
Esportes de Aventura: O Cicloturismo  
Uma das atividades de aventura que mais crescem em número de adeptos atualmente é o 
Cicloturismo.  O fato do cicloturismo não ser uma competição, e sim, uma modalidade 
voltada ao lazer, onde novas amizades, novos lugares e paisagens se abrem a cada 
quilometro percorrido, onde homens e mulheres de várias faixas etárias buscam extravasar o 
estresse do cotidiano dos grandes centros urbanos, acaba refletindo seu crescimento dentro 
e fora de nosso país.  

Observamos recentemente a formação de vários grupos de cicloturistas, que praticam ou 
dentro das próprias cidades (tais como os Night Bikers de São Paulo - 
http://nightbikers.com/), ou em circuitos próprios para cicloturistas como por exemplo o 
Caminho da Fé (SP); o Circuito Vale Europeu (SC); Caminho da Luz (MG); Estrada Real 
(MG/RJ) entre outros, ou até mesmo rotas não convencionais, elaboradas pelos próprios 
cicloturistas nas regiões onde residem.  

Em geral, o gasto inicial para adentrar ao mundo do cicloturismo é baixo, pois sempre as 
primeiras viagens e passeios são curtos. Conforme o praticante se sinta melhor condicionado 
e disposto a desafios mais longos, há a necessidade de materiais específicos tais como 
alforjes e bagageiros para transporte de itens de vestimenta, alimentos, etc.  

Por ser uma prática relativamente recente, não existe uma definição ou conceito para essa 
forma de usar a bicicleta, porém pode se resumir em: uma paixão, hobby, um estilo de vida, 
ou tudo isso unido num único objetivo: subir numa bicicleta e com suas próprias forças, 
alcançar uma meta.  

Do ponto de vista governamental é um excelente investimento promover o cicloturismo, pois 
além de ser um meio de aumentar o número de turistas nas cidades que compõem um 
“circuito”, gerando renda para hotelaria, setor de alimentação, entre outros, não há 
necessidade de infra-estrutura específica e se trata de um modo de viajar “limpo”, onde o 
combustível são as próprias pernas e vontade do praticante. 
Para se aprofundar no assunto e sair por aí pedalando com novos amigos acesse: 
http://www.clubedecicloturismo.com.br

   

Texto: Luciano Andrade Bernardes - Vice-Diretor de Esportes da APCD.  
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