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INTRODUÇÃO: 

A União Internacional de Ciclismo (UCI) aponta que existem diversas modalidades ciclísticas, como: Road, Track, 

Mountain Bike (MTB), BMX Racing, BMX Freestyle, Trials, Cyclo-Cross e Indoor. Destacadamente, o MTB é uma modalidade 

caracterizada pela prática em trilhas, terrenos acidentados e sem pavimentação (UCI, 2020) e possui em suas bicicletas 

peculiaridades, como pneus mais largos e com cravos e suspensão dianteira ou dianteira e traseira, entre outras 

(IMPELLIZZERI, 2002; LUCAS, 2010). Há diversos formatos de provas Cross-Country - O Cross-Country Olímpico (XCO), 

o Cross-Country Maratona (XCM), o Cross-Country Eliminator (XCE), o Cross-Country Short Track (XCC) -  Downhill 

(DHI), o Four-Cross (4X), o Enduro (END) e o Alpine Snow Bike, (UCI, 2020). 

No Brasil, apesar do MTB ser uma modalidade em ascensão (BRASILINO, 2010), os estudos estão concentrados nos 

aspectos fisiológicos e são escassos os que abordam os aspectos da metodologia do treinamento. Cabe aqui destacar que é 

importante analisar o perfil da organização do treinamento dos mountain bikers, pois entender comportamento de diversas 

variáveis do treinamento - intensidade, duração e frequência - que devem ser monitoradas para controle da carga externa e o 

efeito no organismo do praticante para melhoria da performance (SEILER, 2010; NAKAMURA, 2020). 

Ressalta-se aqui que para entender a metodologia do treinamento é necessário conhecer o indivíduo, o sistema de 

competições e os aspectos qualitativos (intensidade e densidade dos estímulos) e quantitativos (volume, duração e frequência 

dos estímulos) do treinamento (FORTEZA, 2001; GOMES, 2009). 

A partir desse cenário, o objetivo geral do presente trabalho foi analisar o perfil dos aspectos metodológicos da 

organização do treinamento do praticante do ciclismo de mountain bike amador e, especificamente, conhecer as características 

pessoais, de competição e de treinamento desses atletas.  

Sujeitos: A amostra foi composta por 92 ciclistas amadores que participaram do Festival Brasil Ride – Warm-up, 2021.  

Desenho Experimental: A partir de questionário elaborado por meio da plataforma online GoogleForms, composto por 21 

questões descritivas e alternativas aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP: 51430121.9.0000.5404), no dia anterior 

à competição, quando da entrega de kits da prova, foi feito o contato pessoal com os inscritos para posterior participação. O 

questionário ficou em aberto por 21 dias para que os participantes pudessem responder.  

Análise Estatística: Após a coleta das informações de 92 ciclistas que responderam ao questionário os dados foram tratados 

no âmbito descritivo, por meio de medidas de frequência (absoluta e relativa), utilizando software Jamovi 2.2.5® e Excel 2013®.  

RESULTADOS: A partir dos objetivos propostos e os dados obtidos os resultados são apresentados quanto a metodologia da 

organização do treinamento com os dados de maior frequência nos aspectos competitivos (Tabela1), aspectos qualitativos 

(Tabela 2) e aspectos quantitativos (Tabela 3).  
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Considerando os 92 ciclistas sendo 75 homens e 17 mulheres, quanto ao perfil pessoal da totalidade em relação a idade 

e IMC, os dados de destaque em ocorrência são: 39,1% entre 31 e 40 anos, 37% entre 41 e 50 anos, 55,4% apresentaram IMC 

normal e 35,9% com sobrepeso.  

A respeito dos aspectos competitivos (Tabela 1), 41,3% da amostra participa de 1 a 3 provas por ano, 71,6% participam 

apenas de provas de MTB e 74,1% participam de provas no formato XCM. 

Tabela 1. Aspectos Competitivos. 

 Categoria n % 

    

Competições Anuais Nenhuma 11 12,0 

De 1 a 3 38 41,3 

 De 4 a 6 18 19,6 

 De 7 a 9  13 14,1 

 10 ou mais  12 13,0 

    

Modalidade MTB 58 71,6 

 Road 0 0,0 

 Ambas 23 28,4 

    

Estilos de Prova  XCO 28 34,6 

 XCM 60 74,1 

 XCC 10 12,3 

 XCE 2 2,5 

 END 5 6,2 

 DHI 3 3,7 

 4X 0 0,0 

 Time Trial Individual 8 9,9 

 Time Trial Time 3 3,7 

 Road Race 17 21,0 

    

Obs. * possuem um n=81, pois os 11 indivíduos que alegaram não participar de nenhuma competição não foram 

direcionados às questões a respeito de modalidade e estilo de prova. 

A respeito da qualidade do treinamento (Tabela 2), 55,4% possuem acompanhamento profissional, 76,1% utilizam os 

métodos de treinamento contínuo e intervalado. Nota-se, que 75% monitoram volume e intensidade: 66,2 % monitoram o 

volume a partir da duração e da distância e 66,2% monitoram a intensidade por meio da FC e da PSE. Frequêncímetro, 

ciclocomputador e GPS são os monitores mais utilizados – 54,4%, 53,2% e 50,6%, respectivamente. 

 

Tabela 2. Aspectos Qualitativos do Treinamento. 

 Categoria n % 

    

Planejamento Arbritário 22 23,9 

 Senso Comum 19 20,7 

 Profissional 51 55,4 

    

Métodos Contínuo 8 8,7 

 Intervalado 14 15,2 

 Ambos 70 76,1 

    

Monitoramento das 

Variáveis  

Volume 4 4,3 

Intensidade 4 4,3 

 Ambos 69 75,0 

 Não monitora  15 16,3 

    

Monitoramento do 

Volume 

Duração 23 23,9 

Distância 3 3,9 

 Ambas 51 66,2 

 Não monitora 0 0,0 
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Monitoramento da 

Intensidade 

FC 23 29,9 

PSE 3 3,9 

 Ambas 51 66,2 

 Não monitora 0 0,0 

    

Meios para 

monitoramento 

Frequencímetro 42 54,4 

Velocímetro 23 29,9 

 Medidor de Potência 19 24,7 

 Ciclocomputador  41 53,2 

 GPS 39 50,6 

 Aplicativos  47 61,0 

 Tempo de Trajeto 17 22,1 

    

FC = Frequência Cardíaca; PSE = Percepção Subjetiva de Esforço. 

Obs: ** possuem um n=77, pois os 15 participantes que alegaram não monitorar as variáveis não foram direcionados as 

questões seguintes. 

Quanto aos aspectos quantitativos do treinamento (Tabela 3), 47,9% treinam ciclismo de 4 a 5 dias na semana, 82,5% 

pedalam uma distância semanal de 0 a 300km, 87% realizam sessões de ciclismo que duram de 61 a 180 minutos e 56,5 praticam 

outras modalidades. Entre essas modalidades, 46,2% são cíclicas, além do ciclismo. 

Tabela 3. Aspectos Quantitativos do Treinamento.  

 Categoria n % 

    

Sessões de ciclismo 

semanais 

1 dia 2 2,2 

2 dias 11 12,0 

 3 dias 23 25,0 

 4 dias 19 20,7 

 5 dias 25 27,2 

 6 dias 10 10,9 

 7 dias 2 2,2 

    

Quilometragem 

semanal pedalada 

Até 100 km 20 21,7 

De 101 a 200 km 36 39,1 

 De 201 a 300 km 20 21,7 

 De 301 a 400 Km  10 10,9 

 De 401 a 500 Km 1 1,1 

 Mais de 500 Km  1 1,1 

 Não sei 4 4,3 

    

Duração das sessões de 

ciclismo  

Até 60’ 3 3,3 

De 61 a 120’  42 45,7 

 De 121 a 180’ 38 41,3 

 De 181 a 240’ 9 9,8 

 De 241 a 300’ 0 0,0 

 Mais de 300’ 0 0,0 

    

Sessões por dia 1 63 68,5 

 2 24 26,1 

 Mais de 2 5 5,4 

    

Outras modalidades Sim 52 56,5 

Não 40 43,5 

    

    

Modalidades Complexas de Coordenação 5 9,6 

 Força e Velocidade 11 21,2 

 Alvo 2 3,8 

 Condução 4 7,7 

 Cíclicas (além do ciclismo) 24 46,2 

 Jogos 11 21,2 
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 Combates 2 3,8 

 Combinadas 0 0,0 

    

Obs. *** possuem um n=52, pois os x indivíduos que alegaram não praticar outras modalidades além do ciclismo não foram 

direcionados a essa questão. 

DISCUSSÃO: A partir dos principais resultados obtidos a presente discussão aponta para os aspectos da organização do 

treinamento tanto quantitativos, quanto qualitativos do MTB.  

De fato, ao observar sobre o acompanhamento específico de um profissional, 55,4% apontam que o planejamento é 

realizado por um profissional da área. Tais dados corroboram com os 51% apresentados por Costa et al. (2007) - mostrando 

que os atletas ciclistas que possuem acompanhamento ao executar treinamentos intensos, podem desenvolver alterações 

psicométricas e bioquímicas positivas, evitando estresse excessivo (DE ANDRADE et al., 2018). 

Quanto aos métodos de treinamento, PROTZEN (2021) mostrou que os executados de forma contínua e intervalada 

são os mais utilizados no treinamento de ciclistas de diferentes modalidades, semelhante aos aqui apresentados. Nota-se que a 

importância do método intervalado para o MTB XCO se faz com a especificidade das provas, que possuem variações constantes 

de intensidade devido ao terreno e as características da modalidade. 

Ao analisar as demandas fisiológicas do MTB, o monitoramento da FC se faz um excelente balizador da carga interna 

do treinamento, enquanto o monitoramento da distância e da duração dos treinos se fazem excelentes balizadores da carga 

externa do treinamento (NAKAMURA, 2020). O majoritário monitoramento dessas variáveis fisiológicas, por parte dos 

ciclistas que participaram da pesquisa (75%) pode indicar que eles estão se preocupando em controlar as cargas de treinamento.  

A grande maioria dos ciclistas afirmaram utilizar mais de uma tecnologia para monitorar os treinos (79,9%), fator que 

influencia na qualidade e no controle dos estímulos. A utilização da tecnologia como forma de monitorar e acompanhar o 

treinamento permite analisar a condição do atleta de maneira mais próxima da realidade, auxilia no desenvolvimento de treinos 

específicos e permite acompanhar a evolução do atleta (VIEIRA et al, 2015). 

O volume, por ser uma das variáveis de treinamento mais importantes para a performance em esportes de endurance, 

mostra-se a variável que mais varia entre os atletas de diferentes níveis (PROTZEN, 2021). No presente estudo a frequência 

semanal, a duração das sessões e a distância semanal percorrida apresentam um maior discrepância entre os participantes. 

Parece que essa heterogeneidade dos aspectos quantitativos de treinamento justifica-se pela variedade de categorias e percursos 

da prova em questão, portanto, pela presença de atletas de diferentes níveis. 

Um grande número de ciclistas, ao praticarem outras modalidades de exercícios, além do ciclismo, buscam atividades 

de exercícios resistidos ou similares (COSTA, 2009; SOARES, 2004; PROTZEN, 2021). Diferentemente, o presente estudo 

mostrou que as modalidades mais praticadas são as cíclicas. A prova em questão possuía diferentes categorias e percursos, 

podendo ser realizada individualmente ou em duplas tornando coerente a heterogeneidade dos aspectos quantitativos do 

treinamento desses ciclistas, visto que as características de provas eram diversas.  

CONCLUSÃO: O presente estudo buscou traçar um perfil da organização do treinamento de ciclistas participantes de uma 

competição de destaque no interior paulista. Evidencia-se que são ciclistas que participam de 1 a 3 provas de MTB por ano, 

principalmente no formato XCM. A maioria possuem o acompanhamento de um profissional especializado, monitoram a 

duração, a distância, a FC e a PSE dos treinos por meio de variados dispositivos, principalmente frequencímetro, 

ciclocomputador e GPS. Treinam ciclismo em média 5 dias na semana percorrendo uma quilometragem semanal entre 101 e 

200 quilômetros, com sessões que duram de 61 a 120 minutos e realizam uma sessão diária de treino. Além disso, praticam 

outras modalidades além do ciclismo, como natação e corrida. Por fim, é possível notar uma maior homogeneidade nos aspectos 

qualitativos que nos quantitativos, que possivelmente se dá pela amplitude de categorias e percursos da prova em questão.  
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