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O ciclismo iniciou na antiguidade em Paris, França em 1790, com o celífero, uma trave e 
rodas de madeira que eram propulsionadas por impulso de outra pessoa ou impulsionada 
pelos próprios pés, em 1818 o Barão Drais, incrementou o guidão dando direção e 
equilíbrio, em 1819 o escocês Kirpatrick Maa Millan, incrementou a roda motriz que fazia 
a roda girar mais facilmente e, posteriormente, o francês Pierre Michaux introduziu o 
pedal (ALVES, 1980). O Brasil teve aumento de seu destaque após um Mundial em 1904 
que neste garantiu a sexta colocação, fazendo com que tivesse mais expressão dentro do 
país. No cenário esportivo mundial vem crescendo e evoluindo a cada dia, abrangendo 
várias modalidades, como o ciclismo de estrada, ciclismo de montanha (MTB), dentre 
outros, seja por lazer ou pela busca de desempenho. As necessidades de ingestão 
calórica recomendadas variam de 37 a 41 kcal/kg de peso por dia, chegando até 50 
kcal/kg, dependendo do objetivo pretendido (SBME, 2009). Em busca de novas formas de 
evitar a fadiga e aumentar a performance, os ciclistas vem fazendo uso de vários 
produtos, dentre eles, a utilização de carboidratos como repositor energético, como 
exemplo, a maltodextrina. Neste trabalho foi utilizado a maltodextrina como fonte de 
reposição energética, para avaliar a melhora da performance, através de parâmetros 
como distância percorrida (Km) e Potência (Watts), nos 12 indivíduos participantes do 
estudo, durante uma semana, aplicou-se protocolo para a utilização de rolo de 
treinamento inteligente. Analisado os dados obtidos, apesar de não significativo, houve 
aumento na distância percorrida e na potência pelos ciclistas suplementados quando 
comparado aos indivíduos não suplementados. Embora os resultados não tenham sido 
significantes, conclui-se que melhora de marcas mínimas em esportes de alto rendimento 
é efetiva. 
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