
BOAS PRÁTICAS PARA AS PEDALADAS 

- Avaliar sua condição de saúde antes de planejar o ciclo passeio; 

- Planejar a pedalada, imprimir o guia de navegação ou baixar no celular, tablet 

ou computador; 

- Para seguir o guia de navegação com mais precisão usar odômetro aferido; 

- Avisar alguém sobre seu roteiro antes de sair. Esta medida é essencial em caso 

de emergência; 

- Usar bicicleta tipo mountain bike com mecânica revisada e equipada com farol 

e lanternas; 

- Alimentar-se e hidratar-se bem antes de pedalar; 

- Levar documentos pessoais; 

- Levar água, frutas, barras de cereais e sanduíches; 

- Levar celular carregado e carregador; 

- Consultar as condições meteorológicas antes do passeio; 

- Utilizar equipamentos e vestimentas adequadas: capacete, óculos, luvas, tênis 

leve ou sapatilha de ciclista, bermudas ou calças técnicas e camiseta leve. Em 

dias frios usar corta vento e/ou anorak; 

- Levar kit manutenção: câmara extra, bomba, jogo de chaves para reparos 

rápidos; 

- Evitar o uso de mochila, usar bagageiro com alforjes próprios para bicicletas; 

- Em caso de ataque de cachorros: não gritar, não correr, não dar meia volta. 

Descer da bicicleta e a usar como escudo entre você e o(s) cachorro(s) e seguir 

empurrando devagar. Não olhar diretamente para o(s) cachorro(s). Se estiver 

perto de moradias chamar ajuda. 



- Evitar pedalar na contramão, sempre transitar na mão correta. Carros que saem 

de garagens ou de outras vias normalmente olham para o lado de onde vem o 

fluxo e não para a contramão, pedestres também. A legislação considera a 

bicicleta um veículo, e será amparada em caso de acidente, se estiver 

respeitando as regras; 

- Não deixe resíduos secos e/ou orgânicos (leve sacos para colocar o lixo); 

- Não alimente animais silvestres; respeite animais e plantas; não faça fogueiras 

(utilize fogareiros); 

- Seja cortês com outros visitantes e com a população local. 

 

FIQUE ATENTO 

- Os três circuitos têm sinalização específica da Rota Vale do Espumante; 

- Alguns trechos não possuem cobertura de sinal de telefonia; 

- Os circuitos passam por estradas asfaltadas e por estradas de terra, em boas 

condições de conservação; 

- Todas as estradas são de uso público, sujeitas as regras do Código Brasileiro 

de Trânsito e alguns trechos com grande movimento de veículos e/ou pedestres; 

- Os trajetos têm aclives e declives acentuados em alguns trechos e nas partes 

de chão podem ter pedras soltas; 

- Sinalize sempre com a mão esquerda em 90° quando for virar à esquerda e 

com a mão direita quando for virar à direita. Agitar ligeiramente a mão torna o 

sinal mais visível. Quando for seguir em frente, braço e mão estendidos à frente. 

 


