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EMENTA
Concei to e situação atual; espéci es de interesse para a aquicultura tropical ; carcinicultura marinha e de
água doce; piscicul tura marinha e interior; malacocultura; aquicultura e sus tentabil idade; monitoramen to
de vari áveis limnológic as em aquicul tura; Sistemas de cultivo de ani mais aquáticos ; nutrição e
alimentaç ão de animais aquáticos; Boas Práticas de Manejo em sistemas de cri aç ão de organismos
aquáticos ; Impac tos ambientais das ativi dades de aquicultura; sistemas integrados de aquicul tura

O BJETIVOS
Apresentar aos alunos as diretrizes para aquicultura

METODOLOGIA
Autlas teóricas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conteúdo Programático:
Introdução a aquicultura A produção de animais aquáticos como alternativa zootécnica - História e evolução da aquicultura no
Brasil e no mundo.
Zoologia de animais aquáticos – Anatomo-fisiologia de crustáceos, moluscos e peixes - Espécies de interesse para o cultivo;
O ecossistema aquático – Águas marinhas e continentais - Características físicas e químicas da água - Hidrobiologia - A vida na
água.
Planejamento em aquicultura – Instalações e sistemas de cultivo: viveiros, tanques-rede, raceways, recirculação. Infra-estrutura de
apoio à produção.
Produção de sementes, pós-larvas e alevinos - Reprodução Natural e Induzida – Larvicultura - Manejo da produção de formas
jovens.
Incrementando a produção – Nutrição e alimentação de animais aquáticos - produção comercial de organismos aquáticos.
Medicina e sanidade de animais aquáticos - Monitoramento e controle da qualidade da água - Predadores e competidores Doenças dos animais aquáticos - Medidas profiláticas e preventivas.
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