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EMENTA 

 Introdução à tecnologia do pescado. Composição química e valor nutritivo do pescado. 
Alterações Post Mortem do pescado. Microrganismos de importância para o pescado. 
Programas de qualidade aplicados ao processamento de pescado. Métodos de 
Avaliação da qualidade do pescado. Métodos de conservação do pescado: pelo frio, 
pelo sal, defumação, calor e fermentação. Princípios da elaboração de filetagem, 
postas e embutidos e outros derivados do pescado. Análises sensoriais de produtos 
de pescados. Normas e técnicas adequadas a embalagens e transporte de produtos 
e subprodutos de pescado. Armazenagem e controle de estoque. Inspeção sanitária 
governamental, transporte e comercialização do pescado. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Compreender a importância do pescado como nutriente e matéria-prima de produtos 
derivados, além de conhecer os fatores que podem contribuir para o aumento da 
velocidade de deterioração, assim como os principais programas de qualidade usados 
para controlar as características tanto da matéria-prima como do produto acabado e o 
conhecimento das técnicas de segurança alimentar durante o processamento de 
pescados com aplicação dos diferentes métodos de conservação. 

 
Específicos 

 

 Conhecer o valor nutritivo do pescado e a importância de sua ingestão como fonte 
de nutrientes essenciais ao bom desenvolvimento do organismo; 

 Conhecer a composição química do pescado e suas implicações para o 
processamento; 

 Identificar as alterações do Pescado Pós-Morte; 

 Conhecer os microrganismos que podem estar presentes no pescado podendo 
causar doenças ou deterioração nos produtos derivados; 

 Conhecer as Boas Práticas Pesqueiras; 

 Compreender o método de análise de perigos e pontos críticos de controle no 
processamento de pescado (HACCP/APPCC); 

 Identificar os principais métodos de conservação dos pescados: pelo frio, calor, Salga, 
Defumação, fermentação e uso de aditivos químicos; 

 Analisar sensorialmente os produtos elaborados; 

 Identificar os Tipos de aproveitamento do pescado 

 Conhecer as normas e técnicas adequadas a embalagens e transporte de produtos e 
subprodutos de pescado; 

 Identificar os fatores a serem observados para a escolha de uma embalagem, tipos de 
embalagem, contaminação de alimentos pela embalagem; 



 Conhecer os métodos de Armazenagem e Controle de estoque; 

 Identificar os Sistemas de controle de qualidade. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - Introdução à tecnologia do pescado 

 Conceito de tecnologia; 

 Conceito de pescado; 

 Definição de tecnologia do pescado e seus impactos na elaboração e conservação 
dos pescados e seus derivados; 

 
Unidade II - Composição química e valor nutritivo do pescado 

 Principais nutrientes existentes no pescado; 

 Funções de cada nutriente; 

 Pirâmide alimentar; 

 Vantagens do consumo do pescado; 
 
Unidade III - Microrganismos de importância para o pescado e alterações Post Mortem 

 Bactérias, Vírus e Parasitas; 

 Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs); 

 Fatores que afetam o desenvolvimento dos microrganismos; 

 Etapas do post mortem do pescado; 

 Características de qualidade do pescado. 
 
Unidade IV - Programas de qualidade e métodos de avaliação aplicados ao processamento de 

pescado. 

 Programa 5S; 

 Programa de Boas Práticas de Fabricação; 

 Sistema APPCC; 

 Principais análises físico –químicas realizadas em pescados e seus derivados; 

 Principais análises microbiológicas realizadas em pescados e seus derivados; 

 Principais análises sensoriais realizadas em pescados e seus derivados. 
 
Unidade V – Técnicas de conservação do Pescado 

 Salga; 

 Defumação; 

 Filetagem; 

 Embutidos; 

 Aproveitamento integral do Pescado; 

 Elaboração de Produtos de Valor Agregado. 
 

Unidade VI -  Destinação Final 

 Embalagens e sua utilização; 

 Armazenamento do Pescado; 

 Avaliação sensorial de produtos; 

 Noções sobre comercialização do pescado; 

 Inovações da Tecnologia do Pescado. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivo-dialogadas, leitura e discussão de textos, estudo dirigido, 
apresentação de vídeos e exercícios de fixação da aprendizagem. 

 Aulas práticas de beneficiamento 
 

 



AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Prova Discursiva; 

 Prova objetiva; 

 Seminários; 

 Atividades desenvolvidas em sala; 

 Relatórios de aula e visitas; 

 Haverá, ao final de cada módulo, exercício direcionado, exclusivamente, a suprir as 
competências que se demonstraram não assimiladas pelos discentes. Nesse 
mecanismo, a prova de reposição também obedecerá às carências identificadas para 
as competências desejadas. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes 
recursos didáticos: 

 

 Sala de aula, com quadro branco e projetor multimídia; 

 Laboratório de tecnologia do pescado; 

 Pescados. 
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