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Muita conquista por quilômetro vencido
As renúncias não pararam du-

rante a viagem. Mariana e Luis
Enrique precisaram mudar mui-
tos hábitos, como os alimentares,
para aguentar a rotina pesada.
“Desde o que comer, e quando
comer, aprender a dormir em va-
riadas superfícies, passar a maior

parte do dia na intempérie, con-
vivendo direto com sol forte, chu-
va, vento, até tomar banho de
água fria, com baldes e canecas.”

“Muitas vezes, depois de um
dia inteiro pedalando, no final do
dia só restavam forças para co-
mer, tomar um banho e dormir.

Foi na estrada que fomos perce-
bendo nossos limites e a melhor
forma de encarar isso.”

Mesmo assim, os dois afir-
mam que não é preciso ter uma
grande preparação física para
encarar a aventura. “A gente não
tinha e foi adquirindo melhor

forma com o passar dos quilô-
metros”, contam. O casal acredi-
ta que confiar em si mesmo,
querer sair da zona de conforto,
abrir a cabeça para novas expe-
riências e preparar o emocional
são pontos essenciais para o
sucesso da viagem.

Alguns cuidados são essenciais
paraqueos roteirosnumabike
não se tornemumpesadelo.
Dopreparo físico àbicicleta ideal,
confira algumasdicasde como
sepreparar para essaaventura

Preparo físico: pedalar exige
bastante esforço, principalmente na
estrada, onde o terreno conta com
subidas e descidas. Certifique-se de
que está preparado fisicamente
para a atividade; consultemédicos
e preparadores físicos

Bicicleta ideal: é preciso regular a
bike demaneira correta para que a
viagemnão se torne desconfortável.
Guidão e banco são alguns dos itens
que precisam de regulagem

Corpo no limite: é preciso estar
atento aos sinais que nosso corpo
dá durante uma atividade tão
intensa quanto o ciclismo. Mesmo
que acostumados com a prática, os
ciclistas precisam reconhecer seus
limites. Fazer pausas, beber água e
comer são pontos determinantes
no sucesso do passeio

Fique atentoOcasalMariana
(de boné) e Luis
(de amarelo) fez
inúmeros amigos
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