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TIPOS DE PNEU EM CICLISMO E SUA UTILZAÇÃO 

 

Os Pneus são um componente da bicicleta de grande importância. O rendimento do 
ciclista depende em muito do tipo de pneu utilizado pois são o ponto de contacto entre 
a bicicleta e o solo. 

Para tirar o máximo rendimento, temos de conhecer quais os vários tipos de pneu, 
utilização adequada, diâmetro, medida, largura, entre outros. A escolha deve ser 
baseada na vertente a praticar e no tipo de terreno. 

 

1. DIÂMETRO 

 

700C – Vertente Estrada 

Utilizado na maioria das bicicletas de estrada e 
pista. Nas bandas laterais do pneu, é apresentada 
a inscrição 700X…(largura do pneu, normalmente 
23, 25 ou 28)C 

 

 

Aros 26”, 27,5” e 29” – Vertente BTT 

Utilizado na maioria das bicicletas das vertentes 
de BTT, XCO, XCM, DOWHILL. Até há pucos anos 
atrás, a medida 26 era a mais utilizada nestas 
vertentes, porém, surgiram no mercado mais 
opções, mais concretamente 27,5 e 29. Ambos os 
diâmetros continuam em utilização, sendo o 29” o 
mais utilizado hoje em dia em XCO e XCM. 
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Aros 20 e 24 são – BMX  

(Também utilizados nos escalões de iniciação 
e formação) 

As bicicletas de BMX utilizam rodas/pneus nos 
diâmetros 20 ou 24. Para além desta 
modalidade, estas medidas são utilizadas nas 
bicicletas para crianças e jovens em iniciação, 
ou mesmo em bicicletas de lazer/recreação. 

 

 

 

 

2. LARGURA 

A largura do pneu depende da preferência do ciclista e do tipo de vertente praticada. O 
mesmo modelo de pneu pode ter várias medidas de largura. 

A escolha da medida de largura, influencia a aderência ao solo, o conforto o atrito. 

Pneus mais largos traduzem maior aderência ao solo, conforte e segurança, mas ao 
mesmo tempo também maior atrito. 

Os pneus mais finos traduzem um menos atrito, logo maiores velocidades e terrenos 
planos e pouco irregulares. Possuem, no entanto, menor aderência. 

UTILZAÇÃO EM ESTRADA – De 1.0 a 1.8 

BTT/ CROSS-COUNTRY – De 1.9 a 2.2 

DOWNHILL – A partir de 2.2 
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3. TIPOS DE PNEU 

Existe um tipo de pneu para cada tipo de utilização ou aplicação. Seja para Estrada, 
Trilhos de montanha, Estradões em terra batida, seco, molhado, lama ou downhill. 

Pneu Slick 

Os pneus de bicicleta slick são mais 
lisos e se adequam e possuem melhor 
desempenho no asfalto. 

São ideais para ciclistas que pedalam 
nas cidades e ciclovias de asfalto. 

Os pneus slick oferecem velocidades 
mais altas por possuírem poucos 
relevos e desenhos na superfície do 
pneu. 

Mas por outro lado, estes pneus por 
serem lisos oferecem menor aderência, é comum que tenham alguns sulcos na 
superfície do pneu, que auxiliam na vazão de água, evitando assim deslizes quando em 
condições de chuva. 

 

Pneu Semi-Slick 

Este tipo de pneu é indicado tanto 
para estrada quanto caminhos de 
terra seca batida, por isso, servem 
tanto para utilização na cidade 
quanto terra ou areia seca. 

Este modelo de pneu contém rasgos 
muito baixos ou desenhos que 
oferecem aderência e melhor 
contato com os tipos de solos ao 
qual são indicados. 

Muitos pneus deste tipo podem ser 
largos e grossos que visam oferecer 
melhor desempenho em situações 
de chuva, fazendo com que o ciclista 
tenha melhor controle da bicicleta nessas condições, pois o piso molhado diminui a 
aderência. 

Pneus mais largos proporcionam maior firmeza contra as irregularidades do solo, 
diminuindo a probabilidade que o ciclista escorregue ou caia diante de alguma 
instabilidade. 
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Pneu para Cross-country ou XC 

São pneus indicados para trilhos com obstáculos 
diversos ao longo dos percursos e em terrenos 
acidentados, com pedras, regos e rochas. São 
pneus leves e resistentes. 

Este tipo de pneu possui tacos mais próximos, 
indicados para maior aderência contra algumas 
irregularidades do solo. Tacos mais juntos 
possibilitam menor atrito e maior facilidade de 
rodagem. Os tacos laterais são mais pronunciados 
e espaçados para permitir melhor aderência em 
curva. 

 

 

Pneu Mud (Lama) 

Este tipo de pneu é indicado para 
trilhos molhados e com lama. 

Estes pneus possuem tacos altos mais 
espaçados entre si e são próprios para 
terrenos lamacentos. 

O espaçamento entre os tacos é uma 
característica importante, pois quanto 
maior a distância entre eles, menos 
lama é acumulada. 

Pneu para Downhill 

Os pneus indicados para Downhill 
possuem medidas mais largas e mais 
rigidez. São pneus muitos mais 
resistentes. 

Geralmente este tipo de pneu é de aro 26 
e possui diâmetro interno do pneu tem 
aproximadamente 66 cm. 
Os pneus de para downhill tem largura 
que varia entre 2.1 e 2.7 polegadas. 

Mas cuidado na escolha, pois alguns 
quadros não suportam medidas 
superiores e o pneu pode raspar no 
quadro. 
Por isso, deve-se ter conhecimento da medida compatível e suportada para sua 
bicicleta e suspensão. 
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4. Direção de Rotação 

Existem pneus que podem ser utilizados tanto na frente quanto na traseira da bicicleta, 
mas também existem modelos que são projetados para cada roda. 

O pneu dianteiro deve permitir aderência nas curvas e nas travagens, enquanto o 
traseiro deve permitir capacidade de tração nos arranques, mas não exige tanta 
aderência nas curvas. 

Outro ponto que deve ser observado é o sentido em que o pneu vai rodar, normalmente 
existe uma seta nas bandas laterais indicando o sentido de rotação ao lado da palavra 
“rotation”. 

Quando o pneu pode ser utilizado nas duas rodas, existem duas setas, uma acompanha 
a palavra “front” indicando o sentido de rotação para instalação na roda dianteira. 
A outra seta com a palavra “rear” e indicando sentido de rotação para instalação na roda 
traseira. 

 

5. Calibrar os pneus de uma bicicleta 

A calibragem do pneu de bicicleta com 
a pressão ideal depende de diversos 
fatores, bem como do modelo de 
pneu utilizado. 

A unidade de medida mais utilizada 
para calibragem de pressão dos 
pneus é o P.S.I. (Pound per Square 
Inch, ou  libra por polegada 
quadrada). 
Além do PSI outra unidade de medida 
de pressão que pode vir escrita nos 
pneus é a BAR, medida usada para 
pressão atmosférica. 
Um BAR é igual a 14,5 P.S.I., por este 
motivo deve-se ter cuidado ao encher 
pneus em postos de gasolina, muitos 
utilizam esta medida e se o ciclista 
não prestar a atenção a este detalhe, 
a câmara ou pneu pode estourar. 
Em geral pneus de bicicleta para BTT utilizam pressão de 25 a 50 P.S.I. 

Já as bicicletas de pista ou estrada, que tem pneus mais finos, podem utilizar de 80 a 
120 P.S.I. 

http://loja.nucleobike.com.br/index.php/produto/bomba-de-oficina-high-one/
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Na lateral do pneu também existem informações sobre a pressão mínima e máxima que 
o pneu deve trabalhar. 

A regulação da pressão ideal vai depender de diversos fatores como:  

Utilização da bicicleta, piso ou terreno, peso do ciclista, tipo de pneu e das condições 
atmosféricas. 
Comparando BTT com Estrada, vemos que pressão não é quantidade de ar, pois quanto 
mais fino é o pneu, maior é a pressão dele. 

Em linhas gerais, quanto menos pressão nos pneus maior aderência e maior atrito e por 
outro lado quando maior a pressão dos pneus menor aderência e maior velocidade. 

Outra dica é:  

Ciclistas mais leves, pneus com pressão menor, enquanto ciclistas mais pesados, pneus 
com pressão maior. 
A calibração perfeita dos pneus vai depender dos fatores ditos anteriormente e de 
testes que o ciclista deve fazer para encontrar a calibragem ideal. 

Para isso é essencial é ter em casa uma boa bomba de chão/pé ou oficina com 
manômetro para calibrar os pneus antes do treino, pois com uma bomba de 
oficina/chão, o ciclista pode calibrar os pneus com menos esforço e mais rápido, além 
de que o manômetro permite saber qual a medida de pressão o pneu a receber. 

6. Tipos de Válvulas 

Os tipos de válvulas mais comuns são do tipo Schrader (bico grosso) e do tipo Presta 
(bico fino). 

As válvulas de bico grosso (Schrader), também conhecida como americana, foi inventada 
por um alemão, August Schrader, radicado nos Estados Unidos. 
Este tipo de válvula é igual encontradas em pneu de carros e motos e por isso podem 
ser facilmente  enchidas e calibradas  em 
qualquer bomba de posto de gasolina. 

Já as válvulas do tipo Presta são comuns em rodas 
de bicicletas Speed (Estrada) e em BTT. A válvula 
do tipo Presta, retêm a pressão por mais tempo. 

Existe um adaptador de válvula que é rosqueado 
na válvula presta e permite por exemplo, encher 
o pneu em qualquer posto de abastecimento de 
combustível 

Adaptador de Válvula Presta para Americana 

(Schrader)  

http://loja.nucleobike.com.br/index.php/categoria-produto/acessorios/bombas/
http://loja.nucleobike.com.br/index.php/categoria-produto/acessorios/bombas/
http://loja.nucleobike.com.br/index.php/produto/adaptador-de-valvula-presta-para-americana-schrader/
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7. Estruturas dos Pneus 

Boa parte dos pneus de bicicleta com câmara do mercado são feitos de estrutura de 
arame ou de kevlar. 

Pneu com estrutura de arame 

Os pneus de arame têm estrutura e armação de arame, o que não permite que o pneu 
seja dobrado. 

Além de serem mais pesados, são mais difíceis de colocar e retirar da roda, tendo 
características contrárias aos pneus de banda em kevlar. 
Por outro lado, os pneus com estrutura de arame tem custo mais baixo. 

Pneu com estrutura de Kevlar 

Os pneus com banda de kevlar apresentam grande eficiência e benefício, uma vez que 
oferecem diversas vantagens, além de serem muito leves, são mais práticos  quanto a 
montagem e desmontagem dos aros, sem que haja a necessidade de usar desmontas, 
o que facilita a troca. 
Os pneus de kevlar são facilmente dobráveis, tornando o pneu mais maleável, 
garantindo mais agilidade e facilidade de transporte e arrumação do pneu. Uma única 
desvantagem dos pneus de banda kevlar é custo mais elevado em relação a outros 
tipos de pneus. 

Pneu Tubeless 

O Tubeless é uma tecnologia que permite usar os pneus sem a necessidade de uma 
câmara de ar. 
Outro ponto a ser levado em consideração é que pneus do tipo Tubeless tem um custo 
mais alto em relação aos pneus com câmaras, além de exigirem manutenção 
frequente. Não necessitam de líquido selante. 

Pneu Tubeless Ready 

O Tubeless é uma tecnologia que permite usar os pneus sem a necessidade de uma 
câmara de ar, mas que obriga a utilização de liquido selante. Como as paredes laterais 
não são tão grossas ou espessas como no tubeless, o líquido irá colmatar esse ponto. 

TPI – Threads per Inch – Fibra do pneu 

O revestimento de um pneu, é feito de uma espécie de fibra que são camadas de fios 
sobrepostos entre si, lado a lado em camadas perpendiculares umas às outras (estas 
camadas são medidas como thread per inch (TPI), ou, fios por polegada). 

TPI – Threads per Inch – Fibra do pneu: Essa espécie de tecido que se localiza na carcaça 

do pneu, pode possuir TPI baixo ou alto. 

A informação da quantidade de TPI de um pneu normalmente é gravada nas laterais. 
Pneus com TPI alto são produtos que possuem mais fios por polegada, e portanto menos 
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borracha na sua construção, com proporcionam maior maciez, conforto e leveza, são 
mais resistentes a furos e suportam maior pressão, porém por outro lado são mais finos. 

Já pneus com TPI baixo são produtos mais compactos e robustos, pesados e duros 
comparados á um pneu de TPI alto. 

Quanto menor o TPI de um pneu, mais espaço existe entre as camadas, logo mais 
borracha é adicionada ao pneu para preencher os espaços existentes, resultando num 
pneu mais pesado (e em alguns casos, menos resistente). 

8. Tecnologias Anti-Furo 

O pneu é o item da bicicleta mais vulnerável e suscetível á danos, como por exemplo, 
os furos. 
A borracha que garante conforto e bom desempenho ao ciclista, não possui boa 
resistência á perfurações e cortes. 
É por esta razão, que existem hoje as tecnologias anti-furos, como fitas e selantes. 

Fitas Anti-Furos 

As fitas anti-furos são colocadas entre a 
câmara de ar e o pneu com objetivo de 
reduzir a probabilidade de ocorrer 
possíveis perfurações na câmara de ar, 
elas funcionam como obstáculo contra 
objetos perfurantes. 
O custo não é alto, é um recurso muito 
recomendado, pois é um excelente 
investimento para que não seja 
necessário trocar ou remendar uma 
câmara furada.  

Vale lembrar que as fitas anti furo 
reduzem a possibilidade da câmara 
furar, mas é aconselhável levar remendos autoadesivos, espatulas e bomba de ar 
portátil para resolver problemas com furos. 

Selantes de pneus 

O selante de pneus é um líquido que, como o nome diz, 
tem a função de selar o pneu por dentro contra 
pequenos vazamentos.  

O objetivo do selante é bem simples: Ele é líquido 
espesso, denso, gorduroso, composto de fibras e 
adesivos, que se espalha com a rotação da roda, 
formando uma fina camada de proteção.  

José Carlos Gomes 

http://loja.nucleobike.com.br/index.php/categoria-produto/acessorios/fitas-anti-furo/
http://loja.nucleobike.com.br/index.php/categoria-produto/acessorios/colas-e-remendos/
http://loja.nucleobike.com.br/index.php/produto/espatula-super-b-para-troca-de-pneu-em-nylon/
http://loja.nucleobike.com.br/index.php/categoria-produto/acessorios/bombas/
http://loja.nucleobike.com.br/index.php/categoria-produto/acessorios/bombas/
http://loja.nucleobike.com.br/index.php/produto/fita-anti-furo-35-mm-mtb-para-aro-29-tectire/

