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II – Ementa 

 

Analisar os principais aspectos no planejamento de investigações pesqueiras. Relatar os 

principais métodos de informações pesqueiras. Classificar e caracterizar os principais 

tipos de barcos, dimensionamento e confecção de artes de pesca, e mostrar os principais 

métodos de localização e atração de cardumes. 



 

III - Descrição do Conteúdo 

 

Unidade 01- Planificação de investigações e expedições pesqueiras: generalidades sobre 

os diversos materiais usados na confecção de artes de pesca. Tipos de operações 

pesqueiras, registros e informações de pesca. Principias materiais usados na confecção 

de artes e embarcações pesqueiras. Noções; definições, classsificações, propriedades 

diversas e terminologia dos materiais usados na confecção de artes e embarcações 

pesqueiras; Titulação dos téxteis. Principais sistemas (TEX, DENIE, INGLES); 

Relações entre tensões e deformações dos diversos materiais usados na confecção de 

artes pesqueiras; Cálculos para dimensionamentos de cabos nos mais variados tipos de 

materiais usados na sua confecção; Generalidades sobre cabos metálicos e mistos: 

principais tipos e propriedades inerentes. Cálculos de carga de ruptura de cabos 

utilizados na pesca; Generalidades sobre a aplicação de cabos na confecção de artes 

pesqueiras e também na movimentação de cargas a bordo. 

 

Unidade 02- Coleta de informações de pesca; melhoria nas embarcações pesqueiras. 

Confeccionar e conhecer formulários, questionários, mapas de bordo, livro de hitácora, 

corte de pesca. Necessidade de se adaptar os diversos tipos de embarcações pesqueiras 

aos problemas locais; Uso de materiais alternativos nas embarcações pesqueiras 

(ferrocimento); Aplicação de técnicas modernas na construção, uso e preservação de 

embarcações pesqueiras (putrefação seca, ação perfuradora de animais aquáticos, 

incrustação no casco, limpeza e proteção). Noções sobre sistema de propulsão em 

função das exigências de trabalho de embarcação pesqueira. 

 

Unidade 03- Embarcações de pesca. Principais tipos e características. Outros materiais 

aplicados nas diversas atividades pesqueiras (seleção, aplicação e manutenção). 

 

Unidade 04- Características e classificação dos têxteis empregados na pesca. 

Propriedades: resistência, densidade, elasticidades, classificação: natural, sintética, 

titulação, sistemas de numeração. 

 

Unidade 05- Métodos e artes de pesca. Classificação e confecção de artes de pesca; 

tipos e características das artes da pesca; Planejamento, dimensão e confecção de artes 

de pesca. 

 

Unidade 06- Generalidades sobre localização de cardumes. Observações da superfície 

do mar, eco-sonda e sonar; aviões e helicópteros. Principais métodos de atração de 

cardumes. Utilização de luz, atratores e iscas para localização de cardumes. Noções 

sobre disposição e arranjo (layout) de instalações portuárias pesqueiras. 
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