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1 Ciclista Solitária – Dicas para Pedalar Sozinha 

Há dias em que tudo dá certo, as amigas te chamam para um 
pedal, você tem tempo na agenda, o dia amanhece lindo, você 
monta na sua bicicleta e pronto! Mas há também os dias em que o 
pedal com o grupo não se encaixa na agenda, o percurso não te 
atrai, o horário é muito cedo ou muito tarde. Então o quê você faz? 
Desiste de pedalar ou abraça a liberdade de pedalar sozinha? 

 
As mulheres têm a reputação 
de serem criaturas sociais. A 
concepção convencional é que 
gostamos de conversar e que 
não podemos nem ir ao 
banheiro sozinhas, então claro 
que, até para pedalar 
precisamos sair em bando! Não 
é bem esta a realidade. 

Na verdade, em uma pesquisa 
recente, realizada por um clube 
de ciclismo na Austrália, 
confirmou que 52% das ciclistas 
pedalam sozinhas. Muitas 
vezes é por necessidade e 

outra é por escolha própria mesmo. 

Os horários tradicionais dos pedais às vezes podem ser difíceis de encaixar na 
agenda cheia de compromissos familiares e de trabalho. Depois há aqueles dias em 
que você tem vontade de ficar sozinha, não quer conversar ou ter que pedalar em um 
ritmo diferente do seu. Você quer aproveitar o momento para simplesmente girar os 
pedais e assumir o desafio de conseguir fazer o percurso sozinha. Quer tentar quebrar 
um recorde pessoal e fazer aquele trecho desafiador com velociade maior do que na 
última vez. Quer simplesmente fazer uma imersão no cenário, tirar fotos, refletir sobre 
o percurso. Quer aperfeiçoar aquele obstáculo difícil tentá-lo cinco vezes e não ficar 
envergonhada se falhar nas quatro primeiras tentativas. 

Quando resolvemos pedalar sozinhas não há nenhuma necessidade para desculpas e 
também não há necessidade de contenção. Se você está tendo um bom dia você pode 
pedalar forte. Se você está cansada e as pernas não estão cooperando, você pode ir 
mais devagar. Se está frio ou chovendo e não está divertido você pode optar por fazer 
um pedal mais curto sem ter que justificar a sua decisão e, se é um dia glorioso para 
pedalar, você pode adicionar um loop extra no percurso.  

Além disso, não há a necessidade se sempre tentar encaixar seu horário com a 
agenda de outra pessoa, o que significa que há mais oportunidades para pedalar 
sozinha do que em grupo. Certamente, qualquer coisa que signifique mais tempo junto 
da bicicleta é uma coisa boa. 

Domingo retrasado, exatamente por falta de conseguir encaixar meu horário com o 
meu grupo de pedal, tive que optar por pedalar sozinha. A experiência foi maravilhosa. 
Sai com um roteiro pronto, sabia por onde queria pedalar, mas como o dia estava 
maravilhoso e me sentia muito bem para pedalar, ao longo das horas de pedal fui 
acrescentanto varios trechos extras no percurso original. Neste dia consegui completar 
o desafio Gran Fondo do Strava, pedalei 120Km pela cidade. Tenho certeza de que, 
neste dia, se estive com o grupo ou com meu namorado eu teria feito outro tipo de 
pedal e provavelmente menos quilometragem. 
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2 Ciclista Solitária – Dicas para Pedalar Sozinha 

Nestas minhas experiências como ciclista 
solitária aprendi algumas coisas 
interessantes: 

1. Fazer os pedais exploratórios e 
remotos somente com o grupo de 
amigas e nunca sozinha, por 
questões de segurança é claro! 

2. Se precisar fazer um pedal longo é 
melhor pedalar em lugares 
conhecidos e próximos de sua casa. 
Se o percurso conhecido for curto, é preferível fazer várias voltas no mesmo 
percurso do que se aventurar em um percurso longo e muito distante de sua 
casa. Desta forma se alguma coisa não der certo você estará próximo de sua 
casa. 

3. Esteja equipada com suas ferramentas para reparo de camera de pneu e 
corrente e claro! saiba como fazer o reparo. 

4. Mantenha sua bicicleta em perfeita condição de uso. Não saia com a bike sem 
ter certeza de que a mesma está em perfeitas condições para o seu treino ou 
passeio. Manutenções preventivas são fundamentais para evitar surpresas 
desagradáveis ao longo do caminho. 

5. Tenha a certeza de que você domina as técnicas de pilotagem da bicicleta. 
Venturar-se na montanha, na estrada ou na cidade é muito perigoso quando 
não se tem uma pilotagem muito segura da bicicleta. Todos os ambientes 
podem se tornar muito perigosos com o desconhecimento de técnicas de 
pilotagem. 

6. Carregue consigo a identificação pessoal bem detalhada, nome completo, 
idade, tipo sanguineo, nome e telefone de pessoas de contato em caso de 
emergência, convenio médico, hospital de preferência, nome do médico da 
familia. 

7. Carregue também uma quantia de dinheiro caso precise comprar liquido, 
alimentos e até mesmo uma condução caso não consiga voltar pedalando. 

8. Leve consigo um corta vento ou uma capinha de chuva leve, que seja fácil de 
dobrar e colocar na bolsa de ferramenta, é sempre bom, surpresas com 
intempéries nem sempre não são agradáveis. 

9. Use roupas altamente visiveis e luzes na bicicleta. 

10. Escolha percursos onde há sinal de telefonia. 

11. Informe alguém de sua família o seu trajeto, o tempo que pretende pedalar. 
Use o localizador do celular ou do seu GPS, assim o membro de sua família 
poderá localiza-la mais facilmente em caso de necessidade. 

12. Programe-se para pedalar uma distância que seja compatível com os seus 
pedais regulares e seu condicionamento.  

13. Nunca fique totalmente distraída. Mantenha a sua atenção em tudo, a sua 
segurança depende muito de sua atenção aos detalhes seja do terreno, das 
pessoas, do movimento de outros veiculos. Importante estar muito ligada na 
dinâmica do local. 

14. Mantenha sua bicicleta sempre perto de você. Não se aparte dela, 
principalmente nos grandes centros. 


