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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Navegação 

Curso: Técnico em Pesca 

Série/Período: 2º semestre 

Carga Horária: 67 horas (80 h.a.) Teóricas: 60 h.a. Práticas: 20 h.a. 

Docente Responsável: Janaina Holanda 

 

EMENTA 

 A presente disciplina versará sobre os princípios básicos da navegação costeira, 
estimada, eletrônica e astronômica nas diferentes áreas de navegação. Utilização 
prática das tábuas marés e tabelas de correntes marinhas, conhecimentos teóricos e 
práticos das cartas náuticas, sinais e balizamentos e instrumentos náuticos. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Promover os conhecimentos básicos da navegação de forma segura e objetiva, para 
o exercício da profissão como técnico em pesca. 

 
Específicos 

 

 Identificar as modalidades de navegação e suas características; 

 Conhecer   os   principais  sistemas de  coordenadas utilizadas para 
localização geográfica de uma embarcação; 

 Conhecer as principais linhas, pontos e planos do globo terrestre; 

 Conhecer os principais planos da esfera celeste; 

 Saber as noções básicas de navegações costeira, estimada, eletrônica e astronômica; 

 Saber definir RIPEAM e as principais regras de governo; 

 Ler e interpretar tábuas de marés, listas de auxílio/rádio, aviso aos navegantes, e 
outras publicações náuticas de auxílio à navegação marítima; 

 Identificar e caracterizar as funções dos instrumentos de navegação marítima; 

 Interpretar cartas náuticas; 

 Saber realizar um deslocamento através da carta náutica. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - Conhecimentos iniciais 

 Definição, terminologias básicas, dimensões e estruturas de uma embarcação; 

 Latitude e Longitude; 

 Paralelos e meridianos; 

 Direção (Rumo, Proa e Marcação); 

 Unidades usadas em navegação Linhas Ortodrômica e Loxodrômica; 

 Conhecimentos Básicos para a execução da navegação. 
 
Unidade II - Publicações Náuticas 

 Roteiro; 

 Catálogo de Cartas e Publicações; 



 Carta 12.000; 

 Tábua de Marés; 

 Lista de Faróis; 

 Lista de Auxílios-Rádio; 

 Almanaque Náutico; 

 Tábuas e Tabelas de Auxílio à Navegação; 

 RIPEAM; 

 Avisos aos Navegantes. 
 
Unidade III - Execução de deslocamento em carta náutica 

 Definição, projeção Mercator, leitura, divisão, escala, orientação, edição, e 
informações oferecidas pelas cartas náuticas; 

 Conversões de direções; 

 Ponto, distância, direção na carta Mercator; 

 Linhas de posição (LDP); 

 Posição no mar e sua obtenção (posição estimada, navegação costeira, processos de 
obtenção de posição). 

 
Unidade IV - Astronomia náutica. 

 A Terra, seus movimentos e a esfera celeste; 

 Sistema de coordenadas; 

 Coordenadas geográficas, equatoriais e horizontais; 

 Medidas de tempo; 

 Tempo verdadeiro, tempo médio e hora legal. A hora e a longitude. Conversões de 
tempo; 

 Instrumentos para navegação astronômica. 
 
Unidade V - Navegação eletrônica 

 Os principais componentes (espacial, controle e recepção); 

 Equipamentos eletrônicos de auxílio à navegação radar, radigoniômetro, ecosonda, 
sonar, piloto automático. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivo-dialogadas e sempre que possível contendo exemplos práticos; 

 Aulas utilizando recursos audiovisuais e explorando ao máximo imagens; 

 Estudos dirigidos, leitura e discussão de textos complementares, apresentação de 

vídeos e exercícios de fixação da aprendizagem; 

 Aulas práticas utilizando instrumentos de embarcações; 

 Apresentação de seminários e, sempre que possível, palestras com profissionais da 
área náutica; 

 Aula prática em embarcações; 

 Aula prática de nós, voltas e amarrações 

 Disponibilização de material bibliográfico em meio digital. 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

     A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a 
aprendizagem do aluno por meio de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 
  

 Avaliação contínua dos conteúdos discutidos; 

 Avaliação contínua da participação dos alunos nas discussões e atividades propostas, 
tais como: estudo dirigido, seminários, pesquisas etc; 

 Relatórios das aulas práticas. 
 



 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

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

 Quadro branco, marcador e apagador para quadro branco; 

 Computador e data show, vídeos técnicos e auxiliares e instrumentos de navegação e 
cartas náuticas; Utilização de textos, exercícios, quadros e tabelas impressos; 

 Embarcações de pequeno e médio porte (ex: Kalifa e Boreal). 

 Cabos para as aulas de nós, voltas e amarrações 
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