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                 O objetivo desta apostila é dar uma noção sobre o waveski e fazer com 
que novos adeptos saibam ao adquirir uma prancha noções sobre seu 
equipamento, aprendem a remar e fazer o rolamento e o ducke dive e saibam as 
principais manobras deste esporte radical. 
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1. Noções básicas de equipamento 
 

Introdução  

                       O waveski pode ser considerado um esporte de médio custo, pois o 
praticante com apenas um calção, prancha e remo já pode sair surfando. È claro 
que o waveski ainda não é uma forte indústria como a do surf, mas vários 
equipamentos como roupas, quilhas e acessórios altamente sofisticados são 
usados para a prática deste esporte. As necessidades básicas são: 

 
1.1 Prancha de waveski 

  Pode ser comprada em casas especializadas no ramo, como a MS Surfskis em 
Florianópolis - SC, New Impact em São Paulo, JSX waveskis em barra velha -SC 
e Gift surf boards no Rio Grande do Sul-RS.  
                       Para iniciação é necessária uma prancha com mais flutuação para 
garantir uma remada mais estável. As pranchas de waveski, por serem produtos 
artesanais, variam de uma para outra, onde o tamanho é medido em pés ou 
polegadas (um pé = 33,3 centímetros aproximadamente) é normal acontecer 
batidas na prancha, que por ser revestida de resina epóxi e bloco EPS pode 
trincar e possibilitar infiltrações que com o tempo irão danificá-la ou até quebrar ao 
meio, para esses casos existe oficinas de remendos e a prancha fica nova. As 
medidas variam de acordo com o peso e tamanho do waveskier. As pranchas 
podem ter três quilhas (thrusters), duas quilhas (twin fin) ou uma só, ainda há uma 
outra variante que é a quadriquilha, atualmente nas pranchas de waveski são 
usadas as triquilhas e em alguns países como a África do sul as quadriquilhas. A 
prancha de waveski pode ter um wing que é um desvio na linha da prancha (out 
line), perto da rabeta, mais precisamente na linha das quilhas laterais, este wing 
causa uma turbulência na rabeta deixando a prancha mais solta. 
 
1.2 Como é fabricada a prancha de waveski 
                      O waveski é feito por etapas primeiro a prancha é esculpida pelo 
shaper que determina o tamanho, largura, espessura e configuração de rabeta de 
acordo com a encomenda. O shaper trabalha com um bloco de EPS com ou sem 
longarina, o que é bastante usado é uma longarina de carbono, que dá mais 
resistência à prancha. A outra etapa é a do revestimento, que é feito com resina 
epóxi este trabalho é conhecido como “glass”. A pintura é feita com spray ou tintas 
especiais (em algumas se usa o mesmo equipamento de pintar carros), ou feita no 
shape, um toque que pode salvar sua prancha é nunca deixá-la exposta ao sol, 
pois além de amarelar a prancha pode regredir (quando o bloco encolhe e a 
prancha deforma) jamais deixe a prancha dentro do carro no sol, ela vai regredir 
com certeza. 
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“Cuidado com sua integridade física e a dos outros,  pois o bico, a rabeta e 
as quilhas são altamente cortantes”. 
 
1.3 Cordinha (leash) 
 
          Se você ainda não faz o rolamento, aconselho que a use, pois ela pode 
salvar sua vida.Você pode colocá-la na perna ou no remo, se colocar na perna ela 
deve ser sempre maior que o waveski, e é uma faca de dois gumes que pode 
ajudá-lo como também pode machucá-lo, quando você cair e sentir a cordinha 
esticar, levado pela onda, muito cuidado ao levantar, pois o waveski pode voltar 
com força e dar-lhe um “knock-out” antes de subir a tona procure com as mãos 
onde está à prancha na superfície. Por outro lado o uso da cordinha pode evitar 
canseiras como a de nadar até a praia atrás da prancha ou mesmo evitar que seu 
waveski acerte um banhista na arrebentação, quando ele estiver perdido, indo 
solto rumo à praia. 
 
 
2. Fundo da prancha 
 
 
            Veja abaixo os tipos de fundo que são utilizados nos waveskis, identifique 
o seu e saiba o que este fundo proporciona no desempenho da sua prancha. 
 
 
2.1 Fundo Flat  
          Flat significa reto ou plano, é um fundo básico que é utilizado na 
prancha toda até as quilhas, mas muito funcional no  qual se consegue um 
equilíbrio bem grande entre velocidade e projeção p or estar com um contato 
maior do fundo com a água, sendo indicado para onda s de até 5 pés (1,5 
metros). Fundo muito bom para qualquer tipo de onda  seja ela mexida ou 
lisa. 
 
2.2 Fundo Double  Concave  
          Fundo muito difundido no mundo inteiro, concave ( semelhante à parte de 
dentro de uma colher) são sheipeados um de cada lado da longarina, terminando 
próximo a rabeta, através desses concaves é que a água é canalizada no fundo 
da prancha facilitando muito o fluxo de saída da água, deixando a prancha 
bastante solta, podendo fazer manobras bem radicais, indicado para waveskiers 
mais experientes e em ondas mais lisas não tão encrespadas. 
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2.3 Fundo Triple Concave  
          Parecido com o doble concave, só que é colocado um single concave na 
frente, no qual se acopla aos dois concaves próximos as quilhas, este fundo pode 
deixar a prancha um pouco mais dura em relação a outros modelos, por que é 
para waveskier que impõe muito mais força nas pernas e no quadril e que precisa 
ter controle total da prancha quando utilizada em condições extremamente radical 
nas ondas, proporcionando manobras incríveis sem perder velocidade e projeção 
do fundo em relação a onda, em mar mexido este fundo perde um pouco de 
velocidade e estabilidade. Este tipo de design é muito utilizado por vários surfistas 
profissionais tanto brasileiros como estrangeiros que correm o WQS e WCT do 
circuito mundial de surf, atualmente é o fundo mais utilizado!!! 
 
2.4 Fundo “V”  botton 
 
             O “V” botton já diz tudo, é um fundo em forma de V, atualmente é usado 
muito em pranchas grandes, utilizado sem exagero próximo as quilhas ajuda 
bastante para que a prancha tenha uma troca de bordas fácil, em pranchas 
pequenas está sendo pouco utilizado, mas se for feito tem que ser bem suave este 
fundo é muito utilizado em ondas médias a grande que exigem da prancha 
movimentos precisos e rápidos sem que desgarre na base ou dentro de um tubo, 
detalhe, se utilizado muito acentuado e de maneira mal distribuída com certeza 
comprometerá a velocidade da prancha. 
 
2.5  Fundo Release 
 
             Atualmente se utiliza em pranchas de diversos taman hos, pois foi 
testado e aprovado por diversos surfistas que usara m o equipamento com 
este design,  este tipo de prancha faz com que o fu ndo fique em contato 
maior com a água, através destes caimentos laterais  que pode iniciar do 
meio da prancha (bem suave) até o bico (mais acentu ado), irá fazer com que 
a prancha tenha uma resposta muito rápida na troca de borda, aliado a 
velocidade um fundo muito bom para qualquer surfist a seja ele experiente 
ou iniciante .  
 
2.6 Fundo Rail  “V” 
            Rail “V”  quer dizer  “borda em V ”, é como se fosse um “V” botton só nas 
bordas , mantendo uma parte flat no centro e aumentando para o bico, este tipo de 
fundo facilita muito no retorno de manobras, deixando a prancha mais manobrável 
em partes criticas da onda, você na realidade tem duas pranchas em uma, pois 
esta parte interna da prancha em velocidade deixa a parte em contato com a água 
ser uma prancha bem menor e mais manobrável. 
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3. Rabetas  
 
Introdução 
             Seus conceitos e designs para cada tipo de onda e manobra, vários 
fundamentos que fazem com que saibamos como este equipamento irá se 
comportar em ação.Veja abaixo qual é o tipo de rabeta que seu waveski possui e 
saiba qual será o desempenho dela na água. 
 
3.1 Square 
 
             Difere da Squash pela suas pontas mais quadradas, faz com que se tenha 
uma performance de linha mais quebrada na onda jogando muito mais água nas 
manobras. Assemelha-se um pouco com a swallow. Boa em ondas buraco por dar 
uma ótima aderência na onda. 
 
3.2 Squash 
 
              É uma rabeta que tem uma área maior, fazendo com que a prancha tenha 
uma sustentação muito boa para ondas pequenas e médias, fazendo com que 
tenha um surf mais de linha, é considerada uma das rabetas mais compatível com 
o surf atual. 
 
3.3 Swalow 
 
              Utilizada até os dias de hoje, no qual já foi muito utilizada na época das 
biquilhas, esta rabeta permite maior quebra de linha e manobras em um espaço 
curto da onda, sendo uma rabeta bem solta para quem busca um estilo de surf 
mais agressivo. 
 
3.4 Round Pin 
 
              Muito utilizada para ondas médias e grandes, pois tem uma área na parte 
da rabeta deixando a prancha mais segura e com linhas mais redondas, não é 
muito indicado para ondas cheias por ter pouca sustentação na rabeta. 
 
3.5 Pin Tail 
 
             Muito utilizada para pranchas grandes acima de 7 pés, a rabeta quase se 
confunde com o bico da prancha de tão semelhante, este modelo é muito utilizado 
para ondas tubulares como Hawai e Maresias. 
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3.6 Half swalow 
 
             É parecida com a swalow, difere apenas no design, pois parece uma meia 
lua, seu funcionamento na água é deixar a prancha mais solta nas manobras, para 
waveskiers mais experientes e que buscam um estilo de surf mais radical. 
 
4. Quilhas e seus fundamentos 
 
            As pranchas triquilhas são com certeza uma unanimidade desde seu 
lançamento pelo australiano Simon Anderson  é um dos modelos mais usados no 
mundo inteiro, shapers do mundo inteiro vêm pesquisando e desenvolvendo 
modelos de designs, outlines, angulação e posicionamento das quilhas em relação 
ao desempenho da prancha, vamos ver algumas pesquisas que influenciam 
diretamente no funcionamento das quilhas em relação ao shape da prancha. 
 
4.1 Posicionamento das quilhas 
 
          As quilhas colocadas mais atrasadas tornam a prancha mais veloz, porém 
mais presa na hora de fazer as manobras, colocadas mais adiantadas tornará a 
prancha muito mais solta, porém fará com que perca velocidade, o equilíbrio está 
ligado diretamente ao posicionamento do waveskier, onde está sentado e a 
maneira que impõe pressão sobre a prancha, as quilhas laterais geralmente estão 
posicionadas paralelas ou 3 polegadas atrás do seat belt e a quilha central a uma 
polegada ou duas das laterais. 
 
4.2 Distância entre as quilhas 
 
          Quanto maior a distância entre a quilha central em relação as laterais, maior 
será a velocidade da prancha, porém irá ficar menos manobrável tendo que impor 
maior força para manobrar, para waveskiers mais experientes existe uma 
regulagem que une velocidade com maleabilidade permitindo assim manobras 
mais rápidas em um espaço curto da onda, esta regulagem vai de acordo com 
cada um, você vai ter que fazer testes e verificar aonde se sente mais solto e 
radical, só assim terá certeza do que é melhor para o seu surf. 
 
4.3 Quilhas removíveis 
 
          Uma grande inovação que permite que você tenha uma prancha que se 
adapta a vários tipos de onda, pois se você chegar num pico e as ondas estiverem 
grandes é só você regular ou mesmo trocar as quilhas para dar mais estabilidade 
e projeção, o mesmo acontece se as ondas estiverem pequenas, outra grande 
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vantagem é no transporte para viagens, evitando problemas com as quilhas, pois 
elas podem se quebrar no transporte, esses tipos de quilhas são desenvolvidas  
 
 
 
para que se tiver um impacto mais forte quebre bem na base, evitando assim um 
acidente mais grave  com o waveskier e um estrago maior com a prancha, a WS 
usa quilhas modelo FCS, caso você quebre alguma, não importa onde esteja, elas 
são vendidas no mundo inteiro. 
 
5. Iniciando no Waveski 
 
          Aprender a surfar de waveski pode ser fácil ou difícil, depende de como 
você vai fazer isto. 
          Se você é um iniciante, adquira um waveski adequado para iniciante de 
acordo com seu peso e altura. Não experimente aprender em um waveski muito 
pequeno para você ou em um waveski de atletas experientes.Se você está 
aprendendo, será difícil saber qual é o tamanho adequado, principalmente se esta 
apostila não esta disponível em uma surf shop local, então a melhor coisa a fazer 
e ligar para um fabricante. 
           Certamente seu waveski terá um cinto, quilhas, pedaleiras e algum lugar 
para amarrar um leash.Sente nele para ver se esta confortável.Quando sentado os 
seus joelhos deverão estar inclinados. A medida mínima entre o deck do waveski 
e a parte de baixo dos seus joelhos deverá ser de no mínimo 10 centímetros. 
Entretanto, se você estiver com seus joelhos muito inclinados, eles poderão 
restringir você de quando quiser se inclinar para frente.De maneira alguma seus 
pés deverão passar completamente pelas pedaleiras, ajuste-as de forma que não 
fique uma folga excessiva. 
            Certamente o seu assento terá um revestimento de borracha, é importante 
para firmar-se na prancha e aliviar impactos na coluna no retorno das manobras. 
            Para aprender a remar de waveski, vá para um local protegido das ondas 
do oceano, mas não para surfar, mas para aprender a remar, pode ser uma lagoa, 
um rio de águas calmas ou uma piscina grande, mas ir para o mar somente em 
um local protegido das ondas. 
            Se seu waveski é oco tenha certeza que o tampão esta bem lacrado antes 
de entrar na água. 
            Pegue o remo e coloque um leash pequeno no remo e a outra extremidade 
no copinho do waveski em frente as pedaleiras.Isto manterá o waveski e o remo 
sempre juntos o tempo todo.Se você não usar a cordinha e perder o waveski no 
mar será muito difícil nadar até a praia com o remo na mão. 
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            Coloque o waveski na água e sente nele com suas pernas uma de cada 
lado.Deixe o remo na água ao lado do waveski. 
            Aperte o cinto bem firme (muito importante).Pratique um pouco ajustando o 
cinto e abrindo até se familiarizar com a posição da fivela.Quando você estiver 
confiante, tome bastante ar e role de cabeça pra baixo.Invertido conte até vinte e 
daí abra o cinto.Quando você tiver feito isto algumas vezes você saberá como é 
estar debaixo d’água quando tomar algumas ondas na cabeça, então não precisa 
entrar em pânico.Você precisa estar usando o cinto.Isto é fundamental para 
divertir-se e estar seguro surfando de waveski.  
            Sentado no waveski com o corpo inclinado para trás e as pernas uma de 
cada lado, aperte o cinto e pegue o remo. O remo para iniciantes deverá ter o 
ângulo de 90º na mão direita da pá.Primeiro coloque o remo sobre as pernas, 
então agarre o tubo firmemente com a mão direita sobre a lamina de marcação, 
então estará com o ângulo correto para iniciar a remar.A mão direita deverá 
manter-se firme no gripo o tempo todo.(Você pode usar parafina no tubo do remo 
para firmar as mãos). Firme o remo com a mão esquerda livre.As mãos deverão 
estar colocadas levemente alargadas da largura que compreende os ombros, reto 
com os cotovelos formando um ângulo de 90º.Alcance o remo bem pra frente 
colocando a pá da mão direita na água até cobri-la completamente.Puxe para trás 
fortemente com o braço direito, ao mesmo tempo empurre para frente com o 
esquerdo até estender o braço completamente. Se você empurrar com a esquerda 
o quadril deverá girar para a direita e adicionar mais força a sua remada.A mão 
direita deverá parar de golpear dando passagem para o corpo para iniciar a 
remada com a mão esquerda.A lamina da pá esquerda deverá estar agora 
totalmente estendida à frente.Girando o torso da pá da frente erguida e a pá direita 
fora da água preparando a lamina da pa esquerda para imergir na água.Puxe com 
a esquerda e empurre e estenda com a direita, enquanto esta girando o torso para 
a esquerda.Repita o movimento e você estará remando forte.Somente agarre forte 
com a mão esquerda enquanto estiver remando depois alivie o tubo para girá-lo 
enquanto rema com a mão direita. Você devera estar com a mão solta no tubo do 
remo o resto do tempo para permitir que o tubo gire em torno de sua mão. 
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6. Técnicas de rolamento 

 

Introdução 

           Rolar é uma habilidade importante para waveskiers, sem isto muitos dos 
benefícios de estar amarrado à prancha estariam perdidos, tanto o mar aberto, 
rebentação ou remadores de água branca, um desajeitado, enfadonho ou perigoso 
acidente pode ser prevenido, e nas competições muito tempo pode ser 
economizado por um rolo eficiente e seguro, para quem já rema ou mesmo um 
iniciante irá  adquirir mais confiança  se  souber  que um rolo os recuperará dos 
erros  e  os novatos que desenvolverão confiança e pensamento tridimensional se 
eles aprenderem a rolar cedo. 
            O aprendiz de rolamento deve ser é instruído em uma piscina calma, água 
morna, visibilidade boa e confiança gerada por um ambiente controlado e seguro, 
tudo ajuda a fazer esta situação perfeita, mas se uma piscina não está disponível, 
não é difícil de aprender em água aberta, embora a aproximação seja diferente, se 
o  rolo for instruído em uma piscina, você consegue claramente visualizar a real 
situação. Esta apostila esboça a história e os princípios de rolar e explica como 
executar e ensina vários tipos de rolo.  

 

6.2 Historia do rolamento 

         O povo de Inuit faz o rolamento há muitos séculos, para eles a habilidade 
para rolar era uma técnica de sobrevivência básica. Um missionário, enquanto 
escrevia a arte de rolar em 1765, descreveu dez métodos pelos quais o povo de  
Inuit desenvolverão suas técnicas de rolagem, uma observação significante é que 
uma vez o remo foi posicionado, o kayaker aplicara um golpe nos quadris e o rolo 
aconteceu mais facilmente,  o primeiro Inuit conhecido que aprendeu a rolar era o 
austríaco Edi Pawlata que ensinou em 1927 depois que leu acontecimentos  dos 
exploradores Nansen e Jophansen. Um explorador inglês, Gino Watkins, aprendeu 
diretamente do Inuit em 1930, mas infelizmente ele desapareceu logo depois em 
uma viagem para o ártico, estes rolos europeus cedo envolveram estágios, o 
corpo vertical da água com pequeno ou nenhum golpe de quadril, 
aproximadamente em 1965 que o golpe de quadril foi re-descoberto. 
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 6.3 Os princípios do rolamento 

                                                   Considere o waveskier sentado na prancha. O 
peso combinado, W, agindo ao centro de gravidade, CG, 
baixa o waveski na água até a força de flutuabilidade, BB , 
gerado pela parte submergida da prancha, suficientemente  
aumentada para equilibrar o peso. Pode ser assumido que a 
força de flutuabilidade age a um ponto ao centro da parte 
submergida chamado o centro de flutuabilidade, cb .   

        

                 Se a prancha é inclinada para um lado, a parte 
submergida do fundo muda e o centro de movimentos de 
flutuabilidade  mudam como mostrado, o efeito das duas 
forças, agora fora de linha, é criar uma força corrigindo, que 
tenta devolver a prancha à posição vertical, e assim para 
ângulos pequenos a prancha é estável.   

    

       

          Se o ângulo é aumentado mais adiante, então o 
movimento do centro de flutuabilidade é insuficiente para 
compensar para o centro de gravidade e a prancha 
emborcará.    

 

                                                                                                            

 

             Quando emborcou completamente, a prancha 
novamente fica estável com o centro de flutuabilidade e o 
centro de gravidade em linha. Uma força de flutuabilidade 
adicional também age no torso do momento é imerso e para 
isto é mostrado como BT.    
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6.4 O rolo de corpo duro 

                Estamos considerando o waveskier como 
sendo destro, o rolo começa com o atleta  submergido 
que alcança com o remo  a superfície. Uma força, P, é 
gerada que tenta erguer o corpo. Como a prancha 
começa a rolar, o centro de movimentos de 
flutuabilidade CBB  longe do lado mais próximo a 
superfície  aumenta a resistência da prancha para ser 
corrigida. até que corpo esteja clareando a superfície a 
força de flutuabilidade deve ser gerada pelo quadril até 
que o qual tenha então  ajudado o rolo, rapidamente 
diminuições de força devem ser feitas para se 

equilibrar, o peso do corpo está então longe do eixo de rolo e a menos que o golpe 
de remo seja excepcionalmente forte, a combinação destas duas causas de 
efeitos tem que acontecer senão o rolo pode falhar, os erros devem ser 
minimizados através de melhorias. Em técnica: primeiro por um movimento 
conhecido como o 'golpe de quadril', e  segundo trazendo muito o centro de 
gravidade do corpo mais próximo do eixo do rolo.    

6.5 O golpe de quadril                  

       O foco principal do golpe de quadril é rodar a 
prancha com o remo  bem longe do  waveski e 
vertical então sua força de flutuabilidade começa a 
ajudar a ação, corrigindo  o corpo a ser erguido para 
fora da água.  O corpo é trançado à cintura, 
enquanto  vai subindo à superfície e dobrando 
adiante para rolos do tipo Pawlata e para o fundo, 

com a parte de trás arqueada, para tipos de Steyr. Este é o  golpe de quadril, um joelho puxa 
a prancha para o corpo enquanto o quadril oposto repeli isto, nos rolos que envolvem um 
golpe do tipo varredura, a cintura se comporta como uma junta universal, enquanto 
convertendo a ação torcendo o corpo superior em uma ação rolante da pélvis e a prancha,  o 
resultado líquido é rodar a prancha quase vertical enquanto o corpo permanecer na água.  
durante esta ação o corpo é empurrado mais adiante debaixo da superfície e assim a esta 
tendência é resistida pela força de flutuabilidade que age no torso, ajudando com o remo se 
necessário. O 'golpe' do quadril é um refinamento da técnica básica na qual a prancha  é 
virada vertical com uma ação motriz rápida do corpo. o impulso é ganho assim, de forma 
que ao término do golpe a prancha  arranca o corpo da água e ajuda a restabelecer  à 
posição vertical. 
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6.6 Recuperando o centro de gravidade   
 

 
 Quando a prancha terminar de rolar e você 
estiver ainda com o remo distante da mesma 
com os quadris de forma que a ação das 
mudanças de força de flutuabilidade da 
prancha de resistir ao rolo terminem, o centro 
de gravidade deve ser puxado perto da 
prancha  para habilitar o corpo a ser erguido 
para fora da água. então , a ação do corpo 

tem que mudar de resistir à força descendente causada pela ação rolante da 
prancha (quando o centro de flutuabilidade do torso precisa ser o mais longe da 
prancha quanto possível) para  reduzir o momento emborcado trazendo o centro 
de gravidade para o eixo de rolo. isto pode ser feito de vários modos: jogando o 
corpo para a  parte de trás ou para  frente, ou dobrando o corpo em cima do lado 
da prancha.   
  

               Se o corpo se inclinar para a dianteira 
ou traseira  o golpe de quadril é reduzido e o 
benefício de manter a força de flutuabilidade 
que age no torso está perdido.  
     
  

 
  
                Aqui o torso é apoiado pela água e 
assim é mais fácil de rodar o caiaque vertical.    
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6.7 Exercícios para treinamento de rolos 
  
          O golpe de quadril associado e 
seguido de uma remada é muito 
importante para a finalização do rolo e 
devem ser ensinados e dominados 
completamente já em uma fase inicial 
de aprendizagem,  habilidade superficial 
não é o bastante, como a tensão de 
concentrar a posição de corpo ou o 
movimento do remo, depois do processo de aprendizagem o aluno pode  esquecer 
de levar a finco as ações de golpe de quadril, como resultado, ele ergue a cabeça 
dele primeiro fora da água, perde força  e as falhas no  rolo acontecem.    
O ângulo do movimento da pá e a velocidade  pode ser aumentada 
progressivamente até que a prancha  esteja sendo inclinada  como em cada 
direção com o movimento que a cintura permita. uma boa prática è o "c para c" 
faça movimentos com a cintura com o remo acima dos ombros formando com os 
braços e remos um quadrado com a prancha em movimento.  
          
 
 
 
6.8 O rolo de pawlata 
         O Pawlata é o melhor rolo para aprender inicialmente, é relacionado 
diretamente ao rolo de parafuso que provavelmente é o rolo mais útil de todos,  é 
mais fácil  de executar e mais perdoado de fracassos em golpe de quadril.  
          o objetivo do professor e aluno deverá ser progredir o mais cedo possível ao 
rolo de parafuso depois que o pawlata foi instruído.   

o atleta senta vertical no barco, com a parte de trás dele 
encurvada ligeiramente adiante e o corpo torcido para o lado 
no qual ele quer emborcar. um atleta destro regularmente 
emborcara à esquerda e vice-versa. a mão de controle é 
então a mão dianteira que segura o centro do cabo. no 
rolamento, é importante que a mão mantenha sua orientação 
normal à pá do remo. o controle do ângulo da pá durante o 
rolo deve ser levado a rigor por esta mão. a mão traseira  

 
 
 
segura o centro da pá traseira como mostrado, dedo polegar que aponta para 
baixo pela face, e dedos abertos ao redor da pá .  



 15

começar o movimento com a mão de controle na pá traseira e a lâmina dianteira 
gira por um ângulo de cerca de 30 graus. nesta posição se alinha com o ângulo da 
pá da  frente .    
     

           o instrutor deverá ficar na água próximo ao aluno 
no lado oposto do remo. ele apóia a prancha para permitir 
o aluno completar o movimento de rolar. na posição o 
aluno é rolado à cintura com o remo e se agachando ao 
lado da prancha, com o queixo perto do meio da coxa, 
adiante.  
 
         o remo ainda é paralelo a sua posição inicial com a 
lâmina dianteira segurada ao mesmo ângulo, mas está 

agora debaixo de água.   
   

             os braços são fechados firmemente contra o 
lado da prancha para ter certeza que o remo não é 
deslocado pelo fluxo de água durante o emborque. o 
waveskier devera sentir a extremidade da prancha no 
lado de dentro do cotovelo esquerdo e pulsos . o 
instrutor diz para o waveskier esperar até que o rolo 
complete o movimento , espere até que a prancha 

complete o rolo, e então varre o remo em um arco largo ao longo da superfície.   
   
    

          o instrutor deverá apoiar o 
aluno de forma que ele possa 
alcançar um bom rolo com o 
remo preso  do lado da prancha. 
É freqüentemente útil para o 
instrutor contrabalançar a 
prancha enquanto está na 

posição vertical de forma que o aluno possa praticar sem medo de emborcar. 
           o aluno pode virar então na água quando ele estiver pronto; o instrutor 
posiciona  debaixo da prancha o remo  para ajudar o movimento enquanto o remo 
viaja pela água, debaixo da prancha  e atrás para a superfície. ele deverá mover 
então o remo da prancha em uma posição boa pois um dos erros  mais comuns 
para o waveskier iniciante é puxar para baixo em vez de varrer fora ao longo da 
superfície. isto geralmente acontece porque a mão da parte de trás não é  
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empurrada suficientemente longe debaixo do assento do aluno durante o 
movimento, assim é bloqueado pela rabeta 
como tenta executar a torção de corpo.   
 
 

          o remo não pode 
continuar com sua varredura 
externa, assim puxa para 
baixo em vez de varrer.  se 
o instrutor estiver no 
percurso da pá, ele pode 
reajustar a posição de remo 
ou ângulo da pá, entre o 
círculo de remo no caminho 

correto, ele pode dar um empurrão na direção certa, ou se move e apóia a pá para 
dar para ao waveskier apoio para puxar para cima.  se necessário ele pode corrigir 
o prancha colocando uma mão em cada lado da pá. 

 
 
 
 
 
 
 
    
       

          a cintura e quadris agem como uma junta universal que converte a rotação 
do corpo em uma ação rolante da prancha, enquanto já incorporando o golpe  de 
quadril aprendido. 
          é esta rotação de corpo que também dirige o remo ao redor em uma 
varredura de corpo larga ao longo da superfície.    
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logo que o pawlata for alcançado e refinado, o aluno deverá ser encorajado a 
tentar o rolo de parafuso.  
 
 
 
contanto que o  golpe  de quadril seja efetivo e que a mão da parte de trás é 
empurrada bem para fora para dar espaço para a pá traseira estendida, a 
progressão pode ser efetuada com pequena dificuldade. 
 
em seu próprio direito, o pawlata deverá ser praticado ainda de vez em quando 
por todos os paddlers, como podem surgir ocasiões onde o remo deve ser usado 
de uma posição incomum. 
 
6.9 O rolo de parafuso 
                                                                
                  O rolo de parafuso é o geralmente 
o rolo mais usado de todos porque é o mais 
seguro, fácil de  aprender  e eficaz na maioria 
das circunstâncias.   

a sucessão de movimentos é idêntica ao 
pawlata a não ser que as  mãos permanecem 
na posição normal no cabo do remo. o golpe 
de quadril deve ser mais efetivo que o 
pawlata, porque menos apoio está disponível 

da alavanca de remo que é mais curta. como 
todos os rolos que são usados em situações 
difíceis, deveria ser aprendido em ambos os 
lados. é a base para uma família inteira de rolos 
que tudo seja executado sem mover as mãos 
ao longo do cabo.  alguns novatos acham mais 
fácil de aprender o rolo de parafuso diretamente em lugar de atravessar a 
sucessão de pawlata.   
 observe as figuras abaixo que descrevem a sucessão de movimentos a serem 
feitos pelo waveskier após o rolo . 
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6.10 O rolo de mão 
  
Se um golpe  de quadril bom é desenvolvido então a prancha pode ser rodada 
usando somente as mãos. na sucessão mostrada a ação de golpe  é importante 
como bastante impulso deve ser dado a prancha para erguer o corpo depois que o 
corpo aparecer na superfície. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mão de topo é lançada freqüentemente por aumentar o impulso. como  nos rolos 
de remo, a recuperação de corpo pode estar em posições dianteiras ou para trás.  
alternativamente, se a posição do corpo perto do caiaque e as forças de 
flutuabilidade são usadas a efeito cheio, então um rolo muito gracioso pode ser 
alcançado com só um movimento de mão pequeno.    

 
 
 
 
 
 

muitos 
paddlers 
podem 

executar 
rolos manetas, com a outra mão segurada dentro da cobertura de spray, e são 
contadas histórias até mesmo rolos executados sem qualquer uso das mãos. a 
habilidade para fazer o  rolo pode ser mais que uma sensação.  em jogadores de 
pólo de caiaque freqüentemente acontecem  perca dos remos e emborca ao atirar 
a bola , e até mesmo nos rios mais ásperos um –rolo de mão às vezes pode tornar 
a situação bem mais agradável.      
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6.11 Rolando em buracos ou em ondas 
   

    
               Em ondas ou  em rebentação, há turbulência é  tanta  na água que 
técnicas normais são impossíveis. ao invés o corpo é suportado com o remo em 
tal posição que o passar da água vira o barco vertical, e a posição de corpo é 
ajustada para assegurar estabilidade.    
   
6.12 Conclusão 
   
          Esta lista de rolos não está completa, e podem ser achados muitos outros 
modos de trazer waveskis para a vertical. É divertidos experimentar, e ver o que 
pode ser alcançado. Situações difíceis podem acontecer para iniciantes, ao rolar 
deverão perceber que há um mundo de diferença entre um rolo de parafuso 
simples em uma piscina e um golpe de recuperação complexa executado na 
arrebentação em água fria quando eles estão cansados e amedrontados. Só 
pratique em situações realísticas até adquirir confiança e fazer um rolo bem 
consistente.   
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7. A manobra Duck Dive  
 
          Pegar ondas de waveski, como muitos outros esportes de adrenalina, é 
descrito melhor pelo velho provérbio “sem dor, sem ganho” geralmente as 
melhores ondas produzem turbulentas condições para varar a arrebentação. 
Aquele incrível banco de areia raso que produziu o tubo de sua vida pode se 
transformar em alguns segundos em uma poderosa massa de água em cima de 
sua cabeça.Então, claro que há situações em ondas grandes que talvez seja o 
maior medo dos waveskiers – ser arremessado do lip. Se você não sabe do que 
eu estou falando é porque deve ter muita sorte ou realmente ser machista. 
Sempre acontece na segunda ou terceira onda da série. A primeira você passa, 
mas as próximas duas!!!  Elas sempre quebram mais para fora um pouco e o 
mastigam mais adiante, da mesma maneira acontece se você for remando para 
cima do lip. Ambas estas situações não só são experiências dramáticas e 
turbulentas como também são tempo desperdiçado, especialmente se você está 
em uma competição com o tempo limitado para pegar as suas três melhores 
ondas. Waveskiers superam estes problemas com facilidade relativa e adquirem 
grande satisfação e eu estou seguro como eles que o duckdive passa por uma 
massa de espuma densa que deixam os outros que não conhecem esta técnica 
como numa maquina de lavar roupa. 
           Aproximadamente há dez anos atrás, como as pranchas de waveski 
ficaram com menos flutuação, duckdiving permite o waveskier furar ondas e 
ultrapassar além da turbulência da onda quebrada. Para alcançar este efeito 
submarino o waveskier controla o ângulo da prancha empurrando o bico debaixo 
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da onda.       
                    Tente afundar o bico com um forte golpe para baixo 
 
 
 
         O bico da prancha tem que estar abaixo da água forçada para o fundo antes 
da espuma chegar. o empurrão do transcurso de onda em cima dele força a 
prancha que avança para baixo onde a turbulência é menor .     
Como resultado, o arrasto para trás é mínimo. Com um pouco de prática é 
possível redirecionar a prancha mergulhada e em uma segunda tentativa poderá 
realizar rapidamente, passando bem a onda com pouco arrasto. Naturalmente não 
é tão simples quando o espumão te esmaga. o momento crítico do exercício é por 
o bico inteiro para baixo no último segundo, então o espumão o ignora enquanto 
você rola para além da forte turbulência . 
 
 
 
Tecnicamente dividimos este movimento em dois estágios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Com um golpe forte para afundar a prancha 
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             Primeiramente com as aproximações da espuma prepare-se para rolar de 
forma que o faça antes da espuma bater no seu waveski e você levar o sacode. 
Antes de sacudir você terá que fazer o exercício crítico de abaixar o  bico. Isto 
pode ser alcançado por uma combinação de um golpe de remo poderoso e uma 
forte inclinação do bico para baixo.Por exemplo, se você der um forte golpe de 
remo do lado esquerdo, afundará sua mão esquerda perto do bico, empurrando 
com os pés o bico para baixo. 

   
                              Apoie seu corpo para baixo e puxe o bico  
 
                      Esta ação de remo acontece da mesma maneira quando você está 
retornando do rolamento. Ao virar completamente de cabeça para baixo, você 
deverá ter seu remo na posição de rolo parafuso ou pawlata. Estas instruções 
presumem que você role pela direita. Embora a este momento você ainda esteja 
em um semiposição vertical que terá o efeito de manter o bico afundado até você 
passar completamente a onda e rolar. 
                  Durante e depois do sacode é importante reforçar o descendente puxe 
do bico para baixo usando seus pés para aplicar pressão as pedaleiras. È como 
fazer um exercício de perna na academia, só que agora de cabeça para baixo. 
Este leg press superior é onde a pressão exercida arrasta o bico para baixo. 
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                                      Mantenha-se calmo e preparado 
 
                    Segundo estágio: claro que nesta fase a espuma o deverá estar 
ignorando. Ainda mantendo uma posição de vórtice comprimida pronto para rolar 
novamente para cima. Comece remando para frente do refluxo da onda que está 
passando.Quando esta técnica é corretamente aplicada tente jogar seu peso todo 
para frente deixando muito pouco peso na traseira da prancha. O mais importante 
e não deixar a espuma entrar por baixo do bico do waveski, pois isto fará com que 
a espuma empurre você para trás mandando-o de volta para a zona de 
turbulência.            Completando esta manobra totalmente você sempre irá manter 
sua prancha 90º com a onda.(de frente para a onda). Sobretudo  nunca vire de 
costas para a onda que se aproxima , o resultado disso será freqüentemente um 
rolo até a beira ou algo pior!  
                   Entretanto falamos somente sobre ondas já quebradas, mas o que 
fazer naquelas situações na quais o lip ainda não quebrou sobre sua cabeça? 
                  Às vezes é possível passa-la remando normalmente. Entretanto 
quando as ondas estão cavadas ou gordas é sempre melhor usar a técnica do 
duckdive. Existem algumas técnicas fundamentais diferentes das técnicas usadas 
para espuma. Menos ênfase deve ser dada ao afundar o nariz e mais ênfase na 
velocidade e no momento certo de fazer a virada. Tente rolar na mesma postura 
corporal (de cabeça para baixo) que estiver furando a onda. Mais uma vez 
mantenha-se na postura correta para rolar de volta porque assim que você se 
sentir empurrado para o outro lado você deverá completar imediatamente o 
termino da manobra (rolo). O objetivo disso e evitar que você seja dragado pela 
onda de costas e o que é pior “de cabeça para baixo” enquanto a onda estiver 
quebrando. Eu acredito que iniciar esta manobra com mais força o levará através 
da parede de água da onda com mais facilidade.Uma remada um pouco mais 
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rápida após este movimento irá levar você para fora da zona de perigo.È sempre 
melhor manter-se na prancha do que abrir o cinto e abandona-la, a nadada 
resultante para busca da prancha será muito mais desgastante do que tentar 
executar o duckdive. Se você esta em frente a um coral ou perto de pedras você 
tem que seriamente reconsiderar a situação , porém geralmente na maioria da 
vezes é melhor permanecer no waveski durante todo o tempo. Bons rolos!!! 
 
 
 
                  
8. Drop 
 
Agora você vai aprender a dropar a onda antes dela quebrar, o posicionamento é 
no outside, depois de varar a arrebentação. Talvez seja um pouco difícil no inicio, 
pois você vai ter que ter golpe de vista, cálculo, timing, coisas que você vai pegar 
logo com a prática e muito instinto. 
Para pegar a onda antes dela quebrar, você tem que esperar a onda certa e remar 
junto com ela e quando sentir que pegou a onda (a prancha embalou ) ... desça 
suavemente a parede e prepare-se para a próxima manobra, o “ “botton turn “““. 
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9. Botton turn 
 
          Essa é a hora de fazer a onda . você tem que definir se vai para a esquerda 
ou para a direita , dependendo do que lhe for oferecido. tem duas opções : ou 
você desce reto ou da a curva e já apóia o remo , para descer no corte , no 
caminho certo , que é acompanhando a parte da onda que não esta estourando. 
assim que completar o botton prepare-se para manobrar forte e impressionar 
quem estiver olhando , boas ondas ...... 
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10. Aéreos 
 
     O aéreo é provavelmente a mais espetacular manobra executada nos dias 
atuais . esta manobra explosiva de alto risco se torna bem plástica no waveski. 
estando amarrado por um cinto que permite ao atleta voar e virar de cabeça para 
baixo com perfeito controle , enquanto faz ajustes de peso sutis para poder pousar 
suave e seguro. esta provavelmente é a manobra em que o waveskier mais ganha 
respeito e ao mesmo tempo rivalidade dentro d’água avançando acima do normal. 
         As primeiras pessoas a dar aéreos se lembrariam de como paul wise nos 
anos 80 executou o primeiro aéreo num campeonato estadual em dee why point 
na austrália . batendo forte  no lip de uma onda de 10 pés monstruosos , o paul foi 
lançado muito alto e pousando na espuma sumindo até chegar na base . então 
para todo mundo ele emergiu na espuma . 
            Nos dias atuais o aéreo é uma manobra muito importante no repertório de 
um waveskier. varias variações são possíveis e os limites continuam sendo 
explorados . floters aéreos , snap 180º e até mesmo rolos na saída de tubos estão 
sendo tentados pelos mais corajosos . as sucessões a seguir mostram um típico 
aéreo floter. isto é , onde o waveski está se movendo  rapidamente para uma certa 
direção e ao pousar continua como um floter na espuma , ou com umas passadas 
em cima da espuma. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          A técnica usada durante o aéreo e bem similar àquela boa reentrada, 
embora o tempo seja um pouco mais crítico. Você precisa de uma onda 
razoavelmente poderoso, principalmente em pequenas condições e é claro cheia 
de velocidade. O tipo mais fácil de aéreo é a clássica junção. Quando a seção vier 
em sua direção, use-a como rampa. 
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 Isto é similar quando você vai sair da onda saltando para trás só que desta vez 
você vai girar o corpo em direção a praia e aterrissará na espuma. Uma versão 
mais difícil é um aéreo na parede voltando na cara da onda e continuando a surfa-
la. O tempo neste momento é ainda mais critico, bem como aterrissagem, a qual 
se não for feita corretamente pode causar danos sérios. Nunca aterrisse com o 
fundo plano, sempre aterrisse de borda ou apoiando no bico, senão você poderá 
terminar algumas polegadas mais curtas. A técnica envolvida e mais ou menos um 
processo de cinco fases: cavada, subir, estender o corpo, soltar a prancha e girar 
e finalmente aterrissar. Escolha a parte da onda a qual você deseja atingir e dirija 
forte para cima do lip. O movimento é critico neste momento porque você deve 
conectar com a borda na onda conforme ela te lança para a praia. Mantenha sua 
velocidade durante a cavada inclinando-se bem para trás e mantendo-a suave. 
Conforme a prancha acelera na cavada você começará subir a parede da onda, 
agora é a hora de começar o reajuste do seu peso, isto é chamado de “despesar” 
e descreve a ação de transferência de peso de uma borda para outra. Conforme 
você voa par cima da onda, comece a inclinar-se em direção a praia, usando a pá 
para iniciar este ajuste de peso na borda contrária. Uma vez atingindo a borda 
você deverá estar se inclinando em direção a praia usando a pá como apoio. De 
fato, a pá pode ser usada para acentuar o movimento na hora do salto com uma 
remada positiva exatamente antes de soltar a borda.  
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          É agora que você deve usar seu corpo , as costas em particular, para 
estender a prancha para cima através de uma remada positiva rápida exatamente 
antes de atingir o lip . este ângulo é critico porque se a prancha travar a borda na 
onda muita energia é desperdiçada . continue a extensão do corpo e movimento 
para cima até que a prancha se libere da crista da onda , usando suas costa gire o 
corpo na direção da praia e prepare-se para aterrissar . neste ponto  muitas 
variações são possíveis  também ,você pode chutar a rabeta na direção que você 
veio ou usar suas costas para virar a prancha completamente de cabeça para 
baixo . è possível passar grandes junções velozmente pela crista aterrissando na 
espuma. 
          Por ultimo e mais importante , você deve agora aterrissar de volta na onda . 
com o objetivo de ter sucesso na manobra uma certa mudança na sentido da 
prancha em direção a praia é necessário , sem isso provavelmente você 
aterrissará na parte da trás da onda. esta mudança de direção é alcançada 
usando as costas para dar o giro em direção a praia , bem similar ao fazer uma 
reentrada ( re-entry) . 

 
 lembre-se: não aterrisse plano ( flat) e mantenha a prancha levemente angulada 
para a praia. também aterrisse sempre em cima da onda quebrada porque 
suavizará sua aterrissagem. uma vez na  espuma mantenha seu peso balanceado 
e prepare-se para o próximo aéreo . com muita prática você voará em pouco 
tempo. 
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11.  Kick out ou retirada 
         Você esta surfando a onda , ela vai fechar (tem uma espuma vindo de 
encontro ou vai ser um cachotão ) . você vai tentar apoiar o remo no lado interno 
da onda e saltar para trás se livrando da espuma estando pronto para ir para o out 
side outra vez. tente fazer tudo sob controle , essa é a meta , nada de pegar 
ondas fechando , quanto mais controle melhor . 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  Batida 
 
         quando você estiver no corte da onda e vier uma junção ( espuma vindo de 
encontro) é a chance de dar aquela batida .  vá de encontro a  espuma , comece a 
subir , troque de borda apoiando o remo na parte de baixo da onda , faça o efeito 
pêndulo jogando seu corpo para a parte de baixo quase encostando as costa na 
rabeta, não perca velocidade e mire bem na parte de cima da espuma . assim que 
bater  procure relaxar e suavizar a descida . já na base da onda dê aquele berro 
comemorando a manobra : huuhuuuu!!!!  
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13.Tubo 
 
           Essa é a manobra máxima do surf, não da pra explicar. existe um ditado no 
mundo do surf: “ só um surfista conhece o sentimento que transmite a realidade”. 
è necessário muito instinto , timing e conhecimento de onda , è saber que vai 
rodar e então se posicionar . o posicionamento é a parte mais importante . tente 
colocar o remo pela lado de fora da onda , incline-se um pouco para trás 
encostando as costas na parede  e deixe rodar vivenciando este momento , 
sempre de olho no lip e na luz da boca do tubo , completando a manobra .  
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14. Layd back (rasgada)  
 
            Essa manobra é uma rasgada tão radical que o waveskier usa o remo 
enfiado na água para fazer o pivô , quase deitado na água ,chutando a rabeta com 
força e explosão , o macete é transferir o peso todo para o bico aliviando a rabeta 
e deixando a rabeta bem solta , assim que completar a manobra volte a transferir 
o peso para a rabeta se reposicionando na onda e voltando a surfa-la novamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  Disciplina 
 
15.1 Crowd 
         É o acúmulo de pessoas na água. existe uma regra básica na água: o 
surfista que estiver mais próximo da espuma tem total direito de passagem . 
 
15.2 Rabear 
 
         Dropar uma onda na frente de alguém que está mais no pico e que tem o 
direito de passagem, isto é uma tremenda falta de classe e pode gerar brigas, eu 
não aconselho  é  a mesma coisa que dar uma fechada em alguém no transito é o 
principal motivo de ser expulso do mar por algum local. 
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15.3 Dieta 
 
       Você é o que você come. Umas comidas alternativas, integrais e de fácil 
digestão vai dar mais resistência e saúde para você pegar altas ondas é claro que 
você não precisa ser nenhum fanático, balancear a dieta e encontrar um equilíbrio 
é o caminho certo. Arroz integral é básico, mas às vezes é possível dar uma 
escapadinha para fazer aquele lanche. Evitar carne vermelha e conscientizar-se 
bem da alimentação, pode lhe dar aquela energia que faz a diferença entre você e 
o resto do crowd. 
 
15.4 Postura: humildade 
 
          Se você for o melhor waveskier do mundo, o pior ou o intermediário, fale 
pouco e surf muito. O surf fala por você, existe por ai gente com muita conversa e 
pouco surf, se você reparar nos melhores, vai ver que eles usam poucas palavras 
e muito surf para se expressar.  
 
 
 
 
16. Considerações finais 
 
 

MAURÍCIO MARCOS DE SOUZA  

Waveskier há 17 anos, foi para o litoral do Rio grande do Sul com 12 anos de 
idade onde começou a surfar e praticar canoagem nas ondas, onde desde cedo 
notou sua habilidade com o surfe seja ele em pé ou sentado. Seguindo seu irmão 
(André Souza), que já era canoísta, ele começou a participar de campeonatos 
ganhando 4 anos o campeonato gaúcho de canoagem onda na categoria waveski 
open.  

Foi 10 vezes Campeão Brasileiro sendo que nos últimos quatro anos ficou invicto . 
Também foi Campeão Sul Americano (2001) e  participou de várias etapas do 
Campeonato mundial de waveski (95 / 97 / 98 / 99 / 2001). Em 2004 ficou entre os 
3 melhores do mundo na modalidade.  
 
 
 
 
 
 


