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EMENTA 

 Aquicultura no Brasil e em diversos países.  

 Métodos e técnicas de produção racional de organismos aquáticos nativos ou exóticos e sua 

importância na produção de alimento em ambientes naturais e artificiais.  

 Introdução a maricultura. 

 Classificação dos sistemas de cultivo.  

 Aspectos biológicos, econômicos e sociais.  

 Qualidade da água.  

 Sistemas de circuito fechado.  

 Alimentação artificial e natural.  

 Cultivo de macroalgas, moluscos, crustáceos e peixes.  

 Práticas de cultivo e Administração de cultivo.  

 Legislação e sustentabilidade.  

OBJETIVOS 

 Implantar cultivos de diferentes organismos aquáticos, envolvendo todas as etapas, desde a 

escolha da espécie, do local de cultivo, obtenção de formas jovens, alimentação e manutenção dos 

organismos cultivados, principais problemas, processamento do pescado, até a colocação do 

produto no mercado. 

 Determinar os fatores físico-químicos e biológicos que influenciam o cultivo destas espécies 

 Avaliar os principais impactos causados pelo cultivo 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução 

 Aquicultura no mundo e no Brasil 

 Sistemas de Informações Geográficas (SIG) aplicados à aquicultura. 

 Capacidade suporte nos cultivos 

 Qualidade de água e escolha de áreas de cultivo. 

 Cultivo de mexilhões, ostras, vieiras no Brasil e no mundo. 

 Cultivo de micro e macroalgas. 

 Cultivo de camarões. 

 Problemas causados pela carcinicultura. 

 Principais doenças nos camarões. 

 Cultivo de peixes de água doce, estuarinos e marinhos 

 Cultivo de tartarugas, jacarés, polvos, Artemia, copépodos, ostras perlíferas, ranicultura.  

 Processamento dos produtos aquícolas  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E NATURAIS – CCHN 
DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E ECOLOGIA – DOC 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

CURSO: OCEANOGRAFIA  HABILITAÇÃO: BACHARELADO 

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL: OCEANOGRAFIA E ECOLOGIA 

DISCIPLINA: : AQUICULTURA 

CÓDIGO: ERN 04396 
 
PRÉ-REQUISITO:  

 

- Comunidades Bentônicas 
SEMESTRE: Não Definido (Optativa) 

CRÉDITOS: 04 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 75 h 

C.H. TEÓRICA: 45 h C.H. EXERCÍCIOS: 00 h C.H. LABORATÓRIO: 30 h 

 

Digitalizado de acordo com o Projeto Pedagógico de 2007  
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico: http://www.oceanografia.ufes.br/ 
 
E-Mail: doc.ufes@gmail.com       E-Mail: colegiadoecoceano@gmail.com      TEL: 4009.2877/2500 

 
 

 Certificações 

 Legislação 

 Impactos positivos e negativos decorrentes da aqüicultura.  

AULAS DE CAMPO: 

 Cultivo de ostras e mexilhões na Praia do Coqueiro, Anchieta, ES 

 Montagem do cultivo 

 Biometria de bivalves, incrustantes e seu controle. 

 Análise da água de cultivo 

 Utilização de equipamentos de rotina para avaliação de alguns fatores abióticos da água do mar 

(salinidade, temperatura, oxigênio), bem como clorofila e matéria orgânica na água. 

ATIVIDADES 

 Aulas teóricas, com discussões de textos relacionados à maricultura; 

 Aulas práticas: anatomia interna e externa e fisiologia de camarões, ostras e mexilhões, reprodução 

de ostras em laboratório. 

 Aulas de campo: 1- cultivo de ostras e mexilhões na Praia do Coqueiro, Anchieta, ES: montagem do 

cultivo, biometria, incrustantes, análise da água de cultivo: utilizar equipamentos de rotina para 

avaliação de alguns fatores abióticos da água do mar (salinidade, temperatura, oxigênio), bem como 

clorofila e matéria orgânica na água. 

 Cultivo de camarões marinhos: visita a fazendas de camarões no norte do estado para aprender as 

técnicas de montagem de estruturas de cultivo, produção de pós-larvas em laboratório, aspectos da 

comercialização. 

AVALIAÇÕES E PESOS 

 Primeira prova escrita: valerá de zero a 70,0 

 Seminário individual: valerá de zero a 7,0  

 Dois Relatórios de campo: valerão de zero a 3,0 (cada) 
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