
NOTAS DO SHAPER ACERCA DE VOLUME 

O volume de cada tamanho nas pranchas Semente pode ser ajustado individualmente de acordo com as 
necessidades de cada surfista. Por exemplo, se um surfista está interessado em experimentar uma Needful, 
vamos supor uma 5’9’’, mas o seu peso são 80 Kg, é obvio que a nossa 5’9’’ listada não vai servir. No entanto, 
podemos ajustar a largura e a espessura, sem modificar o design original, para adaptar a prancha ao surfista. 

Exemplo 
Needful 5’9’’ como está listada no nosso site: 18’7/8’’ x 2’1/4’’ = 26 L 
Adaptada para 80 Kg: 19’1/2’’ x 2’7/16’’ = 28.4 L 

Os volumes listados servem para informar o surfista para que este entenda melhor o que a combinação 
Comprimento x Largura x Espessura originam em termos de volume. Todas as medidas que fornecemos são 
baseadas em designs de pranchas que foram construídas e surfadas com um feedback positivo. 
Para encontrar o volume correcto para cada surfista construímos um gráfico (Gráfico 1). No entanto, tens de 
ter em consideração também o facto que a tua idade ou nível de surf podem influenciar o volume em termos do 
que precisas na tua prancha de surf. Surfistas mais velhos têm tendência a procurar um pouco mais de 
espessura para lhes proporcionar aquela ajuda extra num line up com muito crowd. Há também muitos 
surfistas talentosos de idades diferentes que surfam com menos volume que aquele que listamos no gráfico. A 
qualidade das ondas também influencia uma vez que é possivel usar menos volume em ondas boas enquanto 
que em ondas moles ou pequenas vamos querer aumentar o volume. 
O volume é um processo de aprendizagem contínuo para cada surfista identificar o volume perfeito para as 
necessidades do seu surf. 
Tendo em consideração tudo o que escrevemos acima, o que segue é o gráfico de volume. Fizemos também 
uma lista de alguns dos nossos atletas para te ajudar a compreender um pouco o volume. 
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Gráfico 1- Este gráfico é baseado num surfista normal em condições médias a decentes em termos de 
ondas. Para bons surfistas em ondas perfeitas é possível diminuir o volume. Para principiantes ou surf em 

ondas moles vais querer aumentar o volume.



Exemplos de volume para os team riders em pranchas normais: 

Atleta
Peso 
(Kg)

Tamanho da 
Prancha

Volumes 
(L)

Guilherme 
Fonseca

60 5’7’’ 21.4

Tomás Fernandes 70 5’9’’ 24.2

Gony 74 5’11’’ 26.8

Nicolau Von Rupp 75 5’10’’ 27.0

Marlon Lipke 82 5’11’’ 27.4

Vasco Ribeiro 85 6’0’’ 28.7


