
Determinar o comprimento da corda de um arco. 
 
Quando a consulta ao fornecedor ou fabricante de cordas não resulta, ou está num 
sítio onde não possa obter esses dados quando precisa, aqui fica um processo 
expedito e exacto qb para determinar o comprimento da corda de um arco 
 

1. Arco compound 
 

a. Material necessário: 
 

i. Uma prensa 
ii. Cordel (com um diâmetro que encaixe nas ranhuras das 

roldanas). 
iii. Um segundo par de mãos. 

 
b.  Colocar o arco na prensa e colocá-lo sobre pressão. 
 
c. Fazer uma laçada num dos extremos do cordel e passá-la na fixação da 

corda na roldana. Passar o cordel pelo caminho da corda e estendê-lo 
até à fixação da corda na outra roldana. 

 
d. Peça ao ajudante (segundo par de mãos) para segurar as roldanas na 

posição que teriam se o arco tivesse corda. 
 
e. Meça e ajuste o “brace” para a medida correcta. Durante este ajuste o 

cordel deve estar sempre bem esticado e as roldanas em posição 
 

f. Quando tiver determinado a medida correcta para o “brace”, marque 
com uma caneta a parte do cordel que ficou por trás da fixação da 
corda na roldana (a outra extremidade do cordel está presa à roldana 
pela laçada) 

 
g. Retire o cordel e meça-o desde a laçada até à marca que fez. Acabou 

de obter o comprimento da corda. 
 

h. Uma vez obtido o comprimento da corda pode, com este processo, 
obter também o comprimento dos cabos. 

 
 
 
 
 



2. Arcos recurvos. 
 

Para estes arcos o processo é bem mais simples. 
 
a. Se o arco tiver o comprimento marcado numa das palhetas, 62” (1” = 

2,54cm) por exemplo, pode-se usar essa medida como a medida do 
arco. 

 
b. Se não tiver marcação ou se tiver dúvidas quanto à marcação, utilize o 

seguinte método para medir o arco. 
 

c. Com uma fita métrica flexível (uma fita de costura por exemplo) meça 
o arco do lado da barriga (o lado que fica virado para nós quando o 
empunhamos), desde um encaixe da corda até ao outro encaixe, 
acompanhando a curvatura do arco. Esta é a maneira correcta de 
medir o comprimento de um arco. 

 
d. A partir do comprimento obtido retire 4” se for um arco recurvo, e 3” 

se for um longbow. Se a medida que obteve foi , por exemplo, de 60” e 
o arco é recurvo a corda deverá ter 56“ de comprimento. Se for um 
longbow então sera de 57”.  
 

Tenha em atenção que este método para determinar o comprimento da corda 
funciona como indicação, bastante precisa é certo, mas uma vez a corda montada, 
poderá ter que se ajustar o comprimento, dando voltas, para obter o “brace” 
pretendido. 
 
Bons tiros  
 
José Franco 
 


