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Dando continuidade à edição anterior, vamos abordar a afinação das mudanças no desviador 

traseiro, para o qual devemos ter a transmissão limpa e, como teremos de simular a pedalada, 

devemos ter a traseira da bicicleta no ar através de suporte. 

 

Apertamos os afinadores nos cabos 

(junto ao manípulo e no desviador) até 

ao máximo e retiramos uma volta, 

para termos margem para uma 

eventual afinação futura.  

 

Iniciamos então o procedimento com a simulação de pedalada (rodar o pedaleiro 

manualmente) e colocamos as mudanças na mais leve, ou seja, no prato pedaleiro mais 

pequeno e na roda dentada maior na cassete. 

 

Neste ponto ajustamos o limite do 

desviador utilizando o parafuso L, 

apertando ou soltando até o mesmo estar 

completamente alinhado com a roda 

dentada da cassete (a roldana do 

esticador deve ficar completamente 

centrada com o carreto), rodar os pedais 

e verificar que a corrente passa 

suavemente, sem arranhar.  

 

Se tentar subir uma mudança e tal não acontecer, tem de dar mais tensão ao cabo, começando 

a desapertar o afinador meia-volta de cada vez e dando aos pedais até que a mudança suba. 
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Quando conseguirmos mudar as mudanças sem problemas, devemos colocar na mudança mais 

pesada na cassete e devemos confirmar que o desviador não passa o alinhamento da última 

roda dentada (a roldana do esticador deve ficar completamente centrada com o carreto). 

 

Caso ultrapasse esse alinhamento, ajusta-se utilizando o parafuso H para afinação e teremos 

com certeza a transmissão afinada e alinhada. 

 

Na última roda dentada da cassete a corrente deve ficar esticada, mas sem exercer força. 

 

Por fim, voltamos a rodar as mudanças várias vezes e confirmamos que todas mudam a cada 

clic do manípulo de mudanças. 

 

Para uma boa utilização e longevidade da 

transmissão, devem mantê-la limpa e 

aconselhamos a que utilizem o medidor de 

folga da corrente e que a mesma seja trocada 

logo que atinja o limite máximo no medidor, 

pois assim conseguimos com pouco custo 

(apenas da corrente) ter a transmissão em 

boas condições durante bastante 

tempo/quilómetros.  

 

 

Olhe pela sua saúde. Pratique desporto! 
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