
Estrutura do Laboratório de Oceanografia Biológica

Localização

Bloco E2

Salas 107 e 108

Cursos Atendidos

- Ciências Biológicas

- Engenharia Ambiental

- Oceanografia

- Mestrado e Doutorado

em Ciência e Tecnologia

Ambiental



1. Avaliação, dinâmica e impactos gerados 

pelas pescarias profundas;

2. Diversidade da fauna bento-pelágica nas 

margens continentais e áreas profundas do 

Atlântico Sul;

3. Ecologia de cefalópodes;

4. Ecologia bentônica;

5. Dinâmica populacional e avaliação de 

recursos bentônicos e demersais;

6. Dinâmica populacional, avaliação, manejo e 

conservação de recursos pesqueiros 

marinhos pelágicos;

7. Ecologia e biologia de peixes pelágicos e 

demersais;

8. Ictiofauna e ictioplâncton como indicadores 

de impacto ambiental;

9. Avaliação ambiental e gestão de recursos 
hídricos.



Possui graduação em Oceanologia pela Universidade Federal do Rio Grande

(1986), mestrado em Oceanografia Biológica pela Universidade Federal do Rio

Grande (1990) e doutorado em Biology - Dalhousie University (1995). Atualmente é

professor/pesquisador da Universidade do Vale do Itajaí. Tem experiência na área

de Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, com ênfase em Avaliação de

Estoques Pesqueiros Marinhos, atuando principalmente nos seguintes temas:

biologia e ecologia de Cephalopoda, diversidade e ecologia do mar profundo e

pesca profunda.

Jose Angel Alvarez Perez

Paulo Ricardo Pezzuto

Possui graduação em Oceanologia pela Fundação Universidade Federal do Rio

Grande (1991), mestrado em Oceanografia Biológica pela Fundação Universidade

Federal do Rio Grande (1993), doutorado em Zoologia pela Universidade Federal

do Paraná (2001) e especialização em Gerência de Projetos pela Universidade do

Vale do Itajaí (2011). Desde 1994 é professor/pesquisador da Universidade do Vale

do Itajaí atuando junto aos cursos de graduação em Oceanografia e de Mestrado e

Doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Tem experiência nas áreas de

Oceanografia Biológica e Recursos Pesqueiros Marinhos, atuando principalmente

nos seguintes temas: ecologia e biologia populacional de invertebrados bentônicos,

avaliação de estoques, estatística pesqueira, dinâmica da pesca e manejo

pesqueiro em ambientes costeiros, de plataforma continental e de talude.



Paulo Ricardo Schwingel

Possui graduação em Oceanologia pela Fundação Universidade Federal do

Rio Grande (1986), mestrado em Oceanografia Biológica pela Fundação

Universidade Federal do Rio Grande (1991) e doutorado em Ciências Naturais

pela Universität Hamburg - Alemanha (1998). Atualmente é

professor/pesquisador da Universidade do Vale do Itajaí nos cursos de

graduação de Engenharia Ambiental e Oceanografia; e no Mestrado e

Doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Atua nas áreas de dinâmica

populacional, manejo e conservação de recursos pesqueiros marinhos;

ictiologia (elasmobrânquios e teleósteos) e recursos hídricos (monitoramento e

qualidade ambiental de rios e estuários).


