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Avaliação da posição frontal x desempenho na bike
Estudos sobre a influência do posicionamento de ciclistas na área frontal da bike mostram como a postura interfere na
resistência do ar e na velocidade
7/1/2011 09:46 | Por Rodrigo Bini e Frederico Dagnese

O principal desafio do ciclista durante as provas é vencer a resistência do ar em
resposta ao aumento da velocidade, especialmente as acima de 30 km/h. Estima-se
que 90% da potência produzida durante a pedalada seja utilizada para sobrepor a
resistência do ar (García-López, Rodríguez-Marroyo et al., 2008), o que justifica a
pedalada em pelotões em provas de ciclismo.
Este fenômeno pode ser analisado utilizando de maneira análoga em termos de
grau de resistência ao deslocamento oferecido pelo meio líquido. Obviamente a
resistência oferecida pelo ar é menor do que aquela observada no meio líquido
devido a sua menor viscosidade.
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resistência do ar.

O padrão ouro para análise do perfil aerodinâmico do ciclista seria a análise do
fluxo de ar por meio de avaliação em túnel de vento. Devido ao seu alto custo e
complexidade de avaliação, outra técnica pode ser utilizada para o referido fim. A
mesma envolve a quantificação da área frontal do ciclista que é exposta à

Tem se observado que esta variável pode explicar muito do desempenho do ciclista especialmente em provas como o
contra-relógio. Para tanto, o instituto de pesquisa em desempenho esportivo da AUT University (www.sprinz.aut.ac.nz)
está desenvolvendo estudos para analisar a influência do perfil antropométrico e posicionamento de ciclistas e triatletas
de diversos níveis de experiência sobre a área frontal.
Resultados preliminares indicam que a alteração na posição das mãos do ponto extremo do guidão para os cornos
inferiores pode reduzir a área frontal em aproximadamente 13%. Esta diferença pode ser traduzida diretamente em
redução na resistência do ar e aumento esperado de 3-4 km/h na velocidade de deslocamento do ciclista com base no
exemplo acima.
No entanto, alguns aspectos limitantes da mudança na posição das mãos no guidão são o possível aumento da pressão
na região do períneo sobre o selim (Gemery et al., 2007) e o risco aumentado de sobrecarga na coluna lombar pelo
aumentado ângulo de flexão do tronco (Burnett, Cornelius et al., 2004). Estas alterações no posicionamento na bicicleta
devem ser analisadas de forma ampla com o objetivo de otimizar o desempenho e conforto sem aumentar o risco de
lesões.
O GEPEC oferece o serviço de avalição de posicionamento incluindo a análise da área frontal. Este serviço pode ser um
fator diferencial no desempenho de ciclistas e triatletas, sejam estes competivos ou recreacionais.
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