
Caça com Arco 
Escolha e afinação básica de equipamentos Compound 

  
Quer iniciar-se na caça com arco?  
Se não tem experiência alguma de tiro com arco, a melhor maneira de começar será através 
de um arco Compound. Este tipo de arco permite, com um mínimo de treino, atingir uma 
forma razoável, e realizar com êxito o exame de tiro prático, obrigatório para a prática desta 
modalidade de caça. 
 
Há contudo algumas regras básicas a seguir e que permitem evitar alguns erros mais 
comuns. 
 
No acto da compra confirme os seguintes pontos: 
 

1. Que o arco tem abertura apropriada para si. Quase todos os modelos têm a 
possibilidade de alterar a abertura através da substituição dos módulos instalados nas 
roldanas ou cams. Alguns modelos mais recentes têm um único módulo rotativo que 
abrange um leque grande de aberturas. Deve sentir-se confortável com o arco 
armado, com o braço que segura o arco ligeiramente curvado. 

 
2. Se o modelo a adquirir for exclusivamente para caçar, opte por um arco curto e rápido 

e com let-off mínimo de 70%. 70# de força será o ideal, mas se não o conseguir 
armar, 60# são mais do que suficientes para caçar em Portugal. Normalmente, pode-
se retirar 10% da força de um arco compound sem comprometer as suas 
características, e, à medida que se vai habituando a ele, repor a força original.  

 
Acessórios indispensáveis para completar o equipamento do arco. 
 

Rampa - serve para guiar a flecha quando esta é disparada (para caça deve manter a 
flecha segura com o arco em qualquer posição).  

Mira - para caça, usa-se uma mira de pinos reguláveis, em fibra óptica. Os pinos são 
regulados para distâncias pré determinadas, de modo a permitir um encare 
quase automático.  

Estabilizador - Permite absorver as vibrações provocadas pelo tiro. Para caça, este 
deve ser curto, até 10” de comprimento. 

Diopter ou peep - usado em conjunto com a mira, para obter uma referência sempre 
igual quando se arma e aponta o arco. Deve ter um diâmetro largo para facilitar 
a pontaria em condições reduzidas de luz. É instalado na corda do arco. 

 
Acessórios para o arqueiro-caçador  
 

Disparador mecânico - Permite uma largada sempre uniforme da flecha, funciona 
como gatilho.  

Aljava - de utilização obrigatória em acções de caça. Serve para o transporte e 
protecção das flechas com pontas de caça. Pode ser instalada no arco ou 
fixada à cintura através de dispositivos próprios. 

 
Flechas 
 

Devem ser escolhidas em função da abertura e da força real do arco. Os fabricantes 
de flechas disponibilizam tabelas de selecção em função destes dois parâmetros. O 
material mais utilizado é o carbono. 
 
 



Pontas de caça 
 

Neste capítulo a escolha é quase infinita. Para o ajudar na selecção nada melhor que 
consultar os vendedores de equipamento, falar com quem já caça com arco e fazer 
alguma pesquisa na internet. 
 

Afinação básica 
 

Se o vendedor não lhe entregar o arco afinado terá que se desenvencilhar sózinho e para 
isso vamos dar-lhe umas dicas: 
 

1. Rampa - monte a rampa de modo a que a flecha, quando posta na rampa, tape os 
orifícios de instalação da mesma  - ver fig. 1 

2. Ponto nock - com a flecha em cima da rampa defina o “ponto nock”. Para isso, a 
flecha deve fazer um ângulo de 90º com a corda. Coloque dois nockpoints (em 
metal ou em fio de forramento) por cima e por baixo do nock da flecha  - ver fig. 1 

 

 
Fig. 1 

 
 

3. Loop - Faça um “loop” entre os dois nockpoints - destina-se a servir de ponto de 
tracção para o disparador, e evita o desgaste, por atrito, da corda. Com um 
isqueiro queimar as pontas do fio que faz o loop, fazendo uma pequena cabeça 
em cada ponta. Este pequeno truque permite que este não se desfaça quando 
estiver em esforço. 



 
4. Diopter ou peep – Antes de efectuar esta operação leia atentamente as 

precauções mais à frente. Separe a corda em duas metades por cima do ponto 
nock e insira o diopter (peep) – poderá alinhá-lo com o “loop” ou com um elástico 
preso a um dos cabos – ver fig. 1 – o peep deverá ser afinado em altura, no 
campo de tiro.  

5. Com uma flecha montada no ponto nock e apoiada na rampa, mova o apoio 
regulável da rampa lateralmente até centrar a mesma em relação à corda do arco 
– ver fig. 2 

6. Monte a mira e, com a flecha apoiada na rampa, regule-a lateralmente até centrar 
os pinos sobre a flecha – ver fig. 2 – a regulação vertical só poderá ser realizada 
no campo de tiro. 

 

 
Fig. 2 



Precauções 
 
• Só arme um arco com uma flecha instalada e SEMPRE virado para um alvo – 

lembre-se que basta um tiro em seco (dry fire) para comprometer o bom estado das 
palhetas. 

• Não instale o peep ou qualquer outro acessório na corda com esta em tensão, pois 
poderá danificar a corda. Se possível utilize uma prensa de arco.  

• Para soltar a corda, à falta de prensa e como solução de recurso, abra ligeiramente o 
arco e peça a um ajudante para atravessar um eixo num dos espaços existentes 
numa das roldanas, para que esta fique travada contra a parte exterior da palheta. 
Quando acabar de instalar o peep, remova o eixo abrindo novamente o arco e 
verificando que a corda está correctamente passada pelos cams. 

• Quando o peep estivar colocado no local exacto, trave-o com dois pequenos 
enrolamentos ou vários nós duplos, de modo a que este não salte ou se desloque 
com o tiro. 

 
 
Relembramos que o ideal será adquirir um equipamento pronto-a-caçar ou, na sua 
impossibilidade, recorrer aos serviços de um profissional. Peça uma lista de quem o poderá 
ajudar para o seguinte endereço: 1gcabp@gmail.com. 
 
 
Bons tiros. 
 
 
Léxico 
 
Abertura - a distância que vai do punho do arco ao ponto mais afastado da corda quando 
este está armado (com a corda toda puxada para trás). É medida em polegadas (“). 1” = 2,54 
cm  
Força – Esforço necessário para armar o arco. Medida em libras (#). 1# = 0,45kg. 
Let-off – Força residual necessária para manter o arco armado. Medida em percentagem da 
força inicial.  
Exemplo: arco com 70 # de força e com 80% de let-off (70# - (70# x 0,8) = 14#  
A força inicial para armar o arco é de 70# (32kg) e a força residual é de 14# (6,3kg). 
Nock – peça, normalmente em plástico, que se põe na parte de trás da flecha e que serve 
para segurar esta à corda do arco. 



Nockpoint – instalam-se na corda do arco e servem para definir o ponto onde as flechas 
encaixam na corda. Podem ser em metal ou feitos manualmente com fio de forramento. 
Palhetas – hastes em material compósito, que juntamente com o punho constituem o corpo 
do arco. Numa das suas extremidades são montadas as roldanas ou cams. 


