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Nesta edição vamos aprender a regular a nossa bicicleta, por forma a obtermos uma postura 

correta e, através dela, podermos pedalar confortavelmente obtendo o máximo rendimento 

por pedalada. 

 

Como ponto de partida, devemos saber regular a altura 

do selim e o primeiro passo deverá ser o de medir a 

nossa altura de pernas. Para isso devemos ter vestidos 

calção e meias, possuir um livro e fita métrica. 

 

Encostados a uma parede, devemos colocar o livro 

entre pernas pressionando o períneo e conseguir medir 

a altura do chão até ao topo do livro.  

 

Esse valor deve ser multiplicado por 0,885 ao que chegaremos à nossa altura entre pernas e 

será o valor a medir entre o centro do eixo pedaleiro e a parte superior do selim, numa linha 

que deve seguir a inclinação do espigão do selim.  

 

De seguida, devemos regular o avanço ou recuo do selim: 

 

Devem estar sentados na bicicleta, encostados a uma 

mesa ou parede, com o pedal a 90º ou seja, paralelo ao 

chão (devem pedir ajuda para verificação). 

 

Com um fio de prumo ou algo que faça o mesmo efeito, 

devem colocar a linha junto ao joelho e esta deve passar 

pelo centro do pedal, tendo em atenção o correto 

posicionamento do pé. 
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Por fim, falta medir distância entre selim e guiador: 

 

Esta será a medida mais subjetiva de definir com rigor, 

pois o nosso posicionamento vai estar muito dependente 

de pormenores pessoais. 

 

Podemos fazer a medição colocando o cotovelo na ponta 

do selim e o dedo indicador no final da coluna de direção, 

mas depois temos a distãncia até ao guiador, definida 

pelo avanço e aí temos de ter um ângulo de 90º entre o 

eixo dos pulsos/ombros e o eixo ombros /anca. 

 

A ciência comprova uma distribuição do peso corporal de 65% no selim e de 35% no guiador. No 

fundo, iremos ter de ajustar/afinar mediante sinais pessoais, como formigueiro nos dedos, 

dormência das mãos, dores nas costas …  

 

Mas aqui já estamos a falar de quem pedala com regularidade e faz distâncias mais longas, mas 

para esses, os pormenores não acabam aqui…. E ainda estamos no início! 

 

Considerações Finais: 

 

- O avanço do guiador pode ser trocado por outro mais comprido/curto ou com maior/menor 

inclinação na compra da bicicleta ou por acordo na loja (troca entre peças). 

 

- Se o movimento da perna ao pedalar não for reto, ou seja, o joelho inclina para um dos lados, 

devem adquirir palmilhas adequadas para retificar o movimento. 

 

Olhe pela sua saúde. Pratique desporto!  
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