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Nesta edição vamos abordar a escolha de pneus, tentando informar alguns pontos importantes 

que os bikers terão de analisar aquando da compra, pois existem numerosas características que 

um rider valoriza e que, seguramente, que não conseguiremos aqui detalhar todas. 

 

Sabendo de antemão que não existe o pneu perfeito, existem sim pneus muito bem 

desenvolvidos tecnologicamente para determinadas características e pisos, comecemos por 

decidir se o pneu é para utilizar com câmara-de-ar ou se é em tubeless, pois existe a mesma 

marca/modelo nas duas versões e divergem as características entre si. 

 

Devemos ter em conta o tipo de 

modalidade que praticamos, o 

local/piso onde iremos 

maioritariamente andar (terra, 

pedras, raízes, …), se fazemos muito 

asfalto/ciclovias, se pedalamos mais 

no inverno ou no verão. 

 

Um utilizador maioritariamente de ciclovias e que faça pequenos 

percursos ocasionais em terra batida, não deve adquirir um pneu 

totalmente liso mas sim com tacos muito ligeiros, pois dá mais 

segurança em piso de terra batida, privilegiando também o rolar 

rápido em estrada/ciclovia, dá maior segurança em curva e facilita o 

escoar de água se o piso estiver molhado.  

 

Para praticantes em piso de terra batida, os critérios a ter em conta alargam-se 

substancialmente através das opções inverno/verão, tipo de piso, comportamento em curva, 

segurança em travagem, peso e diferenciação entre função do pneu da frente e do de trás. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWtMu18KXXAhWKvRQKHSD3D5cQjRwIBw&url=https://pt.depositphotos.com/95418624/stock-illustration-sketch-of-bicyclist.html&psig=AOvVaw2-BhrpeXtatTT3_PWyQ_Gd&ust=1509917600708238
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWtMu18KXXAhWKvRQKHSD3D5cQjRwIBw&url=https://pt.depositphotos.com/95418624/stock-illustration-sketch-of-bicyclist.html&psig=AOvVaw2-BhrpeXtatTT3_PWyQ_Gd&ust=1509917600708238


INFO Ecobikes 

www.clubegalpenergia.com 
 

Passemos então a esclarecer alguns pormenores que muita confusão faz aos atletas, 

começando por dar a perceber que o pneu da frente tem de privilegiar a segurança da 

rota/trajeto e não pode derrapar com facilidade, pois assim iria criar instabilidade na direção da 

bicicleta e potenciar a queda. 

 

Nesse sentido, devem ter em conta que o pneu da frente terá taco 

maior que o de trás, mais distantes entre si para promover o 

escoamento da terra ou lama e devem dar especial importância 

também ao formato que o pneu adquire quando cheio, pois se for 

muito redondo devem ter em atenção o relevo dos tacos laterais, 

pois são de especial importância na segurança em curva. 

 

Em competição alguns atletas optam por montar o pneu da frente de largura superior ao de 

trás, pois assim possuem maior base assente no chão, assegurando-lhes mais estabilidade e 

segurança a alta velocidade. 

 

O pneu traseiro, no caso de derrapar, não assume um papel tão 

importante pois não interfere diretamente com a direção que 

queremos levar e controla-se mais facilmente, pelo que a escolha 

será enquadrada em tacos mais baixos, logo mais rolantes, mas 

também aqui temos de dar relevância aos tacos laterais, pois em 

curva e com velocidade exige-nos segurança total no controlo da 

bicicleta. 

 

Para finalizar, deixar a nota de que no inverno a escolha recai em pneus com tacos mais altos 

que para o verão e que devem ter em conta os vossos pormenores de condução para escolher 

aquele que vos transmite mais confiança.  

 

Olhe pela sua saúde. Pratique desporto! 
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