticidades. 

 

Unidade 03 - Aplicação dos conceitos de oferta, procura e formação de preços na 

atividade pesqueira. Procura e oferta de produtos pesqueiros: características especiais. 

Relações econômicas entre pesca e outras atividades econômicas. 

 

Unidade 04 - Teoria do consumidor. Enfoques clássico e moderno. Derivação da curva 

de procura. Efeito-preço, efeito-renda e efeito-substituição. Observações críticas à oferta 

do consumidor. 

 

Unidade 05 - Teoria da firma: o processo de produção na atividade. Conceitos de função 

de produção. Estudo das relações: fator-produtor, fator-fator e produto-produto. Custo 

de produção. Aplicação da função de produção e de custos nas atividades pesqueiras. 

 

Unidade 06 - Modelos de concorrência. Concorrência perfeita, imperfeita e problemas 

de equilíbrio. Como a produção pesqueira é afetada pelos diversos modelos de 

concorrência. Equilíbrio da firma e da indústria pesqueira. 

 

Unidade 07 - Noções de macroeconomia. Conceitos fundamentais. Participação da 

atividade pesqueira na formação dos agregados econômicos. 

 

Unidade 08 - Noções de comércio internacional. As relações econômicas externas. O 

funcionamento das economias. Noções sobre a balança de pagamentos. 

 

Unidade 09 - Problemas gerais de crescimento e desenvolvimento agropecuário: 

características, contribuições, fatores que influenciam o desenvolvimento da atividade 

pesqueira no Brasil. 
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