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Resumo 

 

O objectivo deste estudo foi investigar a resposta cardio-respiratória, economia de 

corrida (EC) e tempo até à exaustão na corrida após um ciclismo constante vs variável. 

Nove triatletas (idade: 19,8±1 anos; altura: 176,4±6,5 cm; massa corporal: 65,1±6kg; 

O2max Corrida= 70,4±3,1 ml x kg-1 x min-1; O2max Ciclismo= 71,7±5,3 ml x kg-1 x 

min-1) realizaram um total de cinco testes. Dois testes progressivos máximos em 

cicloergómetro e tapete rolante para determinação da potência aeróbia máxima (PAM), 

velocidade aeróbia máxima (VAM); um teste de corrida sem fadiga prévia a 85%VAM; 

bem como duas combinações de ciclismo-corrida (CC) em laboratório. Nas combinações 

CC os sujeitos realizaram aleatoriamente 30 minutos de ciclismo, ora constante (C) 

(70%PAM) ora variável (V) (70%PAM ±15%, ±5%, ±10% a cada 3:30 minutos) 

seguidos de uma corrida a 85%VAM até à exaustão (Tcorrida) com um tempo de transição 

fixado em 00:40 mm:ss. Em ambas as condições de ciclismo os últimos dois minutos 

foram realizados a 100% PAM ou até à exaustão (Tciclismo). Os resultados demonstram 

que o Tciclismo não foi afectado pela estratégia de ciclismo empregue (C=1:16±0:27 mm:ss 

vs V=1:29±0:32 mm:ss; p=0,162). O Tcorrida foi significativamente superior após o V vs 

C (Tcorrida V 10:51±2:24 mm:ss vs Tcorrida C 4:19±1:14 mm:ss; p<0,05). Apesar das 

diferenças no Tcorrida, não houve um efeito da estratégia de ciclismo empregue na EC 

(C=214,1±30,9 ml x km-1 x min-1 vs V=222,9±17,0 ml x km-1 x min-1; p=0,448). Conclui-

se assim que, a opção por uma estratégia de ciclismo variável, face à opção por uma 

estratégia constante, melhora a performance de corrida apesar do custo energético da 

corrida ser semelhante. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate cardio-respiratory response, energy cost of 

running (Cr) and time to exhaustion following variable vs constant power output cycling. 

Nine triathletes (age: 19,8±1y; height: 176,4±6,5 cm; body mass: 65,1±6kg; Run O2= 

70,4±3,1 ml x kg-1 x min-1; Cycling O2max = 71,7±5,3 ml x kg-1 x min-1) completed five 

tests total. One incremental cycling test to determine maximal aerobic power (MAP), one 

incremental treadmill run to determine maximal aerobic speed (MAS), one isolated run at 

85%MAS, and two cycle-run combinations (CR) in laboratory conditions. During the CR 

sessions subjects were required to perform, in a counterbalanced order, 30 minutes of 

cycling either constant (CI) at 70%MAP, or variable intensity (VI), (i.e. 70%MAP ±15%, 

±5%, ±10% every 3:30 mm:ss). In both CI and VI the last 2 minutes were performed at 

100%MAP or until exhaustion (Tcyc). Each cycling bout was immediately followed by a 

treadmill run to exhaustion (Trun) at 85%MAS with a fixed time to transition of 00:40 

mm:ss. The results of this study demonstrate that Tcyc was not affected by the cycling 

strategy employed (Tcyc CI=1:16±0:27 mm:ss vs Tcyc VI=1:29±0:32 mm:ss; p=0,162. Trun 

was significantly greater after VI vs CI (Trun VI 10:51±2:24 mm:ss vs Trun CI 4:19±1:14 

mm:ss; p<0,05). Despite the differences in Trun, VI vs CI cycling resulted in similar Cr 

(i.e. VI=222,9±17,0 ml x km-1 x min-1 vs CI=214,1±30,9 ml x km-1 x min-1; p=0,448). 

Cycling at variable power output compared to constant power output improves 

subsequent running performance although running economy is unchanged. 
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1. Introdução  

 

 Actualmente existem uma quantidade considerável de estudos acerca da 

influência do ciclismo na corrida, em Triatlo, que procuraram descrever as alterações 

induzidas pelos segmentos anteriores na corrida ou predizer a performance a partir de 

dados obtidos em laboratório. Nestes, o segmento de ciclismo é normalmente executado 

a uma intensidade submáxima constante o que não corresponde ao verificado em 

competição.  

Por outro lado, a permissão do drafting em triatlo durante o ciclismo alterou as 

exigências fisiológicas deste segmento, isto é, fez com os atletas experimentem 

momentos de intensidade supramáxima intercalados com momentos submáximos (Millet 

et al. 2003). 

O segmento de ciclismo tende assim a ser conduzido a uma potência variável com 

o objectivo de: ganhar tempo a outros grupos; manter o contacto com o grupo ou 

contribuir para alcançar o grupo da frente. Nos últimos quilómetros do segmento de 

ciclismo, verifica-se um aumento da velocidade (Vleck et al. 2006) devido à necessidade 

de evitar colisões e engarrafamentos e possibilitar ao atleta chegar à área de transição na 

frente do grupo que integra (Millet & Vleck 2000). 

 

Millet & Vleck (2000) referem que existem poucos dados acerca do efeito do 

aumento súbito de velocidade durante o último quilómetro de ciclismo, para obter uma 

boa posição à entrada da área de transição, no custo energético da corrida e velocidade de 

adaptação à transição ciclismo-corrida. 

Millet & Bentley (2004) alertaram igualmente para a escassez de estudos acerca 

dos efeitos desta alternância de intensidades no custo energético da corrida subsequente 

em triatletas e acrescentam que uma melhor economia de corrida pós ciclismo poderá ser 

mais importante para o sucesso em triatletas juniores face aos seus colegas seniores. 

 

Neste sentido tem surgido alguns estudos a procurar descrever o efeito da 

alternância de intensidades durante o segmento de ciclismo na performance de ciclismo 

ou corrida subsequente. 
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O ciclismo a uma intensidade constante vs. variável demonstrou uma redução 

significativa do tempo total (-6%) de um contra-relógio de bicicleta subsequente e 

valores médios de potência mais elevados (+7,8%) (Palmer et al. 1997). Mais tarde, 

Palmer et al. (1999) mostraram que após intensidade variável as [La-] tenderam a ser 

maiores na parte final do ciclismo variável. Por sua vez, Liedl et al. (1999) não 

encontraram diferenças ao nível dos valores médios de O2, FC e [La-] após ciclismo 

variável. 

 

Suriano et al. (2007) não encontraram diferenças ao nível dos parâmetros 

metabólicos e valores de potência, após 30 min. a uma intensidade constante vs. variável 

(cada 5min.), no tempo até à exaustão em tapete rolante. O tempo até à exaustão 

melhorou significativamente após a intensidade variável, facto que os autores atribuíram 

aos valores baixos de potência durante os últimos 5 min. do protocolo que terão 

possibilitado uma recuperação antes da transição. 

Consequentemente, Bernard et al. (2007) estudaram, no terreno, os efeitos de 20km a 

intensidade constante (80%PAM) vs variável cada 3km (80%PAM +15%, -15%, +5%, -

5%, -10% e +10%) dos 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-17, e 17-20km respectivamente, 

nos 5km de corrida subsequente em que os últimos 3 km (17-20km) foram realizados 

com valores elevados de potência (92%PAM), para simular a tentativa, verificada em 

competições, dos triatletas entrarem na área de transição na melhor posição possível. 

Apesar dos parâmetros metabólicos ( O2máx., VE, FC, [La-]) serem similares, a 

performance de corrida foi significativamente melhor após o ciclismo constante face ao 

variável. Neste estudo, apesar dos valores elevados de potência nos últimos 3km, estes 

foram sempre submáximos (92%PAM) o que poderá não corresponder às exigências 

próprias da competição. 

Da mesma forma Lepers et al. (2008) avaliaram, em laboratório, os efeitos 30 

min. a uma intensidade constante (75%PAM vs. variável a cada 5 minutos (75%PAM 

±15%, ±5%, -10%, e +10%) nos valores de contracção voluntária máxima dos extensores 

do joelho e activação voluntária máxima. Apesar de uma diminuição significativa nos 

valores de força pré e pós fadiga, não houve diferenças na fadiga provocada pelo 

ciclismo constante vs. variável.  Neste estudo, os  últimos 5 minutos foram submáximos 

(95%PAM) o que poderá não corresponder às exigências próprias da competição, pelo 
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que os autores propõem que estes resultados sejam confirmados para variações de 

intensidade e durações de exercício maiores. 

Neste sentido, Theurel & Lepers (2008) compararam em laboratório: os efeitos 

de: i) 33 min. cicloergómetro de intensidade constante (70% da PAM; e ii) 33 min. 

cicloergómetro de intensidade variável com picos de 200%, 150% e 100%PAM durante 

10, 15 e 20 segundos respectivamente, separados por períodos a 50% PAM; nos valores 

de contracção voluntária máxima dos extensores do joelho e activação voluntária máxima 

(EMG), em 10 ciclistas treinados. Os autores verificaram que as variações de intensidade 

envolvendo esforços supramáximos, após o protocolo variável, provocaram uma redução 

nos valores de contracção voluntária máxima dos extensores do joelho quadricípites e 

uma maior fadiga central face à potência constante em ciclistas treinados. 

 

Tendo por base a literatura actual o objectivo deste estudo é descrever e comparar as 

reacções fisiológicas à intensidade variável vs. constante durante o ciclismo, em que os 

últimos minutos são realizados a uma intensidade máxima (100%PAM), na corrida 

subsequente em triatletas. 

Este estudo ajudará a perceber até que ponto: se confirma a tendência verificada 

nesta população para um decréscimo na economia de corrida; a variação de intensidade 

durante o segmento de ciclismo vs. intensidade constante influencia os parâmetros 

fisiológicos do ciclismo e corrida bem como o tempo de corrida até à exaustão; e que 

consequências advêm para o segmento de corrida do facto dos últimos minutos do 

ciclismo serem máximos. 

 

Após o resumo e a introdução ao problema a estudar apresenta-se uma revisão de 

literatura dos principais efeitos do ciclismo na corrida. Após este ponto seguem-se os 

objectivos do estudo, metodologia, apresentação e discussão dos resultados, conclusões e 

finalmente as referências bibliográficas. 
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2. Revisão de Literatura  

2.1 Breve caracterização da modalidade - Triatlo 

O Triatlo “é um desporto combinado e de resistência no qual o atleta efectua, 

individualmente, um segmento de natação, um segmento de ciclismo e um segmento de 

corrida, por esta ordem, sem paragem do cronómetro durante as transições”. 

(Regulamento Técnico de Triatlo, Federação de Triatlo de Portugal, 2010).  

Ao contrário da Natação Pura Desportiva o segmento de natação reveste-se de 

condições muito especiais uma vez que decorre normalmente em rio, lago, mar ou canal 

sob uma variedade de condições da água, nomeadamente, temperatura, densidade, 

corrente, ondulação, e outras condições meteorológicas. O segmento de ciclismo decorre 

normalmente num circuito fechado, ao qual é efectuado um determinado número de 

voltas, com diferentes condições de vento e percurso (plano, montanhoso, misto, etc.). 

Tanto no ciclismo como na natação o drafting é permitido e é sabido ter um efeito 

positivo na performance (Bentley et al. 2002). O segmento de corrida decorre igualmente 

num circuito fechado, com diferentes condições de fadiga impostas pelos segmentos 

anteriores (natação e ciclismo), vento, temperatura, humidade e percurso. 

No Triatlo existem ainda dois importantes momentos – as duas transições. Na 

primeira transição (T1) o triatleta passa do segmento de natação para o segmento de 

ciclismo tendo, para tal, de correr até à bicicleta, despir o fato isotérmico, colocar o 

capacete, correr com a bicicleta na mão e montar, iniciando em seguida o ciclismo. Na 

segunda transição (T2) o triatleta passa do ciclismo para a corrida tendo, pelo meio, de 

desmontar, correr com a bicicleta na mão, guardar a bicicleta, retirar o capacete, calçar as 

sapatilhas de corrida e iniciar o segmento de corrida. Segundo Millet & Vleck (2000) a 

T2 pode definir-se como o período que inicia no último quilómetro do segmento de 

ciclismo até ao final do primeiro quilómetro do segmento de corrida. 

 

O número de praticantes de triatlo em Portugal e no estrangeiro é cada vez maior 

e temos assistido igualmente a uma subida do nível competitivo tanto em competições 

nacionais como em europeus, mundiais e recentemente nos jogos olímpicos.  

Actualmente existem várias distâncias competitivas que procuram dar resposta 

aos diferentes tipos de prática, motivações e níveis de rendimento. A distância olímpica, 
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conforme o quadro 1, é a distância oficial utilizada em campeonatos do mundo, europeus, 

nacionais e jogos olímpicos. 

 

Quadro 1 – Distâncias competitivas em Triatlo  

Denominação do Triatlo 
Natação 

(km) 

Ciclismo 

(Km) 

Corrida 

(Km) 

Tempo Aproximado 

(Horas:min) 

Super sprint 0,375 10 2,5 00:30-00:40  

Sprint 0,750 20 5 00:55-01:20 

Olímpico (clássico ou curto) 1,5 40 10 01:45-02:30 

Triatlo Longo (B) 2,5 80 20 04:00-6:00 

Triatlo Longo (1/2 Ironman) 1,9 90 21,1 04:00-6:00 

Triatlo Longo (C) 4 120 30 05:30-08:00 

Triatlo Longo (Ironman) 3,8 180 42,2 08:00-15:00 

Ultraman 11,4 540 126 30:00-50:00 

 

 Existem ainda, tanto em Portugal como no estrangeiro, competições variantes do 

triatlo: o Duatlo, no qual o atleta efectua sequencialmente Corrida-Ciclismo-Corrida; e o 

Aquatlo no qual o atleta efectua sequencialmente Natação-Corrida. Os Duatlos 

normalmente acontecem durante o período de Inverno e os Aquatlos, embora menos 

frequentes, acontecem essencialmente na Primavera/Verão. 
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2.2 As transições em Triatlo  

 

A capacidade de ligar eficazmente cada segmento do triatlo é importante para a 

performance final (Millet & Vleck 2000).  

No Triatlo Olímpico, isto é, com permissão do drafting, temos assistido com 

frequência a atletas que perdem ou ganham posições durante as transições. Uma boa 

transição pode fazer o triatleta integrar o grupo da frente do ciclismo após a natação e a 

frente da corrida após o ciclismo.  

Ao rever-mos alguma da literatura dedicada à modalidade, verificamos que nos últimos 

20 anos houve um aumento da investigação aplicada em triatlo, com o objectivo, entre 

outros, de perceber as alterações registadas nos parâmetros fisiológicos ( O2máx, FC, 

VE, Economia motora, etc.), metabólicos ([La-]), biomecânicos (cinemáticos, cadências, 

etc.) neuromusculares (electromiográficos, valores de força, etc.) decorrentes da transição 

de um segmento para o outro. Segundo Hue et al. (1998) os triatletas devem exercitar no 

treino as transições natação-ciclismo e ciclismo-corrida para uma adaptação aos 

mecanismos fisiológicos e biomecânicos que lhes estão inerentes. 

Vleck et al. (2006) estudaram o contributo relativo de cada segmento para a 

posição final alcançada pela primeira e segunda metade dos triatletas masculinos (n=24) 

que competiram num triatlo olímpico e concluíram que os primeiros nadam 

significativamente mais rápido os primeiros 500m do segmento de natação. Por sua vez 

os nadadores mais lentos pedalaram mais rápido os primeiros 20 quilómetros do 

ciclismo. Os triatletas com melhor classificação geral foram significativamente mais 

rápidos na corrida e isso influenciou o seu resultado. Finalmente os autores sugerem que 

a natação e corrida parecem ser mais importantes do que o ciclismo em triatlo olímpico 

em que o drafting é permitido na natação e ciclismo. 

 

Actualmente, a influência do ciclismo na corrida, parece prender a atenção da 

maioria dos estudiosos da modalidade e é considerada como a mais importante para a 

performance final em triatlo (Millet & Vleck 2000). 
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2.3 Transição Ciclismo-corrida  

2.3.1 Dados dos parâmetros fisiológicos 

 

 Num dos primeiros estudos realizados, em laboratório, sobre os efeitos da fadiga 

prévia, na corrida em Triatlo, Kreider et al (1986) estudaram 9 triatletas de diferentes 

níveis e idades, tendo concluído que a sucessão ciclismo-corrida acarreta adaptações 

cardiovasculares, hemodinâmicas e termais não experimentadas quando estes segmentos 

são realizados de forma isolada. Os autores verificaram aumentos significativos do 

consumo de oxigénio (19%), VE, FC e temperatura rectal para a mesma intensidade de 

corrida (70% O2) e uma perda de 1kg (1,5%) do peso corporal durante a corrida. 

 Por sua vez, Mayers et al. (1986) compararam o tempo até à exaustão em tapete 

rolante com e sem fadiga prévia (45min. cicloergómetro a uma intensidade 

correspondente ao limiar anaeróbio) em 9 triatletas treinados. Durante a corrida pós 

ciclismo não houve diferenças nos valores de O2 e Limiar Anaeróbio no entanto o 

tempo até à exaustão diminui significativamente, 14:08±2:07 mm:ss vs. 15:22±1,26 

mm:ss. 

De Vito et al. (1995) estudaram 6 atletas masculinos provenientes de outras modalidades, 

tendo registado valores inferiores de O2máx e Limiar Ventilatório num teste 

progressivo, de corrida, realizado em laboratório após um esforço de natação (1,5km) + 

ciclismo (32km) relativamente à corrida sem fadiga. Os autores consideram que a fadiga 

induzida pelos 2 segmentos anteriores à corrida é um importante factor a considerar no 

treino e na estratégia de prova em triatlo olímpico. 

 Hue et al. (1998) investigaram, em laboratório, a influência de 40km de ciclismo 

na resposta cardio-respiratória e biomecânica durante a corrida em triatlo olímpico, em 

triatletas com (5±2,3 anos) de treino, durante o respectivo período competitivo do 

macrociclo. O ciclismo induziu aumentos significativos em: O2 especialmente durante 

os primeiros 7 minutos de corrida; VE; VE/ VO2; VE/ VCO2; FV; e frequência cardíaca 

relativamente à corrida isolada. Ao nível da amplitude e frequência da passada não 

encontraram diferenças. 

Miura et al. (1999) estudaram a economia de corrida no final de um triatlo simulado, a 

60% O2máx., em 16 triatletas masculinos (8 Nível superior vs 8 Nível inferior) 

separados de acordo com o seu tempo de prova. Os triatletas de nível inferior revelaram 
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desde os primeiros minutos de corrida aumentos significativos de O2, VE, FC e 

temperatura do canal auditivo externo, face aos seus colegas. O custo de oxigénio foi 

inferior nos triatletas de nível superior (220±20 ml.kg. km-1 vs 264±14 ml.kg.km-1). 

Hue et al. (1999) analisaram as alterações na função pulmonar e resposta ventilatória, a 

partir de 2 exercícios: i) 30min. ciclismo (68,7% O2max)+ 5km corrida (69,3% 

O2max) ; ii) 30min. corrida (67,1% O2max) + 5km corrida (69,3% O2max) em 9 

triatletas masculinos (20,9±2,3 anos). Os autores verificaram que a economia de corrida 

manteve-se inalterada após 30 minutos de ciclismo e 30 minutos de corrida no entanto 

houve uma resposta ventilatória significativamente elevada na corrida pós ciclismo não 

observada na corrida pós corrida. Essa resposta caracterizou-se por aumentos na VE, FV 

e VE/VO2 nos primeiros 8 minutos de corrida pós ciclismo e por aumentos no volume 

residual, capacidade residual funcional, rácio volume residual/ capacidade pulmonar 

total, e por uma diminuição da capacidade de difusão pulmonar do dióxido de carbono. 

Estes resultados paracem suportar a noção de especificidade da transição ciclismo-

corrida atribuível à fadiga dos músculos respiratórios e/ou edema pulmonar. 

Millet et al. (2000) compararam, em laboratório, 8 triatletas de elite com 18 

triatletas de nível médio relativamente ao custo de oxigénio (ml/min-1/km-1) e custo 

mecânico externo da corrida em corrida isolada e corrida pós ciclismo à velocidade de 

prova em 10km (17,6±0,6km.h-1). Os resultados revelaram aumentos significativos na 

frequência cardíaca, VE (l/min-1), e consumo de oxigénio nos músculos respiratórios para 

os triatletas de nível médio não se verificando diferenças nos triatletas de elite. O grupo 

de elite mostrou aumentos significativos nas concentrações de lactato na 2ª corrida. 

Nenhum dos grupos mostrou alterações significativas no custo energético e mecânico da 

corrida. Ainda assim, os triatletas de elite mostraram uma tendência para um decréscimo 

no custo mecânico e no deslocamento vertical do centro de massa na fase de travagem, 

resultado que os autores atribuíram a uma melhor regulação do stifness muscular destes 

relativamente aos triatletas de nível médio. Bentley et al. (2002) acrescentam que esta 

regulação do stifness muscular poderá explicar a mudança nos parâmetros metabólicos da 

corrida em triatlo. 

Hue et al. (2000), analisaram as alterações na função pulmonar e resposta 

ventilatória, a partir de 3 exercícios: i) 30min. ciclismo + 20min. corrida; ii) 30min. 

ciclismo e iii) 20min corrida; em 13 triatletas masculinos (8 Sub-elite vs 5 elite). Os 

autores verificaram aumentos na VE, uma menor eficiência ventilatória e diminuição da 
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capacidade de difusão do monóxido de carbono apenas nos sub-elite, ao passo que as [La-

] foram semelhantes entre grupos. As explicações avançadas para as diferenças registadas 

compreendem: fadiga dos músculos respiratórios, hipoxia do exercício e edema 

intersticial.  

Mais tarde, Hue et al. (2001), recorrendo ao mesmo desenho experimental, 

investigaram, em laboratório, a relação entre as alterações na função pulmonar e a 

resposta ventilatória durante a T2, em 10 triatletas bem treinados. Os autores concluíram 

que a VE (l/min-1) foi significativamente mais elevada na corrida pós ciclismo do que na 

corrida controlo, facto que os mesmos explicaram pela diminuição da capacidade de 

difusão do monóxido de carbono. 

Galy et al. (2003) avaliaram a função pulmonar de 10 triatletas masculinos treinados 

durante 20min. ciclismo + 20min. corrida a 75% O2max. Os autores referem que a 

adopção de uma posição aerodinâmica sobre a bicicleta durante o ciclismo poderá 

acarretar: aumento da pressão intra-toráxica; diminuição do volume pulmonar devido à 

posição dos antebraços nos avanços da bicicleta; enfraquecimento da eficácia da bomba 

muscular com consequentes diminuição do retorno venoso ao coração e redução do 

volume sanguíneo pulmonar. 

Santos (2003) analisou a influência de um segmento de ciclismo de 40km sobre o 

rendimento numa corrida subsequente em patamares progressivos em oito triatletas 

portugueses jovens de nível nacional. O autor concluiu não ter havido aumento 

significativo nas concentrações de lactato apesar das diferenças significativas ao nível da 

frequência cardíaca no primeiro patamar de corrida; verificou ainda que as velocidades e 

frequências cardíacas associadas à zona metabólica das 4mmol/l não diferem da corrida 

controlo. 

Millet & Bentley (2004) compararam triatletas juniores (masculinos e femininos) e 

seniores (masculinos e femininos) de elite., em laboratório, ao nível da influência de um 

segmento de ciclismo com intensidade máxima e submáxima nos 7 minutos seguintes de 

corrida. Os autores concluíram que os triatletas seniores de elite distinguem-se dos 

juniores por valores mais elevados de potência máxima (W) no ciclismo, por um menor 

aumento no custo energético da corrida nas mulheres e por um maior limiar ventilatório 

(% O2máx.) nos homens. 

Peeling et al. (2005) investigaram a influência de i) 750m natação máximos 

(100%); ii) 750m submáximos (90-95%); e iii) 750m submáximos (80-85%) num esforço 
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progressivo em cicloergómetro (20km) e corrida em 9 triatletas masculinos bem 

treinados. Os mesmos verificaram que o tempo total do triatlo simulado foi menor após a 

natação a 80-85% face a 100%. 

 

Na revisão acima efectuada, a maioria dos estudos foram realizados em 

laboratório e/ou pista de atletismo, velódromos, etc., em condições que não simulam o 

ambiente da modalidade e com amostras de diferentes níveis e idades. Em cada estudo 

foram adoptados diferentes protocolos, pelo que, temos de concordar com Bentley (2002) 

quando referem que estes podem influenciar a resposta metabólica e dificultar o 

estabelecimento de uma relação clara ao nível da influência do ciclismo na corrida. 

Ainda assim, ao nível dos parâmetros cardio-respiratórios parece haver alguma 

evidência, de que durante os primeiros 7 minutos de corrida (~2km), há uma influência 

negativa do ciclismo sobre a corrida. Essa influência, menos intensa nos triatletas de elite 

face aos de nível inferior, tem por base os valores superiores registados nos parâmetros: 

FC, O2máx, e VE na maioria dos estudos.  

 

2.3.2 Dados dos parâmetros biomecânicos e neuromusculares 

 

De seguida apresentam-se alguns dos estudos que analisaram a influência da T2 

com uma maior ênfase ao nível dos parâmetros biomecânicos e neuromusculares. 

 

Neste sentido, Quigley & Richards (1996) verificaram, em laboratório: um atraso 

na flexão do joelho, redução do tempo de apoio, de voo, amplitude da passada, e da 

propulsão máxima após 30 min. de bicicleta (90 rpm), em 11 triatletas masculinos [18-40 

anos] treinados. No entanto as diferenças não foram significativas, facto para o qual os 

autores pensam ter contribuído o elevado tempo (3 min.) entre o final da bicicleta e início 

da corrida.  

Gottschall & Palmer (2000) analisaram os efeitos do ciclismo na amplitude, 

frequência, velocidade e eficiência da passada [(velocidade m/s-1) / (frequência cardíaca 

batidas/ s-1)]  em 10 triatletas com idades entre os 20-25 anos. Os autores concluíram que 

a cinemática da corrida pós ciclismo foi diferente da corrida isolada especialmente nos 

primeiros 2km de uma corrida de 5km. A amplitude da passada diminuiu nos primeiros 

minutos aumentando de seguida; a frequência da passada aumentou nos primeiros 2,5km 
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diminuindo posteriormente. No último km de corrida os triatletas correram à mesma 

velocidade mas com alterações na amplitude e frequência e com uma melhor eficiência. 

Millet et al. (2001) analisaram as alterações mecânicas na corrida (7 min. 

velocidade de competição) após um segmento de ciclismo máximo e submáximo 

executado por 8 triatletas de elite vs. 18 triatletas de nível médio. O custo mecânico da 

corrida foi quantificado durante o primeiro e último minuto de corrida através dos 

deslocamentos do centro de massa utilizando um braço cinemático. Os autores 

constataram um aumento no custo mecânico durante o primeiro minuto de 7,1±6,0% e 

0,4±6,9% para os triatletas de nível médio e elite respectivamente o que sugere a 

superioridade adaptativa à corrida pós ciclismo dos triatletas de elite. 

St. Clair et al. (2001) analisaram a potência, EMG e glicogénio muscular em 

vários esforços de intensidade elevada em cicloergómetro durante um contra-relógio de 

100kms. A potência média decresceu significativamente ao longo do tempo assim como 

o integral EMG. Este estudo associa uma diminuição da actividade neuromuscular na 

musculatura periférica com a redução nos valores médios de potência durante um esforço 

de intensidade elevada. Os autores sugerem a existência de um governador central, a 

nível neural, que reduz o recrutamento da musculatura activa durante um exercício 

prolongado. 

Lepers et al. (2002) avaliaram, em laboratório, o efeito de 5horas de ciclismo a 

55%PAM nos valores de CVM do quadricípites e EMG dos músculos vastus laterallis e 

vastus mediallis. Os resultados mostraram uma redução significativa e progressiva nos 

valores de CVM tendo atingido -18% ao fim das 5 horas. Os autores sugerem que as 

propriedades contrácteis são significativamente alteradas no final da primeira hora, ao 

passo que a excitabilidade e o impulso central estão mais alterados na parte final de um 

esforço de 5hras em cicloergómetro. 

Heiden & Burnett (2003) investigaram, no terreno, o nível de activação e duração 

da activação muscular (EMG), em 10 triatletas de elite, nos 2km de corrida após: i) 40km 

de bicicleta; e ii) 10km de corrida; em velocidade de prova. O nível de activação foi 

superior para o bíceps femoris durante o apoio, para o vastus lateralis durante o voo e o 

apoio e para o vastus medialis durante o voo. A duração de activação do vastus lateralis 

foi significativamente diferente ao longo dos 2km (0-1-2km). 

Chapman et al. (2007) estudaram, em laboratório, a cinemática (Análise - 3D) e 

recrutamento muscular (EMG de superfície), numa corrida isolada (10min.) e corrida pós 

bicicleta (20+30 min), em 14 triatletas de elite internacional. Os primeiros e últimos 5 
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min. de ciclismo foram executados numa cadência livre e pelo meio simularam-se 

variações na cadência típicas do segmento de ciclismo. Foi igualmente avaliada a fadiga 

muscular através de pré e pós testes de força máxima isométrica (dorsiflexão – 

plantarflexão, eversão - e inversão do tornozelo). Não verificaram alterações nos 

parâmetros cinemáticos entre as duas corridas em nenhum triatleta. O recrutamento do 

músculo tibial anterior, na corrida pós ciclismo, alterou-se em 5 dos testados 

aproximando-se dos valores registados no ciclismo. Estas alterações não estiveram 

associadas a alterações na produção de força muscular do tibial anterior e outros 

músculos da perna, ou indicadores electromiográficos de fadiga (frequência mediana; 

valor médio rectificado). Os autores concluíram que períodos curtos de ciclismo não 

influenciam a actividade do tibial anterior e parâmetros cinemáticos na maioria dos 

triatletas de elite.  

Bonacci et al. (2010) avaliaram 15 triatletas moderadamente treinados e relacionaram as 

alterações no controlo neuromuscular com vs alterações na economia de corrida (12 km 

h-1). Oito triatletas demonstraram alterações significativas no O2 durante a transição 

ciclismo-corrida. A variação do ângulo do tornozelo no contacto explicou 67,1% da 

variação do O2. O aumento do referido ângulo na corrida com fadiga vs controlo foi 

associado a um maior custo energético na corrida. As mudanças no controlo 

neuromuscular e O2 são específicas do Triatlo e muito diferentes entre os triatletas 

estudados. 

 

 

2.3.3 Os efeitos da cadência durante o ciclismo  

 

A componente lenta do O2 representa um aumento do O2 acima do predito com base 

na relação entre O2 e trabalho na intensidade moderada. Na sua origem poderá estar o 

recrutamento de unidades motoras rápidas (tipo II) que são energeticamente menos 

eficientes. Intensidades acima do LL aumentam o recrutamento destas unidades motoras. 

No ciclismo a intensidade pesada constante a O2cl é maior a 100 vs 50 rpm, reforçando 

a ideia de que cadências elevadas recrutam mais unidades motoras rápidas (Poole & 

Richardson 1997; Jones & McConnell 1999). Barstow et al. (1996) mostraram que a 

componente lenta de O2 está negativamente correlacionada com a % fibras tipo I 
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(lentas). A variação de cadências (45, 60, 75, 90 rpm) não alterou a contribuição relativa 

da componente lenta. 

 

Brisswalter et al. (2000) testaram, em laboratório, o efeito da duração do 

exercício (30 min. a 80%PAM) a diferentes cadências (50, 65, 80, 95, 110 rpm, e 

cadência livre) nos parâmetros, O2máx, VE, FC e [La-], em 10 triatletas treinados. Os 

resultados mostram uma mudança significativa da cadência energética óptima, entre o 1º 

e 2º período analisados, [3º-6º] min. e [25º-28º] min. respectivamente, para cadências 

mais elevadas e próximas da cadência livre (CL), num esforço constante. Mostraram 

ainda que num esforço de 30min. a uma intensidade constante os triatletas treinados 

optam por uma cadência próxima da cadência energética óptima (CEO). 

Argentin et al. (2006) estudaram, em laboratório, o efeito da duração do exercício 

(120 min. a 65%PAM) a diferentes cadências (50, 65, 80, 95, 110 rpm, e cadência livre) 

nos parâmetros: O2máx; contracção voluntária máxima dos extensores do joelho; e 

actividade EMG (vastus laterallis e gastrocnemius laterallis) em 8 triatletas masculinos 

treinados. Os autores concluíram que a CL aproximou-se da CEO após 2 horas de 

ciclismo a uma intensidade constante. Apenas no GL se registaram alterações 

significativas no sinal EMG para as 95 e 110 rpm. 

Lepers et al. (2001a) analisaram o efeito de 3 cadências de ciclismo: i) cadência 

livre; ii) cadência livre - 20%; iii) cadência livre + 20%, nos valores de força máxima 

isométrica, concêntrica, onda M e parâmetros contrácteis do músculo quadricípites, em 

oito triatletas masculinos bem treinados. Os autores concluíram que a redução de força 

verificada não é influenciada pela cadência mas sim por factores nervosos centrais e 

periféricos. Referem também que as mudanças de cadência em triatletas treinados 

poderão ter um efeito negligenciável na performance da corrida. 

Lepers et al. (2001b) investigaram, em laboratório, o efeito do tempo (5º, 15º e 

30º minutos) a 80%PAM e cadências (cadência livre; cadência livre - 20%; e cadência 

livre + 20%) nos parâmetros ventilatórios e FC de oito triatletas masculinos treinados. 

Não se verificou qualquer efeito de cadência nos parâmetros ventilatórios, mas houve um 

efeito significativo do tempo nas três cadências para a FC e O2. A cadência livre + 20% 

provocou aumentos significativos na VE e quociente respiratório (QR) face à cadência 

livre - 20% no 5º e 15º minutos. Segundo os mesmos, os resultados sugerem que os 
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triatletas treinados adaptam-se facilmente às mudanças de cadência permitidas pelos 

rácios de mudanças utilizados habitualmente na prática. 

De igual forma, Gottschall & Palmer (2002) procuraram conhecer a influência de 

várias cadências: i) cadência livre; ii) cadência livre +20%; e iii) cadência livre - 20%; 

numa corrida subsequente (3200m – pista indoor), em 13 triatletas do sexo masculino. 

Após a cadência rápida os tempos aos 3200 foram em média 1 min. menores do que após 

a cadência lenta. A frequência da passada após a cadência rápida foi significativamente 

maior do que nas cadências lenta e livre enquanto na amplitude não se registaram 

diferenças. De igual modo não verificaram diferenças na cinemática articular em várias 

fases da passada. Face a estes resultados os autores concluíram que a cadência foi a 

maior determinante na performance da corrida. Os autores atribuem o aumento de 

velocidade e frequência a dois factores: o mecanismo de preservação que postula que 

uma frequência de descarga das unidades motoras, semelhante à utilizada na corrida, 

poderá favorecer uma transição eficaz; e o gerador de ritmos do sistema nervoso central.  

Vercruyssen et al. (2002) estudaram, em laboratório, o efeito de 3 cadências: i) 

CEO (72,5±4,6 r.p.m.) determinada em cicloergómetro; ii) CL (81,2±7,2 r.p.m.); e iii) a 

CMO, isto é, 90 r.p.m., nos parâmetros metabólicos em situação de: a) corrida isolada 

(45min.) e b) em 3 sessões de bicicleta+corrida (30+15min.); em oito triatletas 

masculinos bem treinados. O O2 (ml/min-1/kg-1) aumentou durante o segmento de 

bicicleta apenas nas cadências CL (+10,4%) e CMO (+12%). Na corrida pós bicicleta o 

consumo de oxigénio, ventilação e frequência de passada aumentaram significativamente 

relativamente à corrida isolada. Os autores concluíram que as cadências mais elevadas 

CL e CMO contribuíram para um aumento do custo energético durante o ciclismo e para 

o aparecimento de uma componente lenta do O2 durante a corrida subsequente. 

Bernard et al. (2003) estudaram, no terreno, o efeito de 3 cadências (60-80-100 

r.p.m.) a uma intensidade ( >80% O2máx.) na corrida subsequente (3000m em pista) 

comparativamente a uma corrida isolada, em 9 triatletas masculinos bem treinados. Os 

autores verificaram que a performance da corrida isolada foi significativamente melhor 

do que a média das 3 corridas pós ciclismo, não tendo registado no entanto, nenhum 

efeito das 3 cadências nos tempos de corrida. Nos primeiros 500m de corrida pós 

ciclismo a velocidade média de corrida e frequência de passada foram maiores a 80 e 100 

r.p.m. relativamente a 60 r.p.m.. A escolha das 60 r.p.m. esteve associada à utilização de 
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uma maior fracção de O2máx. na corrida subsequente comparativamente às outras 

cadências. 

Tew (2005) analisou, em laboratório, o efeito de um segmento de ciclismo (65 

min.) com 3 cadências diferentes: i) CL (84,5±3,6 r.p.m.); ii) cadência 15% mais rápida 

(97,3±4,3 r.p.m.); e iii) 15% mais lenta (71,8±2,0 r.p.m.); a uma intensidade de 70% 

PAM nos parâmetros metabólicos e biomecânicos de uma corrida subsequente (10km em 

tapete rolante) comparativamente a uma corrida isolada, em 8 triatletas masculinos de 

nível regional-nacional. A performance da corrida isolada foi significativamente melhor 

do que a média das 3 corridas pós ciclismo sem que se tenha observado um efeito das 3 

cadências na corrida. Nos primeiros 500m de corrida a velocidade foi significativamente 

mais elevada após as cadências livre e rápida. A cadência lenta, durante o ciclismo, 

esteve associada a valores significativamente inferiores de frequência cardíaca e VE 

(l/min-1) relativamente à cadência rápida. 

Sarre & Lepers (2005) avaliaram, em laboratório, o efeito de um segmento de 

ciclismo (60 min.) com 3 cadências diferentes: i) CL (87,9±11 r.p.m.); ii) 50 r.p.m.); e iii) 

110  r.p.m.); a uma intensidade de 65% PAM no consumo de oxigénio, valores de EMG 

(vastus lateralis, rectus femoris, bíceps femoris e gastrocnemius lateralis) e valores de 

contracção voluntária máxima dos flexores e extensores do joelho, em 11 

ciclistas/triatletas treinados. Os valores de EMG de todos os músculos foram 

significativamente alterados pela cadência e o O2 foi maior a 110 rpm do que a 50 rpm 

e cadência livre. O padrão de activação-desactivação dos músculos estudados não foi 

significativamente alterado, o que sugere que este se mantém ao longo de 1 hora de 

ciclismo independentemente da cadência. 

Vercruysen et al. (2005) investigaram, em laboratório, o efeito de: i) 30 min. com 

cadência livre; ii) 20 min. cadência livre + 10min. (cadência livre +20%); e iii) 20 min. 

cadência livre + (10min. cadência livre -20%); a uma potência correspondente a 90% do 

Limiar Láctico, no tempo até à exaustão em tapete rolante a uma intensidade superior ao 

limiar láctico individual (85%VAM /16,7±0,7km.h-1), em oito triatletas treinados. No 

ciclismo observaram um efeito significativo da duração do exercício entre os [3-5] e [28-

30] minutos, no aumento do O2, VE e FC, durante a cadência livre e cadência livre 

+20%. Os valores de O2, VE e FC foram significativamente mais baixos entre [28-30] 

min. durante a cadência livre –20% face às outras duas condições. Por sua vez, os valores 

de [La-] para o mesmo intervalo foram significativamente superiores após a cadência 
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livre +20%. Verificaram ainda um aumento significativo no tempo de corrida até à 

exaustão após a cadência livre –20%. 

 

Resumindo, a escolha de cadências mais baixas ou mais elevadas parece estar 

associada a valores superiores de frequência cardíaca e O2. As cadências mais elevadas 

parecem também estar relacionadas com velocidade iniciais de corrida superiores mas 

também com recrutamento de unidades motoras rápidas (tipo II) que são energeticamente 

menos eficientes. Não é clara qual a melhor opção no que à cadência diz respeito no 

entanto esta é apenas uma variável entre as muitas a ter em conta na transição ciclismo 

corrida. 
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2.3.4 Os efeitos da intensidade do ciclismo  

  

 A permissão do drafting durante o segmento de ciclismo em triatlo, em 1997, 

introduziu alterações tácticas durante a prova e na forma dos treinadores prepararem os 

seus atletas. Alterou as exigências fisiológicas do segmento de ciclismo, isto é, fez com 

os atletas experimentem momentos de intensidade supramáxima intercalados com 

momentos submáximos (Millet et al. 2003). 

 As zonas de intensidade verificadas durante as 6 voltas do segmento de ciclismo 

de um Triatlo Olímpico caracterizam-se por uma grande variação, desde <10% PAM até 

>130% PAM  (Hausswirth & Brisswalter 2008). 

Sabe-se ainda que o segmento de ciclismo tende a ser conduzido a uma potência 

variável com o objectivo de: ganhar tempo a outros grupos; manter o contacto com o 

grupo ou contribuir para alcançar o grupo da frente. Nos últimos km do segmento de 

ciclismo, verifica-se um aumento da velocidade (Vleck et al. 2006) devido à necessidade 

de evitar colisões e engarrafamentos e possibilitar ao atleta chegar à área de transição na 

frente do grupo que integra (Millet & Vleck 2000). 

  

 Hausswirth et al. (1999) analisaram as consequências do drafting no segmento de 

ciclismo (20km), durante um triatlo sprint simulado no terreno, ao nível dos parâmetros 

metabólicos e performance da corrida subsequente (5km). Os autores verificaram que o 

drafting possibilitou reduções significativas no O2, FC, VE, [La-] face ao ciclismo 

sozinho para uma velocidade média de 39,5km.h-1 e uma distância de 0,20-0,5m do 

ciclista da frente. A cadência aumentou significativamente face ao ciclismo a solo. Por 

outro lado a corrida pós drafting caracterizou-se por valores significativamente 

superiores de [La-], O2, FC e VE. Estas diferenças traduziram-se em melhorias 

significativas dos tempos na corrida subsequente ao ciclismo sem drafting. 

Mais tarde, Hausswirth et al. (2001) compararam (indoor) o efeito de duas 

modalidades de drafting: alternado (cada 500m) e contínuo durante 20km, em 10 

triatletas masculinos de nível nacional; na corrida subsequente (5km). Durante o ciclismo 

houve uma redução significativa nos parâmetros O2 (-16,5%), FC (-11,4%), VE (-

10,6%), [La-] (-44%) após o drafting continuo para uma velocidade média de 40,9km.h-1. 

A cadência foi sempre significativamente menor nesta modalidade. Durante a corrida o 
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drafting contínuo traduziu-se numa melhoria significativa da velocidade de corrida 

(4,2%) e num aumento significativo nos parâmetros O2, FC, VE, [La-], face ao drafting 

alternado. Os autores atribuem este aumento ao menor contributo anaeróbico do drafting 

contínuo que por sua vez possibilitou uma poupança de energia que terá permitido 

velocidades iniciais de corrida superiores. Verificou-se ainda que o drafting alternado 

provocou, durante o primeiro km de corrida, uma redução significativa na amplitude da 

passada e um aumento da frequência. Os autores sugerem que este efeito poderá dever-se 

às cadências mais elevadas (102±6,2 vs. 85±5) para o drafting alternado e continuo 

respectivamente. 

 

 Palmer et al. (1997) analisaram em laboratório, 6 ciclistas treinados, procurando 

perceber o efeito de 150 minutos de ciclismo efectuados ora com uma intensidade 

constante (58% PAM) ora com uma intensidade variável (58±12% PAM) num contra-

relógio (20km) de bicicleta subsequente. Os autores concluíram que a intensidade 

constante possibilitou uma redução significativa do tempo total do contra-relógio (6%) e 

valores médios de potência mais elevados (7,8%). 

Mais tarde, Palmer et al. (1999) estudaram o efeito de 140 minutos de ciclismo, 

em ciclistas, efectuados ora com uma intensidade constante (~70% O2máx.) ora com 

uma intensidade variável (40-85% O2máx.) num contra-relógio (20km) subsequente; 

avaliando os valores de [La-], oxidação da glucose plasmática, e degradação de 

glicogénio muscular através de biopsia. Apesar dos valores de O2máx., FCmáx., e PAM 

serem idênticos as [La-] tenderam a ser maiores na parte final do ciclismo variável. Foi 

igualmente observado um efeito de poupança do glicogénio nas fibras tipo I e uma maior 

oxidação de glucose plasmática durante o ciclismo variável. 

Liedl et al. (1999) analisaram em laboratório, 8 ciclistas e triatletas treinados, 

relativamente às diferenças entre: 60 minutos de ciclismo efectuados a uma intensidade 

constante (Pmédia) vs 60 minutos de ciclismo efectuados com uma intensidade variável 

(Pmédia ±5%) a cada 5 minutos. Os autores não encontraram diferenças ao nível dos 

valores médios de O2, FC e [La-]. 

Perrey et al. (2003) compararam, em laboratório, o efeito de 30 min. em 

cicloergómetro a uma intensidade máxima livre vs. protocolo incremental típico (120W + 

20W cada 2min. a 80 rpm até exaustão) nos parâmetros ventilatórios, metabólicos e 

percepção subjectiva de esforço em 12 triatletas treinados. Os autores não encontraram 
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diferenças entre o custo energético determinado pelos dois protocolos. A intensidade 

média escolhida no protocolo livre correspondeu a 88% O2máx. (234±11W) e a 

cadência a 99 r.p.m.. Os atletas ajustaram a intensidade do esforço ao longo dos 30 min, 

não havendo diferenças nos valores de potência, O2 e [La-].   

 

Ramsay et al. (2001 cits. por Bentley et al. 2002) verificaram que, durante um 

esforço de 60 min. em cicloergómetro, variações de intensidade [20-40%] da potência 

média, não tiveram efeito na performance de corrida subsequente (10km) 

comparativamente a 60min. a intensidade constante. Os autores referem que um 

protocolo envolvendo esforços supramaximais e submaximais poderá induzir alterações 

metabólicas e na performance num esforço submáximo de corrida subsequente. 

Suriano et al. (2007) investigaram, em laboratório, os efeitos de uma intensidade 

constante vs. variável, 30 min. a 90% do limiar láctico e 90±20% do limiar láctico (cada 

5min.) respectivamente, no tempo até à exaustão em tapete rolante a 85% da velocidade 

aeróbia máxima (VAM) correspondente a 16,7±0,7km.h-1, em 8 triatletas do sexo 

masculino. Não verificaram diferenças ao nível dos parâmetros metabólicos ( O2, VE, 

QR, FC) durante o ciclismo e corrida, valores médios de potência na bicicleta e custo de 

oxigénio na corrida. O tempo até à exaustão melhorou significativamente após a 

intensidade variável. Os autores explicaram este resultado pelos valores baixos de 

potência durante os últimos 5 min. do protocolo que terão possibilitado uma recuperação 

antes da transição. Uma das conclusões a retirar deste estudo é a de que uma diminuição 

da intensidade nos minutos finais do ciclismo, apesar de não provocar diferenças no 

custo de oxigénio da corrida, melhora o tempo até à exaustão para velocidades 

correspondentes a 85% da VAM. No entanto esta possibilidade contraria a tendência, 

verificada em competição, de um aumento súbito de velocidade durante o último 

quilómetro de ciclismo, para obter uma boa posição à entrada da área de transição para a 

corrida final (Millet & Vleck 2000). 

Bernard et al. (2007) estudaram, no terreno, os efeitos de: i) 20km a intensidade 

livre (~80% PAM); ii) 20km constantes (80% PAM); e 20km a uma intensidade variável 

[80% PAM ±15% (0-3;3-6km), ±5% (6-10;10-14km), -10% (14-17km) +10% (17-

20km)] nos 5km de corrida subsequente, em 10 triatletas masculinos treinados. Os 

últimos 3 km foram realizados com valores elevados de potência (92%PAM), para 

simular a tentativa verificada em competição, dos triatletas entrarem na área de transição 
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na melhor posição possível. Apesar dos parâmetros metabólicos ( O2máx., VE, FC, [La-

]) e a PSE serem similares, a performance na corrida foi significativamente melhor após a 

intensidade constante. A velocidade de corrida foi significativamente mais elevada 

durante o 1º km após o ciclismo a intensidade livre e constante. Os autores sugerem que 

alterações na actividade neuromuscular e fadiga muscular poderão estar na base da 

corrida mais lenta verificada após um ciclismo a intensidade variável. Neste estudo, 

apesar dos valores elevados de potência nos últimos 3km, estes foram sempre 

submáximos (92%PAM) o que poderá não corresponder às variações de potência 

registadas em competição (Hausswirth & Brisswalter 2008). 

Lepers et al. (2008) tentaram responder a esta questão avaliando, em laboratório, 

os efeitos de: i) 30 min. cicloergómetro de intensidade constante (75% da PAM; e ii) 30 

min. cicloergómetro de intensidade variável a cada 5 minutos (75%PAM ±15%, ±5%, e 

±10%) nos valores de contracção voluntária máxima dos extensores do joelho (Biodex) e 

activação voluntária máxima (EMG),  em 8 triatletas masculinos treinados. Os últimos 5 

min. foram, tal como no estudo anterior, realizados com valores elevados de potência 

(95%PAM) para simular as condições da competição. Apesar de uma diminuição dos 

valores nos parâmetros após as duas condições as diferenças registadas não foram 

significativas. Neste estudo, os últimos 5 minutos foram submáximos (95%PAM) o que 

poderá não corresponder às exigências próprias da competição (Hausswirth & 

Brisswalter 2008), pelo que os autores propõem que estes resultados sejam confirmados 

para variações de intensidade e durações de exercício maiores. 

Dando seguimento ao estudo anterior, Theurel & Lepers (2008) compararam em 

laboratório: os efeitos de: i) 33 min. cicloergómetro de intensidade constante (70% da 

PAM; e ii) 33 min. cicloergómetro de intensidade variável consistindo em picos de 

200%, 150% e 100%PAM durante 10, 15 e 20 segundos respectivamente, separados por 

períodos a 50% PAM; nos valores de contracção voluntária máxima dos extensores do 

joelho e activação voluntária máxima (EMG), em 10 ciclistas treinados. Os autores 

verificaram que após o protocolo variável, houve uma redução nos valores de contracção 

voluntária máxima dos extensores do joelho quadricípites e uma maior fadiga central 

face à potência constante. 

Recentemente, Suriano, et al. (2010) investigaram, em laboratório, os efeitos de 

uma intensidade constante vs. variável, 60 min. a 90% do limiar láctico e 90±20% do 

limiar láctico (cada 5min.) respectivamente, na economia de corrida (79%VAM) e 

padrão de depleção de glicogénio muscular nas fibra tipo I e II, em 9 triatletas do sexo 
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masculino. O ciclismo variável provocou maior depleção de glicogénio nas fibras tipo II 

ao passo que o ciclismo constante provou maior depleção nas fibras tipo I. Estas 

variações no padrão de depleção de glicogénio não estiveram relacionadas com a 

diminuição de economia de corrida, que foi semelhante nas duas condições de fadiga (-

11% e -13%) para a corrida pós constante e pós variável respectivamente. Os aumentos 

verificados no O2 não se correlacionaram com a depleção de glicogénio específica para 

as fibras I e II mas sim com a depleção total de glicogénio muscular. Durante o ciclismo 

constante, verificaram uma correlação negativa entre a % fibras tipo I e a depleção de 

glicogénio muscular nas fibras tipo II. O mesmo padrão não foi observado para o 

ciclismo variável o que sugere que os esforços de intensidade superior requerem o 

recrutamento de fibras tipo II independentemente da distribuição percentual de fibras 

musculares I e II em cada indivíduo. 

 

2.4 Preditores do rendimento em Triatlo 

 

Sleivert & Wenger (1993) analisaram a correlação entre os valores de O2máx e 

Limiar Ventilatório medidos em banco isocinético (natação), cicloergómetro e tapete 

rolante e valores de força (flexão extensão da perna) medidos com um dinamómetro 

isocinético, e a prestação num triatlo (1km + 30km + 9km), em 25 triatletas (18 homens ; 

7 mulheres). Na natação, a performance correlacionou-se com o O2máx. r= -0,48 e r= -

0,93 para os homens e mulheres respectivamente e com a resistência obtida no limiar 

ventilatório a nadar (r= -0,81) e a força absoluta das pernas (r=-0,77) apenas nas 

mulheres. No ciclismo não houve correlações significativas em ambos os sexos. Na 

corrida, houve uma correlação significativa (r=-0,88) com o O2máx. nas mulheres, e 

com a velocidade de corrida no limiar ventilatório r= - 0,88 e r= - 0,73 nas mulheres e 

homens respectivamente. O género e o nível de prestação podem influenciar a força das 

correlações. 

De Vito et al. (1995) estudaram os valores de O2máx e Limiar Ventilatório num 

teste progressivo, de corrida, e a prestação num Triatlo Olímpico oficial em 6 triatletas 

masculinos. O O2máx. e a % O2máx. a que ocorreu o Limiar Ventilatório revelaram 

ser bons preditores do rendimento no segmento de ciclismo e corrida em Triatlo. 
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Bunc et al. (1996) avaliaram os parâmetros fisiológicos dos 36 melhores triatletas 

jovens masculinos (n=23 e 17,7±2,2 anos) e femininos (n=13 e 17,1±1,4 anos) Checos, 

num teste progressivo máximo em tapete rolante (5%). A comparação com populações 

semelhantes de nadadores, ciclistas e corredores de meia distância aproximou os triatletas 

destes últimos. Os autores concluíram que o sucesso em triatlo a nível internacional está 

associado aos seguintes valores em rapazes e raparigas: O2máx maior que 65 e 60 

ml.kg-1.min-1 respectivamente; [Lamax] maior que 12 e 11 mmol.l-1 respectivamente, Vmáx 

maior que 18 e 16 km.h-1 respectivamente, velocidade de corrida no limiar anaeróbio 

maior que 15,0 e 13,0 km.h-1 respectivamente, % O2máx no limiar anaeróbio maior que 

82,5% em ambos os sexos, e um coeficiente de custo energético da corrida inferior a 3,75 

e 3,73 J.Kg-1.m-1 respectivamente. Os autores realçam o facto dos valores indicados 

serem condições necessária mas não suficiente para o sucesso na modalidade. 

Zhou et al. (1997) investigaram a associação entre variáveis fisiológicas, medidas 

durante testes máximos, em cicloergómetro e tapete rolante e o rendimento num triatlo 

(1km + 30km + 8km) em 10 triatletas de nível recreativo. Os resultados indicam que o 

O2máx. e o O2 no 2º Limiar Ventilatório determinados em cicloergómetro 

correlacionam-se significativamente com o tempo total e tempo do segmento de corrida 

do triatlo, r= -0,64 e r= -0,77, respectivamente. O O2máx. e o O2 no 2º Limiar 

Ventilatório determinados em tapete rolante correlacionam-se com o tempo de corrida 

quando expressos em ml.kg-1.min-1 (r= -0,73). Neste estudo, o Limiar Ventilatório 

expresso em % O2máx. em ambos os testes não se correlacionou com a performance. 

Miura et al. (1997) compararam os resultados de testes progressivos máximos em 

piscina (swimming flume), cicloergómetro e tapete rolante com a prestação num triatlo 

simulado a 60% O2máx. (30min. Natação + 75min. Cicloergómetro + 45min. tapete 

rolante) em 17 triatletas masculinos. Os autores verificaram a existência de uma relação 

inversa significativa entre os valores de O2máx em cada segmento e o tempo total do 

triatlo simulado. O tempo total está ainda correlacionado com a economia (% O2máx) 

durante a natação, ciclismo e corrida. 

Schabort et al. (2000) avaliaram os parâmetros fisiológicos de 10 triatletas Sul-

africanos de nível nacional (5 homens; 5 mulheres), em testes máximos e submáximos 

realizados em piscina, cicloergómetro e tapete rolante, 4 dias após competirem num 

Campeonato Nacional de Triatlo Olímpico. Os 5 preditores mais significativos da 

performance foram: [La-] em cicloergómetro submáximo a uma intensidade de 4W.kg-1 
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(r= 0,92) e potência máxima (r= 0,86); [La-] a uma velocidade de 15km.h-1 (r= 0,89); 

velocidade máxima em tapete rolante (r= 0,85); e O2máx. em cicloergómetro(r= 0,85). 

Van Schuylenbergh et al. (2004) analisaram alguns parâmetros fisiológicos em 10 

triatletas masculinos belgas de nível universitário duas semanas antes de realizarem um 

Triatlo Sprint. A velocidade de corrida e de nado a uma intensidade correspondente ao 

estado estacionário máximo da lactatémia (EEML) conjuntamente com a [La-] durante a 

corrida correspondente ao EEML revelaram ser o melhor conjunto de preditores e 

explicaram ~98% da variância do tempo total do triatlo. A velocidade de corrida no 

EEML foi o melhor preditor (r2=68%) da performance global. Nenhuma medida avaliada 

em cicloergómetro conseguiu predizer a performance final. 

Millet et al. (2002), estudaram o efeito de 40 semanas de treino (natação, ciclismo 

e corrida), em 4 triatletas de elite, ao nível da performance em cada segmento e em 

competições de triatlo. A relação entre treino e performance foi significativa ao nível da 

natação e corrida apoiando o princípio da especificidade da carga de treino nestes 

segmentos. Foi também verificado um efeito positivo do treino de ciclismo na 

performance de corrida, não existente para a natação.  

 

Os principais estudos de revisão (O´Toole & Douglas 1995; Hausswirth & 

Lehénaff 2001, Bentley et al. 2002) sobre esta matéria revelam que performance em 

Triatlo está relacionada com valores elevados de O2máx, economia do movimento 

( O2submáximo) nos 3 segmentos, e com a fracção de utilização da capacidade máxima 

(% O2máx.). Sleivert & Rowlands (1996) acrescentam que o triatleta de sucesso é 

aquele que consegue suportar cargas elevadas ao nível ou abaixo do Limiar Anaeróbio e 

que apresenta, uma capacidade de exercitação a uma dada % O2máx. inferior, para uma 

dada carga submáxima. 
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2.5 Economia de Corrida no final de um Triatlo 

 

A Economia de corrida pode ser definida como o custo de oxigénio (ml.min.kg-1) 

para uma dada velocidade de corrida e é normalmente expressa pelo custo de oxigénio 

para percorrer a distância de 1km (ml.kg.km-1) (Millet et al. 2009).  

Hausswirth et al. (1996) constataram um decréscimo na economia de corrida, em 

sete triatletas e duatletas, no final de um triatlo simulado (30 min. de natação em piscina 

olímpica + 60min. de ciclismo em pista coberta + 45min de corrida em pista exterior de 

tartan). Na corrida do triatlo, para a mesma intensidade, os triatletas registaram valores 

significativamente superiores de O2 (ml/min-1/kg-1), FC durante os primeiros 5 minutos, 

perda de peso, concentração plasmática de ácidos gordos livres, redução do volume 

plasmático. Neste estudo a amplitude da passada não sofreu alterações. 

Guezennec et al. (1996) constataram uma diminuição significativa na economia 

de corrida, no final de um triatlo olímpico simulado no exterior, em 11 triatletas 

masculinos treinados. Verificaram também aumentos significativos ao nível do O2, VE, 

FC, perda de massa corporal, perda de volume plasmático e concentração plasmática de 

ácidos gordos livres face à corrida isolada. 

Hausswirth et al. (1997) constataram aumentos no O2 e na VE 

significativamente superiores aos valores obtidos na corrida isolada, a 75%VAM, em 7 

triatletas bem treinados após (30 min. de natação em piscina olímpica + 60min. de 

ciclismo em pista coberta + 45min de corrida tapete rolante). Verificaram ainda que na 

corrida pós ciclismo os mesmos apresentaram uma maior inclinação do tronco à frente e 

sofreram uma diminuição significativa (-7%) na amplitude da passada durante os 

primeiros 5 minutos. A amplitude da passada tendeu a aumentar do inicio ao fim da 

corrida (1,28m vs 1,35m). Os autores explicaram que o aumento do custo energético da 

corrida em triatlo, deve-se em parte, à maior inclinação do tronco e/ou diminuição da 

amplitude da passada.  

Hausswirth et al. (2000) recorrendo ao mesmo desenho experimental descrito 

acima analisou desta vez o sinal electromiográfico do múculos vastus lateralis durante a 

corrida final de um triatlo (75%VAM em tapete rolante) em 7 triatletas treinados. Os 

autores constataram uma diminuição significativa na economia da corrida em triatlo face 
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à corrida isolada (220,9±16,7 ml.min.km-1 vs 204,4±15,3 ml.min.km-1), aumentos 

significativos na frequência cardíaca (+10%), não verificaram relação entre a diminuição 

da economia de corrida e a activação muscular do vastus lateralis. 

Billat et al. (1998) referm que a componente lenta de O2 ( O2cl) é a diferença 

de O2 entre o último minuto e o minuto 3. Estudaram 10 triatletas bem treinados a 

90%VAM e 90%PAM. A O2cl foi significativamente maior no ciclismo face à corrida. 

Os tempos até à exaustão, em ambos os modos de exercício, não se correlacionam com a 

componente lenta de O2. O tempo limite de corrida correlacionou-se com a acumulação 

de lactato não se verificando o mesmo para o ciclismo.  

Jones & McConnell (1999) estudaram 8 indivíduos saudáveis. A O2cl também 

existe na corrida mas é menor do que a verificada no ciclismo à mesma intensidade 

relativa (lactatemia). Este resultado sugere que o regime de contracção muscular e 

possíveis diferenças no recrutamento de unidades motoras pode ser um importante factor 

na manifestação da O2cl já anteriormente sugerido (Billat et al. 1998; Whipp 1994; 

Barstow et al. 1996). 

Borrani et al. (2001) estudaram a actividade electromiográfica (Frequência média 

– para analisar a cinética da frequência de descarga de unidades motoras) dos músculos 

(vastus lateralis, soleus, e gastrocnemius) em 13 corredores bem treinados a 95%VAM. 

Os resultados sugerem uma relação entre o progressivo recrutamento de fibras rápidas e o 

inicio da O2cl na corrida a 95%VAM. 

Candau et al. (1998) compararam, a corrida sem fadiga e pós fadiga, em 15 

triatletas ao nível do custo energético (CE) e custo mecânico da corrida à velocidade dos 

3000m até à exaustão. O custo mecânico foi quantificado durante o primeiro e último 

minuto de corrida através dos deslocamentos do centro de massa utilizando um braço 

cinemático. O aumento do CE verificado na corrida pós fadiga foi parcialmente 

explicado pelo aumento (25%) de consumo de O2 nos músculos respiratórios; pelo 

aumento no trabalho mecânico externo; e diminuição da frequência de passada devido a 

um menor stiffness dos músculos extensores da perna. 

Avogrado et al. (2003) analisaram uma corrida até à exaustão a 90%VAM, sem 

fadiga (minuto 3) e com fadiga (ultimo minuto até exaustão), em 10 triatletas e 

corredores. A componente lenta foi de 179±93 (ml.min-1), a VE aumentou 21±9%, o 

O2 dos músculos respiratórios aumentou 21±9% o que representou 41±27% do 

aumento total de O2; o trabalho mecânica interno manteve-se constante (forças de 
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reacção do solo) apesar do aumento do O2; a análise electromiográfica (biceps femoris, 

vastus lateralis, tibialis anterior, e gastrocnemius medialis) não mostrou alterações. 

 

Saunders et al. (2004) referem como factores que influenciam positivamente a 

Economia de Corrida a VE (mais baixa), Temperatura Corporal (moderadamente 

elevada), metabolismo muscular, tipo de fibra muscular, composição corporal com baixa 

% massa gorda e ectomorfismo-mesomorfismo, boa técnica de corrida, maior stifness 

muscular e capacidade de armazenar e reutilizar a energia potencial elástica.  
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3. Síntese da Revisão de Literatura 

 

A transição ciclismo-corrida acarreta adaptações cardiovasculares, 

hemodinâmicas e termais não experimentadas quando estes segmentos são realizados de 

forma isolada (Kreider et al. 1986), diminuição do tempo até à exaustão (Mayers et al. 

1986), aumentos significativos no O2, VE, FV e FC (Hue et al. 1998), menor economia 

de corrida (Guezennec et al. 1996; Hausswirth et al. 1996) mais acentuada nos triatletas 

de nível inferior (Miura et al. 1999) uma melhor regulação do stifness muscular dos 

triatletas de elite relativamente aos triatletas de nível médio (Millet et al. 2000), uma 

menor eficiência ventilatória e diminuição da capacidade de difusão do monóxido de 

carbono nos sub-elite (Hue et al. 2000) os triatletas seniores elite distinguem-se dos 

juniores por valores mais elevados de potência máxima no ciclismo, por um menor 

aumento no custo energético da corrida nas mulheres e por um maior limiar ventilatório 

(% O2máx.) nos homens (Millet & Bentley 2004).  

 

Parece não haver dúvidas de que o triatlo, pelas suas características específicas, 

isto é, pela combinação de habilidades e exigências metabólicas, constitui-se como uma 

exigência fisiológica única. A performance em Triatlo está relacionada com valores 

elevados de O2máx, economia do movimento ( O2submáximo) e fracção de utilização 

(% O2máx.) nos segmentos de natação, ciclismo e corrida (O´Toole & Douglas 1995; 

Sleivert & Rowlands 1996; Hausswirth & Lehénaff 2001). 

 

A transição ciclismo-corrida provoca um atraso na flexão do joelho, redução do 

tempo de apoio, de voo, amplitude da passada, e da propulsão máxima (Quigley & 

Richards 1996) diminuição da amplitude da passada nos primeiros minutos aumentando 

de seguida; a frequência de passada aumenta inicialmente e posteriormente diminuiu 

(Gottschall & Palmer 2000), aumento no custo mecânico durante o primeiro minuto de 

corrida para os triatletas de nível médio o sugere a maior adaptação à transição dos 

triatletas de elite (Millet et al. 2001), os mesmos mostraram uma tendência para um 

decréscimo no custo mecânico e no deslocamento vertical do centro de massa na fase de 
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travagem, resultado que os autores atribuíram a uma melhor regulação do stifness 

muscular destes relativamente aos triatletas de nível médio (Millet et al. 2000).   

 

O drafting continuo atrás de um ciclista permite uma redução significativa nos 

parâmetros O2 (-16,5%), FC (-11,4%), VE (-10,6%), [La-] (-44%) durante o ciclismo, o 

que se traduz numa melhoria significativa da velocidade de corrida (4,2%) e num 

aumento significativo nos parâmetros O2, FC, VE, [La-] durante a corrida (Hausswirth 

et al. 2001). Após a introdução do drafting os segmentos de natação e corrida ganharam 

uma importância acrescida no resultado final da competição (Vleck et al. 2006; Millet et 

al. 2002). 

 

Num esforço de 30min. a uma intensidade constante os triatletas treinados optam 

por uma cadência próxima da CEO (Brisswalter et al. 2000),  a CL aproxima-se da CEO 

após 2 horas de ciclismo a uma intensidade constante (Argentin et al. 2006), as mudanças 

de cadência em triatletas treinados poderão ter um efeito negligenciável na performance 

da corrida (Lepers et al. 2001a), estes adaptam-se facilmente às mudanças de cadência 

permitidas pelos rácios de mudanças utilizados habitualmente na prática (Lepers et al. 

2001b) após uma cadência rápida os tempos aos 3200m foram em média 1 minuto 

menores do que após a cadência lenta, a frequência da passada após a cadência rápida foi 

significativamente maior do que nas cadências lenta e livre enquanto na amplitude não se 

registaram diferenças (Gottschall & Palmer 2002), as cadências mais elevadas CL e 

CMO contribuem para um aumento do custo energético durante o ciclismo e para o 

aparecimento de uma componente lenta do O2 durante a corrida subsequente 

(Vercruyssen et al. 2002) a escolha das 60 r.p.m. parece estar associada à utilização de 

uma maior fracção de O2máx. na corrida subsequente comparativamente a cadências 

mais elevadas (Bernard et al. 2003). 

 

O ciclismo a intensidade constante possibilita uma redução significativa (6%) do 

tempo total de um contra-relógio subsequente e valores médios de potência mais 

elevados (7,8%) (Palmer et al. 1997) as [La-] tenderam a ser maiores na parte final do 

ciclismo variável, observa-se um efeito de poupança do glicogénio nas fibras tipo I e uma 

maior oxidação de glucose plasmática durante o ciclismo variável (Palmer et al. 1999), 

uma diminuição da intensidade nos 5 minutos finais do ciclismo, apesar de não provocar 
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diferenças na economia de corrida, melhora o tempo até à exaustão para velocidades 

correspondentes a 85% da VAM (Suriano et al. 2007), apesar dos parâmetros 

metabólicos ( O2máx., VE, FC, [La-]) e a PSE serem similares, a performance na corrida 

é significativamente melhor após a intensidade constante (Bernard et al. 2007); variações 

de ±15%, ±5%, e ±10% de 75%PAM, com os últimos 5 minutos submáximos 

(95%PAM) não provocaram alterações significativas nos valores de contracção 

voluntária máxima dos extensores do joelho e activação voluntária máxima face ao 

ciclismo constante (75% da PAM) em triatletas (Lepers et al. 2008); o ciclismo altamente 

variável envolvendo esforços supramáximos e submáximos provocaram uma redução nos 

valores de contracção voluntária máxima dos extensores do joelho e uma maior fadiga 

central face à potência constante (70% da PAM) em ciclistas treinados (Theurel & Lepers 

2008). 
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4. Objectivos 

4.1 Objectivo Geral 

Pretende-se conhecer a influência do ciclismo na corrida em triatletas, descrever e 

comparar: os efeitos do ciclismo a uma intensidade variável vs. constante, na corrida 

subsequente. 

 

4.2 Objectivos Específicos 

 Verificar e comparar a existência de diferenças na economia de corrida e tempo 

até à exaustão entre duas condições diferentes de fadiga previa em cicloergómetro: i) 28 

min. a intensidade constante submáxima em que os últimos 2 minutos são realizados a 

uma intensidade máxima; ii) 28 min. a intensidade variável submáxima em que os 

últimos 2 minutos são realizados a uma intensidade máxima. 

 Analisar as possíveis diferenças no tempo total suportado ao nível da Potência 

Aeróbia Máxima em cicloergómetro após um esforço de intensidade constante vs. 

variável. 

 

5. Metodologia 

5.1 Hipóteses 

 

De acordo com os objectivos enunciados e face à revisão de literatura efectuada 

apresenta-mos de seguida as hipóteses do nosso estudo. 

 

Em virtude dos resultados verificados em populações de triatletas mais velhos 

espera-se que os seus colegas mais novos (idade: 19,8±1 anos), com menos anos de 

treino e menor número de competições sofram alterações nos parâmetros ventilatórios na 

transição ciclismo-corrida. Por outro lado, de acordo com Suriano et al. (2007) sabemos 

que uma intensidade submáxima nos 5 minutos finais do ciclismo a uma intensidade 

variável, apesar de não provocar diferenças no custo de oxigénio da corrida, melhora o 
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tempo até à exaustão para velocidades correspondentes a 85%VAM. Tanto quanto nos é 

possível saber, a partir da revisão realizada, a economia de corrida e tempo até à exaustão 

após um segmento de ciclismo em que os últimos minutos são efectuados a uma 

intensidade máxima não foram ainda estudados. Ainda assim, será expectável que uma 

carga máxima tenha uma influência negativa nos parâmetros ventilatórios da corrida. 

 

Hipótese 1 - Os triatletas juniores experimentam alterações nos vários parâmetros 

fisiológicos entre os quais uma diminuição na economia de corrida. 

 

Com base nos resultados obtidos por Bernard et al. (2007) formulamos a segunda 

hipótese:  

 

Hipótese 2 – A opção pela potência constante, face à potência variável, melhora 

significativamente a performance de corrida subsequente verificando-se uma maior 

economia de corrida e um aumento do tempo até à exaustão.  

 

 Não temos conhecimento de nenhum estudo que tenha investigado o tempo total 

ao nível da PAM após um segmento de ciclismo constante vs. variável. No entanto, sabe-

se que o ciclismo a intensidade constante possibilita uma redução significativa (6%) do 

tempo total de um contra-relógio subsequente e valores médios de potência (W) mais 

elevados (7,8%) (Palmer et al. 1997) e que as [La-] tenderam a ser maiores na parte final 

do ciclismo variável (Palmer et al. 1999). Desta forma podemos formular a hipótese de 

que o tempo total ao nível da PAM é superior após o protocolo constante vs. variável. 

 

Hipótese 3 – A duração de um esforço máximo (100%PAM) após o ciclismo constante é 

superior face à opção pelo ciclismo variável. 
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5.2 Variáveis 

5.2.1 Variáveis independentes 

As variáveis independentes são:  

i) Protocolo de Ciclismo Constante 

ii) Protocolo de Ciclismo Variável 

 

5.2.2 Variáveis dependentes 

As variáveis dependentes são: 

i) Consumo de oxigénio ( O2) 

ii) Ventilação (VE) 

iii) Equivalente ventilatório de oxigénio (VE/VO2) 

iv) Frequência ventilatória (FV) 

v) Quociente respiratório (QR)  

vi) Frequência cardíaca (FC) 

vii) Tempo total suportando ao nível da PAM no último período do ciclismo 

viii) EC – Economia de corrida subsequente/Custo energético da corrida 

ix) Tempo até à exaustão na corrida subsequente  

 

5.2.3 Variáveis a controlar 

Algumas das variáveis a controlar são: 

i) Potência dos protocolos de ciclismo 

ii) cadência 

iii) Inexistência de lesões que afectem a performance de ciclismo-corrida 

iv) dia da semana e hora dos testes  

v) temperatura, humidade e pressão atmosférica do local de realização dos testes - 

LORD 

vi) alimentos e líquidos ingeridos nas 2 horas antecedentes aos testes 

vii) quantidade e tipo de líquido ingerido no final do ciclismo 

viii) volume de treino de ciclismo e corrida realizado pelo atleta 

ix) período do macrociclo de treino 
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x) anos de treino 

xi) não realização de esforços máximos nas 48 horas anteriores ao estudo 

xii) fixar o tempo que decorre entre o final do ciclismo e início da corrida 

xiii) comprimento do crank 

xiv) Altura do selim 

xv) Recuo do selim 

xvi) Altura do guiador 

xvii) Recuo do guiador. 

 

5.3 Desenho Experimental 

Antes da realização dos 2 protocolos experimentais cada indivíduo realiza três 

sessões: determinação da potência aeróbia máxima (PAM) através de protocolo 

incremental máximo em cicloergómetro; determinação da velocidade aeróbia máxima 

(VAM) através de protocolo incremental máximo em tapete rolante; determinação da 

Economia de Corrida isolada em tapete rolante. Cada indivíduo realizará um total de 5 

idas ao laboratório. 

 

5.3.1 Determinação da Potência Aeróbia Máxima 

Para a determinação do O2máx. e da potência que lhe está associada (PAM) o 

sujeito é avaliado num cicloergómetro com travão electromagnético SRM (Schoberer 

Rad Messtechnick, Fuchsend, Germany). Este cicloergómetro permite ajustar várias 

medidas ao atleta tais como: comprimento do crank, altura do selim, avanço do selim, 

altura do guiador e avanço do guiador. Todas as medidas foram registadas para posterior 

reprodução em cada teste. Após 5 minutos de aquecimento a 80 watts, a potência passa a 

100 watts, aumentando 30 watts cada minuto até à exaustão ou a incapacidade de manter 

uma cadência 10 rpm inferior à habitual. O valor de PAM corresponde à mínima potência 

que permitiu atingir o O2máx. (Billat & Koralsztein 1996).  

 

5.3.2 Determinação da Velocidade Aeróbia Máxima 

Para a determinação do O2máx. e da velocidade que lhe está associada (VAM) 

será utlizado o protocolo seguinte: após 3 minutos a andar a 5km.h-1, o teste tem início a 
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8km/h-1 com 2% inclinação, aumentando 1km/h-1 até à exaustão. A VAM corresponderá 

à mínima velocidade que permitiu atingir o O2máx. (Billat & Koralsztein 1996). 

 

5.3.3 Determinação da Economia de Corrida 

Para a determinação do custo de oxigénio da corrida isolada (ECisolada) os 

indivíduos correm 6 minutos a uma intensidade correspondente a 85% da sua VAM com 

2% de inclinação. O valor de Economia de Corrida considerado corresponde ao valor 

médio de consumo de oxigénio durante o último minuto de corrida (em ml.min-kg-1; e 

ml.kg.km-1). 

Para a determinação da Economia de corrida, isto é, do custo de oxigénio da 

corrida pós ciclismo constante (ECconst) e pós ciclismo variável (ECvariav), foi considerado 

o valor médio de consumo de oxigénio (em ml.min-kg-1; ml.min.km-1) durante o último 

minuto de corrida, recorremos à fórmula: 

 

EC (ml. min.km-1) = x 60 

 

anteriormente utilizada por Hausswirth et al. (2000) em que 0,083 (em ml.kg.s-1) é o 

valor de consumo de oxigénio, correspondente ao valor da ordenada na origem, na 

relação Velocidade- O2 em adultos jovens do sexo masculino (Medbo et al. 1988). 

 

Para o calculo do efeito do ciclismo na economia de corrida seguinte, isto é, da 

∆EC ou variação custo de oxigénio da corrida entre a corrida isolada e corridas pós 

constante e variável, recorremos às fórmulas: 

  

∆EC = (ECconst - ECisolada)/ ECisolada 

∆EC = (ECvariav - ECisolada)/ ECisolada 

 

anteriormente utilizada por Millet & Bentley (2004) em que (ECconst) e (ECvariav) 

correspondem, ao valor de consumo de oxigénio (ml.min-kg-1; ml.min.km-1), durante o 

último minuto da corrida pós-ciclismo constante e pós ciclismo variável, 

respectivamente; e (ECisolada) corresponde ao custo de oxigénio da corrida isolada. 
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5.3.4 Desenho experimental do Ciclismo-Corrida 

 

Os testes de ciclismo-corrida foram realizados no período competitivo do 

macrociclo, durante um período de três semanas, no mesmo dia da semana para evitar 

influências do treino e à mesma hora do dia (±1h) para minimizar os efeitos do ritmo 

circadiano nas respostas fisiológicas. Foi pedido aos atletas e treinadores para seguirem o 

seu regime normal de treino mas não realizarem esforços máximos, nem ingerirem 

bebidas ou alimentos com cafeína, nas 48 horas antecedentes aos testes.  

Recorreu-se ao desenho experimental que apresentamos no quadro 2.  

 

Quadro 2 – Desenho experimental dos 2 protocolos ciclismo-corrida 

PROTOCOLO CICLISMO TRANSIÇÃO CORRIDA 

30 minutos 
0:00-
3:30 

3:30-
7:00 

7:00-
10:30 

10:30-
14:00 

14:00-
17:30 

17:30-
21:00 

21:00-
24:30 

24:30-
28:00 

28:00-
30:00m 40 seg. < 20min. 

Constante  70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 100% 40 seg. 85% 

Variável  85% 55% 75% 65% 80% 60% 85% 55% 100% 40 seg. 85% 

Variação  (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) - - 

Variação % 15% 15% 5% 5% 10% 10% 15% 15% - - - 

 

 No quadro 2 podemos observar a potência (em % PAM) e respectivo período 

temporal nos protocolos constante e variável. A opção pelos 30 minutos de duração vem 

no seguimento de outros estudos (Suriano et al.2007; Bernard et al. 2007; Lepers et al. 

2008) e vai de encontro à duração do segmento de ciclismo na distância sprint em Triatlo 

tanto em provas nacionais como internacionais. 

 

 Ambos os protocolos exigiram uma potência média semelhante nos primeiros 28 

minutos, ~70%PAM, isto é, 248±31W para o ciclismo constante e 244±26W para o 

ciclismo variável (p=0,126). Durante o ciclismo os sujeitos escolheram livremente a sua 

cadência preferida que variou entre 83±8 rpm para o constante e 86±5 rpm para o 

variável (p=0,149). 

 

Os primeiros três minutos e meio do protocolo variável são realizados com 

valores elevados de potência, 85%PAM, para simular o comportamento dos atletas em 

competição. Da mesma forma, nos últimos dois minutos os testados têm de pedalar a 

100%PAM, ou até atingirem a exaustão, tanto no protocolo constante como no variável, 
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de forma a simularem o aumento de potência verificado no final do segmento de ciclismo 

(Millet & Vleck 2000; Vleck et al. 2006). 

 

Após o ciclismo foi fixado um tempo de transição de 40 segundos (Bernard et al. 

2007), durante os quais o sujeito realiza as tarefas típicas da passagem do ciclismo para a 

corrida, isto é, descalçar os sapatos de ciclismo, desmontar, correr até aos sapatos de 

corrida, calçar os sapatos de corrida, beber água caso deseje, correr até ao tapete rolante e 

iniciar a corrida.  

O tapete rolante é previamente colocado à intensidade escolhida (85%VAM com 

2% inclinação). Os sujeitos começam a correr agarrados às barras laterais do tapete 

rolante até que a sua frequência de passada iguale a velocidade do tapete. O tempo até à 

exaustão a 85%VAM (TCorrida 85%VAM) inicia-se assim que o indivíduo larga as barras 

e termina quando os seus pés deixam o tapete rolante e recoloca as mãos nas mesmas. 

 

 

5.3.5 Protocolo Ciclismo-Constante  

 

No protocolo constante a potência no cicloergómetro é constante e corresponde a 

70% da PAM. Após o minuto 28 o sujeito terá de pedalar a uma potência máxima 

correspondente à PAM até à incapacidade ou até atingir o minuto 30. O estudo dos 

efeitos de um esforço máximo vai de encontro ao sugerido por vários autores (Millet & 

Vleck 2000; Bentley et al. 2002; Millet et al. 2003). Foi colocada uma ventoinha em 

frente à bicicleta para diminuir o aquecimento dos sujeitos durante o ciclismo. 

  

5.3.6 Protocolo Ciclismo-Variável 

No protocolo variável a potência varia em períodos de 3:30 minutos em +15%,-

15%,+5%,-5%,+10%,-10% e  +15%,-15% de 70%PAM.  

Liedl et al. (1999), referem que, após potências variáveis, é expectável um maior 

stress fisiológico. Este deve-se à natureza exponencial da acumulação de lactato acima do 

limiar láctico e da resposta não linear do consumo de oxigénio após uma redução da 

potência. Os autores alertam assim para a possibilidade dos períodos de menor potência 

não compensarem o deficit de oxigénio do período de maior potência. Neste sentido, 
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constatamos, em laboratório, a dificuldade de alguns dos sujeitos do nosso estudo em 

correr um período de tempo razoável após ciclismos variáveis com períodos de 5 

minutos.  

Após o minuto 28 o sujeito terá de pedalar a uma potência máxima correspondente 

à PAM até à incapacidade ou até atingir o minuto 30. Foi colocada uma ventoinha em 

frente à bicicleta para diminuir o aquecimento dos sujeitos durante o ciclismo. 

 

5.3.7 Corrida Pós Ciclismo 

 

Após cada protocolo de ciclismo os sujeitos realizam uma corrida em tapete rolante 

até à exaustão a 85%VAM (2%). A intensidade escolhida deverá induzir à fadiga em 

menos de 20 minutos (Vercruysen et al. 2005; Suriano et al. 2007). Será ainda analisada 

a economia de corrida tal como sugerido por Millet & Vleck (2000), Millet & Bentley 

(2004). Foi colocada uma ventoinha em frente ao tapete rolante para diminuir o 

aquecimento dos sujeitos durante a corrida. 

 

5.4 Amostra 

 

A nossa amostra foi constituída por 9 triatletas masculinos (idade: 19,8±1 anos; 

altura: 176,4±6,5 cm; massa corporal: 65,1±6kg; O2max Corrida= 70,4±3,1 ml x kg-1 x 

min-1; O2max Ciclismo= 71,7±5,3 ml x kg-1 x min-1), que treinam e competem na 

distância olímpica há pelo menos quatro épocas. 

 

5.5 Instrumentos e Materiais 

 

O estudo será realizado em condições ambientais controladas, no laboratório de 

optimização do rendimento desportivo (LORD) da Faculdade de Motricidade Humana. 

 Os sujeitos são avaliados num cicloergómetro com travão electromagnético SRM 

(Schoberer Rad Messtechnick, Fuchsend, Germany) que permite o ajuste horizontal e 

vertical do selim e guiador e permite ainda que cada atleta utilize os seus pedais e sapatos 

de ciclismo. Permite ainda a visualização da potência realizada e recolha dos dados com 
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uma sensibilidade de (±1W) a cada 0,5 segundos. Antes de cada teste o travão é 

calibrado.  

Para a recolha dos dados ventilatórios e cardíacos, recorremos ao analisador de 

gases portátil (Cosmed K4 b2, Rome, Italy) e a um cardio-frequencimetro Polar (S710i, 

Polar Elctro, Kempelo, Finland). respectivamente. A corrida foi efectuada num tapete 

rolante (HP Cosmos Pulsar). 

 

5.6 Procedimentos Estatísticos 

A análise dos dados recolhidos será feita com recurso a software específico para o 

efeito: SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 17.0).  

Para a caracterização da amostra e das variáveis analisadas será utilizada a 

estatística descritiva através das medidas: média e desvio padrão. 

 

Para analisar os efeitos da intensidade x tempo nas 2 condições de execução do 

ciclismo será, utilizada a estatística omparativa prevendo-se o recurso ao Teste t de 

Student para amostras emparelhadas usando o O2,VE, VE/VO2, FC, FV, QR, Cadência 

e Potência como variáveis dependentes. 

 

Para análise das diferenças na performance de corrida (economia de corrida e 

tempo até à exaustão) e ainda do tempo total suportado ao nível da PAM no último 

período do ciclismo após o protocolo constante vs. variável recorreremos ao Teste t de 

Student. 

Para todas as variáveis estudadas, foi utilizada a estatística paramétrica uma vez 

que as mesmas apresentaram uma distribuição normal. 

 

Para todos os procedimentos estatísticos será utilizado um p<0,05. 

 

5.7 Limitações do Estudo 

Este é um estudo transversal e experimental com controlo de terceiras variáveis e 

manipulação das variáveis independentes. Pela natureza dessas mesmas variáveis e 

respectiva necessidade de controlo, objectivos delineados, hipóteses formuladas, 
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facilidades materiais, logísticas e operacionais; opta-se pela realização do estudo em 

ambiente laboratorial. 

Apesar de uma menor validade ecológica face aos estudos de terreno ganha-se na 

possibilidade de controlo das variáveis dependentes e replicação pela comunidade 

científica. 

Os resultados obtidos não pretendem ser generalizados para a população estudada 

mas sim dar resposta às questões nele levantadas e contribuir para o avanço nesta área 

específica do conhecimento. 
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6. Apresentação e discussão dos resultados 

6.1 Caracterização Amostral 

No quadro 3 apresenta-se a caracterização biofísica, volume médio semanal em 

natação, ciclismo e corrida, e historial na modalidade para cada indivíduo.  

Quadro 3. Médias e desvios padrão para a Idade, Altura, Peso, , volume médio semanal de natação, 
ciclismo e corrida, épocas de treino e modalidade anterior para cada um dos 9 sujeitos (Ss). 

  Idade Altura  Peso  Natação  Ciclismo Corrida  Épocas Modalidade  
  (anos) (cm) (kg) (km/semana) (km/semana) (km/semana) (anos) Anterior 

S1 20 177 66 28 210 65 5 Natação 
S2 20 166 58 26 190 60 4 Triatlo 
S3 21 180 67 25 200 55 6 Triatlo 
S4 19 180 72 28 210 65 6 Triatlo 
S5 20 185 72 28 210 65 6 Triatlo 
S6 20 182 70 28 210 65 6 Triatlo 
S7 21 173 62 28 210 65 6 Triatlo 
S8 18 178 64 26 190 60 4 Natação 
S9 19 167 55 26 190 60 4 Futebol 

 19,8 176,4 65,1 27 202 62 5,2  
 0,97 6,5 6,0 1,2 9,7 3,6 0,97   

         

 

Os triatletas estudados vivem e treinam na mesma área geográfica competindo com 

regularidade a nível nacional, por 6 clubes diferentes, há pelo menos quatro épocas. 

Todos treinam e competem orientando o seu treino para a distância olímpica. Dos nove 

indivíduos, seis tiveram como primeira modalidade federada o Triatlo, dois a Natação e 

um o Futebol. A amostra é constituída por 9 triatletas sub-23 com uma média de idades 

baixa (19,8±1) comparativamente à maioria dos estudos que se debruçaram sobre esta 

temática e aos quais tivemos acesso.  

Os valores relativamente à altura e peso são semelhantes aos reportados em estudos 

prévios para triatletas de elite mais velhos (Sleivert & Rowlands 1996; Hue et al. 2000a; 

Hue et al. 2000b; Millet et al. 2000) e triatletas da mesma idade (Bunc et al. 1996; Millet 

& Bentley 2004). 

 Relativamente ao volume médio semanal, os valores aproximam-se dos 

reportados noutros estudos (Hue et al. 2000a; Hue et al. 2000b; Bernard et al. 2003; 

Vercruyssen et al. 2005) relativamente ao ciclismo e corrida. Por outro lado, na natação 

os nossos sujeitos realizam um volume médio superior (27±1,2 km). Este volume poderá 

reflectir a crescente importância do segmento de natação para o resultado final em triatlo, 

em função da permissão do drafting durante o ciclismo. 
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No quadro 4 apresenta-se os resultados dos testes laboratoriais máximos de 

corrida e ciclismo de cada um dos testados. 

Quadro 4. Médias e desvios padrão para consumo máximo de oxigénio na corrida ( O2max Cor), 
velocidade aeróbia máxima na corrida (VAM), consumo máximo de oxigénio no ciclismo ( O2max 
Cic), potência aeróbia máxima no ciclismo (PAM) em watts e em w.kg-1 para cada um dos 9 sujeitos 
(Ss) durante o período do estudo. 

  Corrida   Ciclismo 

 O2max Cor VAM  O2max Cic PAM PAM 
 (ml.min.kg-1) (km.h-1)  (ml.min.kg-1) (W) (W.kg-1) 

S1 68,4 18  75,6 400 6,1 
S2 67,3 18  66,8 280 5,0 
S3 72,9 18  76,8 370 5,5 
S4 69,3 18  64,6 340 5,0 
S5 74,6 19  71,3 400 5,6 
S6 74,4 19  66,8 340 5,0 
S7 71,5 20  75,2 400 6,5 
S8 65,7 17  68,9 310 5,0 
S9 69,3 19  79,8 310 5,6 

 70,4 18,4  71,7 350 5,5 
  3,1 0,9   5,3 45 0,5 

 

 Os valores de O2máx. no ciclismo e corrida são semelhantes (p=0,501). Este 

resultado corresponde ao verificado na maioria dos estudos (Sleivert & Wenger 1993; 

Miura et al. 1997; Zhou et al. 1997; Hue et al. 2000) na população de triatletas. 

 Resumindo, de acordo com a informação presente nos quadros 3 e 4, os 

indivíduos que participaram neste estudo apresentam um passado de treino na 

modalidade semelhante bem como valores máximos semelhantes. 

 

 Relativamente à corrida, os valores de O2max, indicados para a obtenção de 

sucesso internacional em triatletas desta faixa etária são de ~65 (ml.min.kg-1) (Bunc et al. 

1996). Neste parâmetro, os nossos atletas (70,4±3,1) superam ligeiramente os triatletas de 

elite da mesma idade.  

 No ciclismo, os valores de O2max (ml.min.kg-1) são superiores aos de Hue et al. 

(1998) e aos dos triatletas designados como sub-elite (Sleivert & Rowlands 1996) mas 

ligeiramente inferiores aos verificados em triatletas juniores de elite (Millet & Bentley 

2004). Os valores de PAM (W.kg-1) são semelhantes aos registados em triatletas seniores 

(Millet et al. 2003) e juniores de elite (Millet & Bentley 2004). 
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6.2 Análise do Ciclismo 

 

No quadro 5, apresentam-se os valores cardio-respiratórios relativos ao ciclismo 

constante e variável, obtidos durante os quatro períodos analisados. 

Quadro 5. Médias e desvios padrão para a frequência ventilatória (FV). ventilação (VE), equivalente 
ventilatório de O2 (VE/VO2), quociente respiratório (QR), consumo de oxigénio ( O2), frequência 
cardíaca (FC), Cadência (rpm) e Potência(w) durante os dois protocolos de ciclismo. 

Ciclismo   FV  VE  VE/VO2 QR  O2  FC  Cadência  Potência 
  Período (1/min-1) (l/min-1)     (ml.min.kg-1)  (1/min-1) (rpm) (w) 

Constante 2:30-4:30 33,9���� 87,9����� 24,4���� 1,08����� 53,9���� 146��� 84�	 244��
 

� 23:30-25:30 40,5±6,1 * 95,1±12,7 * 26,7�
���� 1,09����� 54,2±5,0 158±14* 85�10* 241±30 

� 28-30min. 48,5±6,3 * 118,4±11,5 * 30,2�2,5 * 1,21�����* 58,6±5,0* 167���� 92�15* 346���� 

� [0-30[min 38,2±5,3 92,5±10,5 26,3�
,2 1,08����
 53,8±5,0 154±13 83±8 248±31 

� � � � � � � � � �
Varíavel 2:30-4:30 39,9��	�� 107,4����� 32,9�15,1 1,13����	 58,0���
� 143��� 82�� 239±26 

� 23:30-25:30 47,6�	�
*� 116,3�����*� 30,4�2,3� 1,13����� 56,6���� 161±9* 86�8 239±27 

� 28-30min. 48,6±5,8 112,8±11,9 32,1���� 1,14±0,1� 57,1±6,9 160±12 87±18 340±41* 

  [0-30[min 44,3±6,4 � 99,6±14,6 29,6�8,0 1,05±0,05 54,0±4,3 150±11 86±5 244±26 

* diferença significativa para o período precedente; � diferença significativa para o 

mesmo período no ciclismo constante 

  

Para permitir uma análise do efeito intensidade x tempo nas variáveis estudadas 

optou-se por comparar 2 períodos suficientemente afastados mas de potência média 

semelhante 70%PAM (+15%,15%), ou seja, (85%,55% PAM). Assim, analisou-se um 

primeiro período compreendido entre os [2:30-4:30]min, um segundo período entre os 

[23:30-25:30]min, um terceiro período dos [28-30min[ e um quarto período, isto é, o 

tempo total [0-30[min, conforme o quadro 5. 

 

 Durante os dois protocolos de ciclismo foi pedido aos atletas que reproduzissem 

uma potência pré-definida em watts. Para isso os atletas recebiam um feedback visual, 

em tempo real a cada 0,5 segundos, através do monitor do computador e ajustavam o seu 

esforço no sentido de cumprir as intensidades pedidas em watts.  

Neste sentido, para garantir que os atletas realizaram a intensidade solicitada, 

comparou-se os valores de potência dos dois protocolos. Os protocolos foram 
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semelhantes na sua potência média total, 248±31 vs 244±26w, (p=0,126), bem como 

entre o primeiro e segundo períodos analisados, 244±32 vs 244±26w,  (p=0,178) e  

241±30 vs 239±27w  (p=0,378) respectivamente. A única diferença aconteceu entre o 

segundo e o terceiro período por imposição do próprio protocolo em que foi pedido aos 

sujeitos a realização de um esforço correspondente à sua potência aeróbia máxima 

(100%PAM). 

 

Durante o Ciclismo Constante, entre o 1º e 2º período, verificou-se um aumento 

significativo da FV, VE, VE/VO2, FC e Cadência, sendo que os valores de QR e O2 não 

sofreram alterações. Os aumentos verificados na FV, VE e FC vão de encontro ao 

verificado por Liedl et al., (1999) e Palmer et al. (1999) em ciclistas e por Vercruysen et 

al. (2005) em triatletas. A inexistência de um efeito do tempo no O2 também foi 

verificada por Bernard et al. (2007) e Lepers et al. (2008) em triatletas. 

O 3º período caracterizou-se por um esforço máximo o que se traduziu num 

aumento significativo de todos os parâmetros (p<0,05), conforme o quadro 5.  

 

 No Ciclismo Variável, entre o 1º e 2º período, verificou-se igualmente um aumento 

significativo da FV, VE e FC, sendo que os valores de VE/VO2, QR, O2 não sofreram 

alterações. Apesar do aumento destes parâmetros, não houve um efeito do tempo x 

intensidade no consumo de oxigénio entre o 1º e 2º períodos. De igual forma, Bernard et 

al. (2007), verificou um aumento significativo da VE e FC não se verificando o mesmo 

para o O2 em triatletas. Este resultado poderá ser uma consequência da alternância de 

intensidades nos primeiros 28 minutos, isto é, os períodos em que a potência é inferior 

podem ter compensado o efeito dos períodos de potência superior. 

 Surpreendentemente, o terceiro período, realizado a 100% da PAM, caracterizou-se 

por uma manutenção dos valores, não havendo diferenças para o período precedente em 

nenhum dos parâmetros analisados ao contrário do verificado na condição constante. 

 A cadência, ao contrário do ciclismo constante, manteve-se inalterada ao longo dos 

3 períodos do ciclismo variável. 

 

De seguida faz-se a comparação da resposta cardio-respiratória durante o ciclismo 

variável vs constante.  
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A condição variável traduziu-se em valores significativamente superiores de FV, 

tanto no 1º e 2º períodos, como no total [0-30min[. O mesmo se verificou para a VE nos 

1º e 2º períodos, para a VE/VO2 no 2º período e para o O2 no 1º período. Estes valores 

são expectáveis, por um lado, devido à variação de potência desta condição, por outro, 

devido à elevada potência (85%PAM) a que é realizado o primeiro minuto do período.  

A VE, O2 e FC total foi semelhante nas duas condições tal como verificado por 

Palmer et al. (1997) e Palmer et al. (1999) em ciclistas e por Suriano et al. (2007), 

Bernard et al. (2007) e Lepers et al. (2008) em triatletas. 

A contrariar esta tendência, no ciclismo variável, registou-se um valor 

significativamente mais baixo para o QR 1,14±0,09 vs 1,21±0,1, durante o 3º período 

(p=0,039). Este parece ser o parâmetro ventilatório que mais distingue as duas condições 

e verificou-se precisamente no momento que antecedeu a realização da transição para a 

corrida e a corrida propriamente dita.  
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Os últimos dois minutos de ciclismo [28-30min[ foram efectuados a 100% da 

potência aeróbia máxima ou até que os indivíduos não conseguissem manter a potência 

pedida. Assim que isso acontecesse davam início à transição para a corrida em menos de 

40 segundos. No quadro 6 apresentam-se os valores do tempo até à exaustão e cadência 

para os minutos finais das duas condições de ciclismo. 

 

Quadro 6. Médias e desvios padrão para a potência aeróbia máxima PAM (W), o tempo até à 
exaustão (T100%PAM (SEG)) e Cadência (rpm) nos últimos dois minutos do ciclismo [28-30min[ 
efectuados a 100% da potência aeróbia máxima após o ciclismo constante e variável para cada um 
dos 9 sujeitos (Ss). 

    Ciclismo Constante Ciclismo Variável 

  PAM(W) 
TPAM 

(SEG) 
Cadência 

(rpm) 
TPAM 

(SEG) 
Cadência 

(rpm) 
S1 400 60 93 60 80 
S2 280 120 120 120 118 
S3 370 120 81 120 79 
S4 340 60 94 88 107 
S5 400 45 70 50 54 
S6 340 80 93 70 93 
S7 400 60 105 50 86 
S8 310 80 89 120 81 
S9 310 60 81 120 85 

 350 76 92 89 87 
  45 27 15 32 18 

 

  

 

 

O TPAM foi ligeiramente superior após o ciclismo variável (92±15 vs. 76±27) mas 

as diferenças não foram significativas (p=0,162). Billat et al. (1996) registaram valores 

superiores (222±91seg.) de tempo até à exaustão (100% PAM), sem fadiga prévia, em 

ciclistas profissionais. 

As correlações entre O2máx determinado no protocolo incremental em 

cicloergómetro e o TPAM não são significativas, quer após o ciclismo constante ( r= -

0,125 ; p=0,749), quer após o variável (r=0,02; p= 0,944 ), no entanto observou-se uma 

correlação inversa entre os valores de PAM e o TPAM após o constante (r= -0,802; p= 

0,009) inexistente para a condição variável. 

Após o ciclismo variável houve 4 sujeitos que conseguiram concluir os dois 

minutos (120 seg.) a 100%PAM, sendo que destes dois repetiram o resultado após o 

ciclismo constante. Palmer et al. (1997), no entanto, verificou que a intensidade constante 

durante o ciclismo possibilitou valores médios de potência mais elevados (+7,8%)  num 

contra-relógio subsequente em ciclistas treinados. 
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Desta forma, no presente estudo, não é verdade que a duração de um esforço 

máximo (100%PAM) após um ciclismo constante seja superior pelo que somos 

obrigados somos obrigados a rejeitar a Hipótese 3 previamente formulada. Assim, parece 

que a capacidade de realizar um esforço máximo até dois minutos de duração no final de 

um segmento de ciclismo em Triatlo não é afectada por uma estratégia de pacing variável 

para as intensidades apresentadas neste estudo. 

 

Palmer et al. (1999) constataram reduções no conteúdo total de glicogénio 

muscular, após 140min. de ciclismo constante (-65%)  e variável (-49%) com potência 

média semelhante (232±44W; 35-77%PAM) bem como uma maior diminuição de 

glicogénio nas fibras tipo I após o constante (-98%) vs variável (-59%). Embora o nosso 

ciclismo seja de duração inferior, a verificar-se a mesma tendência é expectável que, 

durante o esforço máximo final, tenha havido maior recrutamento de fibras tipo II após o 

ciclismo constante por efeito de uma prévia depleção das fibras tipo I.  

Quando analisamos o ciclismo constante, constatamos que o 3º período do 

ciclismo, caracterizado por um esforço de intensidade máxima (100%PAM), levou à 

exaustão 7 em 9 indivíduos antes dos 2 minutos (cf. quadro 6). Verificamos também que 

este esforço máximo obrigou a uma cadência significativamente superior ao 2º período 

(cf. quadro 5). Este aumento de cadência a 100%PAM, terá em teoria contribuído para 

um aumento do recrutamento de fibras tipo II, progressivamente recrutadas acima do 

Limiar Láctico (Poole, D. & Richardson, R. (1997). A associação entre cadências 

superiores à cadência livre e consequente acumulação de lactato foi previamente 

verificada por Vercruysen, F. (2005) em triatletas. Sabemos também que imediatamente 

antes, e na exaustão, o lactato acumula-se no sangue e o corpo reage libertando mais 

CO2. Este difunde-se para o sangue e alvéolos pulmonares aumentando o CO2 no ar 

expirado ou VCO2. Sendo o QR=(VCO2/VO2) qualquer aumento no VCO2 resultará em 

valores superiores de QR, tais como os verificados neste estudo no final do ciclismo 

constante face ao variável.  

 

Anteriormente afirmámos que capacidade de realizar um esforço máximo até dois 

minutos de duração no final de um segmento de ciclismo em Triatletas parece não ser 

afectada por uma estratégia de pacing variável vs constante. No entanto a realização de 

um esforço máximo, no final de uma estratégia de pacing constante parece induzir um 

maior QR que reflecte, segundo o raciocínio acima exposto, uma maior participação do 
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metabolismo anaeróbio logo uma situação de maior fadiga à entrada para a corrida. Face 

ao exposto será expectável que haja diferenças na prestação de corrida.  
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6.3 Análise da Corrida 

 

No quadro 7 apresentam-se os valores do tempo de corrida até à exaustão após o 

ciclismo constante e variável. 

Quadro 7. Médias e desvios padrão para o tempo de corrida até à exaustão (TCorrida 85%VAM (seg)) após 
o ciclismo constante e variável para cada um dos 9 sujeitos (Ss).. 

  Corrida Pós-Constante Corrida Pós-Variável 

  Tcorrida(seg) Tcorrida(seg) 
S1 180 840 
S2 310 485 
S3 360 840 
S4 191 840 
S5 315 600 
S6 350 540 
S7 191 900 
S8 240 380 
S9 198 432 

 259 651� 
  74,0 204,0 

� significativamente diferente da corrida Pós-Constante 

 

A opção pela potência variável resultou num aumento do tempo de corrida até à 

exaustão (p=0,001). De igual modo, Suriano et al. (2007), registaram um aumento do 

tempo até à exaustão (85%VAM) após um ciclismo variável com um final submáximo, 

no entanto os autores atribuíram as diferenças ao facto dos últimos minutos terem sido 

submáximos possibilitando uma recuperação. Uma vez que no nosso estudo o final foi 

sempre máximo as diferenças encontradas terão de ter outra explicação. O nosso 

resultado contraria o estudo de Bernard et al. (2007) no qual a opção pela potência 

constante, face à potência livre e potência variável, melhorou significativamente a 

velocidade de corrida subsequente (5km). No entanto neste estudo a potência no final do 

ciclismo foi inferior (92%PAM). 

Na anterior análise aos resultados obtidos durante o ciclismo foi possível 

constatar um QR significativamente maior no final do ciclismo constante, facto que 

poderá ter contribuído para a diminuição do TCorrida  (cf. quadro 7).  Neste sentido, 

verificamos que o TCorrida após o ciclismo constante está inversamente correlacionado 

com o QR no último minuto da corrida pós constante (r= -0,673; p=0,04) não se 

verificando o mesmo para o TCorrida após o variável. 
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  Para estas diferenças poderá também ter contribuído o facto de estes atletas 

treinarem e competirem para o Triatlo “com roda” em que o ciclismo tende a ser 

realizado com uma potência variável aproximando-se mais nosso protocolo de ciclismo 

variável. 

 Desta forma, parece confirmar-se a ideia de que as consequências da realização de 

um esforço máximo após uma intensidade constante são mais nefastas para a 

performance de corrida do que um esforço semelhante após a intensidade variável. 

   

Algumas variáveis não analisadas neste estudo tais como, fadiga neuromuscular, 

níveis de força muscular dos membros inferiores, influência do metabolismo anaeróbio 

[La-], e relação frequência x amplitude da passada poderão ter um contributo importante 

para o tempo de corrida até á exaustão.  

Como tal, lançamos a hipótese de que uma maior fadiga neurosmuscular e 

metabólica [La-], bem como alterações na relação frequência x amplitude da passada 

poderão estar na origem das diferenças encontradas. 

 

De seguida analisamos as variáveis obtidas durante as 3 corrida para melhor 

interpretar o que poderá estar na origem do melhor desempenho de corrida após o 

ciclismo variável.  
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No quadro 8 apresentam-se os valores cardio-respiratórios das 3 condições de 

corrida: corrida isolada, corrida pós ciclismo-constante e corrida pós ciclismo-variável.  

 

Quadro 8. Médias e desvios padrão para a frequência ventilatória (FV). ventilação (VE), equivalente 
ventilatório de O2 (VE/VO2), consumo de oxigénio ( O2), quociente respiratório (QR) e frequência 
cardíaca (FC) durante as três corridas. 

Corrida   FV  VE  VE/VO2 O2  QR  FC  
85%VAM  Período (1/min-1) (1/min-1)   (ml.min.kg-1)    (1/min-1) 

Isolada 1ºmin 38,8�6,8 65,9�9,5 22,9���� 44,9�7,3 0,82�0,15 140��
 

 2ºmin 43,8�8,0 * 98,8�9,5 * 24,2�3,5 *    61,4���	�* 0,90�����* 181����* 

 3ºmin 43,4±7,5 102,6±11,1 * 24,8±3,6 63,2±5,5 * 0,92,±0,14 * 179±5 

 Ult.Min. 46,5�	��* 108,7�����* 24,8����   66,6���	�*� 0,92����� 188�* 

        

Constante 1ºmin 52,4���,8 � 105,6����	�� 35,9������ 44,5�5,3 1,32�0,11 � 160�� 
 2ºmin 52,8�	���� 121,1������*� 33,7��,5 � 55,1����* 1,20�����*� 169���* 

 Ult.Min. 55,3����� 125������� 34,4������ 55,9�	���� 1,19������ 172��
��� 

        

Varíavel 1ºmin 58,0������ 106,7������� 39,1������ 43,1�7,2 1,30�0,1 � 155��
 

 2ºmin 60,0������� 122,2�����*� 32,3��,1 *� 55,4���
�*� 1,10�����*�� 164���*� 

  Ult.Min. 58,0��
���� 125������ 33.9�	���� 58,3�����* � 1,10������� 171��*� 

*diferente do período anterior; �diferente da corrida isolada; �diferente da corrida 

constante 

  

Para permitir uma análise do efeito intensidade x tempo nas variáveis estudadas 

optou-se por comparar 3 períodos da corrida efectuada a 85%VAM. Assim, analisou-se o 

1º, o 2º minuto e o último minuto de corrida, conforme o quadro 8. Optamos na corrida 

isolada por analisar o 3º minuto para podermos averiguar a existência de uma 

componente lenta de O2 na mesma. 

   

 Na corrida isolada entre o 1º e 2º minuto verificou-se um aumento significativo de 

todos os parâmetros cardio-respiratórios. Entre o 3º e o 6º minuto a FV, VE e o O2 

continuaram com a aumentar significativamente parecendo indicar a existência de uma 

componente lenta de O2. 

A Corrida Constante caracterizou-se por um aumento da VE, O2 e FC e por uma 

diminuição do QR entre o primeiro e o 2º minutos. No último minuto não se registaram 

alterações nas variáveis. 

Na Corrida Variável entre o 1º e 2º minutos verificou-se um aumento significativo 

da VE, VE/VO2, O2, QR e FC sendo a FV o único parâmetro que se manteve 
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inalterado. No entanto no ultimo minuto apenas o O2 e a FC continuaram com a 

aumentar significativamente havendo uma estabilização dos parâmetros anteriores. 

  

Em comparação com a corrida isolada, a corrida constante caracterizou-se por 

valores superiores de FV, VE, VE/VO2 e QR em todos os períodos analisados e por 

valores inferiores de O2 e FC no último minuto.  

Por sua vez, a corrida variável caracterizou-se por valores superiores de FV, VE, 

VE/VO2 e QR em todos os períodos analisados e por valores inferiores de O2 e FC no 

2º e Ultimo minuto. 

 

Em ambas as corridas a VE foi sempre superior à verificada na corrida isolada 

mas não foi acompanhada por um aumento no O2 no 1º minuto. Este aumento poderá 

ter explicação no papel desempenhado pela VE no equilíbrio ácido-base durante e 

imediatamente após o esforço, tendo assim surgido como resposta à necessidade de 

libertar o CO2 resultante dos ~2minutos máximos de ciclismo que precederam a transição 

para a corrida e a corrida propriamente dita e como adaptação à mudança para a corrida. 

Aumentos idênticos na frequência ventilatória e ventilação face à corrida isolada foram 

igualmente registados por (Hue et al. 1998; Hue et al. 2001) em triatletas treinados, facto 

que os mesmos explicaram devido à diminuição da capacidade de difusão do monóxido 

de carbono a nível pulmonar e fadiga dos músculos ventilatórios, na corrida em triatlo. 

 

O aumento da FC tradicionalmente reportado na corrida em triatlo face à corrida 

isolada é parcialmente atribuído à desidratação (Guezennec et al. 1996; Hausswirth et al. 

1996; Hausswirth et al. 1997; Hausswirth et al. 2000), à concomitante 

hemoconcentração, diminuição do volume sistólico e aumento de temperatura rectal 

(Kreider et al. 1988). Ao contrário do que seria de esperar obtivemos valores de FC 

semelhantes ao fim do 1º e 2º minuto da corrida constante e ao fim do 1º minuto da 

corrida variável sendo no entanto significativamente inferior em ambas no ultimo 

minuto. Uma possível explicação poderá residir nos baixos valores de O2 registados ao 

longo das corridas constante e variável.  

 

Os valores de QR em ambas as corridas foram significativamente superiores aos 

da corrida isolada, o que poderá indicar uma maior participação do metabolismo 
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anaeróbio nesta condição de corrida e eventualmente um efeito residual dos últimos dois 

minutos máximos no ciclismo. Este efeito parece ser suportado pela presença de um QR 

significativamente mais elevado no fim do 1º minuto vs 2º minuto tanto na corrida 

constante como na variável. 

 

De seguida compara-se a resposta cardio-respiratória da corrida após o ciclismo 

variável vs constante. A única diferença encontrada é que o QR da corrida pós variável é 

significativamente inferior ao da corrida pós constante no 2º minuto (p=0,043) e no 

último minuto (p= 0,044). Uma vez que, nestes 2 períodos, o O2 é semelhante nas duas 

corridas, o maior QR registado na corrida constante poderá dever-se ao aumento do CO2 

libertado com efeito dos processos de tamponamento, o que indica uma maior 

importância do metabolismo anaeróbio na fibra muscular na corrida pós constante.  

Quando analisamos os resultados do ciclismo ficou desde logo patente que o 

único parâmetro que distinguiu as duas condições de ciclismo foi a presença de um QR 

mais elevado no final do ciclismo constante. Neste sentido, na análise da corrida pós 

constante vs pós variável, o QR é também significativamente mais elevado, logo ao 2º 

minuto, facto que se mantém até ao último minuto de corrida. A alteração deste 

parâmetro presente no esforço máximo no final do ciclismo parece não ter permitido a 

sua recuperação durante a corrida subsequente. 

Daqui parece resultar que a realização de um esforço máximo no final de uma 

intensidade constante acarreta um maior stress fisiológico/muscular e que poderá estar na 

origem do menor Tcorrida verificado após o ciclismo constante, no presente estudo. 
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No quadro 9 apresentam-se os valores de Velocidade e Economia de Corrida para 

as três condições de corrida. Os valores de Economia da Corrida Isolada e Pós-Variável 

foram obtidos ao 6º minuto de corrida isolada ao passo que os valores da corrida pós-

constante referem-se ao último minuto de corrida. 

Quadro 9. Médias e desvios padrão para a Velocidade de corrida (Vcorrida), Economia de corrida (EC) 
e percentagem de alteração na Economia de corrida (∆∆∆∆EC) durante a corrida isolada, corrida pós 
ciclismo constante e pós ciclismo variável, para cada um dos 9 sujeitos (Ss), obtidas ao 6º minuto 
para a corrida isolada e pós variável e no ultimo minuto da corrida pós-constante. 

  Vcorrida Corrida Isolada Corrida Pós-Constante Corrida Pós-Variável 
   (km.h-1) EC (ml.min.km-1) EC (ml.min.km-1) ∆EC(%) EC (ml.min.km-1) ∆EC(%) 

S1 15,3 275,4 178,73 -35,1% 238,92 -13,2% 
S2 15,3 257,8 211,78 -17,8% 244,75 -5,0% 
S3 15,3 279,9 266,12 -4,9% 241,51 -13,7% 
S4 15,3 264,3 191,97 -27,4% 196,09 -25,8% 
S5 16,2 250,4 203,29 -18,8% 213,52 -14,7% 
S6 16,2 245,7 222,77 -9,3% 208,20 -15,2% 
S7 17,0 248,9 203,23 -18,4% 212,45 -14,6% 
S8 14,5 217,3 261,40 20,3% 219,04 0,8% 
S9 16,2 250,0 188,02 -24,8% 232,19 -7,1% 

 15,7 254,4 214,14 � -15,1% 222,96 � -12,1% 
  0,7 18,4 30,98 16,1% 17,01 7,5% 

           �diferente da corrida isolada  

 

 No presente estudo, ambas as corridas tiveram um custo energético inferior à 

corrida isolada. Na corrida pós constante o custo energético foi inferior à corrida isolada 

(~214 ml.min.km-1 vs ~254 ml.min.km-1) respectivamente (p=0,017). É preciso olhar com 

alguma reserva para este resultado uma vez que o valor de economia de corrida não foi 

calculado no 6º minuto tal como foi feito para as corridas isolada e pós variável, mas sim 

no último minuto, uma vez que nesta condição o tempo de esforço dos sujeitos nem 

sempre o permitiu (4:19±1:14 min.). 

 

De igual forma, na corrida pós variável o custo energético foi inferior à corrida 

isolada, ~222 ml.min.km-1 vs ~254 ml.min.km-1 (p=0,001). Nesta condição de corrida os 

sujeitos  tiveram uma melhor performance de corrida (10:51±2:24 min.). 

 

A ∆EC pós constante (-15,1%±16%) é semelhante à ∆EC da corrida pós variável 

(-12,1±7,5%) sendo, no entanto, ambas diferentes do registado (3,1%±6,4%) em triatletas 

juniores de elite (Millet & Bentley 2004). Apesar de tudo estes valores foram registados 

para um ciclismo com intensidade máxima seguido de uma intensidade submáxima. A 

ausência de um efeito da estratégia de ciclismo na EC (79%VAM) foi previamente 
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reportada em triatletas, após uma hora de ciclismo constante vs variável (Suriano, et al. 

(2010).  

Em grande parte dos estudos sobre EC em Triatlo, foi observada uma diminuição 

significativa na EC após o ciclismo (Hausswirth et al. 1996; Guezennec et al. 1996; 

Hausswirth et al. 1997; Miura et al. 1999; Vercruysen et al. 2002). A magnitude deste 

aumento parece reflectir o nível do triatleta (Millet & Vleck 2000) pelo que podemos 

afirmar que os sujeitos da nossa amostra caracterizam-se por uma boa capacidade 

adaptação à transição ciclismo-corrida. Esta capacidade poderá também ser o reflexo da 

crescente importância e recurso às tarefas de transição ciclismo-corrida na preparação 

específica em Triatlo.  

 

Os valores de EC para a corrida isolada (254,4±18,4) foram superiores, aos 

verificados por Millet & Bentley (2004) (173±8,6 ml.kg.km-1) em triatletas mais velhos 

(24,8±2,6anos, por (Guezennec et al. 1996) (199 ml.kg.km-1) (29±3 anos); por 

(Hausswirth et al. 1996) (205±2,1 ml.kg.km-1) (n=10 triatletas/duatletas 30±3 anos); e 

(Hausswirth et al. 1997) (215±2,5 ml.kg.km-1 a 75%VAM) (n=7 triatletas 31±53 anos).  

 

O custo energético ou EC em ambas as corridas, 214±31 e 222±17 ml.kg.km-1 

aproxima-se dos valores registados verificados por Miura et al. (1999) durante a corrida 

pós ciclismo para um grupo de triatletas de nível superior (220±20 ml.kg.km-1); e valores 

registados no final de um triatlo olímpico por Guezennec et al. (1996) (215 ml.kg.km-1) e 

Hausswirth et al. (1996) (220±0,8 ml.kg.km-1). 

 

Apesar de tudo as comparações, no que à Economia de Corrida dizem respeito, 

são difíceis, pois nos diversos estudos acima citados, as intensidades e durações do 

esforço variam bastante.    

 

Este resultado é de alguma forma inesperado, no entanto, face aos mesmo, parece 

hipoteticamente possível que tenha havido um efeito de pré-activação durante o ciclismo 

que tenha proporcionado o menor custo energético da corrida pós constante e pós 

variável. Por outro lado, este resultado levanta uma importante questão que será 

importante confirmar: poderá a realização de um esforço máximo de ciclismo 

imediatamente antes da corrida levar a uma diminuição do custo energético da corrida em 

triatletas treinados? 
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No sentido de dar resposta a esta e a outras questões lançadas nesta discussão de 

resultados propõe-se que seja estudada igualmente a resposta a um ciclismo variável 

submáximo; variável supramáximo e constante submáximo. A sua análise permitiria 

confirmar melhor os efeitos do esforço máximo no final do ciclismo. Da mesma forma, 

formulamos previamente a hipótese de que uma maior fadiga neurosmuscular e 

metabólica [La-], bem como alterações na relação frequência x amplitude da passada 

podem estar na origem das diferenças encontradas pelo que seria importante controlar 

estas variáveis. 

Em vez da variável tempo até à exaustão, mais sujeita a erros, seria bom analisar 

a performance de corrida numa distância fixa em que o atleta ajusta o esforço para 

realizar a corrida no menor tempo possível.  

 

Por outro lado, este estudo pela sua natureza transversal não permite perceber de 

que forma as variáveis estudadas se comportam ao longo da época desportiva, ao longo 

de um ciclo de treino plurianual, ou mesmo em função das tarefas de treino ou 

competições realizadas. Um estudo de natureza longitudinal permitiria a resposta a este 

tipo de questões que são importantes nas opções de planeamento dos treinadores.  
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7. Conclusões 

 

Uma das principais conclusões a retirar deste estudo é que a opção por uma 

potência variável durante o ciclismo melhora a performance de corrida subsequente.  

 

A necessidade de variar a potência durante o ciclismo decorre da situação táctica 

da corrida: necessidade de ganhar tempo a outros grupos; manter o contacto com o seu 

grupo ou trabalhar para manter a distância para os grupos de trás; contribuir para alcançar 

o grupo da frente; entrar em primeiro no parque de transição devido à necessidade de 

evitar colisões e engarrafamentos. Decorre ainda das diferentes condições do percurso de 

ciclismo: altimetria e condições metereológicas nomeadamente a direcção do vento 

(favorável ou contra). 

A melhor estratégia de pacing, durante o ciclismo, para os triatletas que lutam 

pela vitória, será aquela que permita ao atleta responder às diferentes situações tácticas 

de corrida, ou exigências do percurso de forma a manter-se na discussão da prova. 

Existirão sempre períodos de maior intensidade provocados pela situação táctica de 

corrida ou pelos diversos factores anteriormente mencionados aos quais o Triatleta não 

poderá fugir no entanto parece-nos que este deverá ter a preocupação de alternar esses 

períodos de maior intensidade com períodos de menor intensidade sempre que a situação 

de corrida o permita. 

 

Uma segunda conclusão deste estudo é de que a EC é significativamente maior 

após o ciclismo variável face à corrida isolada, mas não é afectada pela estratégia de 

pacing durante o ciclismo. 
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