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RESUMO 
 
Com a preocupação em relação ao mínimo dano das atividades ao ar livre ao 
meio ambiente, o objetivo deste estudo foi descrever o impacto sofrido na 
largura e profundidade de um trecho da trilha de uma competição de mountain 
bike cross country. O presente estudo caracteriza-se como um estudo 
comparativo e descritivo do impacto na largura e profundidade em uma trilha 
antes, durante e após uma competição de mountain bike da modalidade cross 
country. Foram realizadas três coletas de dados em momentos distintos: 7 dias 
antes, no dia do evento e 7 dias depois da competição. No trecho analisado, 
delimitou-se uma distância de 100 metros com auxílio de uma trena de 50 
metros. Foram analisados 21 pontos na trilha. O teste usado para comparar os 
resultados coletados foi o One Way Anova com post hoc de Turkey (p<0,05). 
Em cada um destes pontos obteve-se dados da largura e profundidade da 
trilha. Embora a repetição de trajetos seja pouco usual, a corrida de aventura 
concentra um número relativamente grande de pessoas passando por áreas 
naturais em um curto intervalo de tempo, causando impactos significativos na 
natureza, que podem levar muito tempo para se recuperar e que podem causar 
uma interferência marcante e prolongada nos processos naturais. Esse estudo 
concluiu de que a largura da trilha não apresentou diferença significativa 
durante a competição, devido haver espaço suficiente para os atletas 
realizarem ultrapassagens sem que transitassem sobre a vegetação lateral à 
trilha. Na profundidade houve diferença, pois à medida que a competição ia 
acontecendo o ciclista utilizava com freqüência o sistema de freios e contribuía 
para o atrito entre pneus e solo e conseqüente redução da velocidade da 
bicicleta.  
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ABSTRACT 
 
With the concern about minimum damage to the environment caused by 
outdoor activities, the objective of this study was to describe the impact on the 
wide and depth of a stretch of track in a competition of mountain bike cross 
country. This was a descriptive and comparative study of the impact on the 
width and depth on a track before, during and after competition of the sport of 
mountain bike cross country. The data was collected at 3 different times: 7 days 
before, at the event day, and 7 days after the competition. At the analyzed part 
of the track was determined a distance of 100 meters with the aid of a 
measuring tape of 50 meters. It was analyzed 21 spots on the track, measuring 
the wide and depth of the track. The test used to compare the data collected 
was the One Way ANOVA with Turkey post hoc (p<0.05). Although repetition is 
unusual paths, the adventure race concentrates a relatively large number of 
people experiencing natural areas in a short period of time, causing significant 
damage to the environment, which may take a long time to recover and which 
may cause a marked and prolonged interference in natural processes. This 
study concludes that the width of the track was not significantly different during 
the competition, because there is enough space for athletes to realize that 
involve transit without overtaking on the track side vegetation. It was find 
difference in the depth, because as the competition happened the cyclist 
frequently used the brake system and contributed to the friction between tire 
and soil and consequent reduction in the speed of the bike.  

 
Keywords: Mountain biking. Width. Depth track. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A busca pela aventura, pelo lazer, longe da cidade e em contato direto 
com o meio ambiente, tem se mostrado cada vez mais freqüente nos esportes 
ao ar livre. A diversidade de ambientes naturais oferece muitas oportunidades 
para a vivência de esportes de desempenho, esporte-lazer e/ou esporte-
educação. Isso faz com que haja uma aproximação e um aprimoramento nas 
relações do homem com a natureza, pois desperta interesse e curiosidade para 
o conhecimento, a vivência e a possibilidade de atitudes de preservação e 
educação ambiental.  

 Segundo Pereira, Pimentel e Lara (2004, p.113) muitas pessoas saem 
das grandes cidades, da poluição para poder ir aos espaços naturais, tentando 
fugir da rotina cansativa da sociedade que é imposta pela economia às 
mesmas. Para muitos, as novas formas de práticas ao ar livre junto levam a 
experiências, desafios alem de ser relaxantes e prazerosas. 

Uma das modalidades que são escolhidas para a prática na natureza é o 
mountain bike (MB), que se enquadra nos movimentos dos esportes de 
aventura na natureza. Essa modalidade tem se destacado em todo o mundo, 
propiciando a seus praticantes momentos de lazer, além de contribuir para 
aprimorar o condicionamento físico. 

 A prática de pedalar abrange desde triatletas a ciclistas de competição 
até alunos de academia e outros indivíduos que utilizam a bicicleta como meio 
de transporte. Satoshi (2000) apud Soares (2005, p.3) “relata que o MB surgiu 
na região da Califórnia (EUA) no fim dos anos 70, através de um grupo de 
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ciclistas jovens que começaram a freqüentar as montanhas. Estes jovens 
procuravam um ciclismo diferente do de asfalto, algo novo, que lhes 
proporcionasse mais emoção. Entretanto, para que fosse possível descer as 
montanhas e conquistar novos desafios, foi necessária a realização de 
algumas adaptações nas bicicletas, utilizando-se de quadros de bikes cruisers, 
além de freios, câmbio e pneus maiores que oferecessem maior eficiência” e 
segurança aos atletas.  

De acordo com Numa (1997 apud SOARES, 2005, p. 3) o MB chegou ao 
Brasil por volta da década de 80 e 90 observando-se que os primeiros ciclistas 
de MB originaram-se das bikes BMX (Bycicle Moto Cross). No início de 1990 a 
abertura do mercado brasileiro aos produtos estrangeiros instigou o MB, 
incentivando os consumidores quanto a tal novidade. 

O MB é uma expansão das modalidades do ciclismo, sendo as principais 
competições mundiais organizadas pela União Ciclística Internacional (UCI). 
Um dos eventos mais populares é o cross-country (XC), no qual as 
competições são realizadas em circuito fechado, com trechos estreitos e 
sinuosos (single tracks  ou trilhas), tendo estradas abertas, presença de 
erosões, pedras, cascalhos, troncos, árvores e travessia em trechos com lama 
(PFEIFFER E KRONISH, 1995 apud COSTA; NAKAMURA; OLIVEIRA, 2007, 
p. 6).  

Dentre os inúmeros equipamentos existentes para a prática da 
modalidade, citam-se alguns amplamente utilizados como: capacete, 
suspensão, luvas, pneus, freios, guidons, catracas, coroa e corrente, que são 
importantes e devem ser escolhidos de acordo com a competição, uma vez que 
o tipo de material, a largura, a quantidade de cravos e a calibragem podem 
interferir diretamente no desempenho do atleta (CÁSSIA, 2001 apud SOARES, 
2005, pág.6). 
  A região do Vale do Aço, a qual engloba as cidades de Ipatinga, Coronel 
Fabriciano e Timóteo, destaca-se por vários locais privilegiados para a prática 
do MB e conta com o apoio da Associação Vale do Aço de Ciclismo (AVACI) 
que estimula a prática e o desenvolvimento do ciclismo na região. A AVACI 
sempre associa o lúdico, o social e a preservação do meio ambiente com a 
prática do esporte. Essa associação existe desde 2001, sendo filiada à 
Associação Mineira de Ciclismo desde 2003, tendo como objetivos de reunir 
grupos de pessoas amantes da bicicleta e expandir o esporte na natureza 
através de competições e eventos (DIÁRIO DO AÇO, 2004 apud SOARES 
2005, p. 5). 

Essas relações entre os seres humanos e o meio ambiente segundo 
Inácio (1997), Betrán (1995) e Schwartz e Silva (1999) apud Carnicielli Filho, 
Scwartz e Tahara (2006, p. 59), vêm sendo discutidas e há um interesse 
crescente em várias áreas por pesquisas.  

À medida que a trilha é utilizada ocorre um desgaste do solo e da 
vegetação, isso porque alem dos atletas passarem pela trilha várias vezes 
usando os freios, os mesmos também utilizam o próprio peso do corpo e ainda 
transportam equipamentos de peso. Segundo Pega Leve (2006), embora a 
repetição de trajetos seja pouco usual, as corrida ao ar livre concentra um 
número relativamente grande de pessoas passando por áreas naturais em um 
curto intervalo de tempo causando impactos significativos na natureza, que 
podem levar muito tempo para se recuperar e que podem causar uma 
interferência marcante e prolongada nos processos naturais. O impacto de uma 
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corrida de aventura no cotidiano dessas pessoas é evidente e devem ser 
tomadas medidas e atitudes que visem minimizar essa intromissão.  A 
necessidade de se difundir a ética a as práticas de mínimo impacto tende a 
crescer pelo número de visitantes aos ambientes naturais, portanto, adotar 
práticas que minimizem ou discuta os impactos causados pelas atividades na 
natureza é fundamental (PEGA LEVE, 2006). Assim surge então a 
preocupação em relação ao mínimo impacto das atividades ao ar livre. 

A proposta deste estudo é descrever o impacto sofrido na largura e 
profundidade de um trecho de trilha de uma competição de mountain bike cross 
country. Justifica-se no sentindo de ampliar a compreensão do universo relativo 
aos possíveis impactos nos ambientes naturais das atividades de aventura. 

 
METODOLOGIA 

 
O presente estudo caracteriza-se como um estudo comparativo e 

descritivo do impacto na largura e profundidade em uma trilha 7 dias antes, no 
dia do evento, e 7 dias depois de uma competição de  mountain bike da 
modalidade MB cross country.  
    
PROCEDIMENTOS 
.  

Fez-se contato com a Associação de Ciclismo do Vale do Aço (AVACI), 
solicitando uma autorização para a realização do estudo na Copa de Mountain 
Bike do Vale do Aço de 2008, 1ª etapa do circuito. Após obter a autorização, a 
organização divulgou 8 dias antes da competição o mapa do percurso (Figura 
1) para os atletas treinarem.  

 
 

Figura 1- Mapa do percurso da Competição 
 

 
 
Fonte: http://www.avaci.com.br/cva_mtb/2008/1_etapa_cel.fabriciano.jpg 
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No dia em que o mapa foi divulgado, o pesquisador utilizou-o para 

conhecer a trilha através de uma caminhada e então definir o local onde seria 
analisado o impacto na largura e profundidade. Foi percorrido o trajeto todo  
completo de 4.500 metros, sendo que ha predominância de aceros, estradas 
de terra e asfalto propriamente dito que totalizaram em 4.170m. Apenas um 
trecho de 330m foi considerado como sendo de trilha propriamente dita. Por 
questões de segurança do pesquisador e acessibilidade para monitorar o 
desempenho dos atletas no percurso estudado durante a competição, optou-se 
em desenvolver a análise em apenas 100m desse trecho da trilha (trecho 
marcado de azul no mapa – Figura 1).   

 Foram realizadas três coletas de dados em momentos distintos: 7 dias 
antes, no dia do evento, e 7 dias depois da competição.O horário da coleta dos 
dados foi programado tendo em vista a previsão do término da competição 
divulgado anteriormente pelos organizadores (AVACI). Foram utilizados como 
materiais para a coleta de dados uma trena de 50 metros, uma trena de 3 
metros e uma régua de alumínio com 8 centímetros de espessura e 3 metros  
de comprimento. 

A coleta de dados iniciou-se no ponto 1 ao ponto 21. Os atletas 
transitaram na trilha em direção oposta, ou seja, do ponto 21 ao ponto 1. 

 No trecho analisado, delimitou-se uma distância de 100 metros com 
auxílio de uma trena de 50 metros (50+50). Na metragem 0 metros, fixou-se a 
direita da trilha um pedaço de madeira considerando como ponto 1. Na 
metragem de 5 metros mediu o ponto 2, na metragem de 10 metros mediu o 
ponto 3 e assim sucessivamente até na metragem de 100 metros que foi o 
ponto 21.  

Em cada um destes pontos obteve-se os dados de largura e 
profundidade da trilha.  A largura foi medida 5  centímetros antes, no ponto e  5 
centímetros depois do ponto (Anexo A). 

A profundidade foi medida somente nos pontos, local onde coletou-se 
três medidas sempre perpendiculares à régua de alumínio na lateral esquerda, 
no centro (meio) e na lateral direita da trilha (Anexo B).  
  
TRATAMENTO DOS DADOS 
 

Os dados obtidos de largura e profundidade foram analisados a partir da 
média dos três números coletados em cada ponto e o seu erro padrão. Para 
analisar os resultados foi utilizado o programa de análises estatísticas  
Graphpad Prism 4 for Windows. O teste usado para comparar os resultados 
coletados 7 dias antes, no dia e 7 dias depois  da competição foi o One Way 
Anova  com  pós hoc de Turkey (p<0,05). 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

A necessidade de se difundir a ética a as práticas de mínimo impacto 
tende-se a crescer pelo numero de visitantes aos ambientes naturais, portanto, 
adotar práticas que minimizem ou discuta os impactos causados pelas 
atividades na natureza é fundamental (PEGA LEVE, 2006). O impacto de uma 
corrida de aventura no cotidiano dessas pessoas é evidente e devem ser 
tomadas medidas e atitudes que visem minimizar essa intromissão. Segundo 
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Vashchenko, Biondi, Favaretto (2007) a largura é a distância entre as margens 
do leito da trilha.  

As médias da largura ponto a ponto, 7 dias antes, no dia e 7 dias após a 
competição estão apresentadas na figura 4 . 

 
Figura 4 - Resultado da média da largura coletada 7 dias antes,  

no dia e 7 dias após a competição 
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         Legenda: --------------  7 dias antes da competição 
                           -------------  no dia da competição 

     -------------   7 dias após a  competição 
                             

Como a largura da trilha tem em média 191 centímetros, havia espaço 
suficiente para os atletas realizarem ultrapassagens sem que transitassem 
sobre a vegetação lateral à trilha e contribuir então para o aumento da largura 
da trilha. Por mais que os atletas estivessem em alta velocidade durante a 
competição, não havia possibilidade de sair da trilha pelas laterais e impactar 
na largura da trilha. A largura do trecho analisado 7 dias antes foi de  191,95cm 
+ 15,68, no dia foi de 195,10cm+ 14,10 e 7 dias  após a competição foi de 
191,64cm  + 16,22 (Figura 5). Pela análise estatística, então, não houve 
diferença significativa entre as medidas de largura nos 3 momentos do evento. 
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Figura 5- Largura do trecho analisado. 

191.64191.9552 195.1

180

185

190

195

200

205

210

215

7 dias  antes no dia 7 dias depois

m
éd

ia
 to

ta
l

 
 
A Figura 6 demonstra a comparação dos dados coletados 7 dias antes  e 

7 dias depois da competição em porcentagem. 
 

Figura 6 - Comparação do aumento da largura 7 dias antes e 7 dias depois da competição 
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Dos pontos 21 ao 14, nos pontos 11, 9 ,6, 5 e 4, em vez de aumentar a 
largura, houve regressão da  mesma devido os atletas não  passarem fora da  
trilha e não  tocarem a mata durante a competição 

Para analisar a profundidade foi feito a comparação dos dados coletados 
7 dias antes , no dia e 7 dias depois da competição (Figura 7).  
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Figura 7- Resultado da média da Profundidade coletada 7 dias antes,  no dia e 7 dias 
depois da competição 
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Na figura 7 pode se perceber que  houve diferença significativa  do ponto 
18 ao  ponto  14,12 ao7,  devido ao os atletas provocarem, na  maioria das 
vezes,  frenagem, que  aumentou potencialmente o atrito entre a bicicleta e a 
trilha, promovendo a modificação no terreno. 

Segundo Vashchenko, Biondi, Favaretto (2007), a profundidade é 
considerada como a diferença de altura entre o ponto mais baixo e o ponto 
mais alto do leito da trilha.  A profundidade 7 dias antes a foi de 4,42cm + 0,34, 
no dia a média total foi de 7,85cm + 1,13* e 7 dias após a competição a média 
total foi de 7,76cm + 0,60* (*p< 0,05) (Figura 8).  

 
Figura 8- Profundidade do trecho analisado 
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Na Figura 8 os dias que houve aumento da profundidade do trecho 
analisado foi no dia e 7 dias depois da competição. Isso ocorreu que  devido a 
trilha não ter sido  fechada, tendo ficado aberta ao público para livre trânsito. 

A Figura 9 demonstra a comparação dos dados coletados da 
profundidade 7 dias antes  e 7 dias depois da competição em porcentagem e 
evidencia os pontos em que houve diferença neste parâmetro. 
  

Figura 9- Comparação do aumento da profundidade 7 dias  antes  
e 7  dias depois da competição 
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Na Figura 9 observa-se que durante a competição havia uma leve 

frenagem no início da trilha, entre os pontos 19 e 21. No ponto 18 era onde 
ocorria a primeira frenagem brusca devido a iniciar um declive acentuado na 
trilha. Nos pontos 7, 9,10,11,13 e 14 a frenagem era acionada  por mais tempo 
e  mais intensidade.  Nos pontos 5 e 4 havia um obstáculo na trilha, oscilações 
que havia no percurso juntamente com início de uma curva semi-fechada.  
Alguns atletas tiveram que promover uma frenagem brusca devido a alta 
velocidade com a qual que vinham, para evitar acidentes. À medida que a 
competição ia acontecendo o ciclista, para passar na trilha com segurança, 
utilizava-se com freqüência o sistema de freios e contribuía para o atrito entre 
pneus e solo e conseqüente redução da velocidade da bicicleta.  

Devido esse evento concentrar número de pessoas elevado, tem o 
desafio de preservar os recursos naturais. Essa análise mostra aos 
profissionais de Educação Física a necessidade de adotar posturas de 
preservação ao meio ambiente em esportes de contato direto com a natureza, 
adotando futuras pesquisas como um meio de colaborar para manter as 
condições naturais dos locais onde ocorrem eventos desses esportes. Desta 
forma, estimula-se fortalecimento de uma ética de preservação e 
conscientização, que deverá colaborar fortemente com a manutenção das 
áreas naturais públicas e privadas, além de garantir ambientes adequados para 
a prática de esportes como o MB cross country. 
 
CONCLUSÃO 
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Com essa pesquisa pode-se concluir que, no evento analisado, à 

medida que atletas de mountain bike cross country passaram pela trilha de 
competição, provocou-se impacto devido aumento da profundidade da mesma.  

Mais estudos sobre o assunto poderão suceder a este, analisando, por 
exemplo, uma competição de montain bike em várias etapas, podendo ser 
avaliado o tipo de vegetação e, em estudos transversais, constatando o tempo 
de recuperação do ambiente desgastado pela prova.  
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Anexo A 
 

 Descrição da forma de coleta de dados  da largura na trilha 
 
Metragem (metros)   Trilha             Pontos 
 
                       
 
5 cm depois______ 
 
5 metros_______                                                                  ____Ponto 2 
 
5  cm  antes______ 

 
 
           
 
 
 
 
5 cm depois_____ 
      
 0metros_____                                                                           ____ponto 1 
   
 5 cm antes_____ 
 

 
Legenda: -----------trena de três metros travessada na trilha 

 Trilha  Pedaço de madeira    mato 
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ANEXO B 
 

Descrição da forma de coleta de dados  da profundidade na trilha 
 

Metragem (metros)   Trilha             Pontos 
 
 
 

 
 
 
 
10 metros                                                               Ponto                     3 
 
 
 
5 metros                                                                                              Ponto  2 
 
 
 
 

0 metro                                                            Ponto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO C 
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A Tabela 1 demonstra a média e o erro padrão da largura e 
profundidade em cada ponto coletado 7 dias antes da competição. 

 
Tabela 1- Largura da trilha 7 dias antes da competição 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metragem 
(m) Ponto Largura (cm) Profundidade 

(cm) 

0 1 144.03+0.63 4.1+2.17 

5 2 185.92+4.27 3.03+1.07 

10 3 215.97+1.48 3,8+2.10 

15 4 269.16+1.10 5.3+0.43 

20 5 274.00+2.51 8.1+4.61 

25 6 294.66+5.33 3.16+1.58 

30 7 225.66+0.88 2.9+0.45 

35 8 226,17+1.16 6.63+1.68 

40 9 241.10+1.56 1.66+0.72 

45 10 244.66+4.16 4.00+2.25 

50 11 204.00+3.60 4.83+3.05 

55 12 223.16+0.16 5.63+3.45 

60 13 264.83+0.76 2.43+1.03 

65 14 235.33+1.66 2.60+0.62 

70 15 217.83+1.01 5.36+1.03 

75 16 105,17+9.67 5.00+1.25 

80 17 96.33+6.69 6.33+2.45 

85 18 73.17+1.87 4.66+1.17 

90 19 87.50+0.50 4.70+0.71 

95 20 145,83+9.13 3.60+0.73  

100 21 61.50+0.28 5,00+1,30 
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ANEXO D 
 

A Tabela 2  demonstra a média e o erro padrão da largura e profundidade em 
cada ponto coletados no dia  da competição. 

 
Tabela 2- Largura da trilha no dia da competição 

 

Metragem(m) Ponto Largura(cm) Profundidade(cm) 

0 1 177.36+0.63 2.16+1.30 

5 2 210.40+0.25 3.00+0.76 

10 3 258.16+0.14 3.00+0.76 

15 4 258.20+9.57 4.30+0.88 

20 5 267.00+2.08 5.16+2.04 

25 6 276.66+8.17 4.00+2.84 

30 7 232.66+1.85 7.03+1.81 

35 8 230.60+1.13 7.03+1.81 

40 9 236.30+3.69 3.93+2.06 

45 10 263.83+4.12 7.76+0.60 

50 11 219.76+5.13 10.83+2.61 

55 12 227.66+2.33 9.50+1.32 

60 13 207.16+2.48 3.00+1.52 

65 14 207.00+2.64 7.10+1.51 

70 15 158.33+2.66 7.63+1.28 

75 16 165.16+5.18 22.20+0.45 

80 17 121.66+2.96 17.10+1.72 

85 18 72.50+2.92 11.66+1.64 

90 19 86.33+1.20 15.46+1.34 

95 20 151.26+4.25 6.06+0.64 

100 21 69.36+0.40 6.90+0.97 
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ANEXO E 

 
 

A Tabela 3 demonstra a média e o erro padrão da largura e 
profundidade em cada ponto coletados  7 dias depois da competição. 
  

Tabela 3- Largura da trilha uma semana depois da competição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metragem(m) Ponto Largura(cm) Profundidade(cm) 

0 1 202,60+1,71 6,73+0,78 

5 2 200,26+0,61 4,10+0,45 

10 3 237,66+0,85 5,10+1,77 

15 4 256,76+2,68 5,66+0,88 

20 5 250,43+2,74 9,00+2,75 

25 6 275,16+0,32 4,66+2,60 

30 7 237,73+2,37 5,70+2,14 

35 8 232,16+1,98 9,06+1,55 

40 9 236,50+1,93 5,66+0,59 

45 10 247,63+3,55 9,93+0,96 

50 11 201,10+1,53 14,43+2,54 

55 12 227,43+4,08 7,80+1,40 

60 13 295,00+3,92 4,93+2,49 

65 14 205,93+1,54 7,10+0,58 

70 15 210,96+2,17 7,16+0,92 

75 16 98,16+1,01 7,76+0,88 

80 17 91,66+1,30 11,73+1,96 

85 18 66,83+3,79 12,93+0,97 

90 19 77,23+2,68 9,03+0,26 

95 20 122,60+1,47 6,09+0,45 

100 21 50,60+0,09 8,43+0,56 


