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Sabendo que já compraram bicicleta, já está regulada ao vosso tamanho e já estão equipados 

convenientemente, diríamos que estão reunidas quase todas as condições para treinar bem, 

pelo vamos terminar esta fase inicial de aprendizagem com um tema sobre o qual existe muito 

que conhecer. 

 

A hidratação e a nutrição são deveras importantes para quem pratica ciclismo, mas que, com 

facilidade, se tornam temas polémicos e divergentes, pois a morfologia corporal de cada um 

comporta-se de forma diferenciada no consumo energético, o que altera as prioridades 

pessoais, mas estamos ainda a iniciar a nossa aprendizagem, pelo que iremos abordar os temas 

de forma genérica. 

 

A hidratação no ciclismo é fundamental e adquire ainda mais importância quanto mais calor, 

humidade e altitude houver, sendo que os órgãos mais sensíveis à desidratação são os que têm 

maior proporção de água - cérebro, fígado e músculo - causando fadiga muscular, cãibras, 

esgotamento, perda de sentidos e, inclusive, a morte.  

 

Uma perda excessiva de líquido – desidratação - prejudica o rendimento e tem um efeito 

desfavorável sobre a saúde. 

 

Assim, já sabemos que devemos beber água, o que, para passeios pequenos, em baixo ritmo e 

de pouca distância, será suficiente. 

 

Mas convém perceber que podemos melhorar e isso leva-nos a aconselhar o uso de bebida 

isotônica, constituída por água, sais minerais e carboidratos (6 a 8 por cento), contendo 

formação semelhante ao plasma (para facilitar a sua absorção), sendo rica em cálcio, potássio, 

fósforo e sódio e desenvolvida para repor líquidos e sais minerais perdidos pelo suor durante a 

transpiração. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sais_minerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carboidrato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plasma_(sangue)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Absor%C3%A7%C3%A3o_(fisiologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1ssio
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transpira%C3%A7%C3%A3o
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Este tipo de bebidas podem ser adquiridas já confecionadas, tipo Powerade, ou em pó, e fazer a 

mistura em casa.  

 

Consoante a duração dos nossos passeios, e caso tenham uma duração que exceda 1 hora, 

devemos também adicionar a sugestão de consumir sólidos, designação habitual para as barras 

energéticas ou de frutos secos, fruta (maçã ou banana) e, caso a estejam a treinar forte, 

consumir gel energético será também opção a ter em conta. 

 

Uma nutrição adequada é tão importante como um bom planeamento e disciplina de treino, 

sendo que as necessidades nutricionais antes, durante e depois do treino variam 

significativamente mediante alguns fatores, nomeadamente a idade, sexo, composição 

corporal, tipo de treino, duração, intensidade e regularidade. 

 

Alimentação pré-treino - deve ser de digestão fácil, rica em hidratos de carbono e conter 

alguma proteína, tendo em conta que as necessidades destes nutrientes são maiores quanto 

maior for a intensidade e frequência do treino, sendo provavelmente inferiores para pessoas 

menos ativas. 

 

Alimentação intra-treino - tendo em conta que durante o treino as reservas de glicogénio 

(reservas de energia) vão diminuindo, mediante a intensidade, tipo de treino e duração do 

mesmo, podemos considerar nesta fase como válido o tema da hidratação. 

 

Alimentação após o treino - de forma a repor as reservas de glicogénio e a promover a 

ressíntese muscular (recuperação e construção de novo tecido muscular), é fundamental a 

ingestão de hidratos de carbono e de proteína nas 4 - 6 horas seguintes. 

 

O consumo de alimentos com índice glicémico mais elevado pode até ser uma mais-valia se for 

efetuada até 30 minutos a 1 hora após o treino, especialmente se a intensidade e/ou duração 

tiverem sido mais elevadas. 

 

Olhe pela sua saúde. Pratique desporto! 

http://holmesplace.pt/pt/service/nutricao-s46.html
http://holmesplace.pt/pt/o-melhor-treino-para-perder-peso-a1363.html
http://holmesplace.pt/pt/dieta-beneficios-dos-hidratos-de-carbono-a2704.html

