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CICLISMO OFF-ROAD 

O termo mountain biking assusta os 

iniciantes e até acredito que seja um pouco 

exagerado prefiro usar o ciclismo off-road, 

pois é o que realmente o que é. 

APRENDIZADO DE TÉCNICAS 

Para praticar o ciclismo off-road não é 

necessário subir até o topo de montanhas e 

fazer descidas por verdadeiros precipícios.  

Portanto se você está iniciando na prática, 

saiba que é melhor focar as suas energias 

no desenvolvimento de habilidades e 

técnicas para começar a pedalar em um 

ambiente mais intimidante. 

SAIBA ESCOLHER O LOCAL 

Escolha uma trilha que não tenha muitas 

alterações dinâmicas do terreno e de 

altitude.  

Para encontrar a trilha certa fale com 

amigos e peça orientação em uma loja de 

sua confiança ou então em uma escola 

especializada. 

Há também muitos sites e blogs na internet 

que podem direcioná-lo para trilhas nas 

proximidades e fornecer avaliações sobre o 

grau de dificuldade da mesma. 

O mountain biking inicialmente pode ser 

um pouco frustrante, porque não é como 

andar de bicicleta sobre uma superfície 

pavimentada. 

 

 

 

EXPECTATIVAS CORRETAS 

O ciclismo off-road inclui diversos níveis de 

dificuldade de superfícies irregulares e 

obstáculos não podem ser movidos -  

árvores, rochas, poças d'água ou riachos, 

os mesmos devem ser transpostos! 

Planeje o seu primeiro passeio por uma 

trilha de curta distância, 5Km ou 10KM. É 

possível que você demore mais que uma 

hora para cobrir a distância por causa do 

nível de dificuldade e falta de experiência. 

FÓRMULA DO SUCESSO 

Infelizmente, não há nenhuma fórmula 

secreta para seu primeiro passeio e 

certamente será uma prova de fogo. 

Quem me dera ter notícias melhores para 

os pilotos iniciantes.  

No entanto, há um método bom e 

altamente científico, usado para medir o 

sucesso de seu primeiro, segundo, terceiro, 

milésimo passeio: Conte quantas 

vezes você sorriu em cada um! 

CICLISMO OFF-ROAD 

 

Seu primeiro passeio de Mountain 
Biking 

por Claudia Franco 

Pedalar por estradas de terra é um bom começo para quem 
pretende iniciar no ciclismo de montanha 


