


DAKAR:

O MAIOR E MAIS DESAFIADOR RALLY DO MUNDO

DAKAR 2021:

UMA NOVA JORNADA NA ARÁBIA SAUDITA

BFGOODRICH:

OS PNEUS QUE ESTÃO PRONTOS PARA O RALLY.

- BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3
- BFGoodrich All Terrain T/A KDR2+

COMO ACOMPANHAR O DAKAR?



O MAIOR E MAIS DESAFIADOR RALLY DO MUNDO

O Rally Dakar foi criado em 1978 por Thierry Sanie, um 
ano após se perder no deserto durante uma prova de 
moto no Rally Abidjan-Nice. Thierry achou que aquele 
seria um ótimo percurso e planejou um roteiro off-road 
saindo de Paris, na França, e terminando em Dakar, no 
Senegal.

Desde então foram anos de evolução, aventuras, pro-
vas desafiadoras e algumas mudanças. Em 2009, o Rally 
Dakar mudou o seu território sede e foi disputado na 
América Latina, em países como Chile, Argentina e Peru. 
Em 2020, a competição mudou novamente de destino e 
aconteceu na Arábia Saudita, local onde deve permane-
cer por pelo menos cinco anos. 

Hoje o Rally Dakar é o maior e mais desafiador do mun-
do, atraindo pilotos com espírito aventureiro e que bus-
cam se superar cada vez mais em percursos radicais e 
extremos. Além disso, a competição está sempre se su-
perando em inovação e mobilidade.

dAKAR



UMA NOVA JORNADA NA ARÁBIA SAUDITA

Em 2021, o Dakar retorna às areias da Arábia Saudita para uma nova jornada de exploração e descobertas a cada quilômetro. A competição terá início e término na cidade
de Jeddah, entre os dias 3 e 15 de janeiro.

DAKAR 2021:

02/01 - PRÓLOGO: JEDDAH > JEDDAH - 11 KM
Momento para os pilotos entrarem no espírito Dakar. Uma corrida até cerca 
de 30 km do Estádio King Abdullah que definirá a ordem de início da gran-
de competição.

03/01 - PARTIDA: JEDDAH > BISHA - 622 KM
Largada do rally Dakar e atenção redobrada nas partes cheias de pedras 
para evitar problemas. 

04/01 - PERCURSO: BISHA > WADI AD-DAWASIR - 685 KM
Trecho com as primeiras dunas, que aparecerá por cerca de 30 quilôme-
tros no primeiro terço da etapa. 

05/01 - PERCURSO: WADI AD-DAWASIR > WADI
AD-DAWASIR - 630 KM
Área que demanda técnica e habilidade em meio ao deserto puro, intoca-
do.

06/01 - PERCURSO: WADI AD-DAWASIR > RIADE - 813 KM
Etapa mais longa da corrida, mas que garante imensa diversão ao volante.

07/01 - PERCURSO: RIADE > BURAIDAH - 625 KM
Paciência é uma virtude nesse longo e difícil trecho. É necessário diminuir 
a velocidade para ultrapassar tantas dunas e pedras ao longo do caminho.

08/01 - PERCURSO: BURAYDAH > HA’IL - 655 KM
A estrada para Ha’il será 100% lisa, arenosa, e exigirá muita determinação.

09/01 - DIA DE DESCANSO
Esse é o momento para os pilotos descansarem e recarregarem as ener-
gias. 

10/01 - PERCURSO: HA’IL > SAKAKA - 737 KM
A etapa maratona começa com uma sequência assustadora de montanhas 
de areia e 100 km de subidas e descidas quase ininterruptas. 

11/01 - PERCURSO: SAKAKA > NEOM - 709 KM
A segunda parte da etapa da maratona tende a recompensar, com paisa-
gens majestosas, quem foi cauteloso na primeira.

12/01 - PERCURSO: NEOM > NEOM - 579 KM
Com início pela orla do Mar Vermelho, a extensão e a variedade desta eta-
pa a colocam entre as mais difíceis dessas duas semanas de corrida.

13/01 - PERCURSO: NEOM > ALULA - 583 KM
Não há palavras para descrever as paisagens na primeira parte dessa eta-
pa. As áreas montanhosas que compõem a maior parte do curso são des-
lumbrantes. 

14/01 - PERCURSO: ALULA > YANBU - 557 KM
A etapa que irá definir o cenário para o confronto decisivo entre os candi-
datos restantes. As dunas estão de volta depois de vários dias. 

15/01 - CHEGADA: YANBU > JEDDAH - 452 KM
A última etapa do Dakar não é necessariamente a mais fácil, os pilotos 
ainda têm muitos desafios, mas já começam a contagem regressiva para 
cruzar a linha de chegada. É hora de comemorar essa grande vitória, inde-
pendentemente do resultado.



DAKAR 2021:

A BFGoodrich é a fornecedora de pneus oficial do Dakar. Para a 43ª edição do rally não 
seria diferente. A parceria entre BFGoodrich e Dakar reflete o seu compromisso impla-
cável e a experiência reconhecida no mercado de pneus off-road. 

Para encarar o Dakar é imprescindível contar com pneus altamente tecnológicos e efi-
cientes.

BFGOODRICH

Projetado para experiências radicais em desertos.

TRAÇÃO EXCEPCIONAL :

TRAÇÃO PARA ESCALAR:

ROBUSTEZ MÁXIMA:

Manuseio, aderência e durabilidade 
excepcionais

Construção leve para rápida 
aceleração

Aderência para máxima 
performance em rallies

ALL-TERRAIN T/A KDR2+

BFGOODRICH

MUD-TERAIN T/A KM3

Desenvolvido com as experiências radicais nas trilhas. 

TRAÇÃO EXCEPCIONAL :

TRAÇÃO PARA ESCALAR:

ROBUSTEZ MÁXIMA:

5% mais tração na lama
e em solos inconsistentes.

8% mais tração
em solos rochosos.

Paredes laterais
27% mais resistentes.
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