
Dicas para dobrar o 
reserva

Aconselhamos, mesmo com estas instruções,
pedir maiores informações com seu instrutor. 

 

Passo nº 1: 

Estique as linhas para fora completamente e segure-as em cada 
extremidade.
(Apex e extremidade principal) 



 

Passo nº 2: 

Arrume cada 
"painel" um por um.
Continue até alcançar o "número 1" (o primeiro a ser dobrado). 

 

Passo nº 3: 

Pegue a metade de todos os painéis com sua mão direita e os puxe de forma 
a esticá-los, que será de 16, 18 ou 20 painéis, dependendo de seu peso e 
marca do paraquedas reserva.
Tenha cuidado para contar o mesmo número de painéis com cada lado. 



 

Passo nº 4: 

Separe as linhas que se agrupam nitidamente, de acordo com os grupos dos 
"painéis".
Desembaraçe cada linha e confira se elas não estão enrroladas e veja se 
correm diretamente do início até o fim. 

"
NÃO DEIXE AS LINHAS CORREREM AO REDOR DE OUTRA LINHA." 

 

Passo nº 5: 

Estique o Apex (linha principal)
Segure a parte de cima e suas linhas, enquanto uma segunda pessoa 
(aconselhável) puxa o espelho para obter tensão de linha iguais. Passe sua 
mão sobre as linhas para ver se elas não estão embaraçadas...
É normal, em alguns reservas, que a parte de cima começe a entrar um 



pouco, isto é devido a linha principal (Apex) ser um pouco menor que as 

outras. 



 

Passo nº 6: 

Coloque-os deitados as chão e começe da 
esquerda para a direita a sacudir para esticá-los um pouco.
Passe um atrás do outro até ter feito isto com todos os painéis de forma à 
arrumá-los perfeitamente e com precisão.   

 

Passo nº 7: 

Você deve colocá-lo esticado e subdividir 
visualmente em 5 pedaços.
Atenção em manter a quantidade igual de painéis dos dois lados.
Vale a pena lembrar que em alguns reservas, o número de painéis é ímpar 
(um lado fica com mais painéis).
Dobre a metade do painel por cima dele mesmo como mostra o desenho. 

 

Passo nº 8: 



Faça os seguintes procedimentos, como mostram as figuras. 

...entendeu... 

 

Passo nº 9: 

Pegue a capa de seu reserva, veja o 
tamanho em que ele deve ser dobrado para que caiba dentro da mesma.
Começe a dobra em forma de sanfona, esticando-o e mantendo alinhado o 
tempo todo. 

Passo nº 10: 

Coloque a capa de cima para baixo, vire-o sem que os painéis se 
desarrumem.
As linhas devem estar para cima (depois de virar a capa) e bem centralizada.
Faça um zig-zag com as linhas de forma a ficar com o mesmo tamanho de 
sua capa.



Coloque os elásticos (de preferência elásticos pequenos, e evite que fiquem 
soltos e não dobre-os).
Depois junte-os de forma agrupada para dentro da capa, finalizando com 
uma volta no elástico, principal da capa.
Não esqueça de deixar aproximadamente 1,50 cm de corda solta, que será 
colocada para dentro de sua selete, para que, quando for lançado, o piloto 
retire-o, e depois o lançe. 

 


