
Afinar o peep (arcos compound) 
 
Antes de começar a época da caça, é necessário fazer a “rodagem” ao arco. Isto 
aplica-se, evidentemente, aos arqueiros que deixam o arco a descansar durante a 
maior parte do ano, e só pegam nele um a dois meses antes de começarem a programar 
as esperas. 
Já todos nós tivemos problemas com a afinação do peep. Normalmente quando abrimos 
o arco o peep ou fica um bocadinho virado ou para a direita ou para esquerda e lá o 
endireitamos a toques de nariz. Em acção de caça não é dos melhores métodos para se 
conseguir um tiro eficaz. Quando já não se consegue acertar e finalmente nos 
cansamos deste bailado, recorremos a um das centenas de peep’s existentes no 
mercado que têm um elástico a ligá-lo a um dos cabos do arco. 
Há quem utilize estes peep’s anos a fio com excelentes resultados, mas ao 
acrescentarmos mais um elemento, neste caso o elástico, ao arco, estamos a 
acrescentar mais alguma coisa que pode falhar num momento decisivo, além de retirar 
velocidade à flecha. Quantos de nós já não levámos com o elástico na cara porque este 
se partiu ou porque o nó que usámos se desfez?  
 
A instalação e afinação de um peep sem elástico é uma tarefa fácil e relativamente 
rápida, e a partir do momento em que esteja afinado, podemos esquecer as “narigadas” 
para o endireitar quando temos o bicho da nossa vida na mira. 
 
O método descrito, é um dos métodos usados para afinar o peep e que dá bons 
resultados. 
 
NUNCA se deve instalar um peep com a corda sob tensão.  
 
Utilizar sempre a prensa, ou bloquear uma das roldanas do arco, atravessando um eixo 
ou uma chave Allen depois de o ter aberto ligeiramente, para que a corda fique 
folgada (este método, “a prensa dos tesos” só deve ser utilizado como recurso, tendo 
o cuidado de não danificar nem a roldana nem a palheta do arco). 
Quando instalamos o peep a corda do arco deve ser dividida precisamente a meio, 
garantindo assim que o binário que se exerce sobre o peep é mínimo. Nos arcos novos, 
que utilizam cordas de duas cores, é fácil executar esta tarefa. Para as cordas de uma 
só cor, é ter paciência e contar os fios… 
A melhor maneira que há para saber se o peep está montado de acordo com a nossa 
morfologia é muito simples; Virado para uma zona segura, arma-se o arco com os olhos 
fechados e repetem-se todos os gestos como se se fosse efectuar um disparo. 
Quando estamos na posição de tiro normal, abrem-se os olhos e verifica-se se o peep 
está à altura correcta e no enfiamento da mira. Se sim pode-se prosseguir com a 
afinação; se não, fecha-se o arco e sobe-se ou desce-se o peep na corda até se atingir 
o ponto em que o olho, o peep e a mira fiquem naturalmente alinhados.   



Depois do peep instalado, verificada a altura, e travado, é preciso dar uns tiros, cerca 
de 30 ou 40. Introduzimos novos elementos na corda e esta precisa estabilizar para 
fazer as afinações finais. Com as novas fibras, as cordas dos arcos não sofrem tantas 
alterações como há alguns anos, mas de qualquer modo convém sempre efectuar alguns 
disparos. 
Depois de fazer estes disparos anota-se a posição do peep quando o arco está armado. 
 
Se este estiver desalinhado, por cada volta que dermos à corda do arco o peep rodará 
três quartos de volta. 
 
As voltas à corda dão-se sempre no sentido do enrolamento normal da corda.    
Por exemplo se faltar 1/4 de volta para o peep ficar certo, é preciso dar três voltas à 
corda. Se passar 1/4 de volta a posição certa só é preciso dar uma volta. Se estiver 
virado ao contrário duas voltas chegam para o pôr no sítio.  
Depois devem-se sempre fazer uns disparos para verificar a consistência da afinação. 
Com este método, um entre muitos, podemos confiar que sempre que armarmos o arco 
o peep está alinhado e só falta por a mira no bicho. 
 
Bons tiros. 
 
José Franco 
  
 


