
         Guia de Gnar 

                                         

 

 

Esse carinha que você ta vendo ai é um dos melhores (se não o melhor) e mais 

completos top laners que o League of Legends já fez. Munido com um kit 

incrivelmente completo que se encaixa em qualquer time, ele consegue fazer de 

tudo um pouco ( um pouco é pouco, ele faz muito de tudo). 

 

>split push razoavelmente bom 

>team fight absurda 

>tanka bastante 

>tons of damage 

>mobilidade gigante 

 

Sem falar na mecânica absurdamente divertida, as inumeras formas de se jogar 

com ele não o transformam num campeão tedioso.. 

 

 

 

 

 



>runas 

O atributo principal nas runas é >> Velocidade de Ataque<<  pelo fato de que 

nenhum dos itens que ele vai buildar  trazem esse atributo que é de importância 

vital. 

Atackspeed ajuda absurdamente na lane phase pois além de ajudar na hora de 

farmar, facilita rapidamente usar a passiva do W (intercalando Autoatack + Q + 

Autoatack) toda vez que seu oponente for farmar (principalmente se ele for 

melee). 

E o mais importante, na sua forma mini é um deus do kitting e do chase devido a 

passiva do W + Slow do Q e velocidade de ataque torna isso muito mais simples. 

Armadura e resistência magica são runas padrão 

 

 
 

 

 

 



>talentos 

O gnar tem 2 sets de talentos muito bons que na essência são bem semelhantes 

porem se diferenciam no final dependendo do tipo de oponente que ele tem na 

lane.  

 

>caso tenha uma lane onde você pode abusar do inimigo e causar bastante 

dano, priorize  o  talento  (pois é muito fácil stackar e causar muito dano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



> contra laners mais tankers de utilidade (os famosos escravos), este set é melhor 

pois  é um talento que da bastante dano em % de hp e te cura em parte 

dele, além de que nessa parte da arvore você conta com um talento que te da 

tenacidade (coisa que vai querer ter contra esses tankers cheios de CC). 

 

 

>é muito importante priorizar Opressor ao invés de Caçando recompensas (arvore 

de ferocidade) pelo fato de que gnar é uma maquina de CC em ambas as 

formas. 

                                                              

 

 

 

 



>builds 

 

>Seu item principal é sem duvida nenhuma o  . 

>>Itens iniciais: 

 +  pelo fato de que a lane do gnar é cheia de Autoatacks, a lamina de 

dorans é na grande maioria das vezes a opção mais forte de item inicial; porem 

se você achar que vai ter uma lane difícil pode começar de  +  para 

não gastar tanto gold com pots e comprar seu  mais cedo. 

 

>>Primeira volta a base 

> Se a lane estiver bem fácil, você pode começar de  pra aumentar seu 

dano e sua mobilidade e se tornar incrivelmente chato ou buscar o  para 

conseguir bastante HP e acelerar sua build  

>Contra um inimigo com um dano magico consideravelmente chato você pode 

optar entre ) caso queira ser agressivo ou  pra uma lane mais tranquila, 

mas logo depois volte a buildar normalmente 

>Se o oponente causar bastante dano físico baseado em Autoatack, pode ser 

uma boa ideia uma  

 

>A bota deve ser >>>SEMPRE<<<   de defesa, qualquer outra é bem useless, o 

esquema é bem simples:  contra muito dano fisico,  contra muito dano 

magico e CC. 

 

> O seu powerspike é quando fechar o  , porem o FULL OP SPIKE  é com 

 +  que o transforma num monstro absurdo com toneladas de dano, hp, 

cc e mobilidade.  

 



> O restante da build consiste em apenas itens de defesa, não se empolgue em 

fazer itens de dano pois seu ponto forte ainda é ser aquela maquina de CC que 

entra na team fight e causa caos. 

> Contra muito dano AP:  e  

>Contra muito dano AD:  ,  e  

 

>Dependendo do jogo,  é muito bom para  segurar um burst caso esteja 

iniciando a luta 

>  é um ótimo item caso voce esteja forte e seja o foco 

> Contra split pushers muito chatos,  pode ser deixado para empurrar a lane 

enquanto você força team fights 

 

>Dicas e Mecânica  

 

Apesar de não ter a melhor das lane phases pois é muito fácil abusar da passiva 

dele uma vez que seu inimigo vê sua barra de fúria e pode se aproveitar da 

fragilidade do mini gnar, esse fato é compensado por ele ser ranged e conseguir 

farmar com bastante segurança com o seu Bumerangue, tornando a maioria dos 

matchups bem tranquilos. 

 

O grande segredo para dominar o campeão é aprender a manter a barra de 

fúria ao seu favor, sempre ficando pronto para um engage ou desengage. 

 

Ao contrario do que muitos pensam, o mini gnar também é ótimo pra lutas por ter 

muito dano e mobilidade, manter-se como mini gnar atrás de um carry 

impedindo ele de participar da luta ate pegar fúria pra causar todo o CC do 

Mega gnar é uma ótima estratégia. 

Como mega gnar >>todas<< as suas skills tem um controle de grupo, tente fazer o 

famoso "CC lock" usando suas skills no tempo certo e dificilmente seu inimigo ira 

sair do lugar(não se esqueça que ultar o inimigo na parede aumenta o dano e o 

tempo do CC). 

 

 



 

‘>>Matchups 

 

A maioria dos matchups são bem fáceis, porem tem uns em particular que são 

bem estressantes 

 

  - pela facilidade que podem dar all in no mini 

gnar e causar muito dano em pouco tempo 

 pode aproveitar da fragilidade da forma mini para causar muito dano 

a distancia com seus barris. 

 depois do level 6 esse cara anula a principal ferramenta do gnar que 

é o CC e pode simplesmente correr atrás de você jogando machados ate sua 

cova 

contra alvos com pouco HP o all in do mega gnar é sempre a melhor opção 

contra os colossos que tem muito dano sempre evite trocas cedo, mantenha -se 

sempre dando kitting e correndo das lutas na lane. 

 

Lembrando que esse guia foi feito no patch 6.20 e podem haver mudanças (o 

que acho dificil) porem espero que ajude tanto quem esta interessado em 

começar a jogar de gnar quanto quem tem duvidas e quer saber se esta 

jogando corretamente 

 



                                           

                                                                                                   Chu Chu Pana HAHAH!! 

 


