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SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE DE VELEIRO  

 [01] Trata-se a presente patente de invenção, de um sistema de 

impulsão e estabilidade de veleiro, pertencente ao setor náutico, 

particularmente trata-se de um sistema que através de um dispositivo 

desenvolvido para este fim, ampliará substancialmente a performance de 

embarcações a vela monocasco e multicasco, o qual será utilizado no aumento 

da velocidade final das embarcações a vela hoje existentes e em projetos 

novos, fazendo com que a embarcação reduza seu deslocamento leve e 

dinâmico, assim gerando maior velocidade e conforto ao navegar. 

ESTADO DA TÉCNICA 

[02] Através dos séculos a navegação à vela sempre lidou com as 

questões de estabilidade gerando mais lastro e peso baixo (junto ao fundo ou 

na quilha) a fim de sustentar esforços de seu plano velico. 

[03] Com o passar dos anos os veleiros foram evoluindo para quilhas 

cada vez mais profundas e com pesos com corpos hidrodinâmicos na forma de 

bulbos. Paralelamente também foram utilizados tanques de lastro de água 

salgada, tanques de lastro de água doce e mais recentemente, nas embarcações 

da última década, optou-se por quilhas rebatíveis/basculantes com bulbos nas 

extremidades (projetos da VOLVO OCEAN RACE - 

http://www.volvooceanrace.com/en/boat.html). 

 [04] Existem no mercado alguns tipos de veleiros, entre os quais 

alguns serão descritos abaixo. 

 [05] Veleiro com quilha de aço fundido ou lastro de chumbo: 

- É o tipo de veleiro mais convencional, fabricados em sua grande maioria em 

série, mais consumidos no mercado;  

- Consiste de um casco com dois apêndices principais: um apêndice é a 

quilha, que se prolonga para baixo dotada de lastro de ferro fundido ou 
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chumbo e outro apêndice é o leme (normalmente apenas um leme central);  

- A quilha de perfil hidrodinâmico simétrico em relação à linha de centro da 

embarcação, ao navegar, faz a sustentação lateral para que a embarcação não 

decaia com a pressão lateral das velas. Da mesma forma, para compensar o 

momento de emborcamento da embarcação à referida quilha é preenchida 

internamente ou fabricada com aço fundido ou chumbo gerando lastro e 

aumentando a Altura Metacêntrica; 

- O uso de chumbo é mais eficiente, pois propicia pesos maiores para o 

mesmo volume de quilha ou mesmo a possibilidade de redução da secção da 

quilha devido a sua maior densidade; e  

- Estes barcos em sua maioria tem apenas um leme nos projetos 

convencionais.  

- Para ajudar a trazer a embarcação para a vertical ou prumo, a tripulação 

normalmente se posiciona sentada a barlavento, usando o peso das pessoas, 

gerando um momento em relação ao centro de carena da embarcação. 

 [06] Este tipo de veleiro apresenta alguns inconvenientes como: 

- Sua construção é simples, mas sua performance está muito abaixo daquilo 

que se poderia configurar como eficiente nos dias de hoje; 

- A quilha precisa ser pesada a fim de gerar uma altura metacêntrica razoável 

reduzindo assim o ângulo de inclinação do barco. Este peso provoca maior 

resistência hidrodinâmica ao casco que reduz a eficiência do sistema;  

- Quando navegando com vento fraco, todo aquele peso agregado na quilha 

afunda mais o casco, gera mais superfície molhada nas obras vivas e não 

serve para absolutamente nada pois o vento fraco não aderna a embarcação.  

Este peso que reduz a velocidade e resposta do barco em vento fraco, muitas 

vezes leva ao comandante ligar o motor do veleiro, baixar as velas e seguir 

sem velejar;  
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- As quilhas profundas tem grande superfície molhada (precisa-se de volume 

interno para encher com lastro) o que gera atrito com maior redução de 

velocidade;  

- O casco também afunda com o peso da quilha em seu bojo, também 

ampliando a superfície molhada e segurando a embarcação reduzindo 

performance; 

- Quando a embarcação começa a adernar, o perfil hidrodinâmico da quilha 

convencional começa a trabalhar fora da perpendicular do plano de linha 

d‟água fazendo com que sua eficiência de sustentação lateral reduza 

substancialmente, assim o barco decai no vento e gera vórtices na água, 

vórtices estes que dissipam energia reduzindo a velocidade do barco; 

- Quando a embarcação se aproxima de um porto, enseada ou marina, a 

profundidade da quilha atrapalha a chegada ampliando o calado da 

embarcação em três ou mais vezes o calado do casco. Assim muitos portos 

não podem ser visitados assim como os comandantes por não se aproximarem 

dos referidos portos não gozam de abrigo em condições climáticas adversas; 

- Outro problema da quilha convencional é que seu perfil hidrodinâmico é 

simétrico à linha de centro. Não tem como ser diferente, pois ela é utilizada 

para dar sustentação lateral com o vento soprando por boreste (barlavento de 

boreste) ou soprando de bombordo (barlavento de bombordo), desta forma ela 

somente gera sustentação lateral para equilibrar as forças laterais do plano 

velico, se a embarcação navegar em ângulo de ataque em relação às aguas 

(obliquamente em relação ao mar). Assim o casco de um veleiro de quilha 

fixa não navega de forma linear com as linhas de fluxo do mar; 

- Faz-se necessário certo ângulo de ataque do casco e da quilha em relação ao 

mar. O casco de veleiro sendo também simétrico, não tem suas linhas de água 

devidamente alinhadas com o fluxo da água do mar, gerando mais 

Petição 870200029729, de 05/03/2020, pág. 19/44



4/21 

 

turbulência, principalmente na popa; 

- Quando o barco aderna, no sistema de quilha fixa e leme central, o centro 

vetorial de todas as forças aerodinâmicas das velas que promovem a 

propulsão do casco (somatória de todas as forças que empurram o veleiro para 

frente) e o centro de resistência hidrodinâmica do casco (somatória de todas 

as forças que seguram o veleiro para que este não amplie sua velocidade), 

estão bem defasadas em relação à linha de centro da embarcação. Assim, o 

centro de pressões das velas com direção da componente para vante está 

posicionado para sota-vento. Por outro lado o centro de resistência 

hidrodinâmica do casco está defasado para barlavento devido à inclinação do 

casco e a grande resistência da quilha. Quanto mais forte é o vento, mais a 

embarcação aderna, ampliando a distancia transversal entre estas forças, 

fazendo que surja um momento (binário) buscando levar a proa da 

embarcação para o rumo do vento, contra o vento (entrar no vento); 

- Para contrabalançar esta tendência, que surge com o aumento da força do 

vento e inclinação do barco, o leme posicionado na linha de centro, precisa 

ser virado com ângulo acentuado gerando maior resistência ao movimento da 

embarcação e reduzindo sua velocidade; e 

- Estando à embarcação adernada pelo vento, o leme precisa ser utilizado o 

tempo todo e como o mesmo não tem seu eixo perpendicular ao plano de 

linha da agua o desempenho do leme é extremamente sofrível tirando 

velocidade do barco. 

 [07] Veleiros com quilhas de aço fundido ou lastro de chumbo 

com dois lemes: 

- Na ultima década, os veleiros com sistema de lastro conforme indicado 

acima, foram aos poucos reduzindo outros pesos (redução de peso estrutural 

de casco, peso de mastros e velas) a fim de, mesmo com o grande peso da 
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quilha, ainda assim navegarem em velocidades maiores; 

- Os dois lemes na popa são mais eficientes com a embarcação adernada do 

que apenas um leme central. Praticamente todos os barcos modernos (últimos 

dez anos) passaram a adotar uma quilha clássica em ferro fundido ou chumbo 

com a instalação de dois lemes; 

- Logo que a embarcação inclina alguns graus, o leme de sota-vento (bordo de 

saída do vento) se posiciona de forma que sua madre (eixo de atuação) fica 

perpendicular ao plano de linha d‟água (muito maior eficiência) naquela 

condição; e 

- O leme de barlavento (bordo de entrada do vento), quando 

convenientemente posicionado pelo projetista, sai da água eliminando assim 

sua resistência de forma, resistência de atrito e drag. 

[08] Este tipo de veleiro ainda apresenta vários inconvenientes 

relatados que no caso anterior. A única e boa vantagem é de que um leme 

(aquele de barlavento) pela inclinação do barco é levantado da água (retirando 

sua superfície molhada e drag) do processo de deslocamento da embarcação, 

enquanto o leme que efetivamente está submerso (sota-vento) apresenta seu 

eixo (madre do leme) vertical ao plano de flutuação e assim garante maior 

eficiência. 

 [09] Veleiros com quilha de aço fundido ou lastro de chumbo, dois 

lemes e tanques de lastro: 

- A evolução dos veleiros continuou, como é o caminho natural da 

humanidade e associado à quilha de chumbo ou ferro fundido e aos dois 

lemes mostrados acima, quando desejado maior sustentação ao momento de 

emborcamento das velas, os projetos passaram a dotar de tanques de lastro 

nos bordos; 

- Tanques posicionados a barlavento eram cheios de líquido, enquanto os 
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tanques de sota-vento eram esvaziados; e 

- Dependendo do projeto, mesmo com este peso extra de fluido a bordo dentro 

dos tanques a barlavento (o que aumenta o peso total da embarcação e amplia 

sua resistência hidrodinâmica), devido à possibilidade de instalar uma maior 

área velica a embarcação tinha, para a mesma intensidade de vento aparente, 

uma velocidade final maior. 

[10] Este tipo de veleiro também apresenta vários inconvenientes 

relatados nos projetos acima. Assim em condições de ventos mais fortes :  

- Faz-se necessário utilizar a movimentação de pesos entre tanques para 

adernar menos a embarcação e com isto reduzirmos as ineficiências de quilha 

e leme para grandes ângulos de emborcamento podendo sustentar uma maior 

área velica;  

- Quando o vento é fraco, também se faz necessário descartar todo o lastro 

aliviando assim o peso da embarcação e com isto atingindo-se velocidades 

maiores;  

- A manobra de troca do fluido de um bordo para outro pode ser demorada o 

que complica a aplicação do sistema; 

- O volume interno do arranjo da embarcação, espaço habitável, fica 

obviamente reduzido e prejudicado pelo volume dos tanques; 

- As anteparas dos tanques, mesmo quando não estão sendo utilizados para 

lastro, tem seu peso próprio, prejudicando assim o deslocamento da 

embarcação. Mais peso quase sempre nunca é bem vindo. 

 [11] Veleiros com quilha de aço ou chumbo fundido, dois lemes e 

quilha basculante: 

- Na busca contínua por maior eficiência e velocidade, o passo seguinte das 

embarcações foi gerar uma quilha basculante que pivota sobre um eixo 

longitudinal fixado ao fundo da embarcação; 
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- Quando navegando em ventos de maior intensidade, a quilha começa a ser 

pivotada para barlavento e seu contrapeso com este movimento tenta trazer a 

embarcação para o prumo exercendo um momento de adriçamento 

substancial; 

- Obviamente ao se levantar a quilha, pivotando a mesma para barlavento, sua 

projeção da área lateral que fazia a sustentação da força do plano velico vai se 

esvaindo. 

Para compensar este efeito negativo, a tripulação destes barcos instala 

rapidamente uma bolina sem contrapeso a vante do mastro a sota-vento; 

- Esta bolina tem a exclusiva função de não deixar a embarcação decair, 

sustentando a pressão lateral do vendo. Em ventos de popa as bolinas ficam 

içadas para não representarem resistência ao avanço da embarcação; 

- As bolinas não são simétricas como o perfil hidrodinâmico das quilhas 

comuns e das quilhas pivotantes / basculantes o que gera um ganho de 

eficiência representativo. Falhas técnicas do mecanismo basculante destas 

quilhas geraram a ampliação do custo de instalação das mesmas, assim como 

a quebra dos dispositivos geraram e continuam a gerar acidentes graves em 

navegações de mar aberto;  

- Atualmente este sistema é conhecido como o mais rápido e eficiente 

disponível no mercado para embarcações monocasco, mas infelizmente seu 

custo de aquisição e instalação é alto; e 

- Outro ponto muito complexo é o calado destas embarcações 

(excessivamente alto) assim como a necessidade de quando colocadas a seco 

ficarem em berços enormes. 

[12] Estes tipos de veleiros apresentam outros inconvenientes como: 

- Quando a embarcação se encontra no porto seu calado é enorme. Muitas 

vezes o veleiro é obrigado a ficar do lado de fora sem abrigo dos ventos e das 
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ondas; 

- Calado alto é um problema sério, pois os pequenos portos e marinas quando 

querem aprofundar suas profundidades enfrentam problemas ambientais e 

custos enormes de dragagem;  

- Bascular ou pivotar a quilha gera um excelente momento de adriçamento 

que permite grandes áreas velicas, mas mesmo também aí temos uma 

quantidade de peso em chumbo enorme, que a embarcação precisa carregar 

consigo, gerando aumento de resistência a propulsão;  

- Estas quilhas rebatíveis, pivotantes ou basculantes tem superfície molhada e 

resistência de drag, mas não ajudam na sustentação lateral da embarcação 

para suportar a pressão lateral do plano velico, necessitando para tanto serem 

instaladas a vante do mastro bolinas manuseadas pela tripulação; 

- As bolinas representam mais superfície molhada e apêndices conflitantes;  

- O sistema de pivotar ou bascular a quilha é de custo elevado e por mais que 

se esforcem os engenheiros carece de resistência. Os esforços nestes 

apêndices em mar aberto são enormes e as manobras de bascular são lentas; 

- Enfim, muito peso, um trambolho móvel, alto calado, bolinas que precisam 

ser baixadas e levantadas.  

 [13] Veleiros com quilha fixa de aço ou chumbo fundido, dois 

lemes e sistema DSS (Dynamics Stability System): 

- Alguns anos atrás, um grupo de arquitetos navais iniciou o teste do sistema 

DSS. Nesta configuração o veleiro passou a receber como apêndices do casco 

uma quilha fixa com peso um pouco menor que as convencionais, dois lemes 

e um perfil em forma de asa sendo utilizado de forma telescópica no fundo do 

barco transversalmente a linha de centro;  

- Foi possível com este arranjo um ganho de eficiência na pequena redução do 

peso da quilha assim como navegar em uma regata com menos tripulantes;  

Petição 870200029729, de 05/03/2020, pág. 24/44



9/21 

 

- O perfil hidrodinâmico da asa do DSS substitui o contra peso original da 

tripulação sentada na murada da embarcação a barlavento; e 

- Atualmente é o que existe de mais moderno disponível no mercado e vários 

veleiros mundo a fora já estão instalando o sistema. 

[14] No entanto, este tipo de veleiro ainda apresenta alguns 

inconvenientes como: 

- O sistema DSS não gera sustentação para compensar as pressões do plano 

velico. Assim o perfil hidrodinâmico da quilha ainda é necessário;  

- A embarcação continua com um calado muito grande complicando o acesso 

a marinas assim como a guarda em seco; 

- A asa de sustentação do DSS, devido ao desenho do sistema, fica muito 

próxima à superfície da água gerando cavitação no seu dorso (face superior) o 

que diminui em muito seu rendimento e capacidade de sustentação; 

- Outro problema sério no DSS é que não é possível mudar-se o ângulo de 

ataque do perfil. A forma de aumentar a estabilidade está diretamente ligada a 

colocar mais asa para sota-vento. O processo tem resposta lenta e seu controle 

dinâmico ineficaz;  

- O perfil de asa do DSS, em virtude de um problema no conceito do projeto, 

por não ser profundo (não tem como ser mais profundo pois não permite 

arranjo de instalação no bojo do casco das embarcações) por vezes aflora em 

parte ou por inteiro na superfície causando ondas e turbulência que reduzem a 

velocidade da embarcação assim como diminuem a sustentação da asa; 

- Enfim sua instalação ocupa muito espaço interno da embarcação, sendo 

extremamente difícil de ser instalada nas embarcações já existentes; 

- Apesar de ter sido batizado como sistema de estabilidade dinâmica, é inútil 

quando se navega em ventos bem largos ou de popa; 

- A estabilidade dinâmica é uma pretensão e não um resultado do projeto; 
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- Devido a asa ser muito aflorada (junto a superfície) surge o problema de 

cavitação do dorso da mesma. Baixa imersão, a cavitação fica difícil de se 

controlar.  

- Da mesma forma, com a embarcação navegando a motor com as velas 

recolhidas, não produz nenhuma melhora na estabilidade e não atenua o 

balanço causando desconforto aos passageiros e tripulantes. 

 [15] Para corrigir as falhas dos diversos sistemas foi desenvolvido o 

novo sistema e dispositivo de impulsão e estabilidade de veleiro, o qual é 

extremamente eficiente para aumentar a performance quanto à velocidade, 

gera um conforto muito superior no mar, permite adentrar em locais de baixo 

calado, diminui substancialmente o deslocamento (peso) da embarcação na 

condição de partida, diminui ainda mais o deslocamento (peso) da 

embarcação durante a navegação, gera conforto também na navegação a 

motor, diminui a superfície molhada das obras vivas e sua instalação ou 

projeto integrado é relativamente simples. 

[16] Em navegações de ventos de popa o invento gerará uma 

estabilidade com redução de balanço da ordem de 95% permitindo que 

também a navegação a motor seja muito mais confortável. 

[17] O invento também proporciona uma redução extraordinária do 

consumo de combustível (comparando-se com um veleiro tradicional) quando 

navegando a motor. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO INVENTO 

[18] O sistema de impulsão e estabilidade de veleiro é constituído de 

um painel de controle acionado por uma bateria e conectado a um agregado 

hidráulico, o qual é ligado às válvulas direcionais e solenoides e juntamente 

com estas são responsáveis pelo funcionamento do dispositivo de impulsão e 

estabilidade do veleiro o qual é dotado de asa quilha, asa de contrapeso ou 
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“lift”, atuador cilíndrico da asa de contrapeso e “lift”, atuador rotatório 

hidráulico de içamento do conjunto, eixo da asa de contrapeso e eixo de 

basculamento do conjunto que é acoplado ao costado ou a base de montagem 

prevista para costado das embarcações já existentes, além de sensores do 

ângulo de ataque da asa de contrapeso ou “lift”. Opcionalmente, para barcos 

menores, o agregado hidráulico e o atuador cilíndrico hidráulico, podem ser 

substituídos por atuadores cilindro elétricos conectados diretamente ao painel 

de controle. 

DESCRIÇÃO DAS FIGURAS  

 [19] O sistema de impulsão e estabilidade de veleiro será melhor 

compreendido através das figuras que de modo esquemático representam: 

Figura 1: vista em perspectiva do sistema de impulsão e estabilidade de 

veleiro, salientando um dos dispositivos abaixado e o outro içado; 

Figura 2: vista em perspectiva do sistema de impulsão e estabilidade de 

veleiro, salientando um dos dispositivos içado; 

Figura 3: vista em perspectiva explodida do dispositivo de impulsão e 

estabilidade de veleiro; 

Figura 4: vista em perspectiva explodida do dispositivo de impulsão e 

estabilidade de veleiro, parcialmente montado; 

Figura 5: vista em perspectiva do dispositivo de impulsão e estabilidade de 

veleiro com a tampa de inspeção da asa de contrapeso explodida, mostrando o 

eixo de articulação; e 

Figura 6: vista em perspectiva do dispositivo de impulsão e estabilidade de 

veleiro. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO INVENTO 

[20] De acordo com as figuras apresentadas, o sistema compreende 

um painel de controle (1), acionado por uma bateria (2), conectado a um 
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agregado hidráulico (3), o qual é ligado às válvulas direcionais (4) e 

solenoides (4‟) e através destas é feito o acionamento do dispositivo (5) de 

impulsão e estabilidade do veleiro o qual é dotado de asa quilha (51), asa de 

contrapeso ou “lift” (52) unidas pelo bulbo (56), atuador cilíndrico (54) da asa 

de contrapeso e “lift” (52), atuador rotatório hidráulico (55) de içamento do 

conjunto, eixo de articulação (58) da asa de contrapeso (52) e eixo de 

basculamento (57) do conjunto, acoplado ao costado ou a base de montagem 

(53) prevista para costado das embarcações já existentes, além de sensores do 

ângulo de ataque da asa de contrapeso ou “lift” (52).  

[21] O painel de controle (1) tem duas opções quanto a sua 

sofisticação eletro/eletrônica: Standard ou Eletrônica de estabilização, onde: 

1.- Opção standard : nesta opção o painel executa a opção de um comando de 

baixar o dispositivo (5) na água a bombordo, um comando para baixar o 

dispositivo (5) a boreste, um comando de subir o dispositivo (5) para sua 

posição vertical no convés a bombordo, um comando de subir o dispositivo 

(5) para sua posição vertical no convés a boreste, um comando que quando 

pressionado gera aumentos do ângulo de ataque das asas de contrapeso (52) 

dos dois bordos e um comando que quando pressionado gera a redução do 

ângulo de ataque da asa de contrapeso (52) dos dois bordos, sendo que o 

comando pode ser através de um botão ou “touch screen”. O painel (1) ainda 

dispõe de um pequeno mostrador digital indicando o ângulo de inclinação 

atual da embarcação, uma chave liga desliga e um sistema e luz piloto de 

alarme de baixo nível de óleo do reservatório do agregado hidráulico (3).  

2.- Opção Eletrônica de Estabilização : Nesta opção o painel (1) tem os 

mesmos comandos indicados na opção Standard para içamento e abaixamento 

dos dispositivos (5) de bombordo e boreste, luz piloto de alarme de baixo 

nível de óleo do reservatório do agregado hidráulico (3) e, além destes 
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comandos, tem os seguintes controles complementares: 

- chave elétrica de três posições: desliga, liga automático e liga manual; 

- botão que enquanto pressionado gera aumentos do ângulo de ataque da asa 

de contrapeso (52) de bombordo (controle manual eletro/hidráulico); 

- botão que enquanto pressionado gera reduções do ângulo de ataque da asa 

de contrapeso (52) de bombordo (controle manual eletro/hidráulico); 

- botão que enquanto pressionado gera aumentos do ângulo de ataque da asa 

de contrapeso (52) de boreste (controle manual eletro/hidráulico); 

- botão que enquanto pressionado gera reduções do ângulo de ataque da asa 

de contrapeso (52) de boreste (controle manual eletro/hidráulico); 

- mostrador digital indicando o ângulo de inclinação atual da embarcação; 

- mostrador digital indicando o ângulo de inclinação solicitado e programado 

pelo comandante para que a embarcação navegue. 

[22] Quando não houver vento suficiente para manter a embarcação 

inclinada ou se houver ângulo superior ao recomendado para operação do 

sistema, o painel de controle (1) soará um alarme para que se reduza o velame 

(excesso de vento) ou desligue o sistema (no caso de falta de vento). 

 [23] Dito agregado hidráulico (3) tem alimentação através da bateria 

(2) em 12 ou 24VDC e é formado por uma bomba, reservatório de fluido 

hidráulico e é ligado a um conjunto de válvulas direcionais (4) nas bitolas 

adequadas para operação dos conjuntos e solenoides (4‟) fornecendo fluxo 

hidráulico para o atuador rotatório hidráulico (55) e para o atuador cilíndrico 

(54).  

[24] Os sensores lineares (6) ficam alojados junto ao atuador 

cilíndrico (54) da haste que altera o ângulo de ataque da asa de contrapeso 

(52) e enviam sinais para o painel de controle (1) informando a indicação de 

ângulo de ataque da asa de contrapeso (52) e no caso do sistema de governo e 
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estabilização eletrônica estes sinais são utilizados para o posicionamento 

instantâneo do lift da asa de contrapeso (52) e suas variações. 

 [25] Estes sensores (6) de ângulo de ataque da asa de contrapeso ou 

„lift” (52) tem a função de enviar ao painel de controle: 

- Para o Sistema Manual (sistema Standard): Sinal indicando o ângulo de 

ataque da asa de contrapeso (52); 

- Para o Sistema Eletrônico: Sinal de do ângulo instantâneo de ataque da asa 

de contrapeso (52) a fim de que o sistema eletrônico atue em duas situações;  

- A primeira se for a opção escolhida, manterá a embarcação inclinada em 

certo ângulo pré-determinado sempre que o vento aumentar ou diminuir; e 

- A segunda, para navegações de popa ou a motor, reduzirá em 95% o balanço 

da embarcação.  

 [26] Opcionalmente, para barcos menores, o agregado hidráulico (3) e 

o atuador cilíndrico (54) hidráulico, serão substituídos por um atuador 

cilindro elétrico (10) conectado diretamente ao painel de controle (1) e 

atuando diretamente sobre a asa de contrapeso (52), o qual, sem a necessidade 

de sensores, altera o ângulo de ataque da asa de contrapeso (52). Dito atuador 

cilindro elétrico (10) poderá ser, por exemplo, do tipo LENCO 101 XD 

actuator – part. Number 15055-001. 

[27] O dispositivo (5) de impulsão e estabilidade do veleiro 

compreende uma base de montagem (53) que é fixa no costado das 

embarcações já existentes, ou pré-existentes em embarcações novas, na qual é 

montado o eixo de basculamento (57) que tem previsto o atuador rotatório 

hidráulico (55) em uma das extremidades da asa quilha (51) que tem a outra 

extremidade acoplada no bulbo (56), que por sua vez tem acoplado uma das 

extremidades do eixo (58) que tem a outra extremidade acoplada no 

alojamento (521) previsto na asa de contrapeso ou “lift” (52), também 
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acoplada ao bulbo (56) e que recebe adicionalmente uma das extremidades do 

atuador cilíndrico (54),  hidráulico ou elétrico, que é acoplado no alojamento 

(511) previsto na asa quilha (51). 

[28] As bases de montagens (53), nos costados de bombordo e 

boreste, não são necessárias para as embarcações novas em construção. Na 

verdade, para embarcações em construção, os costados já poderão ser 

projetados para abrigarem as asas quilha (51) de acordo com as especificações 

do projeto. 

[29] Para as embarcações já existentes de quilha fixa ou móvel, com 

um ou dois lemes, se faz necessária à instalação da base de montagem (53) a 

fim de facilitar sobremaneira a instalação do dispositivos (5). Normalmente 

não se faz necessário o reforço da região do costado para a instalação destas 

bases nos bordos em virtude da distribuição de esforços realizados pela peça 

de montagem (53). No entanto, é conveniente uma consulta com um 

Engenheiro ou Arquiteto Naval, que de posse dos esforços solicitados, analise 

definitivamente se um reforço local se faz necessário ou não, caso a caso. 

[30] As bases de montagens (53), uma para cada bordo, são feitas 

baseadas na figura modelada do costado nos planos vertical e horizontal. Nas 

referidas bases estão preparados para instalação em ambos os bordos uma 

trava de operação baixada e levantada da asa quilha (51), um atuador rotatório 

hidráulico (55) de içamento do conjunto, e um eixo de basculamento do 

conjunto (57). Opcionalmente o atuador rotatório hidráulico (55) de içamento 

do conjunto, poderá ser manual. 

[31] A fixação das bases de montagem (53)  ao costado se dá através 

de parafusos e colagem por pasta de poliuretano bi componente e acabamento 

externo em pasta de poliuretano monocomponente. Alguns parafusos para 

ajudar na fixação e também na operação de colagem são gabaritados. 
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Também são previstas as passagens das mangueiras do atuador cilíndrico (54) 

da asa de contrapeso e “lift‟ (52) e cabos dos sensores (6) do ângulo de ataque 

da asa de contrapeso (56). No caso do uso de atuador cilíndrico elétrico (10) 

será feita apenas a passagem de cabo elétrico e não de mangueiras hidráulicas. 

[32] Na linha do eixo de basculamento (57), são instaladas as 

mangueiras de pressão hidráulica que irão abastecer o atuador cilíndrico (54) 

da asa de contrapeso (52) ou os cabos elétricos do atuador cilíndrico elétrico 

(10) quando for utilizada essa opção de atuador elétrico. Em uma das 

extremidades dos eixos de basculamento ficam instalados os atuatores 

rotatório hidráulicos (55) que realizam o içamento do dispositivo (5) da água 

ou rebatem o mesmo a fim de coloca-los na água. Seu deslocamento é provido 

pelo agregado hidráulico (3), com capacidade de rotação superior a 180 graus. 

Esta função dos atuadores rotatórios hidráulicos (55) poderá nas embarcações 

de pequeno porte ser realizada por roletes com cabos de nylon. 

[33] A asa quilha (51)  tem a função de gerar sustentação lateral, 

contrapondo a pressão do plano velico. A geometria do dispositivo (5) 

permite a montagem da asa quilha (51) com ângulos pré-ajustados em relação 

a vertical entre 3 e 7 graus (aconselhado 5 graus de caimento em relação a 

vertical). Durante a navegação, ajustando-se o painel de controle (1) de 

estabilização ou atuando-se manualmente, quando a embarcação aderna 5 

graus a asa quilha (51) estará exatamente perpendicular ao plano de flutuação 

(máxima eficiência) assim como o leme de barlavento emergido sem tocar a 

superfície no caso das embarcações dotadas de dois lemes. 

[34] Esta disposição de perpendicularidade em relação ao plano de 

linha d‟água gera um empuxo perfeito para contrapor a tentativa do velame de 

deslocar a embarcação lateralmente. As quilhas convencionais não 

conseguem esta geometria. 

Petição 870200029729, de 05/03/2020, pág. 32/44



17/21 

 

[35] Em função do projeto e altura do leme de barlavento, na 

necessidade de ângulos maiores deve-se rever o calçamento para que a asa 

quilha (51) fique mais levantada (ângulo maior que 5 graus).  

[36] Da mesma forma esta asa quilha (51) diferentemente das quilhas 

convencionais, pode ser projetada se desejado efetivamente com um perfil de 

asa. Gera empuxo lateral de sustentação mesmo quando a embarcação se 

encontra plenamente alinhada com o fluxo de seu movimento. Não se faz 

necessário um decaimento/ângulo de ataque, para gerar esforços de 

sustentação. Assim o casco flui linearmente com o fluxo de água ao seu redor. 

Não existe fluxo oblíquo ao casco. 

[37] A asa de contrapeso ou “lift” (52) é montada ao fundo, longe da 

superfície do mar, no bulbo (56), ao final da asa quilha (51). 

[38] Devido à sua profundidade e pressão de água de contorno, a 

mesma não cavita seu dorso, gerando excelente empuxo/lift/contrapeso na 

vertical levantando o bordo de sota-vento da embarcação a fim de mantê-la 

adriçada e ao mesmo tempo reduzindo o deslocamento da embarcação em 

movimento, pois, acaba por levantar todo o conjunto barco. Por içar o barco 

também reduz à resistência do mesmo a navegação. 

[39] Esta asa de contrapeso ou “lift” (52) por estar em uma 

profundidade razoável pode ter seu ângulo de ataque variado para gerar maior 

ou menor “lift” sem que seu dorso cavite. Este ângulo de ataque, que pode ser 

variado manualmente ou eletronicamente entre 7,5 graus para baixo e 5 graus 

para cima, gera um ponto ótimo de banda para a navegação, posicionando o 

plano de linha d‟água em condição privilegiada para a resistência 

hidrodinâmica. Além disso, a variação do ângulo de ataque da asa de 

contrapeso ou “lift” (52) praticamente anula o balanço da embarcação 

gerando muito maior conforto a tripulantes e passageiros.  

Petição 870200029729, de 05/03/2020, pág. 33/44



18/21 

 

[40] Em navegação de popa, quando todos veleiros são instáveis, 

optando-se por colocar-se na água um bordo ou os dois bordos do dispositivo 

(5), a estabilidade é altamente amplificada, garantindo segurança para que as 

velas fiquem armadas com eficiência e previsibilidade. 

[41] Da mesma forma, em qualquer rumo com a embarcação sem vela 

navegando a motor, situação em que os veleiros são extremamente 

desconfortáveis pelo balanço lateral, um ou os dois dispositivos (5) baixados, 

geram através das asas de contrapeso e “lift” (52) ângulos de balanço até 95% 

inferiores as embarcações que não tem o referido dispositivo (5) instalado. 

[42] O eixo (58), metálico, tem a função de receber e transmitir o 

empuxo vertical/sustentação/lift da asa de contrapeso (52) para a asa quilha 

(51). Da mesma forma que este eixo transmite o empuxo vertical, também 

responde com o momento de engastamento criado pela asa de contrapeso 

(52), repassando este momento de engastamento para a asa quilha (51). Este 

eixo é mancalizado dentro do alojamento (521) da asa de contrapeso (52) de 

forma a que a mesma possa alterar seu ângulo de ataque, produzindo maior ou 

menor “lift” de acordo com a operação manual ou eletrônica do sistema. 

[43] Dito atuador (54) quando hidráulico opera com óleo hidráulico 

não mineral e tem a função de ao se estender aumentar o ângulo de ataque da 

asa contrapeso (52), gerando assim maior sustentação ou lift da mesma. Este 

atuador (54) pode ser elétrico alimentado diretamente do painel de controle 

(1) o que evita a necessidade de mangueiras (caso de embarcações menores). 

Quando o referido cilindro (hidráulico ou elétrico) se distende aumenta-se a 

sustentação ou lift da asa de contrapeso (52). Quando o atuador se retrai 

diminui-se a mesma sustentação. Esta movimentação do sistema pode ser de 

controle manual (na opção mais econômica) ou ser governado por sistema 

eletrônico que pode gerenciar um ângulo fixo de banda ótimo pré-
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estabelecido ou, nas navegações de vento de popa ou, a motor sem vento, o 

sistema buscará compensar o balanço a fim de minimizá-lo ao máximo. 

[44] Por questões de praticidade de manutenção e também na busca de 

ampliar o tempo de vida do atuador (54), este é posicionado acima da linha da 

água no alojamento (511) da asa quilha (51).  

[45] Com a função de ligar o atuador cilíndrico (54) com a asa de 

contrapeso (52), é prevista uma haste metálica (541), em “L” com 

deslocamento na extensão ou recolhimento do cilindro, que promove uma 

variação de aproximadamente 7,5 graus para baixo e 5 graus para cima na asa 

de contrapeso (52). 

[46] As mangueiras ou cabos elétricos que fornecem energia ao 

atuador (54) ou atuador (10) adentram a asa quilha (51) até o local do atuador 

(54) ou atuador (10) passando através do casco de forma estanque. 

VANTAGENS OBTIDAS COM O INVENTO 

[47] Com o sistema de impulsão e estabilidade de veleiro assim 

obtido, o mesmo oferece as seguintes e extraordinárias vantagens: 

 Baixo ou nenhum calado de apêndice para entrada de porto ou marina; 

 Redução da superfície molhada da embarcação gerando consequente 

redução da resistência ao movimento; 

 Redução do deslocamento (peso) da embarcação em ordem de marcha 

pela retirada de peso substancial da quilha (70%) gerando consequente 

redução da resistência ao movimento; 

 Redução da resistência da embarcação devido à navegação do casco e 

seu plano de linhas devidamente alinhado com o fluxo da água sem 

necessidade de decaimento ou ângulo de ataque do perfil submerso (antiga 

quilha); 

 Redução do deslocamento da embarcação em movimento devido ao 
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surgimento de empuxo dinâmico vertical no sistema (LIFT). Haverá maior 

ganho de velocidade; 

 Redução do balanço devido ao efeito estabilizador e possibilidade de 

instalação de sistema eletrônico de estabilidade tanto a vela na orça, vela no 

vento de través, vela no vento de popa; 

 Redução do balanço devido a efeito estabilizador e possibilidade de 

instalação de sistema eletrônico de estabilidade quando navegando a motor e 

não a vela em dias de calmaria; 

 Içamento da proa da embarcação para melhor enfrentamento de ondas, 

quando velejando em alta velocidade e ventos fortes, propiciando inclusive 

que a embarcação entre em planeio quando assim possível; 

 Menores ângulos de compensação e trabalho do leme de sota-vento 

devido ao alinhamento das forças de empuxo de vento com as forças de 

resistência hidrodinâmica de casco. Este comportamento produzirá menor 

DRAG no leme com influencia positiva no ganho de velocidade; 

 O conjunto de barlavento, que ficará quando em orça içado ao convés, 

gerará força de tração positiva devido ao efeito asa no vento; 

 Possibilidade de manter a embarcação em um determinado ângulo 

ótimo pré-fixado de inclinação quando velejando em traves, orça ou popa; 

 Redução do número de tripulantes para execução de contrapeso no 

costado a barlavento. Eventual dispensa de contrapeso com redução de 

tripulantes e peso a bordo gerando mais velocidade a embarcação; 

 Mudança de bordo na orça de forma ágil sem precisar tripulantes 

trabalhando no convés içando e baixando bolinas ou mesmo rebatendo 

quilhas; 

 Fácil de instalação nas embarcações já existentes que queiram gerar um 

incremento substancial de desempenho; 
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 Em barcos já existentes em sua enorme maioria não exige nenhuma 

modificação do arranjo interno; 

 Não há perda de volumes da cabine ou porão; 

 Montagem no costado simples e rápida; 

 Para embarcações novas, já projetadas para o sistema, haverá redução 

substancial de custo quando comparado com o projeto e fabricação de quilhas 

retráteis, sistemas DSS e outros; 

 Velocidades superiores em todas as direções de vento e quando 

navegando a motor com economia de combustível; e 

 Viagens mais seguras se o equipamento for operado com devido 

conhecimento. 

[48] A abrangência da presente patente de invenção, não deve ser 

limitada aos componentes utilizados no exemplo, mas sim, aos termos 

definidos nas reivindicações e seus equivalentes. 
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REIVINDICAÇÕES 

1 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE DE 

VELEIRO, o qual compreende um painel de controle (1), acionado por uma 

bateria (2), caracterizado por ser conectado a um agregado hidráulico (3), o 

qual é ligado às válvulas direcionais (4) e solenoides (4’) e através destas é 

feito o acionamento do dispositivo (5) de impulsão e estabilidade do veleiro o 

qual é dotado de asa quilha (51), asa de contrapeso ou “lift” (52) unidas pelo 

bulbo (56), atuador cilíndrico (54) da asa de contrapeso e “lift” (52), atuador 

rotatório hidráulico (55) de içamento do conjunto, eixo de articulação (58) da 

asa de contrapeso (52) e eixo de basculamento (57) do conjunto, o qual tem 

previsto o atuador rotatório hidráulico (55) em uma das extremidades da asa 

quilha (51) que tem a outra extremidade acoplada no bulbo (56), que por sua 

vez tem acoplado uma das extremidades do eixo (58) que tem a outra 

extremidade acoplada no alojamento (521) previsto na asa de contrapeso ou 

“lift” (52), também acoplada ao bulbo (56) e que recebe adicionalmente uma 

das extremidades do atuador cilíndrico (54),  hidráulico ou elétrico, que é 

acoplado no alojamento (511) previsto na asa quilha (51), além de sensores do 

ângulo (6) de ataque da asa de contrapeso ou “lift” (52) que emitirão sinais 

indicando o ângulo de ataque da asa de contrapeso (52); dito painel de 

controle (1) executa um comando de baixar o dispositivo (5) na água a 

bombordo, um comando para baixar o dispositivo (5) a boreste, um comando 

de subir o dispositivo (5) para sua posição vertical no convés a bombordo, um 

comando de subir o dispositivo (5) para sua posição vertical no convés a 

boreste, um comando que quando pressionado gera aumentos do ângulo de 

ataque das asas de contrapeso (52) dos dois bordos e um comando que quando 

pressionado gera a redução do ângulo de ataque da asa de contrapeso (52) dos 

dois bordos, sendo que o comando pode ser através de um botão ou “touch 
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screen”; o painel (1) ainda dispõe de um pequeno mostrador digital indicando 

o ângulo de inclinação atual da embarcação, uma chave liga desliga e um 

sistema e luzes piloto de alarme de baixo nível de óleo do reservatório do 

agregado hidráulico (3) e de redução do velame ou desligamento do sistema. 

2 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE DE 

VELEIRO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo agregado 

hidráulico (3) ter alimentação através da bateria (2) em 12 ou 24VDC e ser 

formado por uma bomba, reservatório de fluido hidráulico e ligado a um 

conjunto de válvulas direcionais (4) nas bitolas adequadas para operação dos 

conjuntos e solenoides (4’) fornecendo fluxo hidráulico para o atuador 

rotatório hidráulico (55) e para o atuador cilíndrico (54).  

3 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE DE 

VELEIRO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelos sensores 

lineares (6) ficarem alojados junto ao atuador cilíndrico (54) da haste que 

altera o ângulo de ataque da asa de contrapeso (52) e enviarem sinais para o 

painel de controle (1) informando a indicação de ângulo de ataque da asa de 

contrapeso (52) e no caso do sistema de governo e estabilização eletrônica 

estes sinais são utilizados para o posicionamento instantâneo do lift da asa de 

contrapeso (52) e suas variações. 

4 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE DE 

VELEIRO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por 

opcionalmente, para barcos menores, o agregado hidráulico (3) e o atuador 

cilíndrico (54) hidráulico, serem substituídos por um atuador cilindro elétrico 

(10) conectado diretamente ao painel de controle (1) e atuando diretamente 

sobre a asa de contrapeso (52), o qual, sem a necessidade de sensores, altera o 

ângulo de ataque da asa de contrapeso (52). 

5 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE DE 

Petição 870200029729, de 05/03/2020, pág. 39/44



3/6 

 

VELEIRO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo eixo de 

basculamento (57) do conjunto ser acoplado ao costado ou a base de 

montagem (53) prevista para costados de bombordo e boreste das 

embarcações já existentes, onde nas referidas bases estão preparadas para 

instalação em ambos os bordos uma trava de operação baixada e levantada da 

asa quilha (51) e um atuador rotatório hidráulico (55) de içamento do 

conjunto, que opcionalmente poderá ser manual. 

6 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE DE 

VELEIRO, de acordo com a reivindicações 1 e 5, caracterizado pela fixação 

das bases de montagem (53)  ao costado ser através de parafusos e colagem 

por pasta de poliuretano bi componente e acabamento externo em pasta de 

poliuretano monocomponente, além de serem previstas as passagens das 

mangueiras do atuador cilíndrico (54) da asa de contrapeso e “lift’ (52) e 

cabos dos sensores (6) do ângulo de ataque da asa de contrapeso (56); no caso 

do uso de atuador cilíndrico elétrico (10) será feita apenas a passagem de cabo 

elétrico. 

7 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE DE 

VELEIRO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por na linha do 

eixo de basculamento (57), serem instaladas as mangueiras de pressão 

hidráulica que irão abastecer o atuador cilíndrico (54) da asa de contrapeso 

(52) ou os cabos elétricos do atuador cilíndrico elétrico (10) e em uma das 

extremidades dos eixos de basculamento ficarem instalados os atuatores 

rotatório hidráulicos (55) que realizam o içamento do dispositivo (5) da água 

ou rebatem o mesmo a fim de coloca-los na água. 

8 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE DE 

VELEIRO, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo 

deslocamento do dispositivo (5) ser provido pelo agregado hidráulico (3) ou 
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eletronicamente, com capacidade de rotação superior a 180 graus.  

9 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE DE 

VELEIRO, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pela função dos 

atuadores rotatórios hidráulicos (55) poder nas embarcações de pequeno porte 

ser realizada por roletes com cabos de nylon. 

10 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE 

DE VELEIRO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela asa 

quilha (51)  gerar sustentação lateral, contrapondo a pressão do plano velico, 

onde a geometria do dispositivo (5) permite a montagem da asa quilha (51) 

com ângulos pré-ajustados em relação a vertical entre 3 e 7 graus, mantendo a 

asa quilha (51) perpendicular ao plano de flutuação e esta poder ser projetada 

com um perfil de asa. 

11 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE 

DE VELEIRO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela asa de 

contrapeso ou “lift” (52) ser montada ao fundo, longe da superfície do mar, no 

bulbo (56), ao final da asa quilha (51). 

12 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE 

DE VELEIRO, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pela asa de 

contrapeso ou “lift” (52) ter seu ângulo de ataque variado manualmente ou 

eletronicamente entre 7,5 graus para baixo e 5 graus para cima.  

13 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE 

DE VELEIRO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo eixo 

(58) receber e transmitir o empuxo vertical/sustentação/lift da asa de 

contrapeso (52) para a asa quilha (51) e responder com o momento de 

engastamento criado pela asa de contrapeso (52), repassando este momento de 

engastamento para a asa quilha (51); dito eixo é mancalizado dentro do 

alojamento (521) da asa de contrapeso (52) de forma a que a mesma possa 
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alterar seu ângulo de ataque. 

14 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE 

DE VELEIRO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo atuador 

(54) quando hidráulico operar com óleo hidráulico não mineral e ao se 

estender aumentar o ângulo de ataque da asa contrapeso (52) e ao se retrair 

diminuir o ângulo de ataque da asa contrapeso (52), onde esta movimentação 

pode ser de controle manual ou governada por sistema eletrônico que pode 

gerenciar um ângulo fixo de banda ótimo pré-estabelecido ou, nas navegações 

de vento de popa ou, a motor sem vento, o sistema buscará compensar o 

balanço a fim de minimizá-lo ao máximo. 

15 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE 

DE VELEIRO, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado por 

opcionalmente o atuador (54) ser elétrico alimentado diretamente do painel de 

controle (1). 

16 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE 

DE VELEIRO, de acordo com a reivindicação 14 e 15, caracterizado pelo 

atuador (54), ser posicionado acima da linha da água no alojamento (511) da 

asa quilha (51).  

17 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE 

DE VELEIRO, de acordo com a reivindicação 14 e 15, caracterizado pelo 

deslocamento na extensão ou recolhimento do cilindro do atuador cilíndrico 

(54) ser através de uma haste metálica (541), em “L”, que promove uma 

variação de aproximadamente 7,5 graus para baixo e 5 graus para cima na asa 

de contrapeso (52). 

18 - SISTEMA DE IMPULSÃO E ESTABILIDADE 

DE VELEIRO, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelas 

mangueiras ou cabos elétricos que fornecem energia ao atuador (54) ou 
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atuador (10) adentram a asa quilha (51) até o local do atuador (54) ou atuador 

(10) passando através do casco de forma estanque. 
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