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8.9. NOÇÕES DE ELETRICIDADE E ELETRÔNICA EM EMBARCAÇÕES 

 

PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Noções de Eletricidade e Eletrônica em Embarcações 

Curso: Técnico em Náutica 

Série/Período: 2º semestre 

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

Docente Responsável: Paulo Ixtânio Leite Ferreira 

 
 

EMENTA 

 
Principais fontes de eletricidade. Conceitos de tensão, corrente (contínua e alternada), 
resistência, potência e energia elétrica seus símbolos e unidades. Instrumentos de medição 
das grandezas elétricas. Circuitos elétricos. Conceitos de geradores e baterias. Princípios de 
operação de Amplificadores Operacionais e configurações básicas (inversor, não inversor e 
comparador). Circuitos combinacionais (Portas lógicas). Princípios e aplicação de diodos 
retificadores. Transistores bipolar de junção (TBJ). Princípios de automação. 
 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
· Proporcionar ao aluno conhecimentos práticos de circuitos elétricos e eletrônicos 

básicos e circuitos de automação, seu funcionamento e suas aplicações em 
embarcações mercantes de acordo com o estabelecido na Convenção STCW/78, como 
emendada Manila 2010. 
 

Específicos 
 

· Conhecer e aplicar os fundamentos de eletricidade no convívio diário e na embarcação; 

· Identificar e diferenciar os componentes eletrônicos: resistores, diodos e transistor; 

· Identificar e diferenciar as configurações básicas de amplificadores operacionais; 

· Conhecer e aplicar as portas lógicas; 

· Conhecer os conceitos de automação; 

· Utilizar instrumentos de medição de grandezas elétricas. 
 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

Conceito das principais fontes de eletricidade 
· Hídrica; 
· Térmica; 
· Nuclear; 
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· Geotérmica; 
· Eólica; 
· Marés; 
· Fotovoltaica. 
 
Tensão, corrente e resistência elétrica  
· Conceitos de tensão, corrente e resistência elétrica; 
· Leis de Ohm; 
· Tensão e corrente alternada, parâmetros e valores típicos; 
· Efeitos da corrente elétrica no choque elétrico; 
· Medição das grandezas elétricas com multímetro. 
 
Potência e energia 
· Potência elétrica e sua unidade de medida; 
· Potência em corrente contínua e alternada, diferenciando potência ativa, aparente e 

reativa;  
 
Circuitos elétricos 
· Circuito elétrico em série, em paralelo e série – paralelo;  
· Problemas básicos de circuitos elétricos. 
 
Geradores 
· Princípio de funcionamento dos geradores; 
· Partida em geradores; e, 
· Sincronização e paralelismo de alternadores. 
 
Baterias 
· Principais tipos de bateria: chumbo-ácida e níquel-cádmo; 
· Principais cuidados no manuseio e armazenamento de baterias; 
· Densímetro para verificar carga de bateria. 

 
Unidade II - PRINCÍPIOS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL 
 

Amplificadores operacionais  
· Parâmetros e funcionamento do amplificador operacional ideal e simbologia;  
· Encapsulamento e pinagem de um AMPOP comercial (741); 
· Aplicação do AMOP nos circuitos inversor, não inversor e comparador; 
· Montagem e medição do AMPO como inversor e não inversor; 
 
Circuitos combinacionais 
· Conceito de circuitos combinacionais; 
· Portas e funções lógicas: E (AND), ou (OR), NÃO (NOT), NÃO-E (NAND), NÃO-OU (NOR) 

e OU-EXCLUSIVO (EX- OR) e Simbologia das funções lógicas. 
 
Diodos  
· Princípios dos semicondutores;  
· Funcionamento da junção PN;  
· Funcionamento do diodo retificador, seus terminais e simbologia;  
· Funcionamento de circuitos retificadores monofásicos: meia-onda e onda-completa em 

ponte; 
· Montagem e medição do retificador de onda completa. 
 
Transistores bipolar de junção (TBJ)  
· Funcionamento básico de um TBJ e simbologia; 
· Regiões de operação de um TBJ;  
· Principais especificações técnicas e codificações típicas de um TBJ; 
· Procedimentos de testes dos TBJ; 
· Montagem e medição do transistor como chave. 
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Unidade III – PRINCÍPIOS DE AUTOMAÇÃO 
 

Automação  
· Conceituação de automação, sistema de controle automático, sistema de comando e 

servomecanismo;  
· Definição dos principais elementos do controle automático (variável de entrada, 

comparador, controlador, sinal de controle, transdutor, elemento final de controle, variável 
manipulada, processo, perturbação, variável controlada, sensor, sinal de realimentação, 
“set point” e transmissor); 

· Tipos de acionamento das válvulas direcionais pneumáticas e hidráulicas; e válvulas de 
controle. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
· Visando promover a participação efetiva do aluno na construção do seu conhecimento, 

promoveremos oportunidades de problematização sobre aspectos da teoria da eletrônica 
analógica e digital e automação, voltados para situações do dia a dia do profissional. O 
estímulo à leitura e à interpretação de textos técnicos e não técnicos ligados à eletrônica 
analógica, digital e automação, como livros, artigos de jornais e revistas, será também 
proporcionado como forma de ampliar a fonte de informação de interesse da disciplina. 

· Aulas expositivas, com utilização de quadro branco e apoio de computadores e projetores 
multimídia. 

· Aulas práticas em laboratório, com utilização de instrumentos de medição, componentes 
eletrônicos e instrumentos de medição. 

· Exercícios, com apoio de ambiente virtual de aprendizagem (caso necessário). 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
· A aprovação na disciplina se dará de acordo com o Regulamento Didático dos cursos 

subsequentes do IFPB – Campus Avançado Cabedelo Centro. 

· Serão realizadas pelo menos duas avaliações teóricas e pelo menos uma avaliação 
prática, que compreenda a identificação de componentes eletroeletrônicos, montagem de 
circuitos, testes e medição das grandezas elétricas de um circuito elétrico funcional 
previamente projetado. 

· Um ambiente virtual de aprendizagem (ex: MultiSim) também poderá ser utilizado, para 
exercícios de reforço da aprendizagem ou para reposição eventual de aulas presenciais. 

 

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 Informática, com programas específicos; 
· Componentes eletrônicos e matriz de contatos do tipo protoboard; 
· Laboratório de Eletrônica, com equipamentos de medição (fonte de alimentação, 

multímetro e osciloscópio). 
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