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8.14. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 

CONVÉS 

 

PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Manutenção de Máquinas e Equipamentos de Convés 

Curso: Técnico em Náutica 

Série/Período: 2º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a.) Teóricas: 30 h.a. Práticas: 10 h.a. 

Docente Responsável: Alexandre Ribeiro Andrade 

 

EMENTA 

 
Máquinas de suspender e de amarração. Acessórios fixos e de aberturas de convés. 
Equipamentos de movimentação de pesos.  Mastreação.  Poleames e aparelhos de laborar.  
Arranjos para reboque de emergência.  Peação de cargas.  Porões de carga.  Conveses, 
tubulações e acessórios, corrosão e conservação de embarcações. Ferramentas e 
instrumentos de manutenção eletromecânica. Trocadores de calor, bombas hidráulicas, 
compressores, grupo destilador, purificadores e clarificadores, separadores de água e óleo. 
Sistemas hidróforos.   
 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
· Realizar inspeções e de manutenção das máquinas e dos equipamentos de convés, de 

forma a contribuir para operações seguras, de acordo com a Convenção SOLAS e a 
Convenção STCW-78, como emendada Manila 2010. 

 
 

Específicos 
 

· Apresentar os conceitos e procedimentos de manutenção preventiva direcionada as 

máquinas e ao convés das embarcações; 

· Mostrar o procedimento de utilização dos equipamentos, máquinas e acessórios de 
convés. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I - MÁQUINAS DE SUSPENDER E DE AMARRAÇÃO  

· Explicar como deve ser feito o teste de funcionamento do molinete; 

· Verificar as condições da força motriz, da coroa de barbotin, do freio, do mordente e da 
boça;  

· Citar as inspeções visuais que devem ser feitas nas amarras da embarcação, bem como a 
identificação dos quartéis; 

· Citar a verificação que deve ser feita com relação ao sistema de água de limpeza das 



83 

 

amarras nos escovéns;  

· Explicar como deve ser feito o teste do cabrestante e do guincho de amarração;  

· Citar os tipos de força motriz que podem ser usadas e como pode ser comprovada as boas 
condições do freio. 

 

Acessórios fixos e aberturas de convés  

· Citar como deve ser feita a inspeção dos cabeços de amarração; 
· Explicar como deve ser feita a inspeção das buzinas e tamancas e dos rodetes; 
· Citar o tipo de manutenção que deve ser feito nos rodetes; 
· Relacionar as inspeções que devem ser feitas nas escadas de portaló e de quebra-peito; 
· Citar a manutenção necessária para o correto funcionamento das escadas de portaló; 
· Citar como deve ser feita a verificação de estanqueidade de portas estanques, vigias e 

janelas; 
· Citar os procedimentos usados na inspeção e manutenção de escotilhas e escotilhões, 

destacando o índice de corrosão nas tampas, braçolas e contra-braçolas;  
· Explicar os procedimentos que devem ser usados para inspecionar as rampas de 

desembarques dos navios Ro-Ro. 
 

UNIDADE II -EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESOS 
· Citar os procedimentos que devem ser usados para inspeção e realização da manutenção 

dos paus de cargas, guindastes de carga e porteineres existentes a bordo, de acordo com 
as instruções dos fabricantes;  

· Explicar como deve ser feita a manutenção do guindaste de embarque de pessoal, 
considerando as instruções do fabricante. 

 
Mastreação 
· Citar as inspeções que devem ser feitas para verificação do estado de conservação dos 

mastros da embarcação, destacando as condições dos seus componentes; e,  

· Citar as manutenções nos diversos tipos de mastreação da embarcação, destacando o 
período em  devem ser realizadas. 

 
Poleames e aparelhos de laborar  
· Relacionar os procedimentos que devem ser usados para manter conservados os poleames 

de laborar, destacando os moitões, cadernais, patescas, catarinas, etc.; 

· Citar as inspeções periódicas que devem ser feitas nos aparelhos de laborar para 
verificação das condições operacionais, tais como: teques, talhas, estralheiras, etc.; e, 

· Citar os tipos de inspeção e manutenção que devem ser efetuados nos principais tipos de 
talhas patentes usadas a bordo. 

 

UNIDADE III - ARRANJOS PARA REBOQUE DE EMERGÊNCIA  
· Verificar as condições de operação do sistema para reboque em situação de emergência, 

citando a manutenção que deve ser efetuada nos componentes desse sistema;  

· Citar a inspeção e manutenção que deve ser feita nos cabos de reboques de emergência 
em caso de incêndio, que são mantidos no costado dos navios-tanques durante as 
operações. 

     

Peação de cargas 

· Citar por que é necessário fazer a peação da carga;  

· Explicar a razão pela qual é necessário conferir a quantidade dos materiais soltos utilizados 
nas operações de carga geral; e, 

· Explicar por que é necessário conferir os materiais de peação que foram usados nas 
operações com contêineres e com veículos. 

 
UNIDADE IV - LIMPEZAS DOS PORÕES DE CARGA  
· Explicar por que é necessário efetuar a limpeza dos porões depois da operação de 

descarga de carga geral; 
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· Citar os tipos de limpeza que podem ser utilizadas nos porões porões depois da operação 
de descarga de carga geral. 

 
Conveses, tubulações e acessórios 
· Explicar o processo da corrosão em metais, e como prevenir ou atenuar os efeitos da 

corrosão no convés da embarcação. 

· Citar as inspeções que devem ser feitas para verificação dos índices de corrosão nos 
chapeamentos, nas tubulações e nos acessórios associados que existem nos conveses da 
embarcação;  

· Explicar os tipos de tratamento que devem ser utilizados na conservação dos 
chapeamentos, das tubulações e dos acessórios. 

 
UNIDADE V - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AUXILIARES NAVAIS  
· Conceituar os tipos de manutenção dando ênfase a manutenção em máquinas auxiliares 

das embarcações, como trocadores de calor, bombas hidráulicas, compressores, grupo 
destilador, purificadores e clarificadores, separadores de água e óleo e sistemas hidróforos; 

· Explicar o princípio de funcionamentos das ferramentas e instrumentos utilizados na 
manutenção industrial das embarcações. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

· Aulas expositivas e dialogadas; 

· Leitura e discussão de textos teóricos; 

· Fichamentos, resumos e resenhas de pequenos textos em sala; 

· Aulas práticas. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a 
aprendizagem do aluno e a prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos 
e critérios abaixo descritos: 
 

· Exercícios propostos, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades 
cognitivas, atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. 

· Esses exercícios serão alguns trabalhados em grupos e outros individuais, onde os 
alunos terão como fonte de pesquisa, dentre outras, o material fornecido pelo professor e 
livros técnicos 

· Avaliação de aprendizagem, contemplando questões discursivas, abertas e de múltipla 
escolha, que o aluno deve fazer individualmente. 

· Participação em sala de aula e a assiduidade do aluno durante o curso. 

· Relatório das aulas práticas 

· A avaliação servirá tanto para o diagnóstico da aprendizagem de cada aluno quanto para 
o redirecionamento do planejamento do docente quando o processo não estiver se 
dando a contento. 

 

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 matemáticos e Objetos de aprendizagem construídos com recursos 
computacionais 

· Acervo da biblioteca referência da disciplina 
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