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Conceitos básicos de regulagem de velas 

As velas 
atuam 
como 
uma asa 
de 
avião. 

As velas devem ser reguladas conforme o 
ângulo do vento. Cada ângulo  de vento recebe 

uma nomenclatura. 



Regulagem da vela mestra 

Os risos 
reduzem a 
área velica  
da mestra 



Regulagem da vela genôa 

Com o vento ao redor 
de 45 graus solte o 

cabo do enrolador e 
cace a escota. Tome o 

rumo desejado e 
regule a escota para 

criar o  efeito asa. 

Se necessário regule a posição do carrinho 

Folgue a escota à medida 
de que for arribando. 

Cace a escota a medida 
que for orçando 



Cambar ou trocar de bordo 

Dar bordo é orçar  até que o vento 
passe a soprar pelo outro bordo do 
barco. 
 
Ao orçar a vela mestra se reposiciona 
sozinha. 
 
Já a genôa precisa ser trabalhada. 
Deve-se soltar a escota da genôa que 
está segurando a vela e caçar a escota 
da genôa do outro bordo. 
 
Essa manobra exige sincronismo da 
equipe e deve ser ensaiada várias 
vezes. 



Dar jaibe 



Dar uma volta completa em um objeto ou ponto imaginário 

• Faça os exercícios sempre sob supervisão 
do skipper e em situações de mar e vento 
favoráveis. 

• Primeiro exercício: cambar ou virar de 
bordo. 

– Exige trabalho em equipe 

– Distribua funções: leme, escotas da genôa 

– Pratique várias vezes.  

• Segundo exercício: dar jaibe 

– Distribua as funções: leme, escotas da 
genôa e escota da mestra. 

– Pratique várias vezes.  

• Terceiro exercício: dar um volta completa 
num objeto ou ponto imaginário.  

 

 

 



Planejamento e preparação para navegação 



Lições complementares: Ancoragem 
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Lições complementares: Nós 
Volta do fiel Lais de guia 

Nó oito 
Volta do cunho 


