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Ementa: 

Estudo dos problemas biológicos, econômicos, sociais, legais e políticos 

relacionados a administração dos sistemas de pesca industrial e 

artesanal, nos âmbitos nacional e internacional. Legislação pesqueira e 

medidas regulatórias.  

Condições para o desembarque de pescados distintos, áreas de atracação, 

área de abastecimento para as embarcações (combustível, rancho, água, 

gelo); fábrica de gelo, específicos de transporte, lavagem, classificação, 

inspeção e pesagem dos pescados, área de recepção de pescado, área 

para beneficiamento de pescado, área para recebimento e 

comercialização de pescado no atacado, áreas destinadas a 

estacionamentos de veículos, equipamento de higienização (linhas de 

processamento, "lavador" de caixas plásticas para acondicionamento de 

pescado e para o interior do baú dos caminhões); equipamento de 

segurança; sistema emergencial de energia (gerador); câmaras 

modulares de resfriamento (0oC) e frigorífica (- 25oC); tratamento de 

resíduos (líquidos e sólidos); armazenagem de material para 

desembarque (tabuleiros); fases operacionais e fluxogramas operacionais 

de produção de pescado e seus derivados comestíveis e não comestíveis; 

elaboração de layout de entreposto de pescado. 
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