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Regulagem do tensor 
 

O que usar? 

 
 Chave sextavada tipo Allen (em Milímetros ou Polegada) 

 Régua metálica 

 

Como fazer: 

 
Como já vimos, os violões tipo nylon não possuem tensor do braço como 
os modelos de aço. Neste último caso, o procedimento de regulagem é 
semelhante ao descrito nos nossos e-books “A Saúde da Guitarra” e “Só 
para Baixistas”. Em outras palavras, muito simples. 
 
A única função do tensor é compensar a Tração exercida pelas cordas no 
braço do instrumento. O tensor nada mais é que uma haste metálica 
instalada dentro do braço do violão ocupando desde a junção com o corpo 
do instrumento até o Headstock. Para regular o tensor do violão, basta 
localizar o parafuso de regulagem, mostrado na página 5 e que fica 
localizado perto da “boca” e na base da escala do braço.  
 
Use uma chave Allen para realizar o aperto, testando o encaixe da chave 
no tensor em Milímetros ou Polegadas. Lembre-se de girar a chave ¼ de 
volta por vez. Alertamos que você poderá escutar um estalo ao girar a 
chave. Fique calmo, porque não danificou nem quebrou o tensor. Isso 
acontece porque depois de algum tempo parado, as fibras da madeira do 
braço se ajustaram a uma altura e o movimento de apertar ou desapertar 
o tensor, mudou a altura antiga para a nova, mais confortável de tocar. 
 
Coloque a régua no centro da escala, em cima dos trastes e comece o 
ajuste do tensor delicadamente, girando aos poucos, aproximadamente ¼ 
de volta completa, por vez até o encordoamento ficar o mais próximo 
possível da régua. Não há problema algum, se você observar que depois 
do ajuste ainda restar uma leve curvatura côncava no braço. 
 
Após ajustar, afine novamente as cordas. 
Importante: ao girar a chave no sentido horário (no sentido dos ponteiros 
do relógio), você estará apertando o tensor. No sentido anti-horário, você 
estará afrouxando o tensor. 
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