
No dia 8 de agosto, Simon Cowell, produtor e jurado do X-Factor sofreu um acidente com uma 

bicicleta elétrica. Fraturou parte da coluna, mas já está se recuperando.  

É interessante que em sua conta no twitter comentou o seguinte: “Alguns bons conselhos. Se 

você comprar uma bicicleta elétrica, leia o manual antes de você usá-la pela primeira vez. Eu 

fraturei parte de minha coluna”. 

Precisamos de um manual para andar de bicicleta elétrica? Por quê? Vamos descobrir lendo 

abaixo. 

Você sabia?  

O surgimento da bicicleta elétrica foi em 1895 pelo americano Odgem Bolton Jr. Ele pegou um 

motor a vapor e colocou numa bicicleta comum. A partir daí ela foi sendo melhorada e testada 

com diversas ideias e experimentos, tipo com dois motores e depois com engrenagens 

internas. 

Um grande problema no início eram as baterias que pesavam entre 20 e 25 kilos, então foi 

meio que deixada de lado.  

Com a crise do petróleo, em 1973, as ideias voltaram e a Panasonic saiu na frente na recriação 

da bicicleta elétrica.  

O que tem de diferente na bicicleta elétrica?  

A ebike, como é conhecida a bicicleta elétrica, se distingue por algumas características: 

• bateria: como falamos antes, aquele peso todo do chumbo, apesar de ainda ter hoje com 

peso menor, perde para a de lítio que pesa aprox. 1,2 kg. 

• PDA (sistema de pedal assistido): é o que diferencia da bike comum. Tem suas regulagens 

de acordo com a potência desde off, passeio, turbo, dependendo do modelo. Será que foi 

isso com o que o Simon se perdeu? 

• motor: é o que vai determinar a potência e velocidade da bicicleta elétrica.  

• freio: tem vários tipos como a disco ou v-bike. 

• acelerador: permite o quão agradável será seu percurso. 

• autonomia: com uma recarga de no mínimo 4 horas. 

• velocidade: a bike elétrica pode chegar até 32 km/h. 

A bicicleta elétrica é aprovada por lei? 

Então, podemos andar de bicicleta por aí em qualquer lugar?  

Após uma situação em que um ciclista foi multado no Rio de Janeiro em abril de 2012, o 

Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou a resolução 465.  

Esta resolução dispensa seguro obrigatório, habilitação, registro e tributação. Semelhante a 

bicicleta comum.  

Também contém as seguintes exigências: 

• uso de capacete. 

• velocidade máxima de 25 Km/h. 

• no equipamento deve conter: 

o sinalização noturna. 

https://www.infoescola.com/economia/crise-do-petroleo/
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cvt/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2019/arquivos-de-eventos/ap-04-06.2019/ap-04-06-2019-maria-cristina-and#:~:text=Resolu%C3%A7%C3%B5es%20CONTRAN%20n%C2%BA%20465%2F13&text=regras%20para%20ciclomotores%20e%20ciclo,%C3%A9%20de%2020%20km%2Fh.


o espelhos retrovisores. 

o indicador de velocidade. 

o campainha. 

A bicicleta elétrica pode transitar em ciclovias, ruas e calçadas 

A verdade sobre a bicicleta elétrica  

Você pode usar a bicicleta elétrica de diversas formas. 

Uma delas é desligada, como se fosse comum, mas seria a última opção pois ela é pesada 

devido a bateria. 

Outra forma é a convencional, com o uso do pda. 

E ainda, tem a forma acelerada, precisando mais cuidado e prudência para evitar acidentes.  

Tenha atenção também ao que o Simon não sabia: 

• tipo de tração e torque. 

• tipo de aceleração. 

• velocidade máxima. 

• potência. 

A descoberta na saúde e sustentabilidade com a bicicleta elétrica  

A ebike oferece muitas vantagens e benefícios: 

• é uma alternativa sustentável protegendo o meio ambiente contra gases tóxicos como o 

gás carbônico por exemplo. 

• não vai ter um gasto extravagante. Há estimativa de que se gasta R$0,24 a cada recarga de 

4 horas. 

• você economiza energia e tem pouco desgaste. Terá tempo para outros afazeres. 

• não terá problemas com estacionamentos. 

• você não pega trânsito, evitando congestionamento. 

• você ganha tempo no deslocamento. 

• é um diferencial se for procurar emprego como entregador, por exemplo. 

 

Qual a melhor oferta?  

Não temos como negar que a bicicleta elétrica tem um investimento maior que a comum, não 

vamos entrar nesta discussão. A questão é saber qual o melhor perfil.  

Antes de comprar uma bicicleta, agora que você aprendeu aqui, pesquise qual a melhor pra 

você. 

Em nossa loja, (nossa loja), você encontra as melhores ofertas tanto para a comum quanto 

para as bicicletas elétricas.  

Clique aqui para encontrar o melhor preço da sua bicicleta elétrica. * 

 


