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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Estabilidade 

Curso: Técnico em Pesca 

Série/Período: 2º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a.) Teóricas: 40 h.a. Práticas: 

Docente Responsável: Janaina Holanda 

 

EMENTA 

 Principais elementos usados nos estudos da estabilidade de embarcações e as 
principais informações sobre o manuseio de cargas. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Conhecer os aspectos gerais sobre estudos de estabilidade 
 

Específicos 
 

 Conhecer as principais dimensões lineares das embarcações; 

 Identificar as principais dimensões volumétricas das embarcações; 

 Conhecer os estudos sobre flutuabilidade; 

 Identificar os principais elementos dos estudos de estabilidade como centro de carena, 
centro de gravidade; 

 Compreender os princípios dos testes de balanço; 

 Aprender a distribuição de cargas em uma embarcação; 

 Conhecer as regras básicas sobre o equilíbrio das embarcações; 

 Conhecer as principais informações sobre estabilidade longitudinal e esforço 
estrutural. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Dimensões da embarcação 

 Dimensões lineares das embarcações; 

 Dimensões volumétricas das embarcações; 

 Deslocamento das embarcações; 
 
Unidade II – Equilíbrio da Embarcação 

 Flutuabilidade; 

 Estabilidade; 

 Centro de gravidade; 

 Centro de carena; 

 Estabilidade estática inicial; 

 Princípio de teste de balanço; 
 
Unidade III – Movimentação de Cargas 

 Movimento de cargas; 

 Principais técnicas de manuseio e estivagem de carga; 



 Mudança de posição do centro de gravidade; 

 Movimento do centro de gravidade; 

 Equilíbrio de embarcações; 

 Superfície livre; 

 Regras básicas; 

 Banda permanente; 

 Correção de banda permanente; 
 
Unidade IV - Esforços 

 Estabilidade longitudinal; 

 Trim e compasso; 

 Esforços estruturais; 

 Proteção da embarcação; 

 Esforços longitudinais. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Leitura e discussão de textos teóricos; 

 Fichamentos, resumos e resenhas de pequenos textos em sala; 

 Aulas expositivas e dialogadas. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 A avaliação será de forma contínua levando-se em consideração a assiduidade do 
aluno nos trabalhos propostos em sala de aula e nos exercícios escritos e provas de verificação 
da aprendizagem. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

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

       Apostilas referentes às temáticas contempladas no conteúdo programático 

       Materiais didáticos. 

       Data Show 

       Softwares específicos 

       Acervo da biblioteca referência da disciplina 
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