CSL
MARINHARIA
Manual de Marcação de Cabos de Amarra
do Capitão Lais de Guia
Como já foi dito pelo Capitão Lais de Guia em outra oportunidade, saber com precisão o quanto
de cabo você está “pagando” à sua amarra, aumenta sua segurança e tranquilidade na hora de
fundear em ancoradouros com “muitos vizinhos” e, principalmente, nas ancoragens com
“tempo ruim”.

Portanto, ele criou este manual simples, prático e objetivo para auxiliar àqueles que gostam de
aprender pequenos truques que a arte de marinharia ensina para aumentar a segurança da
vida a bordo.
A marcação do cabo de sua amarra é feita por uma laçada chamada de falcaça.
Muito utilizada por pescadores e marinheiros, a falcaça no passado era feita nas pontas dos os
cabos para evitar o destorcimento de suas pernas, uma vez que todos eles eram feitos de
ﬁbra vegetal. Hoje em dia, por serem feitos com ﬁbras sintéticas, basta queimar suas pontas
que o destorcimento está evitado.
Vamos marcar o seu cabo passo a passo:

1. Utilize sempre o ﬁo encerado de Poliéster.
Você vai encontrá-lo em lojas que vendem
couro e artigos para sapateiro. Existem cores
variadas e são vendidos em bobinas de 100g.
Se não conseguir ou for muito difícil, mande
um e-mail para contato@cslmarinharia.com.br
que enviaremos pelo correio pra você.

2. A largura da falcaça você é quem vai
escolher. Inicialmente corte um pedaço
do ﬁo de 50/60 cm, já é o suﬁciente.

3. Faça uma volta com o ﬁo
em cima do cabo.
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4. Cruze a ponta maior sobre a pequena e comece a enrolar a maior sobre a menor.
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5. Continue enrolando colocando pressão e cuidando para que as “espiras” ﬁquem
bem juntas uma das outras.
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6. Quanto mais você enrolar o ﬁo,
mais larga vai ﬁcar a falcaça.

7. Chegou na largura escolhida, você tem
uma volta numa extremidade da falcaça
e o “chicote” do ﬁo na outra.
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8. Passe a ponta do ﬁo por dentro da volta.
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9. Agora você tem duas pontas do ﬁo. Puxe-as devagar em sentido oposto.
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10. Quando sentir que chegou no ﬁnal, que a força não faz mais efeito, está pronto,
basta cortar as duas pontas do ﬁo, bem rente a última espira de cada lado.
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11. Está pronta sua falcaça. Se quiser soﬁsticar, passe um pouco de cera de abelha
em pedra e depois passe uma chama de leve, para a cera entranhar na falcaça.

12.Repita essa operação de 10 em 10 metros ou em outro intervalo que achar
conveniente. Você pode utilizar combinação de cores diferentes de ﬁos ou
larguras diferentes para as marcações.
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Bem, ao comprar sua amarra na CSL Marinharia, você não precisa de todo esse
trabalho, basta solicitar na hora da compra que o cabo já vem marcado como
você desejar. E o que é melhor, você não paga nada por isso. É uma cortesia do
Capitão Lais de Guia!
Se você gostou e aprendeu a fazer falcaças de marcação, envie este manual a
um amigo!
Se você tiver alguma sugestão ou crítica, escreva para o Capitão
(capitaolaisdeguia@cslmarinharia.com.br).
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