
‘mISTRALIS

Aula teórica sobre os 
princípios básicos da 

navegação



‘Conhecimentos gerais

O que é Navegar?
É conduzir, com segurança e economia, uma

embarcação de um ponto a outro.

O caminho mais curto representa, na maioria dos
casos, menor gasto de energia e uma viagem mais
rápida.

Porém em um veleiro, nem sempre o caminho mais
curto é possível, por vezes somos obrigados, pelo
vento, a seguir rotas alternativas.



‘Direções

Proa – Popa – Bombordo – Boreste



‘Estruturas e definições gerais

Leme - Quilha



‘Estruturas e definições gerais

Leme e sua utilidade



‘Estruturas e definições gerais

Boca - Calado



‘Específico para uso em veleiros

Alguns tipos de vela



‘Específico para uso em veleiros

Testa – Esteira - Valuma



‘Peças e instrumentos

Catraca e Manicaca Moitões e Patesca



‘Específico para uso em veleiros

Mastro e Retranca Estais



‘Vocabulário básico

Cockpit e
Roda de Leme

Escota



‘Vocabulário básico

Adriça Amantilho



‘Vocabulário básico

Espias Burro
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‘Manobras

Barlavento – Sotavento



‘Manobras

Orçar
Ir em direção ao vento

Arribar
Ir a favor do vento



‘Posições do veleiro em relação ao 
vento



‘Cambar / Jybe



‘Regulagem de velas

• Regular as velas é essencial para o 
desempenho de todo e qualquer veleiro

• Velas muito caçadas fazem o barco adernar
muito e desenvolver pouca velocidade

• Velas muito frouxas fazem elas panejarem, 
correrem o risco de rasgarem e diminuir
muito o desempenho do veleiro



‘Regulagem de velas



‘Contravento



‘Través



‘Alheta / través folgado



‘Popa rasa



‘MISTRALIS

A segurança no mar é essencial à 
nossa sobrevivência.

Devemos estar sempre precavidos e 
atentos ao máximo.

Qualquer descuido pode gerar 
conseqüências muito desagradáveis.



‘5. Segurança

RIPEAM
REGULAMENTO INTERNACIONAL PARA EVITAR 

ABALROAMENTOS NO MAR



‘Tipos de embarcações

• Embarcação
• Embarcação de propulsão mecânica
• Embarcação a vela
• Embarcação engajada na pesca
• Hidroavião
• Embarcação sem governo
• Embarcação com capacidade de manobra restrita
• Embarcação restrita devido ao seu calado
• Embarcação em movimento
• Embarcação no visual



‘Cuidados essenciais para se evitar um 
abalroamento

• Manobre com bastante antecedência

• Se necessário inverta as máquinas para 
cortar o seguimento

• Em caso de dúvida considere haver risco 
de colisão e manobre



‘RIPEAM



‘RIPEAM



‘RIPEAM



‘Situações de navegação

Para todas as embarcações:

• Roda a roda

• Rumos cruzados

• Ultrapassagem



‘Barcos a motor

Roda a roda



‘Barcos a motor

Rumos cruzados



‘Barcos a motor

Ultrapassagem



‘Barcos a vela



‘Barcos a vela



‘Barcos a vela



‘Setor de perigo



‘Luzes ou faróis de navegação
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Descanso



‘Fundeio
O Que é o fundeio?

Fundeio, nada mais é, do que a parada
do barco com o auxílio de uma ou mais
âncoras.

Fundeamos para:
• Descansar

• Desembarcar
•Dormir num abrigo



‘Fundeio
Tipos de âncoras



‘Fundeadouro

A escolha do local se dá da seguinte 
maneira:

• Tipo de fundo
• Profundidade
• Corrente
• Abrigo



‘Fundeadouro



‘Fundeadouro



‘Fundeadouro
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‘NÓS
Lais de guia



‘Nó de escota singelo



‘Volta do fiel



‘Nó de amarração no cunho



‘Lais de guia
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Boa Velejada
e

Bons Ventos
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