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II – Ementa 

 

Aspectos gerais sobre o progresso da Ciência Pesqueira no Mundo e no Brasil quanto 

aos conhecimentos sobre o meio ambiente marinho e de água doce, os recursos 

pesqueiros, os sistemas de exploração, as medidas de conservação dos ecossistemas 

aquáticos, a dinâmica das pescarias, os sistemas de cultivo das principais espécies de 

peixes, moluscos e crustáceos, as tecnologias empregadas no processamento do pescado 

e a biotecnologia de recursos aquáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – Descrição do Conteúdo 

1. Ciência pesqueira: aspectos históricos e atuais no Mundo e no Brasil. 

 

2. Recursos pesqueiros marinhos e estuarinos no Mundo e no Brasil: caracterização do 

ambiente marinho e estuarino, principais recursos explotados, bioecologia, dinâmica 

das pescarias, estruturas portuárias e administração e legislação pesqueira. 

 

3. Recursos pesqueiros de água doce no Mundo e no Brasil: caracterização do ambiente 

dulcícola, principais recursos explotados, bioecologia, dinâmica das pescarias e 

gestão pesqueira. 

 

4. Aquicultura no Mundo e no Brasil: aspectos históricos e atuais, principais espécies 

cultivadas, sistemas de produção, administração e legislação aquícola. 

 

5. Tecnologia do pescado: aspectos gerais do pescado, métodos de conservação, 

embalagens, aproveitamento de subprodutos, higiene e controle de qualidade e 

legislação do pescado. 

 

6. Biotecnologia de recursos aquáticos: definições e importância na área da Ciência 

Pesqueira. 
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