
 
 
 
 

OS LEMES DE SCHILLING 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1Argonaut – Manuel Casaca (2005) 



Argonaut – Manuel Casaca (2005)                                                                         2 

ÍNDICE 
 
 
 
ÍNDICE............................................................................................................................. 2 
1. INTRODUÇÃO............................................................................................................ 3 
2. ORIGEM DO LEME DE SCHILLING ....................................................................... 3 
3. O LEME SINGELO DE SCHILLING - MONOVEC ................................................. 4 

3.1 COMPARAÇÃO COM OUTROS LEMES........................................................... 7 
3.2 RESUMO DAS CAPACIDADES DO LEME DE SCHILLING ........................ 11 

4. OS LEMES GÉMEOS DE SCHILLING - VECTWIN ............................................. 12 
4.1 BENEFÍCIOS DO VECTWIN............................................................................. 14 

5. MANOBRAS COM O LEME DE SCHILLING ....................................................... 15 
5.1 NAVEGAÇÃO NO RIO E EM CANAIS............................................................ 15 
5.2 USO DO SCHILLING NA ATRACAÇÃO DE POPA ....................................... 15 
5.3 USO DO SCHILLING AO DESATRACAR....................................................... 16 

6. REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 17 
 

 
 
 



1. INTRODUÇÃO 
 
Quando metemos leme (δº) a um bordo produz-se uma força lateral F (Força 
Resultante) que actua no plano horizontal e passa pelo centro de pressão do leme. Esta 
força provoca: 

1. O movimento transversal do navio devido à componente L (Força de 
Sustentação – “Lift Force”), 

2. Um aumento de resistência ao movimento do navio devido à componente D 
(Força de Arrasto – “Drag Force”), 

3. Três rotações devido aos três momentos da força F referentes ao plano 
horizontal, eixo longitudinal e eixo transversal. 

 
Para melhor compreensão a figura 1 esquematiza as forças produzidas pelo leme. 
 
 

 
Figura 1 - Força exercida sobre o leme 

 
 
2. ORIGEM DO LEME DE SCHILLING 
 
A evolução do leme como meio de governo ou de manobra de navios não acompanhou 
o progresso das máquinas marítimas e dos sistemas de propulsão. Contudo, nos últimos 
trinta anos, conseguiram-se avanços significativos na manobrabilidade de navios ao 
adoptar-se o princípio de controlo do fluxo propulsor em vez de simplesmente 
pretender-se o governo do casco. Assim, Karl Schilling, concebeu um desenho de leme 
de alto desempenho o qual contribuiu inicialmente para aumentar substancialmente a 
capacidade de manobra das embarcações fluviais (Reno). Em 1975 esse sistema foi 
alargado à navegação marítima proporcionando um grande incremento de 
manobrabilidade mesmo a muito baixa velocidade e a custos relativamente económicos. 
O leme singelo de Schilling, também conhecido por MONOVEC, pode ser carregado 
75º para cada bordo sem "“stalling”"1, actuando como propulsor lateral de popa; o 
fluxo de água proveniente do hélice é dirigido para direcções normais ao costado. 
Após o sucesso do leme singelo de Schilling, foi concebido um sistema de lemes 
gémeos, conhecido como sistema VECTWIN, que permite o controlo individual de cada 
um dos lemes. Quando accionados conjuntamente, o sistema mantêm a capacidade de 
manobra do sistema simples, porém, quando accionado de modo independente, permite 
o controlo, e por conseguinte a vectorização, do fluxo propulsor a 360º. 
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1 “Stalling” - gama de ângulos de leme (em lemes convencionais acima dos 35º), onde a força de 
sustentação decresce em vez de aumentar. 



3. O LEME SINGELO DE SCHILLING - MONOVEC 
 
Os estudos efectuados sobre o leme singelo de Schilling demonstraram que o governo 
do navio não depende necessariamente da sua velocidade mas sim do controlo do fluxo 
do hélice ou de qualquer outro dispositivo propulsor. 
 

 
Figura 2 – O leme Monovec 

Este facto deve-se ao leme ser constituído por uma robusta porta de uma só peça, que 
incorpora chapas guias de escoamento do fluxo da descarga proveniente do hélice com 
um perfil hidrodinâmico especial que permite que se meta, a níveis aceitáveis, valores 
elevados de leme sem ““stalling””. Visto de topo, consultar as figuras 3, o leme possui 
um contorno pisciforme com uma parte anterior mais larga a cerca de 20% do seu 
comprimento que retarda o ““stalling””, à qual se seguem uma secção plana e estreita e 
uma parte posterior mais larga com efeito estabilizador de rumo, que actua sobre a 
turbulência do fluxo de descarga. 

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 3 – Esquemas do Monovec 

 
A madre deste leme está situada a cerca de 40% do comprimento contado a partir de 
vante; as chapas existentes no topo e na base, além de direccionarem o fluxo, servem de 
protecção à porta do leme contra impactos. 
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O modelo original apresentava uma porta de leme de comprimento correspondente a 1,3 
vezes ou mais o diâmetro do hélice o que requeria um comprimento de cadaste maior 
que o normal. Recentemente, após experiências positivas, o comprimento utilizado é de 
0,7 a 0,8 o referido diâmetro. No entanto, no caso de se pretender maximizar a 
manobrabilidade, este valor pode ser aumentado até 1,2. Relativamente à altura da porta 



de leme, nos modelos mais recentes, ela é menor que no modelo original e aproxima-se 
da medida do diâmetro do hélice. A figura 4 apresenta vários tipos de leme de Schilling. 
 

 
Figuras 4 – Tipos de leme de Schilling (1-leme com pião inferior; 2-leme suspenso; 3-tipo mariner) 

 
O grande segredo do leme singelo de Schilling é que pode ser carregado a 75º sem 
entrar em ““stalling”” o que resulta na deflexão, a mais de 90º, do fluxo de descarga do 
hélice, obtendo-se à popa uma propulsão lateral com uma componente a vante muito 
pequena ou mesmo nula. 
 

 
Figura 5 - Comparação das propulsões a vante e lateral num Schilling Monovec 

 
Esta propulsão lateral à popa é equivalente a um propulsor lateral com cerca de 70% da 
potência da máquina principal o que possibilita a rotação do navio sobre o seu eixo. Se 
o navio possuir propulsor lateral de proa ele poderá transladar (“crabbing”). A figura 6 
mostra o Mv “Esso Plymouth” em transladação. 
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Figura 6 - MV Esso Plymouth transladando 

 
O navio “Oresund”, em manobras com ventos até 50 nós, concluiu que o único factor 
limitativo nas manobras era a potência combinada dos dois propulsores de proa (32 
toneladas de tracção). Segundo declarações do comandante, transladar a popa debaixo 
de tais ventos não constituiu problema. 
 
Outra característica deste leme é permitir manter um muito bom governo a baixa 
velocidade e não ser afectado significativamente por águas pouco profundas. Este facto 
é de grande importância para a navegação em canais pois o controlo do rumo a baixa 
velocidade permite reduzir a interacção entre o navio e os bancos. 
 
A experiência de mar faz-nos questionar “e se houver necessidade de usar o leme todo a 
um bordo (70º) a qualquer velocidade e potência”? Seria de esperar que o navio 
adornasse drasticamente durante a curva a alta velocidade, porém, tal não acontece por 
o leme provocar inicialmente uma redução efectiva de velocidade. As experiências 
efectuadas como o Ro-Ro “Aida” e com o navio de contentores/passageiros 
“Americana” (17.000 DWT) determinaram uma inclinação de apenas 3º -“banda”2- ao 
curvar a toda a velocidade com o leme trancado (70º) a um bordo. Durante as provas de 
mar deste último, a velocidade de entrada na curva foi de 19,3 nós. Se tivessem sido 
utilizados valores mais pequenos de ângulo de leme (30º-35º), a inclinação seria muito 
superior por a velocidade não diminuir tão rapidamente. A figura 7 compara os valores 
de inclinação obtidos para um dado navio equipado com um leme de Schilling e com 
um leme convencional onde o leme foi carregado a 35º a um bordo e a velocidade de 
entrada na curva foi de 16 nós. O navio com leme de Schilling efectuou ainda a 
experiência usando 65º de leme. 
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2 Banda – ângulo de inclinação para fora por efeito da força centrífuga que o navio adquire durante a 
giração. A inclinação inicial para dentro na giração denomina-se “inclinação de cortesia”. 



 
Figura  7 - Comparação de inclinações 

 
Para explicar mecanicamente a inclinação, lembremos que a força do leme, a primeira 
força a fazer-se sentir depois do leme ter sido metido a um bordo, faz o navio inclinar 
para dentro na curva -“inclinação de cortesia”2. À medida que o ângulo de deriva cresce 
e o casco começa a rodar, a componente centrípeta da resistência do casco e o efeito 
centrífugo da inércia do navio começam a fazer diminuir o ângulo da inclinação para 
dentro. Quando o navio entra na segunda fase da curva, estas forças fazem-no inclinar-
se para fora – “banda”2. A maior inclinação é atingida imediatamente na passagem da 
inclinação interior para a exterior porque, devido à inércia, o rolo vai além da posição 
de equilíbrio estático. Depois a força do leme contraria parcialmente a força centrífuga e 
a inclinação diminui. Se o leme for posto a meio ou pior, se ele for posto ao bordo 
oposto, o ângulo de inclinação poderá aumentar assustadoramente pois quer o momento 
da força do leme quer o da força centrífuga actuarão na mesma direcção. Deverá ter-se 
este facto em consideração ao guinar um navio com um leme de alta eficiência que 
tenha uma curva de coeficientes de sustentação muito íngreme. 
Conclui-se, pois, que em situação de emergência, existe muito menos perigo do navio 
virar quando se usa os lemes de grande eficiência nos seus limites. Na navegação 
normal deve ter-se presente que o uso de grandes quantidades de ângulo de leme 
causará uma redução da velocidade. 
 
 
3.1 COMPARAÇÃO COM OUTROS LEMES 
 
Características evolutivas – Partindo da condição “navio parado”, o elevado 
coeficiente de sustentação do Monovec permite rodar sobre si. Com o navio em 
movimento, a curva de evolução com o leme todo a um bordo não é grandemente 
afectada pela velocidade de entrada na curva como foi explicado no parágrafo anterior. 
Devido ao efeito de redução da velocidade do navio ao usar-se grandes ângulos de leme, 
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o avanço e o afastamento lateral são muito menores do que em navios com outros tipos 
de leme.  

 
         Figura 8 - Comparação das curvas de evolução Monove/Convencional 

Ficou demonstrado em testes que, em navios semelhantes, um equipado com leme de 
flap e outro com Monovec, a curva de evolução do último é menor como se pode 
verificar na figura 9. 
 

 
Figura  9 - Lemes e respectivas curvas de evolução (comparação) 

Daí resulta que um navio equipado com Monovec consiga eliminar o avanço (i.e. parar) 
mantendo a máquina em toda a força a vante e usando o leme todo a um bordo. O 
avanço ou a distância de paragem assim conseguida é normalmente cerca de metade da 
distância requerida para parar o navio com inversão do sentido de rotação do hélice. 
Uma vez que a inversão da rotação do hélice causa frequentemente um grande 
afastamento do rumo acontece, pois, que o afastamento lateral é frequentemente 
reduzido com esta manobra. 
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A figura 10 relaciona o coeficiente de sustentação a vários ângulos do leme Monovec, 
do leme de flap e de um leme convencional (NACA 0025 - National Advisor 
Committee for Aeronautics).  
 

 

           
         Figura 10 - Comparação dos coeficientes de sustentação de vários tipos de leme 

 
 
Do exame da figura conclui-se que no movimento a vante, o leme de flap tem valores de 
coeficiente de sustentação semelhantes aos do Monovec mas possui um menor rácio 
sustentação/arrastamento. Para valores de leme superiores a 30º o Monovec proporciona 
um momento de rotação maior que qualquer dos outro, os quais entram em ““stalling”” 
para valores de leme superiores a 40º. No movimento a ré o Monovec apresenta um 
maior valor de coeficiente de sustentação que o NACA mas ambos entram em “stalling” 
em ângulos de leme da ordem dos 20º. Assim, no andamento a ré deixa de ter qualquer 
propósito a utilização de ângulos de leme superiores a este valor. Os lemes de flap não 
foram testados no movimento a ré porque devido à sua configuração entram em 
“stalling” mesmo com pequenas quantidades de leme.  
 
 
Do ponto de vista da estabilidade direccional, como já foi dito, o leme de Schilling 
permite um perfeito controlo a baixa velocidade. Este leme requer uma quantidade de 
leme muito pequena para corrigir o rumo. A figura 11 mostra os testes da manobra de 
zig-zag. Quer a 10º quer a 20º o leme Schilling apresenta um menor ângulo de guinada 
(“override”) que o leme convencional e por isso uma excelente estabilidade direccional. 
Como se pode observar na figura o leme Schilling necessita menos tempo para desfazer 
a guinada. 
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Figura 11 –Teste Zig-Zag 

Rotação e transladação 
Se considerarmos a transladação do navio (“crabbing”) ou a sua rotação a partir do 
repouso, usando o leme flap a 45º e o Monovec a 70º, o fluxo de descarga do hélice é 
deflectido pelo ângulo de ataque do leme e é também afectado quer pela rotação quer 
pela transladação. 
 

 
Figura 12 - Fluxo dinâmico ao rodar ou transladar 

Como podemos ver na figura 12, na manobra com o leme de flap a 45º a incidência do 
fluxo de descarga do hélice aproxima-se de zero enquanto que, no caso do leme 
Monovec, ainda existe um bom ângulo de ataque (25º a 30º). Este facto combinado com 
a forma fixa do leme produz, no Monovec, uma maior força normal “F” para curvar ou 
transladar. 
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3.2 RESUMO DAS CAPACIDADES DO LEME DE SCHILLING 
 
De uma forma sintética, as vantagens da utilização do leme singelo de Schilling podem 
ser determinadas ao nível das seguintes categorias: 

1. Características da curva evolutiva devido ao abrandamento inicial da velocidade 
ao usar grandes ângulos de leme. Quer o diâmetro táctico como o avanço são 
pequenos. 

2. Propulsão lateral para rotação, partindo o navio da posição de repouso. 
3. Propulsão lateral para transladação (conjuntamente com um propulsor de proa). 
4. Capacidade de paragem da guinada (“yaw”). 
5. Capacidade de manter o rumo; as correcções de leme são diminutas. 
6. Capacidade da guinada inicial. 
7. Grande desempenho ao andar a ré. 
8. Não possui partes móveis na água o que lhe confere uma excelente manutenção. 

 
Note-se que os valores máximos da força de sustentação começam a ser alcançados por 
volta dos 30º de leme. Assim: 

1. Não deve utilizar-se o leme todo a um bordo a não ser que se pretenda um efeito 
de deslocamento lateral da popa. 

2. A força lateral máxima do leme é obtida com o leme a 40º. 
 



4. OS LEMES GÉMEOS DE SCHILLING - VECTWIN 
 
Até há pouco tempo, o grande poder de manobrabilidade dos navios só era conseguido 
com sistemas complicados à base da eficácia propulsora. Em termos de potência os 
propulsores azimutais e cicloidais são bastante menos eficientes que um sistema de 
hélice convencional.  
Ao equacionar-se os custos de construção e manutenção operacional de um navio é de 
considerar a instalação de um sistema Vectwin, qualquer que seja o tipo de navio, onde 
não existe a necessidade de inverter o sentido de rotação do hélice (ou do passo do 
hélice). O sistema Vectwin é constituído por dois lemes assimétricos em relação ao eixo 
longitudinal onde as chapas guias, no topo e fundo, disparam para as faces exteriores 
como se pode constatar na figura 13. Os lemes conseguem uma elevada 
manobrabilidade usando um sistema de hélice de pás fixas, sendo este mais eficiente, 
que um sistema de passo de variável.  
 

            
Figura 13 - Sistema Vectwin 

 
Estes lemes, de portas menos largas, podem ser usados com comandos conjugados 
quando se pretende uma manobrabilidade idêntica ao modelo Monovec. Porém, ao usar 
os lemes de modo independente (ou coordenados por “joystick” – ver figura 15), o 
sistema permite a movimentação das portas a ângulos superiores a 100º, conseguindo-se 
um controlo direccional do fluxo de descarga do hélice de 360º como exemplificado nos 
esquemas da figura 14. Com se vê no esquema da esquerda, com os lemes na posição A 
o navio anda a ré; na posição B, o navio anda a ré e a popa vai para BB; na posição C a 
popa vai para BB; na posição D o navio desloca-se para vante. Na figura da direita estão 
representadas todas as várias combinações das posições dos lemes e respectiva posição 
do “joystick” e correspondente movimentação do navio. 
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Figura 14 - Vectwin em modo diferencial 

 
 

      
Figura 15 – “Joystick” de um Vectwin 
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4.1 BENEFÍCIOS DO VECTWIN 
 
São inúmeros os benefícios da instalação de um sistema de lemes gémeos de Schilling; 
seguidamente, listam-se de forma sumária alguns desses benefícios: 
 

1. Redução dos custos do navio ao nível da concepção por não haver necessidade 
de instalar um sistema inversor do sentido de rotação do hélice em navios onde 
se justificaria um sistema de passo variável ou outros sistemas auxiliares de 
manobra. 

 
2. À extrema capacidade de manobra junta-se a capacidade de paragem, melhor 

que a gerada pela inversão do sentido de rotação do hélice. A propulsão a ré 
conseguida por inversão do fluxo de descarga do hélice é cerca de 35% da 
potência a vante. As forças geradas pelos lemes ao parar podem ser controladas 
para movimentar a popa em qualquer direcção conferindo maior controlo que o 
obtido por inversão do sentido de rotação do hélice com um leme normal. 

 
 

3. Estes lemes permitem uma redução de combustível quer pela redução do tempo 
de manobra quer pela constante manutenção do ritmo da máquina, permitindo o 
ajuste a um regime de rotação económico para uma determinada potência 
desejada. A longevidade da máquina é preservada pois esta não é submetida a 
paragens e arranques contínuos com as consequentes mudanças de temperatura. 

 
4. Usando os lemes em modo diferencial, procedimento facilitado pelo “joystick”, a 

popa do navio pode ser dirigida controladamente para qualquer direcção ou 
mantida numa determinada posição ser inversão ou variação da rotação do 
hélice. Mesmo com o hélice a trabalhar à máxima rotação é possível, usando 
unicamente ângulos de leme, utilizar com segurança um rebocador, 
permanecendo sempre presente a máxima potência da máquina. 

 
5. A obtenção da capacidade de posicionamento dinâmico (PD) é conseguida 

facilmente com a instalação de um propulsor lateral de proa mesmo num navio 
de hélice de pás fixas funcionado continuamente a vante. Numa transladação de 
precisão, qualquer tendência para o movimento a vante do navio causada pelo 
uso do propulsor lateral de proa, é facilmente contrariada e o navio desloca-se 
lateralmente mantendo a mesma proa. Este conceito é bastante mais simples que 
qualquer outro sistema de PD; é igualmente mais simples a instalação de um 
sistema indicador de PD ou controlo computorizado. 

 
6. O sistema Vectwin possui dois sistemas de leme independentes o que satisfaz os 

requisitos das recomendações IMO para os sistemas de governo de navios 
tanques de grandes dimensões. 

 
7. Em manobras de rotação partindo da posição de repouso, o fluxo propulsor é 

expelido sempre para o exterior o que reduz o risco dos cabos irem ao hélice. 



5. MANOBRAS COM O LEME DE SCHILLING 
 
5.1 NAVEGAÇÃO NO RIO E EM CANAIS 
 
Usando ângulos de leme superiores a 40º consegue-se mais propulsão lateral que 
seguimento a vante. Este facto deve estar presente, por exemplo, quando se navega num 
canal estreito com corrente onde é necessário navegar à proa conveniente para 
compensar o abatimento e manter o controlo do navio. Isto acontece particularmente 
quando se navega com água na popa. 
 
Com corrente lateral que afecte primeiramente a proa o navio deve ser colocado de 
modo a que a corrente se faça sentir por todo o casco (figura 16). 
 

                     
Figura 16 – Navegação com corrente lateral                              Figura 17 –Efeito de excesso de leme 

Quando ocorre uma guinada não se deve usar mais que 30º de leme complementando 
com um aumento da potência da máquina se o efeito do leme se mostrar insuficiente. 
Nestas condições, especialmente se a guinada for violenta, a tendência natural é para 
meter o leme ao limite mas isso ó agravará temporariamente a perda de controlo pois 
ocasionará a redução da velocidade e atirará a popa na direcção da guinada (figura 17). 

 
5.2 USO DO SCHILLING NA ATRACAÇÃO DE POPA 
 
Quando nos fazemos de popa ao cais, o governo é normalmente feito pelo propulsor de 
proa. Contudo, o uso do leme de Schilling a andar a ré concede mais 30% de efeito 
(força de sustentação) que um leme convencional. O máximo efeito é conseguido com 
ângulos de leme da ordem dos 20º pois a partir daí entra em “stalling”. Quando for 
necessário corrigir o rumo com uma tacada a vante deve ter-se presente que a força 
lateral máxima é conseguida com um ângulo de leme de 40º. À medida que a velocidade 
a ré diminui o ângulo de leme poderá aumentar até ao máximo, momentos antes do 
navio parar, para se obter o efeito de propulsão lateral. Quando é necessário usar um 
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rebocador na atracação, é conveniente não estabelecer cabo ou usá-lo de acordo com os 
esquemas das figuras 18 e 19. 
 

   
Figura 18 – Rebocador passado ao costado 

(push/Pull) 
 Figura 19 – Rebocador passado à popa 

(controla seguimento a vante) 

 

5.3 USO DO SCHILLING AO DESATRACAR 
 

 Metendo o Schilling todo a Estibordo, máquina meia a vante e propulsor de proa ao 
máximo para Bombordo, o navio deve transladar para fora na largada como 
exemplificado na figura 20. À medida que o navio ganha seguimento a vante a potência 
da máquina deve ser gradualmente reduzida até ao muito devagar uma vez que a 
eficácia do propulsor lateral diminuiu com o seguimento a vante do navio. Os resultados 
apresentados na figura 20 referem-se a águas profundas e deve ter-se presente que, ao 
manobrar com pouca água debaixo da quilha torna-se mais difícil fazer o navio adquirir 
velocidade lateral - transladar . 

      
Figura 20 – Navio largando com transladação 

 
Certamente que as condições locais ditarão a melhor maneira de se efectuar as 
manobras servido este capítulo apenas para alertar os comandantes e pilotos para as 
potencialidades dos navios com este tipo de leme. 
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