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Resumo 

 

O objectivo deste estudo é validar o protocolo desenvolvido por Millet & Bentley (2004), como 

um instrumento de avaliação da performance dos triatletas. O estudo consistiu na aplicação de 

três testes aplicados a oito triatletas de Distância Longa (DL), tendo todos os atletas completado 

pelo menos uma prova na distância half ironman nos últimos seis meses. O teste número um, t1, 

um teste progressivo máximo na passadeira para avaliar o VO2 máx e Limiar Ventilatório (LV). 

O teste número 2, t2, do protocolo Run-Bike-Run consiste numa corrida de 7’ a 15km/h, 

seguido de transição para ciclismo progressivo máximo em cicloergómetro com início a 2w/kg e 

incrementos de 30w a cada 3’, e de 10’ a 3w/kg, após segunda transição para passadeira onde o 

teste termina com corrida de 7’ a 15/km/h.  O teste 3, t3, consiste num contra-relógio (CR), 

simulado, de 30’ de ciclismo seguido de 20’ de corrida. A Distância Total, o Lactato Sanguíneo 

[La], V̇O2, Velocidade média no ciclismo, Velocidade média de corrida e Frequência Cardíaca 

(FC) foram registados. Foram encontradas correlações inversas entre o VO2max no RBR e a 

distãncia e velocidade na corrida do CR. Correlações positivas foram encontradas entre  o Valor 

de Potência Máxima no RBR, o valor de Potência aquando do LV no teste de RBR, o LV no 

ciclismo do RBR, e a Distância Total no CR (critério de sucesso). É fácil concluir que o 

protocolo RBR fornece vários dados que podem predizer a performance devido à existência de 

vários factores que se correlacionam com o factor de sucesso no terceiro teste, a distância total 

no CR.. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to validate the Run Bike Run protocol developed by Millet & 

Bentley (2004), as an instrument to assess triathletes performance The study consisted on three 

tests applied to eight male long distance triathletes (all of the subjects had recently participated 

on a long distance event, ranging from six months to one week). Test number one, t1, consisted 

on a maximal progressive test which assessed the Run V̇O2max., and VT on a treadmill. Test 

number two, t2, Run-Bike-Run protocol consists on a 7’ 15km/h run, followed by transition and 

progressive maximal cycling starting at 2w/kg and increasing 30w every 3’ until exhaustion 

followed by 10’ at 3w/kg, second transition and 7’ 15km/h run. Test 3, consisted on a simulated 

triathlon Time Trial, 30’ cycling followed by 20’ run. Total distance, Blood Lactate (bla), V̇O2, 

bike power, average bike speed and average run speed and Heart Rate were registered. Inverse 

correlations were found between RBR VO2 and the TTrun distance and TTspeed. Positive 

correlations were found between RBR Bike VT and TTtotal distance, RBR peak power and 

TTtotal distance, Power at RBR Bike VT  and TTtotal distance. It is easy to conclude that RBR 

protocol provides several data that can predict triathletes performance as there are several 

factors that correlate with TT total distance, the main factor for success on the third test.  
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1. Introdução 

 

1.1 Enquadramento e âmbito do estudo 

A questão do controlo de treino em triatlo é uma questão pertinente, pois a grande maioria dos 

treinadores de Triatlo utiliza protocolos de controlo de treino que avaliam isoladamente cada 

uma das modalidades, e não protocolos de controlo de treino que incluam esforços combinados 

semelhantes aos existentes na competição de Triatlo. Bentley et al, (2002) afirmam que para se 

obter um perfil fisiológico do triatleta é recomendável que sejam realizados testes progressivos 

nas três disciplinas (Smith and Pickard, 2000).  

Este estudo utiliza três testes distintos no desenho e no objectivo. Inicialmente, foi feito um teste 

máximo de corrida em passadeira, seguido de um teste de corrida-ciclismo-corrida em 

passadeira e em cicloergómetro e um último teste, um contra-relógio de ciclismo e corrida, 

usando a mesma passadeira e cicloergómetro. Vários parâmetros são observados e registados 

durante a realização dos testes, como velocidades de corrida (km/h), potências mecânicas 

(watts), frequências cardíacas (bpm), Lactatemia (mmol/l), V̇O2 (l/min), V̇O2max (ml/kg/min.), 

Limiar Ventilatório, distâncias percorridas (m) na corrida e distância percorrida (m) no ciclismo. 

A observação destes parâmetros e consequente análise estatística permite perceber qual o grau 

de relação entre os vários testes.  

A avaliação do grau de correlação permite também perceber quais os parâmetros que permitem 

predizer a performance em triatlo, bem como a pertinência da avaliação de triatletas em esforços 

combinados e não em esforços isolados. 
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1.2 Objectivos 

1. O objectivo deste estudo é caracterizar a resposta fisiológica de um grupo de triatletas 

especialistas em DL a um teste RBR; 

2. Determinar a associação existente entre o teste RBR e o desempenho num contrarelógio 

ciclismo – corrida; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Hipóteses:  
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1. Os triatletas de Distância Longa (DL) nos testes realizados, comprovam as 

adaptações previstas e decorrentes do processo de treino diferenciado. 

 

2. O protocolo RBR, Run Bike Run, fornece importantes dados para a predição da   

performance em triatlo. 
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1.4 Limitações do estudo 

Os diferentes momentos da época em que são realizados os testes, ex. pré-época ou competitivo, 

são uma limitação para o estudo. (Lucia et al., 1996) registou diferenças significativas (de 55% 

a 71%) entre o volume de treino de triatletas entre o período de Outubro a Janeiro e os meses de 

período competitivo de Março a Junho. 

Mais momentos de recolha de dados, seriam importantes para perceber as diferenças em 

algumas variáveis, principalmente o LV e a performance no CR. 

Mais dados sobre os diferentes regimes de treino dos triatletas de DL, e a sua influência no 

resultado do RBR, merecem uma investigação mais profunda. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Caracterização do Triatlo 

O Triatlo é um desporto combinado de resistência, no qual o atleta realiza três segmentos 

seguidos - sem paragem de cronómetro - de Natação, Ciclismo e Corrida 

Entre os desportos considerados de Resistência, o triatlo tem ganho grande popularidade nos 

últimos anos. A primeira prova terá decorrido em San Diego, Estados Unidos, no ano de 1974 

como um evento de preparação física num clube de atletismo. Mas foi só em 1978 no Hawai 

que, numa discussão de café entre atletas, foi lançado o desafio para aquela que hoje é das 

provas mais importantes e considerado por muitos como o primeiro triatlo - o Ironman – mítico 

triatlo de Distância Longa (DL) que é constituída por 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo de 

estrada e uma maratona (42,195 km) realizados sequencialmente e ininterruptamente. 

 Entretanto, com o intuito de facilitar a popularização deste desporto, foram introduzidas várias 

distâncias, regulamentadas pela Federação Internacional (ITU), criada em 1989, que definiu 

como standard a actual Distância Olímpica (DO) 1,5km. de natação,40km. de ciclismo e 10km. 

de corrida. 

Vários formatos derivaram dessa distância, como a Sprint cujas distâncias dos segmentos de 

natação, ciclismo e corrida foram reduzidas, respectivamente, para 0,75km-20 km-5 km.  

Ao longo dos anos foram criados, entre outros, formatos como o Duatlo, Aquatlo, Aquabike… 

que vão de encontro ao largo espectro de praticantes de triatlo, literalmente dos 6 aos 80, e que 

tornaram o desporto muito popular ao nível mundial. Com uma forte componente competitiva, 

desde a fundação da ITU que se organizaram Campeonatos Continentais e Mundias, Taças do 

Mundo e outras competições que fizeram com que o triatlo fosse reconhecido pelo Comité 

Olímpico Internacional como modalidade Olímpica e que teve a sua estreia em Sydney no ano 

2000. 
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Tabela 1: Definição diferentes distâncias Triatlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação da Prova Natação Ciclismo Corrida 

Super Sprint 375 m 10 km. 2.5 km. 

Sprint 750 m 20 km. 5 km. 

Olímpico 1.5 km. 40 km. 10 km. 

ITU-Distância Longa B  3 km. 80 km. 20 km. 

Half-Ironman 1.9 km. 90 km. 21.09 km. 

ITU-Distância Longa A 4 km. 120 km. 30 km. 

Ironman 3.8 km. 180 km. 42.19 km. 
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2.2 Caracterização Fisiológica do Triatlo 

O triatlo, claramente no domínio das modalidades de resistência, implica esforços de 30’ a +10h 

de duração (ver tabela 1). Para competirem ao mais alto nível, os triatletas sujeitam-se a 

elevados volumes de treino diário acumulando cargas nas três disciplinas. Este grande volume 

de treino, tem igual impacto na componente central da capacidade cardiovascular dos triatletas 

sendo que estes se caracterizam fisiologicamente por possuírem um elevado valor de V̇O2max a 

par de um Limiar Ventilatório (LV) acrescido (Sleivert and Rowlands, 1996). 

Segundo Bentley et al. (2002), um elevado V̇O2max e um elevado LV expresso em percentagem 

do V̇O2max são consensualmente aceites como essenciais ao sucesso em desportos de resistência 

(Coyle, 1995, 1999). 

Citando Costa (1995), “Nos exercícios de longa duração, com duração superior a 30’, a energia 

para a contração muscular provém da combustão aeróbia do glicogênio, gorduras e proteínas 

(Astrand & Rodahl, 1980; Fox & Mathews, 1983). Em exercícios de baixa intensidade, há 

predominância da utilização de gorduras sobre a de glicogênio, ocorrendo o inverso nos de alta 

intensidade (Holloszy & Coyle, 1984). “  

Em exercícios de longa duração, o atleta está sujeito a fadiga devido a vários fatores: depleção 

de glicogênio muscular, acidose induzida pelo lactato, desequilíbrio hídrico ou mineral, etc 

(Roberts & Smith, 1989). 
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2.3 Distância Olímpica e Distância Longa 

Para além das diferenças em termos de distância/duração, existem interferências regulamentares 

que condicionam a preparação dos triatletas para as competições, principalmente no segmento 

de ciclismo, sendo que nas provas de DO os triatletas podem beneficiar do efeito de drafting 

(diminuição da resistência frontal) seguindo em grupo. Os triatletas de DL, no segmento de 

ciclismo são obrigados a guardar uma distância de 12m de comprimento por 3m de largura para 

o adversário, obrigando os atletas de DL a investir mais na preparação deste segmento, 

assemelhando-se a competições de contra relógio individual no ciclismo. Por outro lado, dados 

retirados das competições internacionais de elite em DO demonstram que existem picos muito 

elevados de potência quando os triatletas seguem em “pelotão”, responder ou lançar ataques, 

anular diferenças entre grupos provocam grandes diferenças de ritmo e intensidade que 

provocam deplecções de glicogénio muscular mais rápidas. 

As competições de DO caracterizam-se por picos extremamente elevados de potência, 

intervalados por períodos de exercício submáximo. Por outro lado, as competições de DL 

caracterizam-se por um estado estacionário, submáximo, de esforço por longos períodos de 

tempo (+ de 4 horas) Bentley et al. (2002).   

A preparação para eventos de distâncias tão díspares, como os acima descritos, será 

necessariamente diferente, revelando os triatletas de DL valores percentuais superiores de 

Limiar Anaeróbio, maiores volumes de treino, valores mais elevados de economia de esforço e 

mais aptos para a realização de esforços de longa duração (>4horas).  Por outro lado, os 

triatletas de DO, revelam valores mais elevados de V̇O2max,, de Potência mecânica máxima no 

ciclismo, e toleram valores mais altos de Lactato, revelando-se mais aptos para esforços 

intensos (entre 1 a 2 horas) onde rapidamente ocorre a depleção total do glicogénio muscular. 

Citando Vleck,V.(2000), “… a média dos estudos realizados aponta para um volume semanal 

médio de treino de triatletas de Elite, participantes em taças do mundo, correspondendo a 15,5 

horas, indicando ser inferior ao grupo de triatletas participantes em provas Ironman.” Em 2002, 
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Bentley et al., analisou os tempos médios dos atletas de Elite e de Grupos de Idade, em várias 

distâncias. 

 

Distância 

Tempo 

Elite Grupos de Idade 

Ironman 8:31:09 ± 0:05:06 9:52:00 ± 0:31:39 

Triatlo Olímpico (Elite) 1:48:33 ± 0:00:49 2:00:33 ± 0:01:41 

Triatlo Olímpico (Júnior) 1:52:33 ± 0:00:41 2:01:23  ± 0:02:32 

Tabela 2: Tempos médios Atletas Elite vs Atletas Grupos de Idade (Bentley, 2002) 

 

Millet, et al. (2003) afirmam que o volume e intensidade cumpridas em treino por triatletas de 

DL e DO variam substancialmente. No entanto, o mesmo autor não encontrou diferenças 

significativas após a aplicação do protocolo RBR em atletas de DO e DL. 

 Foi já demonstrado que o volume de treino influencia o consumo de O2 num exercício 

submáximo (Scrimgeour et al.1986). As adaptações metabólicas ao exercício submáximo ou 

progressivo podem variar em triatletas dependendo da especificidade do treino e as exigências 

de competição em provas de DL ou DO.  
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2.4 Avaliação e Controlo de Treino em Triatlo 

A avaliação das várias modalidades do triatlo já foi feita por inúmeros estudos, natação 

(Touissant, 1990), ciclismo (Coyle, 1991), corrida (Nicholson & Sleivert 2001), tendo-se 

concluído que o nível de performance em nenhuma delas é preponderante para o sucesso em 

triatlo, mas sim a capacidade de transitar de uma para outra modalidade. Sleivert e Rowlands 

(1996) a par de Hue et al. (1998) identificaram esta capacidade de transitar de forma mais 

eficiente, como a principal característica preditora do sucesso em triatlo. 

A maior parte dos testes tem-se concentrado nas transições ciclismo-corrida, onde tem sido 

encontrado um elevado grau de crossover no treino (Millet&Vleck, 2002) e um elevado grau de 

correlação para a performance em triatlo (Schabort et al., 2000). 

Vários estudos têm evidenciado alterações fisiológicas na corrida antecedida de ciclismo, o que 

faz com que este facto não seja ignorado na avaliação de triatletas, devendo utilizar protocolos 

de esforços combinados (Millet & Bentley, 2004). 

É, comummente, reconhecido pelos triatletas que a corrida imediatamente após o ciclismo é um 

dos pontos críticos durante a competição de triatlo. Vários estudos, focaram-se nesta transição 

para melhor caracterizarem as alterações ocorridas, caracterizá-las, e conseguirem atribuir um 

factor preditor ou diferenciador para a performance em Triatlo. 

 

2.4.1 Alterações fisiológicas na corrida após ciclismo 

Anderson, refere que o custo da corrida está relacionado com o grau de intensidade do ciclismo 

que a precedeu. Quando comparado com a corrida isolada, registou-se um aumento de 5,7% 

após 10’ de ciclismo a 60% V̇O2max e de 8,7% após 10’ de ciclismo a 80% V̇O2max. 

Millet et al (2000 e 2001) reportou um maior custo mecânico em triatletas de nível médio, 

quando comparados com triatletas de elite, entre duas corridas de 7’ intervaladas por ciclismo 

até à exaustão. 
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Kneider (1988) observou uma diminuição da performance ao efectuar as disciplinas de modo 

sequencial, quando comparada com as disciplinas realizadas de modo isolado, em triatletas de 

longa distância. 

Hue et al. (1998) registou valores significativamente maiores de V̇O2max, VE, VE/ V̇O2 e FC, na 

corrida de 10 kms após 40kms de ciclismo, quando comparado com uma corrida isolada de 

10km.  

Hauswirth et al. (1999) estudou o efeito do drafting, em dois triatlos sprint, em que um era 

realizado completamente sozinho e outro em situação de drafting. Os resultados vieram 

comprovar que tanto o V̇O2 e [La] como a VE e FC eram significativamente inferiores na 

situação de drafting. 

 

2.4.2 Alterações cinemáticas na corrida após ciclismo 

Hausswirth et al. (1997) observaram que após o ciclismo, o tamanho da passada durante o 2º e o 

5º minuto da corrida de um triatlo era menor quando comparada com o mesmo período de 

tempo na corrida isolada e que o tamanho da passada nos triatletas ia aumentando durante a 

corrida do triatlo, atingindo valores semelhantes aos da corrida isolada. Foi reportado, também, 

que após o ciclismo os triatletas adoptavam uma postura do tronco mais inclinada para a frente, 

bem como uma menor extensão do joelho no momento do ataque do pé ao solo. 
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2.5 O protocolo Run-Bike-Run 

Comprovada a necessidade, de utilização de protocolos combinados para a avaliação de 

triatletas, foi selecionado o protocolo Run-Bike-Run como protocolo específico de avaliação de 

triatletas, numa tentativa de homologação e unificação dos inúmeros protocolos experimentais 

entretanto criados. 

O protocolo específico de avaliação de triatletas, Run-Bike-Run (RBR), de (Millet, Dreano e 

Bentley, 2003; Millet e Bentley 2004) foi inicialmente usado para predizer a performance e 

examinar a capacidade de correr após o ciclismo (Millet e Vleck. 2000) em atletas de Elite. Este 

estudo compara a performance numa versão modificada do teste original RBR (Bentley et al., 

2005) entre atletas de grupos de idade, “amadores”, especializados em Distância Olímpica (DO) 

ou Distância Longa (DL). 

O protocolo divide-se em quatro etapas, sendo a 1ª e 4ª etapa uma corrida de 7’ a 15km/h. 

Segundo Schabort et al. (2000), a esta velocidade existe uma correlação entre o lactato 

sanguíneo e a performance em triatlo. 

A 2ª etapa consiste num esforço progressivo máximo de ciclismo até à exaustão, com início a 2 

w/kg e incrementos de 30w a cada 3’. Depois, desta fase incremental, seguem-se 2’ de ciclismo 

suave antes da última fase de 10’ de ciclismo a 3 w/kg que antecedem a transição para a 4ª 

etapa. 

As várias etapas do protocolo RBR modificado são baseadas e justificadas por vários estudos 

que o precederam, dando assim um carácter aglutinador e de maior coerência ao mesmo. Hue et 

al. (1998) sugeriu a duração de 7’ para ser atingido o estado estacionário na ventilação pulmonar 

após a transição Ciclismo-Corrida. 

Ambas as corridas são efectuadas a 15 km/h, justificado por Schabort et al. (2000) como a 

velocidade onde existe uma correlação com a concentração de lactato sanguíneo. 
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Na 2ª etapa, ciclismo progressivo máximo, foi possível recolher indicadores da performance em 

triatlo. Esta etapa é baseada em Schabort et al. (2000), onde foi encontrada uma correlação de 

r=0,86 entre a Pmax e de r= 0,85 para o V̇O2max durante o ciclismo, e as performances em triatlo. 

Os incrementos de 30w a cada 3’, após um aquecimento a 2w/kg, fazem parte de um protocolo 

validado para a determinação da potência máxima e limiar anaeróbio em ciclistas.  

A 3ª etapa, partiu da correlação encontrada por Schabort et al. (2000) entre a concentração de 

lactato sanguíneo e a performance no triatlo a uma carga de 4w/kg mas como esta etapa era 

muito severa após a etapa anterior, Bentley et al. (2005) optaram por 3w/kg, que segundo os 

autores poderia ser suportada por todos os testados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 
 

3. Metodologia 

3.1 Amostra  

 

3.1.1 Distância Longa 

Oito triatletas masculinos, todos participantes regulares em provas de distância longa. Todos os 

triatletas participaram em, pelo menos, um triatlo de distância longa nos últimos seis meses.  

 

Caracterização Triatletas Testados M (sd) 

Idade  30,3 (3,96) 

Peso (Kg)   68,8 (8,46) 

Altura (cm)  176,8 (6,4) 

V̇O2max (ml/kg/min)   63,63 (4,87) 

LV(%V̇O2max)    85,2 (7,6) 

Vmax (Km/h)   19,8 (1,49) 

Tabela 3:  Média e Desvio Padrão do grupo Distância Longa. 

 

3.2 Design 

Dividido em três provas: uma prova incremental máxima de corrida, uma prova com intensidade 

constante na passadeira seguida de ciclismo incremental máximo e, novamente, de intensidade 

constante na passadeira, e, finalizando com uma prova de contra-relógio de ciclismo+corrida; o 

estudo procurou encontrar relações entre o protocolo Run-Bike-Run e o sucesso em competição 

em Triatlo, ou outras variáveis preditoras da performance em Triatlo. 

Os testes foram sempre realizados na ordem t1-t2-t3, tendo o tempo entre cada teste variado de 

acordo com a disponibilidade temporal de cada triatleta, entre uma e duas semanas no máximo. 

 



- 21 - 
 

3.3 Data e Local de realização dos testes:  

Os três testes realizaram-se entre Novembro de 2007 e Janeiro de 2008 no Laboratório de 

Optimização do Rendimento Desportivo da Faculdade de Motricidade Humana – Universidade 

de Lisboa. 
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3.4 Protocolo 

Procedimentos: 

 Teste 1. Submetendo à análise de gases com o Quark b2 (Cosmed, Italy) e ao registo da FC 

(Polar, Finland) o atleta, após um período de aquecimento de 5’ na passadeira inicia um teste 

máximo progressivo de corrida em passadeira com velocidade inicial de 8 km/h e aumentando 

1km/h até à exaustão.  

 

 

 

 

Teste 2. Com os mesmos instrumentos de medição e registo, acrescentando o analisador de 

lactacto sanguíneo Lactate Pro (Kodak, Japan), o atleta cumpre o teste dividido em 4 etapas 

encadeadas. A 1ª e 4ª etapa consistem numa corrida de 7’ a 15km/h, após o qual se fez uma 

recolha de lactato. A 2ª etapa consiste num teste progressivo de ciclismo com início a 2W/kg, 

aumentando progressivamente a carga em 30W a cada 3’, até à exaustão, momento em que se 

Figura 1.  Protocolo teste nº1 Vleck (2006) não publicado 
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fez uma recolha de lactato. A 3ª etapa, consiste em 10’ a 3W/kg, no final da qual se fazia 

recolha de lactato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste 3. Após um período de aquecimento de 5’ na passadeira e 5’ de aquecimento na bicicleta, 

iniciou-se o teste de contra relógio de ciclismo durante 30’ com recolha de lactato no último 

minuto do segmento de ciclismo, seguido de transição para contra relógio de 20’, em tapete 

rolante, com recolha de lactato imediatamente após o final do teste. O triatleta podia regular a 

resistência na sua bicicleta, bem como a velocidade de corrida na passadeira. 

 

 

 

 

 

 

                            1 Aquecimento 

                            2 7’ a 15km/h 

                            3 Transição 1  

                            4 2W/Kg 

                            5 Teste Cic. Max  

                            6 2’ Ciclismo Sem carga 

                            7 10’ a 3W/Kg 

                            8 Transição 2 

1 2* 3 4     5 * 6 7 * 8 9 *  9 7’ a 15km/h 

Figura 2: Protocolo RBR (retirado de Smith, A., 2006) 

*recolha de lactato 
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3.5 Variáveis e instrumentos 

Utilizando o analisador de gases (Quark, B2, Cosmed, Italy), o analisador de concentração de 

lactato (L-Lactate Pro, Kodak, Japan), o cardiofrequencimetro Polar (ElectroOy, Finland), a 

passadeira (h/p/cosmos, Germany) e os rolos Tacx Cosmos (Tacx, Netherlands) foi possível 

recolher vários dados relativos a: 

- Consumo de O2 e componentes associadas; 

- Lactatemia; 

 - Frequência Cardíaca; 

- Velocidade de corrida e distância percorrida; 

- Potência mecânica, cadência e distância percorrida nos rolos; 

O VO2max foi obtido por períodos de 15’’, e o Limiar Ventilatório por análise dos dados brutos 

do analisador de gases. 

 

3.5 Análise Estatística 

A média e o desvio padrão foram calculados para todas as variáveis. Foi utilizado o software de 

análise estatística, SPSS (Statitical Package for the Social Sciences) versão 18, SPSS UK, High 

Wycombe), para determinar inter e intra relações nos grupos, através da One way ANOVA e o 

coeficiente de Pearson, para relação entre variáveis. 
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4 Apresentação de Resultados 

 

No teste nº1, corrida progressiva máxima em passadeira até exaustão (incrementos 1km/h a cada 

minuto) os resultados obtidos foram os seguintes: 

 M (SD) 

V̇O2max (ml/kg/min) 63,63 (4,87) 

V̇O2max (l.min) 4,67 (0,37) 

Vmax(Km/h) 19,75 (1,49) 

LV (ml.min) 3968,88 (414,27) 

LV (%V̇O2max) 85,16 (7,67) 

  Tabela 4 – resultados teste nº1, V̇O2max  corrida triatletas DL 

Na primeira etapa do teste nº2, RBR, os dados recolhidos na corrida de 7’ são os seguintes: 

 M (SD) 

RER 0,95 (0,09) 

VE 107,9 (27,41) 

[La](mmol/L) 4,84 (3,66) 

RBR(Corr1)% V̇O2max 87,3 (12) 

% V̇O2max Cor. 81,75 (15,04) 

% V̇O2max Cic. 103,93 (24,52) 

Economia(ml/km) 222,7 (40,64) 

V̇O2 (ml kg min) 55,7 (10,16) 

Tabela 5 –resultados primeira corrida RBR (7’ a 15km/h) triatletas DL 
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 M (SD) 

RBR(Corr2)% V̇O2max 85,3 (12,3) 

% V̇O2max Corrida 78,1 (10,9) 

% V̇O2max Ciclismo 101,25 (19,36) 

Economia(ml/Km) 216,90 (34,48) 

V̇O2 (ml/kg/min) 54,22 (8,62) 

RBR(Corr2) %RBR(Corr1) 98,7 (16,1) 

Tabela 6 –resultados segunda corrida RBR  (7’ a 15km/h) triatletas DL 

 

Nas terceira e quarta etapas, ciclismo progressivo máximo com incrementos de 30w a cada 3’ 

com início a 2w/kg e até à exaustão e posterior 10’ a 3w/kg, respectivamente, foram recolhidos 

os seguintes dados (Tabela 7): 

 

 M (SD) 

VMP (Watt)* 297,9 (30,3) 

W/Kg @ VMP 4,31 (0,26) 

VE 141,61 (8,4) 

F. C.(bpm) - 

[La](mmol/L) 5,08 (1,54) 

% V̇O2max Corrida 67,60 (9,64) 

% V̇O2max Ciclismo 100 

LV %VMP  62,1 (8,5) 

LV % V̇O2max Ciclismo  91,1 (5,6) 

V̇O2 (ml/kg/min)  53,87 (5,34) 

Tabela 7 –resultados segmento ciclismo RBR  triatletas  DL 
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No teste nº3, contra-relógio de 30’ de ciclismo em rolos seguido de 20’ de corrida em 

passadeira, a distância total constituía-se como a variável determinante do sucesso. Sendo 

importante perceber como as variáveis dos restantes testes se relacionavam com esta (tabela 8). 

 

 M (SD) 

Ciclismo (Km) 18,7 (0,83) 

Corrida (Km) 4,93 (0,42) 

Total (Km) 23,62 (1,10) 

Ciclismo Watts 244,32 (29.98) 

[La] final ciclismo  9,74 (3,57) 

[La] final corrida  6,7 (1,60) 

      Tabela 8 – resultados teste nº3 Contra-Relógio  

   

 

Definindo a Distância Total no CR como variável de sucesso, foram estabelecidas várias 

relações com outras variáveis do RBR.  

O LV no ciclismo do RBR, apresentou os seguintes valores de correlação para a DL 

respectivamente (r=0.89, p<0.01). (Gráfico 1) 
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Bem como, os valores de Potência aquando do LVcic apresentaram os seguintes valores de 

correlação com a Distância Total no CR ( r=0.88, p<0.01). (Gráfico 2) 

 

 

Os valores de potência máxima no ciclismo, aquando da 2ª etapa do teste RBR, relacionam-se 

positivamente com a distância total percorrida no CR com os seguintes valores VMP (r=0.79, 

p<0.01). (Gráfico 3) 

 

 

O V̇O2max no Ciclismo dos triatletas de DL não estabeleceu uma relação com a Distância Total 

no t3, tendo os valores das correlações sido os seguintes, V̇O2max Ciclismo (r=0.69, NS) 
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Gráfico 3. – Correlação DT e VMP (w) DL 
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5 Discussão 

A transição ciclismo-corrida, momento definidor da performance em triatlo, tem sido estudada 

por vários autores. Utilizando o já validado protocolo Run-Bike-Run, este estudo procurou 

caracterizar a performance dos triatletas de DL, e encontrar preditores de performance durante a 

realização do RBR. 

5.1 Protocolo RBR – aplicação em triatletas grupos de idade de Distância Longa 

Os resultados obtidos comprovam que a realização do teste RBR fornece vários dados que 

permitem a caracterização dos triatletas de grupos de idade de DL. Por exmplo, o facto de 

triatletas de Distância Longa apresentarem valores de LV bem próximos do seu VO2max, 

importante para esforços de longa duração (Millet, 2003)..  

A inexistência de diferenças no que se refere ao V̇O2 entre Cor1RBR e Cor2RBR, revela a boa 

adaptação dos atletas aos esforços combinados (Bentley, D. 2003). 

 

5.2 Protocolo RBR enquanto preditor de performance 

Relativamente às variáveis analisadas no teste de RBR, e as mesmas enquanto predictoras de 

performance, Distância Total no Contra-Relógio, é importante salientar o valor de Potência 

aquando do Limiar Ventilatório, o Limiar Ventilatório no Ciclismo e Valor Máximo de Potência 

todas no Ciclismo do teste RBR. Mais uma vez, a importante diferença regulamentar e o factor 

treino no ciclismo, a serem fundamentais para definir a performance no teste de CR. Pela 

especificidade, duração do segmento e necessidade técnica e táctica da Distância Longa, estes 

triatletas investem muito da sua preparação no ciclismo.  
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6 Conclusões 

Partindo das hipóteses formuladas no início do estudo, e tendo em conta os anteriores estudos 

do protocolo RBR, , é possível afirmar que o RBR é adequado à avaliação de atletas de Grupos 

de Idade. As informações recolhidas, permitem caracterizar a performance baseado em 

múltiplos parâmetros fisiológicos (VO2, LV, VE, [La], Potência, Velocidade Corrida…). 

Já quanto ao carácter preditivo do teste RBR, foram estabelecidas várias correlações com a 

Distância Total no teste de CR, maioritariamente variáveis pertencentes ao segmento de 

ciclismo. 

A utilização de protocolos combinados, ciclismo-corrida, deverá ser aplicada a uma amostra 

maior de triatletas (com diferentes níveis de performance e especialização), ao mesmo tempo 

que deverão ser utilizados dados de performance competitiva real para atribuir ou não, a estes 

protocolos combinados, competência preditiva. 
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ANEXOS 
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N VO2max (ml/kg/min) VO2max (l.min) Vmax VT (ml.min) VT (%VO2max) 

1 59 4,225 21 4040 95,62 

2 62 4,808 20 4600 95,67 

3 69 4,623 21 3890 84,14 

4 62 4,798 20 4000 83,37 

5 67 4,068 18 3191 78,44 

6 70 5,218 20 3900 74,74 

7 64 4,692 21 3780 80,56 

8 56 4,904 17 4350 88,70 

Média 63,63 4,67 19,75 3968,88 85,16 

Sd 4,87 0,37 1,49 414,27 7,67 

Quadro nº1 – Teste nº1 triatletas DL 

 

Os quadros 2, 3 e 4 apresentam os resultados para o teste nº2, RBR, para os atletas DL. 

  N 
VO2 

ml/min 

VCO2 

ml/min 
RER VE 

L
ac

ta
to

 

m
m

o
l/

L
 %VO2 max 

Corrida 

%VO2 max 

Ciclismo 

E
co

n
o

m
ia

 

Peso 

(Kg) 

VO2 

ml/kg/min 

1 3599 2840 0,83 89,3 1,9 85,00 87,00 202,77 71 50,69 

2 4019 3610 0,91 108 2,9 84,00 92,00 217,24 74 54,31 

3 3000 2505 0,87 85,9 1,7 64,00 83,00 203,39 59 50,85 

4 4031 3875 0,99 99 2,9 84,00 102,00 227,10 71 56,77 

5 4639 4211 1,04 168,6 6,2 114,00 160,40 309,27 60 77,32 

6 4007 3865 0,97 111 5,8 77,00 112,00 246,58 65 61,65 

7 3220 2875 0,9 84 4,4 69,00 98,00 198,15 65 49,54 

8 3764 4087 1,08 117 12,9 77,00 97,00 177,13 85 44,28 

M 3784,9 3483,5 0,95 107,9 4,84 81,75 103,93 222,7 68,75 55,7 

Sd 516,08 649,19 0,09 27,41 3,66 15,04 24,52 40,64 8,46 10,16 

Quadro 2 – resultados primeira corrida  (7’ a 15km/h) triatletas DL 
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N 
VO2 

ml/min 

VCO2 

ml/min 

Pot 

(Watt) 
RER VE 

L
ac

ta
to

 

m
m

o
l/

L
 %VO2 max 

Corrida 

%VO2 max  

Cic. 

Peso 

(Kg) 
VO2 ml/kg/min 

1 4128 4060 352 0,98 140,6 14 89,49 100 71 58,14 

2 4212 4356 328 1,03 169 8,9 68,39 100 74 56,92 

3 3626 3772 268 1,06 145 9,9 59,81 100 59 61,46 

4 3926 4277 292 1,11 124 10,8 69,03 100 71 55,3 

5 2899 3233 270 1,12 108,7 10,3 65,04 100 60 48,32 

6 3563 3952 280 1,11 160 13,1 58,07 100 65 54,82 

7 3277 3506 280 1,06 134,6 10,9 64,58 100 65 50,42 

8 3874 4522 313 1,17 151 14 66,42 100 85 45,58 

M 3138,6 2908,4 297,9 0,88 92,53 5,075 67,60 100 68,75 53,87 

Sd 355,55 375,83 30,3 0,06 8,40 1,54 9,64 - 8,46 5,34 

Quadro 3 –resultados segmento ciclismo  triatletas DL 

  N 
VO2 

ml/min 

VCO2 

ml/min 
RER VE F. C. 

L
ac

ta
to

 

m
m

o
l/

L
 %VO2 max 

Corrida 

%VO2 max   

Cic. 

E
co

n
o

m
ia

 
Peso 

Kg 
VO2 ml/kg/min 

1 4323 4516 1,04 148 164 4,2 102,32 104,72 243,55 71 60,89 

2 3018 3197 1,06 106 183 9,4 62,77 69,78 163,14 74 40,78 

3 3553 3678 1,03 132 176 12,55 76,85 97,99 240,88 59 60,22 

4 3700 3897 1,05 110 175 3,2 77,12 94,24 208,45 71 52,11 

5 4061 4172 1,03 129 184 7,6 99,83 140,42 270,73 60 67,68 

6 3478 3472 1 111 180 3,6 66,65 97,61 214,03 65 53,51 

7 3432 3508 1,02 94 163 4,8 73,15 104,73 211,2 65 52,80 

8 3893 4132 1,06 134 168 9,3 79,38 100,49 183,2 85 45,80 

M 3682,3 3821,5 1,04 120,5 174,1 6,83 79,76 101,25 216,90 68,8 54,22 

Sd 407,26 437,25 0,02 17,95 8,27 3,39 14,30 19,36 34,48 8,46 8,62 

Quadro 4 – resultados segunda corrida  (7’ a 15km/h) triatletas DL 

O Quadro 5 apresenta os resultados para o teste nº3, contra-relógio (CR) 30’ ciclismo seguido 

de 20’ de corrida. 
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N 
Ciclismo 

(m) 

Corrida 

(m) 

Total  

(m) 

Ciclismo 

Watts 

média 

Lactato final 

ciclismo 

(mmol/L) 

Lactato final 

corrida 

(mmol/L) 

1 20128 5394 25522  299,91 11,3 6,8 

2 19652 5370 25022  275,59 10,7 6,3 

3 18542 5280 23822  238,24 8,0 5,1 

4 17875 4850 22725  217,05 8,2 9,4 

5 18005 4840 22845  220,79 13,8 4,4 

6 18267 5000 23267  228,99 14,8 7,1 

7 18027 4520 22547  220,45 6,8 6,0 

8 18966 4207 23173  253,58 4,3 8,1 

M 18682,75 4932,25 23615,38 244,32 9,74 6,65 

Sd 831,7705 421,1498 1102,027 29,98 3,57 1,60 

  Quadro 5 – resultados teste nº3 Contra-Relógio triatletas DL 

 


