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RESUMO 
 

O teste submáximo, em esteira, de 10 minutos de duração (T10) é válido e 
confiável para avaliar a velocidade crítica (VC) de corredores recreacionais para 
distâncias até 10 km. Os objetivos da tese foram: estudo 1 - verificar a confiabilidade 
do T10 para corredores recreacionais de maratona; estudo 2 - verificar as 
características de treino e parâmetros fisiológicos associados ao tempo de prova de 
maratona e meia maratona nesses corredores. Para os estudos, foram avaliados 43 
corredores recreacionais (10 mulheres), com uma idade média de 38,1 ± 6,9 anos, 
com pelo menos 18 meses de experiência em corridas de longa distância e que 
tenham completado uma maratona com tempo inferior a 4 horas nos últimos 12 
meses. Estudo 1: foram realizados seis testes para análise de: VO2máx, T10 – teste 
de familiarização, T10 - reteste e três testes de campo em pista de atletismo nas 
distâncias de 1.200m, 2.400m e 3.600m para determinar a VC de pista. Estudo 2: foi 
verificada a associação das variáveis relacionadas ao treino e fisiológicas com os 
tempos de provas de maratona e meia maratona.  A confiabilidade foi avaliada por 
correlação de Pearson e Bland Altman. A regressão linear foi adotada para analisar 
as relações bivariadas e multivariadas entre variáveis independentes do treino e 
fisiológicas com tempo de maratona e meia maratona. O nível de significância para 
ambas as análises foi fixado em p<0,05. Estudo 1: os resultados mostraram uma 
diferença significativa na VC entre o teste T10 e T10 reteste (15,1 ± 1,9 km/h x 14,3 
± 1,5 km/h) e VC T10 reteste e VC teste de campo (14,3 ± 1,5 km/h x 13,9 ± 1,5 
km/h). A correlação entre a VC do T10 reteste e o teste de campo foi r=0,83 (R2= 
68%) mostrando alta confiabilidade confirmada pelos valores de Bland Altman 0,40 
km/h (95% IC; 0,13-0,67 km/h - LoA: 2,10-1,30 km/h). Estudo 2: para provas de 
maratona, aumentos na velocidade do treino contínuo (km/h) e o volume semanal 
(U.A) foram associados a menor tempo de prova, enquanto que para meia 
maratona, somente o volume semanal (U.A.). Realizar treinos contínuos com 
variação de ritmo e em ritmo de prova foram associados a maior tempo de provas de 
longa distância. As características de treino explicaram 53% e 34% do desempenho 
de prova para maratona e meia maratona, respectivamente. Maiores VO2máx, 
vVO2máx, vGET, VC do T10  foram associadas a menor tempo de corrida e explicam 
entre 35% a 60% do desempenho de provas de longa distância. A VC por teste T10 
é um parâmetro válido e eficiente para predizer tempo de prova de corrida de longa 
distância, com R2=59% e R2=54% para maratona e meia maratona. O teste 
submáximo, em esteira, de 10 minutos – T10 mostrou alta confiabilidade quando 
aplicado a corredores recreacionais de maratona. A velocidade dos treinos e volume 
semanal são características que contribuem para o desempenho de corredores 
recreacionais de longa distância, e testes simples como o da VC por T10 é uma 
opção acessível e simples para avaliar o desempenho de corredores recreacionais. 
Corredores recreacionais e treinadores podem beneficiar-se dos resultados do 
presente estudo para avaliação do desempenho, organização dos treinos e prever o 
tempo de provas. 

 
Palavras-chave: Endurance, Treino de endurance, Velocidade critica, Maratona, 
Meia Maratona, corredores de longa distância, domínio de intensidade. 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The 10 minutes submaximal treadmill test (T10) is valid and reliable to 

evaluate the critical speed (CS) of recreational runners for distances up to 10 km. 
The objectives of the thesis were: study 1 - to verify the reliability of T10 for 
recreational marathon runners; study 2 - to verify training characteristics and 
physiological parameters associated with marathon and half marathon race time in 
these runners. For the studies, 43 recreational runners (10 women) were evaluated, 
with a mean age of 38.1 ± 6.9 years, with at least 18 months of long-distance running 
experience, and who had completed a marathon with a time of less than 4 hours in 
the last 12 months. Study 1: six tests were performed for VO2max analysis, T10 - 
familiarization test, T10 - retest and three field tests on a track at the distances of 
1.200m, 2.400m and 3.600m to determine track CS. Study 2: the association of 17 
training-related and physiological variables with marathon and half-marathon race 
times was verified.  Reliability was assessed by Pearson and Bland Altman 
correlation. Linear regression was adopted to analyze bivariate and multivariate 
relationships between independent training and physiological variables with 
marathon and half marathon time. The significance level for both analyses was set at 
p<0.05. Study 1: results showed a significant difference in CS between T10 test and 
T10 retest (15.1 ± 1.9 km/h vs 14.3 ± 1.5 km/h) and CS T10 retest and CS field test 
(14.3 ± 1.5 km/h vs 13.9 ± 1.5 km/h). The correlations between T10 retest and field 
test CS was r=0.83 (R2 = 68%) showing high reliability confirmed by Bland Altman 
values 0.40 km/h (95% CI; 0.13-0.67 km/h - LoA: 2.10-1.30 km/h). Study 2: the 
association of training-related and physiological variables with marathon and half 
marathon race times was verified.  Reliability was assessed by Pearson and Bland 
Altman correlation. Linear regression was adopted to analyze bivariate and 
multivariate relationships between independent training and physiological variables 
with marathon and half marathon time. The significance level for both analyses was 
set at p<0.05. Study 1: results showed a significant difference in VC between T10 
test and T10 retest (15.1 ± 1.9 km/h x 14.3 ± 1.5 km/h) and VC T10 retest and VC 
field test (14.3 ± 1.5 km/h x 13.9 ± 1.5 km/h). The correlation between the VC of T10 
retest and field test was r=0.83 (R2= 68%) showing high reliability confirmed by 
Bland Altman values 0.40 km/h (95% CI; 0.13-0.67 km/h - LoA: 2.10-1.30 km/h). 
Study 2: for marathon races, increases in continuous training speed (km/h) and 
weekly volume (HU) were associated with shorter race time, while for half marathon, 
only weekly volume (HU). Performing continuous training with pace variation and 
race pace were associated with longer race time. Training characteristics explained 
53% and 34% of race performance for marathon and half marathon, respectively. 
Higher VO2max, vVO2max, vGET, VC from T10 were associated with shorter 
running time and explained 35% to 60% of long distance race performance. VC by 
T10 test is a valid and efficient parameter for predicting long distance running time, 
with R2=59% and R2=54% for marathon and half marathon. The 10 min submaximal 
treadmill test - T10 showed high reliability when applied to recreational marathon 
runners. Training speed and weekly volume are characteristics that contribute to the 
performance of recreational long-distance runners, and simple tests such as the VC 
by T10 is an affordable and simple option for assessing the performance of 
recreational runners. Recreational runners and coaches can benefit from the results 
of this study for performance evaluation, training organization, and race timing 
prediction. 

 



Keywords: Endurance, Endurance training, Critical speed, Marathon, Half Marathon, 
long distance runners, intensity domain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A prática da corrida de rua aumentou nos últimos anos, tornando-se um 

fenômeno mundial com adeptos de diferentes perfis e idades, com provas de 

distâncias variadas desde 5 km até ultramaratonas de mais de 100 km. No cenário 

brasileiro, a corrida passou por mudanças ao longo da história, desde o fenômeno 

“Jogging Boom” de Cooper na década de 70, passando pela popularização do 

esporte mediante a liberação da participação de corredores recreacionais nas 

provas junto aos atletas profissionais de alto rendimento (SALGADO; CHACON-

MIKAHIL, 2006) e concomitante aumento do número de provas. Houve também um 

crescimento considerável no mercado de produtos voltados á praticantes de corrida, 

como tênis, roupas, aplicativos, GPS e relógios para monitoramento dos treinos e 

frequência cardíaca (BORT-ROIG et al., 2014). Em 2014, a corrida de rua foi 

considerada o segundo esporte mais praticado no Brasil (ROJO et al., 2017). Em 

Curitiba, no ano de 2017, foram realizadas 93 provas de corrida de rua, com 297 

equipes inscritas e 139.748 participantes, dos quais 22.514 pertenciam às categorias 

de 15 a 29 anos, 7.004 da 3ª idade, 53.761 do sexo feminino e 262 eram portadores 

de necessidades especiais (CURITIBA, SMELJ, [2018]). 

A popularização desse esporte levou a mudanças na relação entre a 

participação de atletas de alto desempenho x corredores recreacionais, com 

aumento dos recreacionais enquanto atletas de elite foram reduzidos a cerca de 1% 

dos participantes (SALGADO; CHACON-MIKAHIL, 2006). Conduziu também a 

mudanças no perfil dos corredores recreacionais com ampliação da participação de 

mulheres e daqueles acima dos 40 anos de idade. Além disso, surgiram grupos de 

corrida de rua, formados por pessoas que buscam companhia para a realização do 

esporte, assessorias esportivas, equipes multidisciplinares e treinadores e 

profissionais especializados em treinamento de corredores de rua, esses fatores 

contribuem para a adesão da população à prática desse esporte nos últimos anos 

(OLIVEIRA, 2010).  

A razão para homens e mulheres corredores recreacionais participarem de 

um programa de assessoria esportiva vai além da busca por condicionamento físico 

e sucesso no desempenho esportivo, eles buscam também uma melhoria de 

aspectos ligados à saúde, apreciam estar ao ar livre e a socialização em grupo, 

visam a melhora da autoestima e melhora da aparência física, diminuição da 
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ansiedade e do estresse (TRUCCOLO; MADURO; FEIJÓ, 2008). Ainda que o 

desempenho não seja o principal objetivo dos corredores recreacionais, a prática de 

corrida necessita de orientações e direcionamentos.  

Sendo prescrição e monitoramento da carga de treino fundamental para o 

sucesso esportivo, o entendimento das características dos treinos relacionados a 

corredores recreacionais necessita ser melhor compreendido. Na área de 

monitoramento de corrida de rua, há estudos que apresentam dados sobre 

corredores de longas distâncias, mas pouco se conhece sobre os parâmetros 

fisiológicos utilizados na prescrição do treino, sobre o monitoramento e progressão 

das cargas ao longo de um período em corredores recreacionais (BOURDON et al., 

2017; GORDON et al., 2017; HOLLANDER et al., 2018). 

A prescrição do treino é dependente da capacidade aeróbia do atleta. Alguns 

parâmetros fisiológicos usados como parâmetro fisiológico da capacidade do atleta 

são: frequência cardíaca (FC), limiar anaeróbio (LA) por lactato sanguíneo ou limiar 

ventilatório, a potência aeróbia através do consumo máximo de oxigênio (V̇O2máx) e 

velocidade de V̇O2máx (vV̇O2máx), ou velocidade crítica (VC) (BOURDON et al., 2017; 

VANHATALO; JONES; BURNLEY, 2011). Esses parâmetros também podem ser 

utilizados para monitorar e estabelecer mudanças nas cargas de treino. Os 

protocolos dos testes podem ser realizados em laboratório ou em campo (pista de 

atletismo) e apresentam bons níveis de validade e confiabilidade (VANHATALO; 

JONES; BURNLEY, 2011). Os protocolos de laboratório exibem boa validade 

interna, mas pouca validade externa por não serem capazes de reproduzir o 

ambiente real de corrida, exigem mais de uma visita no laboratório, são dependentes 

de equipe especializada e equipamentos sofisticados e, consequentemente, são 

caros e acessíveis apenas a uma pequena parcela de atletas do alto desempenho 

(BOURDON et al., 2017; VANHATALO; JONES; BURNLEY, 2011). Como 

alternativa, foram desenvolvidos os testes de campo, que apresentam boa validade 

externa e correlação com os testes de laboratório, com baixo custo e fácil aplicação, 

acessível para avaliação do desempenho ao longo de uma temporada, auxiliando na 

prescrição e monitoramento das cargas de treino (BOURDON et al., 2017; 

VANHATALO; JONES; BURNLEY, 2011).  

Dentre os parâmetros fisiológicos, o teste de VC é um parâmetro de 

desempenho que apresenta validade e alta correlação com parâmetros fisiológicos 

de testes laboratoriais. Os parâmetros VO2máx e VC apresentam pequenas 
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alterações decorrentes do treino de corrida, no acompanhamento de um ano de 

treino, sendo que a VC apresentou maior sensibilidade a mudanças ao longo do 

período de treino (GALBRAITH; HOPKER; CARDINALE; CUNNIFFE; PASSFIELD, 

2014;  GALBRAITH; HOPKER; JOBSON; PASSFIELD, 2011; GALBRAITH; 

HOPKER; LELLIOTT; DIDDAMS; PASSFIELD, 2014). Além de parâmetro fisiológico 

para o desempenho, a VC pode ser usada como preditor de tempo de prova 

(ZINOUBI; VANDEWALLE; DRISS, 2017), tendo em vista que treinos prescritos 

utilizando a VC como parâmetro, apresentam boa correlação com o sucesso no 

desempenho (JONES et al., 2010). Os protocolos de teste de campo são mais 

simples e apresentam boa validade externa e alta correlação com VO2máx avaliado 

em laboratório (r=0.89, p<0,05) (GALBRAITH; HOPKER; CARDINALE; CUNNIFFE; 

PASSFIELD, 2014; GALBRAITH; HOPKER; JOBSON; PASSFIELD, 2011). Embora 

os protocolos de teste de VC de campo são um ótimo parâmetro de avaliação da 

capacidade aeróbia e um instrumento de monitoramento do desempenho esportivo 

válido e acessível a treinadores e assessorias esportivas, é aplicado em pista de 

atletismo, em três corridas máximas em distâncias distintas e análise estatística para 

cálculo da VC, fatores que podem interferir no acesso de atletas e treinadores 

recreacionais que, por muitas vezes, o acesso a este local é limitado ou inexistente.  

A partir dos pontos apresentados, o teste submáximo, em esteira, de 10 

minutos de duração – T10 apresenta-se como uma ferramenta eficiente e simples 

para avaliar a VC em corredores recreacionais de provas com distâncias de até 10 

km (FOLLADOR; DE BORBA; BOMFIM NETO; DA SILVA, 2020) e predizer o tempo 

de prova. Todavia, necessita-se entender se existe essa correlação para provas de 

longa distância em corredores recreacionais, com finalidade de fortalecer e 

disseminar a praticidade e eficiência da utilização da VC (GALBRAITH; HOPKER; 

CARDINALE; CUNNIFFE; PASSFIELD, 2014; GALBRAITH; HOPKER; JOBSON; 

PASSFIELD, 2011; GALBRAITH; HOPKER; LELLIOTT; DIDDAMS; PASSFIELD, 

2014; JONES et al., 2010). 

Por assim, a presente tese foi desenvolvida em dois estudos. O primeiro 

estudo teve como objetivo avaliar a confiabilidade do teste submáximo, em esteira, 

de 10 minutos de duração – T10 para estimar a velocidade crítica em corredores 

recreacionais de maratona. O segundo estudo teve como objetivo verificar as 

características de treino e parâmetros fisiológicos associados com o desempenho de 

provas de maratona e meia maratona em corredores recreacionais. 
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1.1. OBJETIVOS 
 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo principal desta tese foi avaliar a confiabilidade do teste 

submáximo, em esteira, de 10 minutos de duração – T10, para determinar a 

velocidade crítica em atletas recreacionais de maratona. 

  

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

1- Avaliar a confiabilidade do teste submáximo, em esteira, de 10 minutos 

– T10 para determinar a velocidade crítica, a partir da sua comparação com um teste 

de campo, baseado na relação distância-tempo, em maratonistas recreacionais. 

2- Verificar a relação entre características de treino e parâmetros 

fisiológicos com os tempos de provas de maratona e meia-maratona em corredores 

recreacionais. 

 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. PARÂMETROS FISIOLÓGICOS RELACIONADOS À CORRIDA 

 

As variações de provas possuem especificidades de acordo com a 

necessidade metabólica, características fisiológicas e treinos específicos; detalhes 

como a velocidade de largada, estratégias, táticas e técnicas podem definir um 

campeão, tendo em vista que o VO2máx e o LA tendem a ser semelhantes entre 

oponentes da mesma prova. A realização de uma prova de corrida, independente da 

distância ou do nível dos atletas, exige preparação física, mental e nutricional 

adequadas para se maximizar o desempenho e retardar a fadiga. Para isso, a 

prescrição e controle do treino desses atletas necessitam de avaliações e do 
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controle dos parâmetros de desempenho. Os principais parâmetros de desempenho 

para corredores são o consumo máximo de oxigênio, conhecido como volume 

máximo de Oxigênio (VO2máx – potência aeróbia), limiar anaeróbio (LA) ou limiar de 

lactato (LL), economia de corrida (EC) e velocidade crítica (VC) (BOURDON et al., 

2017). Além de fundamentais para a prescrição e o controle do treino, esses 

indicadores apresentam a condição aeróbia momentânea e permite a identificação 

do perfil metabólico do atleta, necessários para a escolha da melhor distância de 

prova a se participar, bem como para a elaboração e controle do programa de treino, 

facilitando a interação entre treinador e atleta para o sucesso (BOURDON et al., 

2017). 

A História da corrida é acompanhada pela evolução dos métodos de treino e 

da melhora do desempenho dos atletas. Em levantamento sobre as mudanças da 

VC e da CTA (capacidade de trabalho anaeróbio em metros) para distâncias de 

800m, 1.500m e 5.000m dos Jogos Olímpicos de 1920 até 2004, foi encontrada uma 

pequena melhora da VC de 1920 até 1984 (>13.4%) seguido por uma estabilização, 

enquanto a CTA apresentou grande variabilidade, com coeficiente de variação de 

9,4%, sendo menor nos últimos anos (DEKERLE; NESI; CARTER, 2006). Tal 

levantamento condiz com a literatura que relata que o modelo de dois parâmetros 

para VC e CTA são sensíveis e válidos para avaliar mudanças no desempenho 

olímpico ao longo de um período. Os resultados apresentam uma melhora na 

resistência aeróbia humana, embora parte das variações de VC e CTA possam ser 

explicadas por diferenças climáticas e de altitude entre os países que sediaram os 

jogos. Com isso, os pesquisadores concluíram que a VC pode estabelecer o perfil do 

metabolismo energético do atleta, servindo para orientar a escolha da melhor 

distância de prova para se treinar, a prescrição e o monitoramento do treino 

(DEKERLE; NESI; CARTER, 2006). 

Outro levantamento, feito em 2005, sobre a evolução nas provas de 

maratona no mundo relatou que, desde 1985, os recordes mundiais melhoraram seis 

minutos entre as mulheres e três minutos entre os homens (de 2:21:06 para 2:15:25 

e de 2:07:12 para 2:04:55, respectivamente) (BILLAT, 2005). Essas melhoras foram 

atribuídas a fatores fisiológicos combinados com treinos cujo objetivo era de 

melhorar a vVO2máx (velocidade no VO2máx) e o LA para que o atleta alcançasse a 

melhor VC possível. Outros motivos relatados no estudo foram à facilidade na 

detecção de talentos para o esporte, melhores estratégias de competição e a 
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aplicação de recursos direcionada à melhora do treino (D’ANGELO, 2008). Uma 

análise recente do desempenho de 12 atletas masculinos de elite em maratonas, 

usando a VC a partir de dados disponíveis na WA, relatou que os melhores tempos 

pessoais variaram de 2:03:38 a 2:08:21 e que esses atletas completaram a 

maratona em média a 96% de sua VC. Concluiu-se que atletas de elite de maratona 

conseguem regular seu ritmo de corrida próximo à VC, algo que, sob o ponto de 

vista do metabolismo energético, é ideal, pois deve-se evitar aumentar a velocidade 

acima da VC com frequência por períodos longos, a menos que seja por estratégia 

de prova, a fim de se prevenir perturbações metabólicas e fadiga (JONES; 

VANHATALO, 2017). 

O Brasil ganhou destaque nas provas de fundo nos anos 90, graças ao 

treino de corredores sob influência da Itália e Espanha e a métodos distintos de 

variação de volume, intensidade e treinos de resistência de força, consagrando o 

país no período por sua evolução nas corridas de fundo, com o desenvolvimento de 

um método de treino próprio e entrada no circuito mundial de corridas de fundo.  

Assim, o país traz em sua História nomes como Luiz Antônio dos Santos, medalha 

de bronze no Campeonato Mundial de Atletismo em Gotemburgo, 1995; Ronaldo da 

Costa, recordista mundial da Maratona de Berlim em 1998 e o primeiro a correr a 

maratona com um ritmo médio abaixo dos três minutos, completando a prova em um 

tempo de 2:06:05 em 2011 e quebrando o recorde mundial de 10 anos; Vanderlei 

Cordeiro de Lima, bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e único latino-

americano outorgado com a medalha de Pierre de Coubertin, maior condecoração 

humanitária-esportiva concedida pelo Comitê Olímpico Internacional, após ser 

empurrado por um espectador irlandês para fora da prova quando estava na 

liderança; e Marilson Gomes dos Santos, vencedor da Maratona de Nova Iorque em 

2006 (D’ANGELO, 2008).  

O treino esportivo apresentou considerável evolução no século XX, com 

auxilio de estudos fundamentais, sobretudo em fisiologia do exercício e treinamento 

esportivo. No entanto, variáveis referentes ao treino não são as únicas responsáveis 

por melhoras nos tempos de provas de atletas de elite e nos últimos 20 anos, fatores 

como maior facilidade e habilidade de profissionais na escolha de talentos, maior 

número de competições de significante importância anual, e maiores recursos 

destinados aos atletas de elite compõem, junto ao treino, variáveis que diferencial o 

atleta de alto rendimento. E por assim sendo, embora dependentes de variações do 
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local da prova, clima e nível de preparo do atleta, melhores atletas e a conquista de 

parâmetros cada vez melhores de tempo de provas de longa distância podem 

ocorrer devido ao aumento de atletas participando dessas modalidade, do aumento 

de competições no calendário de provas levando o atleta de alto rendimento a poder 

escolher a melhor prova que deseja participar. O inevitável destaque dá-se ao 

recorde mundial para maratona do queniano Eliud Kipchoge, com 2:01:39 

(velocidade 20,81km/h ou 5,78 m/s em 2018 na maratona de Berlim com um tempo 

surpreendente das capacidades humanas inerentes de treino físico e mental. Além 

da quebra da maratona abaixo de 2 horas em 1:59:40 (velocidade de 21,16 km/h ou 

5,88 m/s), um eventos elaborado para essa finalidade, com 41 pacemakers, clima 

controlado, circuito fechado e controla e sem validade para recorde mundial, mas um 

feito inacreditável lendo a pergunta: Qual será o limite humano? 

(www.ineos159challenge.com, acesso em 04/11/2019).  

Grandes avanços nas corridas de fundo no Brasil e no mundo foram 

conquistados em virtude do avanço dos métodos de treino e de estudos com atletas 

desde o início do século XX. Embora as provas de fundo apresentem características 

de resistência aeróbia, o treino deve seguir dois princípios: da carga contínua com 

alta intensidade e oferta mista de energia pelo metabolismo aeróbio e anaeróbio 

(treino anaeróbio), ou carga de treino aeróbio no LA ou abaixo; e de cargas 

intermitentes, ou método intervalado, muito importante para o desenvolvimento do 

LA, que diferencia o desempenho em atletas de alto nível (PEREIRA; LIMA, 2010). 

Recentemente, o treino intervalado para corredores de rua em provas de fundo tem 

sido bem divulgado visando à melhora do ritmo do corredor, esse método, no 

entanto, tem suas origens documentadas nos anos de 1920 – quando corredores de 

provas de longa distância ingleses e finlandeses treinavam fora dos estádios, em 

terrenos naturais com subidas e descidas, exigindo variação de intensidade de 

corrida (PEREIRA; LIMA, 2010). 

Dentre os principais nomes do esporte de resistência na Finlândia, Paavo 

Nurmi foi ganhador de 9 medalhas olímpicas e recordes mundiais em provas de 

resistência. Com o apelido de “Homem Relógio”, Paavo era conhecido por correr 

com um relógio na mão para controlar o ritmo de prova e seus treinos eram 

compostos por tiros de velocidade dentro de corridas de longa duração, ou variações 

de tiros de velocidade de curta distância, com variações de intervalos de descanso 

curtos e longos. Tais modificações ao treino contínuo tradicional levaram o mundo a 
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estudar e adotar treinos com intervalos de descanso e variação de intensidade, 

modificando o cenário mundial do desempenho em provas de corrida (PEREIRA; 

LIMA, 2010). Após a descoberta do método finlandês de corridas de fundo, que 

levou a recordes históricos, os suecos apresentaram o método Fartlek (jogos de 

velocidades), criado por Göose Holmèr, que tem por característica a variação de 

terrenos e superfícies de treino, incluindo campos, gramados e pistas de 

competição, com combinações de diferentes distâncias, intensidades e descansos 

com uma corrida leve ou caminhada, distinto dos métodos intervalados exibidos até 

então (PEREIRA; LIMA, 2010). 

Após a 2ª Guerra Mundial, juntou-se a Paavo Nurmi o tcheco Emil Zátopek, 

considerado um dos maiores corredores de resistência da História e o ganhador do 

ouro nos 5.000m, nos 10.000m e na maratona da Olimpíada de Helsinque (1952). 

Por sua causa, o método intervalado – na época caracterizado por um volume muito 

alto de repetições de tiros de velocidade, com descansos ativos de corridas leves – 

foi difundido e teve grande repercussão pela Europa. Passados os anos do 

empirismo no treino de corridas de fundo, a década de 60 foi marcada pelo início de 

estudos científicos na área. Durante os anos 70 e 80, Per-Olof Astrand foi um 

grande nome sendo responsável por estudos voltados para o aumento do VO2máx e 

parâmetros cardiorrespiratórios (PEREIRA; LIMA, 2010). Assim, as principais 

características do treino intervalado são a alta intensidade alternada com baixa 

intensidade para condicionar o sistema aeróbio-anaeróbio, fundamental para melhorar 

o desempenho de corrida. 

A evolução do desempenho de um atleta, seja recreacional ou de alto 

rendimento, apresenta desafios constantes à avaliação e ao monitoramento da 

carga prescrita em busca da melhor estratégia de treino para o sucesso. É primordial 

a avaliação do atleta para conhecimento de seu perfil metabólico e nível de 

condicionamento a fim de que, juntos, atleta e treinador possam escolher a melhor 

distância de prova a se treinar e elaborar a prescrição do treino, acompanhando os 

avanços através do monitoramento de variáveis ao longo do tempo. Assim, a 

interação entre atleta e treinador, juntamente a um aconselhamento psicológico e 

nutricional, é de extrema importância para o bom desempenho esportivo 

(BOURDON et al., 2017). 

Para isso, há a necessidade de se estruturar, planejar e monitorar o treino, 

organizando em períodos específicos, com o objetivo de se preparar o atleta para 
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um ou mais picos de melhor desempenho em determinado momento. Essa 

organização denomina-se “periodização” e pode ser dividida em sessão de treino 

(períodos do dia ou um dia), microciclo (uma semana), mesociclo (um mês), ou em 

macrociclo (até um ano, conforme calendário competitivo). Dentro de cada microciclo 

e sessão de treino, as cargas de treino monitoradas e manipuladas podem ser 

divididas em internas e externas. Cargas internas consistem nos estressores 

fisiológicos e psicológicos gerados através do treino, como frequência cardíaca, 

sensações de prazer/desprazer, esforço percebido e lactato sanguíneo. Já cargas 

externas são medidas objetivas do treino: quantidade de repetições, distância 

percorrida, ritmo, intensidade, parâmetro de velocidade e desempenho, nível de 

aceleração, rapidez. Sendo assim, a prescrição e o monitoramento da carga de 

treino devem usar uma abordagem multidisciplinar, com bons métodos e 

ferramentas de coleta de informações para melhorar a interação entre cargas 

internas e externas, auxiliando a aperfeiçoar o treino (BOURDON et al., 2017; 

FOSTER; RODRIGUEZ-MARROYO; KONING, 2017; SANDS et al., 2017). Com o 

grande número de provas no calendário anual para corredores recreacionais e de 

alto rendimento, atualmente a periodização culmina em mais de uma competição 

importante no ano e as competições menores podem ser usadas como estrutura da 

programação de treino (D’ANGELO, 2008). Além disso, equipes multidisciplinares 

interagem para auxílio e apoio na preparação desses atletas e o número de 

profissionais de outras áreas, como fisioterapia e nutrição, com trabalhos específicos 

voltados para corredores recreacionais tem aumentado. 

Esportes de resistência, como natação, ciclismo, corrida, ou a junção dos 

três, como Triatlo (ou Ironman), tornaram-se um fenômeno no mundo e no Brasil 

entre recreacionais e levam os praticantes a ter disciplina diária e a buscar a 

superação de limites. Especificamente, as provas de 5.000m, as maratonas e as 

ultramaratonas movimentam o mercado esportivo recreacional, compostos por 

atletas em busca desde melhores parâmetros pessoais e premiações, desafio 

pessoal e superação (D’ANGELO, 2008). O fenômeno do aumento da prática de 

corrida de rua tornou-se muito importante para a saúde pública, estimulando a 

realização de exercícios físicos (BORT-ROIG et al., 2014; JOHNSTON; HOFFMAN; 

THORNTON, 2014; MIDDELWEERD et al., 2014), e embora os praticantes, na 

grande maioria, serem corredores recreacionais, há a necessidade de avaliação, 
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prescrição e monitoramento do treino por profissionais competentes para que haja o 

sucesso da prática, adesão ao esporte, evitar lesões e danos à saúde. 

Para isso, a integração entre corredor recreacional e treinador torna-se 

fundamental para o sucesso. O monitoramento do treino, por sua vez, é necessário 

para se verificar as adaptações do atleta ao programa e entender suas respostas ao 

treino, como fadiga e recuperação, minimizando riscos de overtraining e 

overreaching, lesões e doenças ao se acompanhar as reações do atleta às cargas 

de treinos impostas e realizar ajustes em busca do equilíbrio entre bem-estar, 

rendimento e consistência de treino. Com isso, o treino envolve desafios e tomadas 

de decisões em relação à adequação das cargas, que, muitas vezes, são realizadas 

com base em crenças do atleta e do treinador, recursos disponíveis e relação entre 

ambiente prático e evidências disponíveis. Ainda que esse tema esteja recebendo 

crescente interesse da comunidade acadêmica, muitos dados provêm de 

experiências pessoais e empíricas, sobretudo entre recreacionais, carecendo de 

publicações, debates e discussões científicas (BOURDON et al., 2017; FOSTER; 

RODRIGUEZ-MARROYO; KONING, 2017). 

Conforme o contexto apresentado, a ampliação do número de provas de 

corridas de rua e de corredores recreacionais no Brasil é um fenômeno novo, que 

carece de mais conhecimento científico, visando à melhora na avaliação, prescrição 

e monitoramento do treino e possibilitando maior prática e adesão a esse esporte 

por parte da população. 

O desempenho esportivo é dependente da avaliação e desenvolvimento de 

parâmetros fisiológicos com o objetivo de maximizar o condicionamento físico e 

retardar os processos de fadiga. A seguir serão abordados os principais parâmetros 

fisiológicos de resistência e os mecanismos de fadiga. 

A interação de aspectos como tempo dedicado ao treino, nível de 

comprometimento, nutrição, controle e equilíbrio psicológicos, componentes sociais, 

táticos, ambientais, biomecânicos, bioenergéticos e fisiológicos determinam o 

desempenho esportivo e necessitam de controle para garantir o sucesso. Dentre 

esses fatores, existem quatro parâmetros fisiológicos específicos para o 

condicionamento aeróbico que afetam a natureza da curva de velocidade-tempo: 

VO2máx, LA, economia de corrida (EC) e velocidade crítica (VC). Outros parâmetros 

são capazes de ajudar a determinar o desempenho de resistência e estão 

relacionados a eles: cinética do VO2, a velocidade em VO2máx (vVO2máx) e o máximo 
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estado estável do lactato (MEEL) (JONES; CARTER, 2000), bem como o percentual 

da frequência cardíaca máxima (MANN; LAMBERTS; LAMBERT, 2013). Nos 

esportes com predominância de resistência aeróbia como a corrida, os parâmetros 

bioenergéticos e fisiológicos do desempenho são fundamentais para o sucesso e 

cada parâmetro relaciona-se a determinados sistemas do organismo e difere em 

atletas de cada distância de prova, sendo as demandas e necessidades 

metabólicas, fisiológicas e psicológicas de atletas de maratonas distintas daquelas 

dos atletas de provas de 100m (BURNLEY; JONES, 2016; JOYNER; COYLE, 2008). 

O sucesso em provas de corrida é fortemente relacionado à capacidade de 

suportar o estresse gerado pelo exercício por mecanismos complexos de interação 

entre fatores fisiológicos, mecânicos e psicológicos do indivíduo (BURNLEY; 

JONES, 2016). A avaliação dos parâmetros fisiológicos relacionados ao 

desempenho esportivo pode ser realizada através de testes laboratoriais que 

apresentam boa validade interna e em geral são considerados “padrão ouro” de 

avaliação para potência ou velocidade aeróbia máxima como o VO2máx, capacidade 

anaeróbia pelo LA, e ainda EC para conhecimento dos níveis de aptidão do atleta e 

potenciais melhoras. No entanto, esses testes são caros e costumam demandar que 

o atleta realize várias visitas ao laboratório; também apresentam baixa validade 

externa por serem pouco específicos ao ambiente de prova. Há, por outro lado, os 

testes de campo, com ótima validade externa por representarem a real situação do 

atleta no ambiente de prova (DEKERLE; NESI; CARTER, 2006). 

Dentre os quatro parâmetros fisiológicos relacionados ao desempenho na 

corrida, a potência aeróbia máxima ou velocidade aeróbia máxima é o parâmetro 

mais conhecido e amplamente utilizado, representando o consumo máximo de 

oxigênio (VO2máx) e reflete a taxa máxima do metabolismo aeróbio do individuo. Em 

exercícios cíclicos como a corrida, ciclismo, natação ou remo, o VO2máx é limitado 

pela taxa de fornecimento de oxigênio aos músculos e não pela capacidade do 

músculo de extrair oxigênio do sangue, sendo a capacidade do corpo de absorver, 

transportar e utilizar o Oxigênio para produção de energia, e pode ser expresso 

como valor absoluto, em L/min, ou relativo, em mL/kg/min. Esse parâmetro tem 

relação com o sucesso em provas de longa distância, nas quais atletas com maior 

VO2máx relativo apresentam vantagem entre atletas de diferentes perfis metabólicos. 

Já para atletas com perfis semelhantes de VO2máx relativo, a EC determina o 

sucesso e, ainda que seja treinável, seu potencial é definido geneticamente, com o 
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maior desenvolvimento por volta dos 15 a 20 anos e dependente da composição 

corporal, sexo e idade (JONES; CARTER, 2000). 

Outro parâmetro muito utilizado e relacionado ao VO2máx é o limiar de lactato 

(LL), também conhecido como limiar anaeróbio (LA). É considerado o aumento 

desproporcional do ácido láctico sanguíneo concomitante desequilíbrio entre a 

captação de Oxigênio (O²) e eliminação do gás Carbônico (CO²) produzido durante o 

exercício progressivo e representa um parâmetro de intensidade para exercícios de 

resistência, como corridas de longa duração, natação ou ciclismo. Sua avaliação é 

em laboratório e similar ao protocolo de VO2máx, podendo ser realizada através de 

inspeção visual correlacionada com a quebra do LA através do aumento 

desproporcional da ventilação por minuto e aumento desproporcional das trocas 

gasosas (também conhecido como Limiar ventilatório ou LV), ou por coleta de 

lactato sanguíneo em teste em cicloergômetro de carga progressiva, adotando o 

valor de 4mmol/l de lactato sanguíneo como parâmetro do limiar (também conhecido 

como OBLA – onset of blood lactate accumulation) (D’ANGELO, 2008). O aumento 

sistemático do lactato no sangue representa o início do uso de fontes anaeróbias de 

energia e se deve à combinação de mecanismos, tais como baixo nível de O² 

muscular, glicólise acelerada, recrutamento de fibras rápidas glicóliticas e taxa 

reduzida de remoção de lactato; é dependente da intensidade, duração e tipo de 

carga de trabalho (constante ou intermitente) e representa a transição metabólica 

entre sistemas de energia aeróbio-anaeróbio (JONES; CARTER, 2000). 

Assim, a intensidade do exercício correspondente ao aumento do lactato 

sanguíneo acima dos níveis de repouso (LA ou LL) e as alterações associadas às 

trocas gasosas (LV) são ótimos preditores do desempenho de resistência, e muitos 

estudos que atestam a sensibilidade do LL/LA/LV ao treino de resistência. Um 

deslocamento para a direita do LL/LA/LV, indicando maior velocidade de corrida, é 

uma característica dos programas de treino de resistência bem-sucedidos e permite 

que uma maior intensidade de exercício absoluto (velocidade de corrida) e relativa 

(%VO2máx) seja mantida sem o acúmulo de lactato no sangue (D’ANGELO, 2008; 

JONES; CARTER, 2000). Embora o protocolo seja longo, caro e dependente de 

laboratório e equipe preparada (BROWNE et al., 2015), é um indicador bom e muito 

utilizado para intensidade de carga de treino. Pode apontar os efeitos metabólicos 

anaeróbios, e o aumento do metabolismo anaeróbio apresenta correlação direta com 
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o aumento do VO2máx (PEREIRA; LIMA, 2010). Para esclarecimento, será usada no 

decorrer do texto a padronização de limiar anaeróbio (LA). 

O LA pode ser avaliado por diferentes protocolos e o padrão ouro proposto 

por Margaria, Cerretelli e Mangili (1964) é o teste de máximo estado estável do 

lactato (MEEL), o qual representa a intensidade máxima de exercício com equilíbrio 

entre a produção e remoção do lactato sanguíneo, uma vez que representa a maior 

intensidade de exercício em que o LA permanece em equilíbrio com carga constante 

(BROWNE et al., 2015). O protocolo clássico de MEEL demanda vários testes 

seguidos de cargas constantes e independentes, realizados em dias distintos; é, 

pois, invasivo, longo, cansativo e caro. A velocidade do teste tende a ser próxima à 

VC e com o valor absoluto de carga de trabalho do MEEL pode-se predizer a 

velocidade de corrida para 30 e 60 minutos (D’ANGELO, 2008; DENADAI et al., 

2003). Mesmo que o MEEL tenha justificado o uso de 4mmol/L de lactato sanguíneo 

como concentração fixa com correlação positiva entre testes de carga progressiva 

em corredores (HECK et al., 1985), há discordância entre pesquisadores quanto ao 

uso desse valor fixo, devido a fatores como variabilidades biológicas individuais, tipo 

de exercício e estado nutricional (DENADAI et al., 2003). Tal parâmetro pode ser útil 

na orientação das cargas de treino aeróbio e anaeróbio, mas não é possível sua 

aplicação em todos os períodos de treino em decorrência da complexidade do 

protocolo e por depender de equipamentos caros e de coleta de sangue, restringindo 

a sua utilização a pequenos grupos de atletas de elite (BROWNE et al., 2015; 

D’ANGELO, 2008). 

Outra proposta de protocolo se seguiu ao MEEL, o teste de velocidade 

mínima de lactato (VML) caracterizado pelo equilíbrio entre a produção e remoção 

de lactato sanguíneo em teste incremental subsequente a um exercício de alta 

intensidade, em sessão única, oferecendo-se como alternativa conveniente e com 

boa correlação com o MEEL (BROWNE et al., 2015). Com o objetivo de explorar a 

potencialidade de aplicação do VML, buscou-se relacionar métodos indiretos para 

identificação de velocidades semelhantes ao VML e MEEL com resultados 

satisfatórios para corredores jovens de 1.600 e 3.000 m. Assim, a velocidade, por 

protocolo de corrida em pista, apresentou valores semelhantes aos obtidos através 

do VML e pôde estimar o VML em jovens corredores, sendo uma opção de baixo 

custo e não invasiva para a avaliação da capacidade aeróbica e a predição da 

intensidade para prescrição de exercício (BROWNE et al., 2015). 
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Além dos parâmetros citados, a economia de corrida (EC) é atraente como 

parâmetro fisiológico, sendo definida como o consumo de oxigênio absoluto 

necessário em uma determinada intensidade de exercício, traduzida pelo custo de 

Oxigênio para determinada velocidade de corrida. É quantificada pela mensuração 

do consumo fixo de Oxigênio de corrida em esteira em várias velocidades, com a 

demanda de Oxigênio representada graficamente como uma função da velocidade 

de corrida. Consequentemente, o atleta que consumir menor quantidade de 

Oxigênio (ou a comparação do mesmo atleta em vários períodos) para uma mesma 

velocidade de corrida é considerado mais econômico em relação aos outros 

(JONES; CARTER, 2000). Sendo a EC um parâmetro dependente da biomecânica, 

por ser a corrida um movimento cíclico, depende do comprimento e do número de 

passadas, que aumentam com a velocidade. Até cerca de 7 m/s a relação entre a 

velocidade de corrida e comprimento da passada é linear e a maior EC deve ser 

direcionada para o comprimento da passada e não para sua frequência (JONES; 

CARTER, 2000). Existe uma considerável variabilidade interindividual no custo de O² 

do exercício submáximo, mesmo em indivíduos de VO2máx similar, e a melhoria da 

EC pode representar até 30% da diferença de desempenho em corredores com 

VO2máx semelhante, sendo dependente de fatores genéticos, sexo, nível de treino, 

idade, composição corporal, estrutura corporal e predominância de tipos de fibras 

musculares – demonstrando maior eficiência correlacionada a maior porcentagem 

de fibras do tipo I (JONES; CARTER, 2000). 

Outro parâmetro muito utilizado para predição de desempenho, 

principalmente de média e longa duração, é a velocidade crítica (VC), a qual 

representa a velocidade em intensidade submáxima que o atleta consegue manter 

sem fadiga por um longo período (MONOD e SCHERRER, 1965, p.337). Ela pode 

ser expressa como limiar do metabolismo oxidativo, que determina os limites para 

fadiga ou tolerância do exercício e prediz o desempenho em provas de resistência 

com precisão (POOLE et al., 2016). A determinação dessa velocidade submáxima 

constante pode ser realizada em laboratório por protocolos de cinco a sete corridas 

até exaustão, com detecção da curva de platô de velocidade/tempo, com regressões 

matemáticas simples. Para corridas de até aproximadamente 30 minutos há 

similaridade no uso de VO2máx, VC ou LA na predição do desempenho, enquanto 

acima desse tempo de prova a economia de corrida pode influenciar (HILL; 

FERGUSON, 1999; JONES et al., 2010). 
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Uma alternativa a testes de laboratórios para VC são os testes de campo, 

que, devido à sua praticidade, tornaram-se amplamente aceitos como um importante 

parâmetro fisiológico no esporte. Especialistas esportivos propuseram outros 

métodos para determinar VC que poderiam representar melhora da velocidade da 

corrida, como a velocidade no LA e MEEL (ALI et al., 2017), mas o modelo 

tradicional de regressão linear entre distância/tempo é amplamente utilizado por ser 

de fácil aplicação e análise, sendo muito útil e adequado para treinadores e atletas 

(JONES et al., 2010; PENTEADO et al., 2014) e apresenta forte correlação (0,68-

0,98) entre ritmo de corrida e VC no LA para competições de longa distância 

(FAUDE; KINDERMANN; MEYER, 2009). Assim, testes de VC são confiáveis para 

examinar as capacidades aeróbias e anaeróbias, sendo recomendados para avaliar 

e analisar os efeitos do treino e determinar os parâmetros que podem ser 

potencializados. Em relação à corrida, pode-se recorrer à VC, uma ferramenta 

simples e útil, para identificar o perfil fisiológico do atleta e ajudá-lo a identificar a 

melhor distância com potencial de sucesso, auxiliar na prescrição de carga de 

trabalho e orientar mudanças ao longo da preparação (DEKERLE; NESI; CARTER, 

2006; HILL, 1993). 

O desempenho na corrida depende do desenvolvimento e interação dos 

fatores citados na tentativa de aumentar a capacidade aeróbia e a tolerância ao 

exercício postergando a fadiga, que é um importante limitador, relacionado aos 

demais fatores citados. No caso do corredor, o VO2máx alto, a capacidade do 

metabolismo anaeróbio bem desenvolvida, uma ótima VC e EC, acompanhamento 

nutricional e psicológico, são todos fatores que necessitam estar em equilíbrio para 

produzir bons resultados e, especialmente, adiar ao máximo a ação dos 

mecanismos que levam à fadiga durante a competição. (BURNLEY; JONES, 2016; 

DEKERLE; NESI; CARTER, 2006). A quantidade de energia empregada no início da 

atividade tem influência sobre fadiga, e exercícios com intensidades mais 

conservadoras podem ser executados por mais tempo (BURNLEY; JONES, 2016). 

A fadiga é definida como a limitação da realização do exercício físico a ponto 

de o indivíduo ser incapaz de continuar o movimento, definida também como ponto 

de esgotamento, limite de tolerância, ponto de fadiga ou falha da tarefa e apresenta 

graus distintos a depender da intensidade do exercício. Ela foi amplamente estudada 

ao longo dos anos e atualmente tem sido explicada por duas teorias, da fadiga 

central e da fadiga periférica que podem ocorrer concomitantemente, levando à falha 
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do exercício. A teoria da fadiga central afirma que o fenômeno ocorre no 

recrutamento de unidades motoras e no sistema nervoso central e há muitas 

evidências contra essa corrente teórica. A teoria da fadiga periférica, por sua vez, é 

amplamente difundida e aceita como a principal razão para a interrupção do 

exercício, estando relacionada a mecanismos neurais somados a fatores periféricos 

mecânicos dos músculos, levando a um desequilíbrio entre demanda e geração de 

energia muscular (BURNLEY; JONES, 2016; DEKERLE; NESI; CARTER, 2006). 

A dimensão da fadiga está relacionada ao tipo de exercício, envolvimento 

muscular, fonte de energia e intensidade do exercício e esta última é relacionada a 

LA, percentual do VO2máx e VC: intensidades moderadas ocorrem abaixo do LA, com 

estado estável do VO2 entre 2 e 3 minutos, predominando o sistema de energia 

anaeróbio para energia rápida e explosiva, preponderante nas fibras do tipo II. Após 

3 minutos, as fontes de energia passam a ser predominantemente do metabolismo 

aeróbio e fibras de contração lenta tipo I, com consequente diminuição da tensão 

muscular e redução da velocidade de corrida. Em geral, a atividade nessa 

intensidade é cessada voluntariamente antes de ocorrer a fadiga. Já exercícios em 

intensidades pesadas ocorrem entre o LA e VC com atraso no estado estável do 

VO2 pelo surgimento do componente lento e aumento do custo de Oxigênio entre 10 

e 20 minutos, com cerca de 60% a 90% da produção de energia por metabolismo 

aeróbio, com necessidade de recrutamento de fibras do tipo II e energia anaeróbia 

(BURNLEY; JONES, 2016). 

Para corridas acima de 20 minutos, o predomínio da fonte de energia 

continua no metabolismo aeróbio das fibras de contração lenta, com parte de 

contribuição do metabolismo anaeróbio e fibras de contração rápida, logo, atletas 

com maiores VO2máx aliados a boa EC e eficiência mecânica detém vantagem, e a 

fadiga ocorrerá se a intensidade exceder a VC. As intensidades máximas ocorrem 

acima da VC e podem ou não ser sustentadas até atingir-se o VO2máx sem estado 

estável. Por último, a intensidade supra máxima resulta em falha no exercício antes 

de se atingir o VO2máx sem seu estado estável (BURNLEY; JONES, 2016; 

DEKERLE; NESI; CARTER, 2006). A partir do exposto sobre a relação entre 

intensidades de exercícios e interação de VO2máx, LA e VC com a fadiga, fica 

evidente que os fatores limitantes do desempenho na corrida são diversos e 

específicos a cada tempo de prova e que o treino precisa atender a essas 

especificidades (BURNLEY; JONES, 2016; DEKERLE; NESI; CARTER, 2006).  
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Percorrer uma determinada distância em menor tempo demanda melhoria de 

capacidades físicas como resistência de força e dinâmica, força dinâmica, força 

explosiva e potência, capacidade cardíaca de bombear sangue para a alta demanda 

muscular, capacidade dos músculos de utilizar o suprimento de oxigênio que chega 

a eles, capacidade do pulmão de realizar as trocas gasosas – e todos esses 

elementos precisam estar em sintonia para retardar a fadiga e maximizar o 

desempenho. Para tanto, o processo de treino contribui para a melhoria e sintonia 

desses componentes, promovendo uma maior economia dos processos e melhora 

no trabalho corporal como um todo, resultando em menor gasto de energia para um 

melhor desempenho (BURNLEY; JONES, 2016). O VO2máx, ou %VO2 (capacidade 

aeróbia), pode ser apenas parcialmente treinado, pois tem limitação genética. O 

percentual de uso do VO2máx, que varia dependendo da distância da prova e tipo de 

treino, ajuda a classificar e quantificar a capacidade aeróbia do corredor. Já o LA e a 

VC, que integram os sistemas aeróbio-anaeróbio junto da EC, são parâmetros 

fisiológicos treináveis. Anos de prática de treinos de corrida, variação nos treinos, 

com alternância de volume, intensidade e terreno, associada melhoras biomecânicas 

da técnica de corrida, melhoras metabólicas e comportamentais, ajudam a construir 

um ótimo desempenho de corrida. 

 

2.2. MENSURAÇÃO DA VELOCIDADE CRÍTICA 

 
Exercícios como correr, pedalar ou nadar realizados em intensidade leve a 

moderada resultam em fadiga moderada e o exercício tende a ser cessado por ação 

voluntária. Ao aumentar a intensidade do exercício para pesada ou máxima, o 

parâmetro de fadiga aumenta e a duração da tolerância ao exercício diminui, ou 

seja, quanto maior a velocidade do exercício menor será seu tempo de duração. 

Para o ótimo desempenho para esportes como os citados, há uma intensidade 

próxima a máxima ideal para que o exercício mantenha-se por um longo período. A 

seguir será detalhada a utilização da VC como parâmetro fisiológico para corrida. 

A energia necessária para se sustentar um determinado período de exercício 

a uma determinada velocidade é usualmente calculada por modelos matemáticos 

com regressão linear da relação entre velocidade e tempo até a exaustão 

(distância). Há na literatura, porém, outras opções de cálculo da quantidade de 

trabalho realizado: o modelo de Lei de Potência, funções exponenciais, curva de 
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velocidade e tempo. Não parece haver um modelo superior, mas sim a necessidade 

de se utilizar o modelo que melhor se adapte aos interesses do indivíduo 

(BURNLEY; JONES, 2016; JONES; CARTER, 2000). 

Durante provas de corrida, há variação no ritmo do atleta, quem seleciona a 

própria velocidade com base na sua percepção subjetiva de velocidade próxima à 

VC ou submáxima, na distância e tempo restantes para se concluir a prova, variando 

entre velocidades superiores ou inferiores à VC. No entanto, a manutenção de 

velocidades acima da VC é suportável por pouco tempo, devido a mecanismos de 

fadiga, e o atleta logo precisa retornar a uma velocidade sustentável abaixo ou 

próxima à VC (BURNLEY; JONES, 2016). A VC é um bom parâmetro de aptidão 

aeróbia, intensidade de trabalho e serve para predição do desempenho, contando 

com protocolos laboratoriais ou de campo com boa validade e correlação com 

laboratório (r=0.99). É também um conceito útil para a fisiologia do exercício e para a 

tolerância à fadiga, cujos protocolos de campo têm aplicabilidade prática e servem 

como instrumento valioso para a prescrição de cargas e intensidade de trabalho, na 

avaliação e monitoramento do desempenho, sendo de fácil aplicação e análise. Mas 

há a necessidade de estudos que demonstrem a simplicidade e aplicação desse 

indicador no cotidiano de treinadores e atletas (VANHATALO; JONES; BURNLEY, 

2011). 

A história da VC se inicia em 1965, quando Monod e Scherrer (1965, p.337) 

definiram a potência crítica (PC) de um músculo (ou grupo muscular) como “a taxa 

máxima de trabalho que pode ser mantido por muito tempo sem fadiga”. Eles 

levaram em consideração tanto o trabalho dinâmico quanto o muscular e usaram de 

exercício isométrico para extrair os dois parâmetros de PC para uma quantidade 

finita de trabalho, quando desenvolvido acima da PC; também traçaram uma relação 

entre o trabalho total realizado e o tempo até exaustão para múltiplos exercícios 

fatigantes. A regressão linear entre esses dois pontos resultou em trabalho e PC 

pela inclinação da linha e consideraram a PC dependente da oferta de O² no 

músculo (fluxo sanguíneo muscular) (JONES et al., 2010). No entanto, outras 

experiências demonstraram que a PC é determinada pela função oxidativa e não 

pela disponibilidade de O² e que a quantidade de trabalho poderia ser manipulada 

de forma independente, alterando as reservas de energia muscular relacionadas à 

dependência de fontes de energia anaeróbicas finitas. Assim, a VC tem um 
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significado funcional e sua relação com outros parâmetros de função aeróbica como 

LA e VO2máx é de grande importância (JONES et al., 2010). 

O estudo de Monod e Scherrer (1965) ganhou grande destaque na 

comunidade científica, ficando conhecido como um modelo para potência crítica de 

dois parâmetros e seu uso no esporte foi relatado como sendo muito eficiente para 

prever o desempenho e os limites humanos. Uma segunda relação entre tempo de 

trabalho e distância em metros foi desenvolvida por Ettema em 1966 (DEKERLE; 

NESI; CARTER, 2006; HILL; FERGUSON, 1999). Posteriormente, em 1984, foi 

encontrado um conceito base da PC, observado em cicloergômetro, resultado da 

relação hiperbólica entre potência e tempo até exaustão, estabelecendo uma relação 

entre velocidade e tempo até exaustão, também descrita como relação de modelo 

hiperbólico para corrida (HUGHSON; OROK; STAUDT, 1984). O tempo até exaustão 

foi resultado da capacidade de trabalho anaeróbio (CTA) e a VC foi relacionada com 

parâmetros de intensidade aeróbia, como LA e VO2máx (HILL, 1993; HILL; 

FERGUSON, 1999). 

Em seguida, a VC foi descrita como uma adaptação da definição de PC 

conforme desenvolvido por Monod e Scherer (1965) e, mais tarde, esse conceito foi 

aplicado em outros esportes, como a natação (WAKAYOSHI et al., 1992) e o 

ciclismo de pista (LUCAS et al., 2012), assumindo uma relação entre distância e 

tempo (HILL, 1993; LUCAS et al., 2012). Recentemente, foi aplicado também a 

esportes coletivos que combinam velocidades acima e abaixo da VC em períodos 

curtos de tempo, com o trabalho sendo curvilíneo e variável entre indivíduos, 

levando ao desenvolvimento de um novo modelo de VC para exercícios 

intermitentes, o qual pode prever com precisão a fadiga de atletas de esportes 

coletivos intermitentes, ajudando em decisões táticas que podem influenciar a 

estratégia de ritmo de competição (JONES; VANHATALO, 2017). 

Tendo se consagrado como um conceito útil para treinadores e atletas na 

avaliação da aptidão aeróbia e podendo ser usado como VC ou PC, dependendo do 

esporte (corrida, natação, ciclismo), na predição do tempo até exaustão e na 

estimativa de parâmetros de aptidão aeróbia e anaeróbia, seu uso a partir de 

protocolo de campo é útil, prático, válido e não invasivo, com fácil aplicação e 

interpretação de dados e permite especificidade do esporte. Anos depois, Moritani et 

al. (1981) aplicaram o conceito no ciclismo com evidências de o metabolismo 

aeróbio da VC estar altamente correlacionado ao limiar ventilatório anaeróbio e com 
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o metabolismo anaeróbio da relação tempo de trabalho como capacidade de 

trabalho anaeróbio (CTA em metros), que não foi afetada pela diminuição de O². 

Posteriormente, outros autores criaram modelos lineares de relação entre trabalho e 

tempo para estimativas entre VC e CTA (DEKERLE; NESI; CARTER, 2006; HILL; 

FERGUSON, 1999). 

O modelo de VC é um parâmetro significativo e diferenciado, não é uma 

mera alternativa para o VO2máx ou o LA, mas uma opção mais completa  (JONES et 

al., 2010). Os fundamentos fisiológicos da relação distância/tempo são desafiadores 

e é importante notar que esses parâmetros diferem de qualquer outro parâmetro 

fisiológico de aptidão por serem baseados na medição do desempenho, como t 

(tempo de exaustão), e no trabalho mecânico medido externamente (por velocidade 

na unidade de tempo, m/s) em vez do comportamento de uma única variável 

fisiológica, como concentração de lactato sanguíneo ou VO2. Assim, com 

característica multifacetada da fadiga durante o exercício de alta intensidade, é 

improvável algum parâmetro fisiológico solitário responder inteiramente à CTA ou à 

VC (DEKERLE; NESI; CARTER, 2006; HILL; FERGUSON, 1999). 

A VC na corrida reflete a interação entre os sistemas cardiovascular, 

respiratório e muscular, ou seja, baseia-se no equilíbrio entre a liberação e remoção 

de lactato do sangue para definir a intensidade máxima de trabalho no exercício de 

resistência. Representa ainda a relação entre produção de energia e tempo até a 

exaustão, dependente do limite entre as intensidades da corrida, fornecendo um 

parâmetro significativo de desempenho mais completo em relação à aptidão aeróbia, 

se comparado a LA ou VO2. Atualmente é muito usada no esporte, sobretudo de 

resistência, para prescrição da intensidade de treino e para acompanhamento da 

evolução do desempenho (VANHATALO; JONES; BURNLEY, 2011). A perspectiva 

fisiológica da VC apresenta-se em função da intensidade de exercício e da dinâmica 

para exercícios até a exaustão na seguinte ordem: o exercício inicia-se com 

intensidade moderada abaixo do LA, aumentando a velocidade para pesada, acima 

do LA, a cerca de 70%-90% do VO2máx, quando a velocidade se direciona para a 

intensidade máxima até se atingir o VO2máx e o exercício ser descontinuado por 

fadiga. Na dinâmica de intensidade de trabalho apresentada, a VC e a CTA 

(capacidade de trabalho finito acima da VC, também conhecida como capacidade de 

trabalho anaeróbio) estão entre a transição para a intensidade pesada e máxima, 

acima do LA (VANHATALO; JONES; BURNLEY, 2011). 
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Sendo a VC definida como a mais alta taxa sustentável de metabolismo 

aeróbico que ocorre em uma taxa de trabalho semelhante ao MEEL, enquanto na 

interpretação clássica o CTA compreende a contribuição de energia de fontes 

anaeróbias, tanto VC quanto CTA têm alta aplicabilidade seja em provas de 2 

minutos ou até maratonas (JONES et al., 2010; VANHATALO; JONES; BURNLEY, 

2011). A diferença entre VC e VO2máx é que atletas de resistência treinados 

apresentam alta VC em relação ao seu VO2máx e têm valores de CTA modestos; já 

atletas de velocidade apresentam baixa VC em relação ao VO2máx e uma CTA maior, 

com o componente lento do VO2 também apresentado pela magnitude da 

intensidade máxima e relacionado à perda de eficiência muscular. Esta é medida 

como um aumento progressivo de custo de oxigênio em exercício de intensidade 

máxima, em que CTA e o componente lento do VO2 estão relacionados ao processo 

de fadiga (VANHATALO; JONES; BURNLEY, 2011). 

O conceito de VC define um sistema de oferta e demanda bioenergética de 

dois parâmetros, que se presta idealmente à modelagem matemática. Como 

anteriormente definido, as suposições podem ser formuladas na seguinte 

apresentação: um componente de fornecimento de energia “aeróbia” com 

capacidade de trabalho limitada, chamado VC e um componente de fornecimento de 

energia “anaeróbia”, limitado por CTA. Logo, o exercício pode continuar em qualquer 

velocidade desde que a oferta energética seja adequada para atender a demanda 

(JONES et al., 2010). Esses parâmetros podem ser descritos por modelos 

matemáticos de dois parâmetros usados para determinar a carga de trabalho (CTA 

em metros) através da relação velocidade ou distância e tempo até exaustão e está 

bem estabelecida a relação de hipérbole entre velocidade por VC e a constante da 

curva denominada CTA para tempo até exaustão. Os cálculos da VC e da CTA são 

realizados através de regressão linear ou não linear entre a velocidade e o tempo. 

São apresentados abaixo dois modelos matemáticos matematicamente equivalentes 

para se descrever a relação velocidade/tempo a partir da VC e CTA calculadas. 

A equação 1 - T=CTA/(V-VC) permite prever o tempo até exaustão em 

velocidade máxima acima da VC por relação de hipérbole (bem estabelecida na 

literatura). Também pode ser usada para identificar a velocidade necessária para se 

atingir um determinado tempo até a exaustão, sendo resolvida para velocidade, 

resultando em relação linear (equação 2) (JONES et al., 2010; VANHATALO; 

JONES; BURNLEY, 2011): 
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Modelo não linear ou hiperbólico de velocidade/tempo 

 

T=CTA/(V-VC)                                              (1) 

 

Modelo linear da relação velocidade/tempo até exaustão 

 

V =(CTA/t) + VC                                           (2) 

Onde: 

t = tempo em segundos 

CTA = capacidade de trabalho anaeróbio em metros 

d = distância percorrida em metros 

VC = velocidade crítica em metros/segundo 

V = velocidade de corrida em metros/segundo 

Abaixo seguem as representações da relação hiperbólica entre 

velocidade/tempo, à esquerda, e a representação linear, à direita. 

 

FIGURA 1 – RELAÇÃO DE HIPÉRBOLE ENTRE VELOCIDADE E TEMPO COM VC, PELA LINHA 
HORIZONTAL TRACEJADA, E CTA, PELO RETÂNGULO LIMITADO PELAS COORDENADAS DE 
QUALQUER PONTO DE DADOS AO LONGO DA CURVA V-t E VELOCIDADE. VC: Velocidade 
Crítica; LA: Limiar Anaeróbio; CTA: Carga de Trabalho Anaeróbio.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Adaptado de Jones 

et al. (2010); Vanhatalo; Jones; 
Burnley, (2011). 

FIGURA 2 – MODELO 
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HIPERBÓLICO CONVERTIDO EM MODELO LINEAR POR REGRESSÃO LINEAR TRAÇANDO A 
VELOCIDADE CONTRA O TEMPO (m/s) E CTA. VC: Velocidade Crítica; LA: Limiar Anaeróbio; CTA: 
Carga de Trabalho Anaeróbio; m/s: metros/segundo. 

 

 

               

 

 

 

 

 
 

 

 

FONTE: Adaptado de Jones et al. (2010); Vanhatalo; Jones; Burnley, (2011). 

 

A VC também pode ser identificada em exercícios com distâncias fixas a 

serem cumpridas, sendo representada pela relação linear distância/tempo, em que a 

distância total percorrida é traçada em relação ao tempo necessário para cobrir essa 

distância. Transforma-se em modelo de VC por regressão linear, no qual a VC é 

calculada pela inclinação da linha de regressão e o intercepto y é denominado CTA 

e a regressão linear usada para calcular VC e CTA é: 

 

Modelo linear de distância/tempo: 

 

t=(d-CTA)/VC                                                   (3) 

Onde: 

d = distância percorrida em metros 

VC = velocidade crítica de corrida em metros/segundo 

t = tempo de corrida 

CTA = capacidade anaeróbia de corrida em metros. 

Segue representação gráfica na figura abaixo:  

 

FIGURA 3 - RELAÇÃO LINEAR ENTRE DISTÂNCIA/TEMPO PARA CÁLCULO DE VC E CTA PARA 
EXERCÍCIOS COM A DISTÂNCIA TOTAL A SER PERCORRIDA PREVIAMENTE DETERMINADA. 
VC: Velocidade Crítica; LA: Limiar Anaeróbio; CTA: Carga de Trabalho Anaeróbio; a = VC; b = CTA. 
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FONTE: Adaptado de Jones et al. (2010); Vanhatalo; Jones; Burnley, (2011). 

Tomam-se os exemplos fornecidos no artigo de Vanhatalo, Jones e Burnley 

(2011) para prever o melhor tempo de desempenho de um atleta de 5.000 m, com 

valores hipotéticos de distâncias de 600m, 800m, 1.000m, 1.600m e 2.000m em 

máxima velocidade, com tempos de 98s, 135s, 171s, 283s e 357s, respectivamente, 

resultando em VC e CTA representadas pela reta da regressão linear entre 

distância/tempo, com VC=5.4m/s e CTA=72,3m. 

A partir da equação para CTA, pode-se também prever o tempo de 

desempenho do indivíduo com as seguintes equações, usando o exemplo acima: 

 

Modelo linear de distância/tempo para predizer desempenho para distância fixa: 

d = (VC.t) + CTA                                           (4) 

 

Transformada em: 

 

t = (d – CTA)/VC                                           (5) 

t = (5.000m – 72.3m)/5.4m/s = 913s 

  

Portanto o atleta completará a prova de 5.000m em 913s ou 15:13 minutos. 

Segue abaixo a representação gráfica do exemplo relatado: 

 
FIGURA 4 - MODELO LINEAR DA RELAÇÃO DISTÂNCIA/TEMPO PARA ESTIMAR A VC, CTA E 

PREDIÇÃO DE TEMPO PARA 5.000 M. D: carga de trabalho anaeróbio; VC: velocidade crítica; Tlim: 

tempo limite; m/s: metros por segundo; m: metros; s: segundos. 
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FONTE: Vanhatalo; Jones; Burnley (2011) 

 

Por conseguinte, se um atleta correr a uma velocidade constante menor ou 

igual à VC, presume-se que a fadiga não ocorrerá, porque a demanda energética 

será suprida pelo metabolismo aeróbio e não será possível prever o limite de 

tolerância do exercício usando a relação velocidade/tempo. Ao passo que, se o 

atleta aumentar a velocidade de corrida acima de sua VC, a quantidade de energia 

aeróbia não será suficiente para suprir a demanda energética e o metabolismo 

anaeróbio, através do componente CTA, entrará em ação para suprir a necessidade 

de energia. 

O tempo até a exaustão (t) em que a corrida acima da VC será capaz de se 

sustentar pode ser calculado pela divisão da CTA pela velocidade, resultando na 

equação básica do modelo de dois parâmetros (t=CTA/(V-VC)). Este pode ser 

aplicado a qualquer exercício, usando as combinações apresentadas para as 

variáveis t (tempo até exaustão), V (velocidade do exercício) e CTA (capacidade do 

exercício acima da VC) (JONES et al., 2010; VANHATALO; JONES; BURNLEY, 

2011). 

A partir dos modelos de dois parâmetros criados a partir de 1965 (MONOD; 

SCHERRER, 1965), Morton (1996) propôs um modelo alternativo com três 

parâmetros, incluindo a potência máxima (Pmax ou velocidade máxima – Vmax) no 

cálculo da VC para obter uma melhor descrição da relação velocidade/tempo. A 

principal diferença entre este e os modelos de dois parâmetros se dá 

matematicamente, ao se levar em consideração um terceiro parâmetro real que 

pode ser estimado a partir dos dados em t = k, em que k é considerado tempo, e a 
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equação é formulada com o terceiro parâmetro: t=CTA/(V-VC)-k. Isso significa que 

quando um sujeito está totalmente descansado, a Vmax pode ser desenvolvida 

como um esforço máximo, mas quando a energia anaeróbica está totalmente 

esgotada, somente a VC pode ser desenvolvida e, nesses extremos, a velocidade 

máxima diminui proporcionalmente (D’ANGELO, 2008; HILL, 1993): 

 

Tempo até exaustão - t = CTA/(V-VC) – CTA/(Vmax-VC) ou              (6) 

 

Tempo até exaustão - t = (CTA/(V-VC) – k                                          (7) 

 

Onde: 

 

t = tempo em segundos, 

CTA = capacidade de trabalho anaeróbio em metros 

VC = velocidade crítica em metros/segundo 

V = velocidade de corrida em metros/segundo, k = tempo em segundos. 

 

Em relação à diferença entre modelos de dois e três parâmetros, os 

protocolos de laboratório necessitam de 4 a 7 cargas de trabalho para cálculo da 

VC, separadas por 24 horas para minimizar o erro associado à VC e CTA em 

modelos hiperbólicos. Já modelos lineares necessitam apenas de 2 cargas para 

predizer a VC. Embora não haja diferença significativa para VC e CTA entre o 

modelo de dois e o de três parâmetros, o modelo de dois parâmetros é mais prático 

e simples de se aplicar e o modelo de três parâmetros é mais eficaz na predição de 

cargas curtas de menos de 2 minutos (HILL, 1993). 

Para a avaliação da VC e da CTA na corrida, podem ser utilizados 

protocolos realizados em laboratório ou pista com boa validade e correlação alta. Em 

laboratório, os protocolos são longos, alguns necessitam de mais de uma visita, 

demandam tempo, especialistas e equipamentos sofisticados, tornando o processo 

dispendioso (JONES et al., 2010). Em geral, demandam 3 a 7 visitas para o cálculo 

do VO2máx, seguido de protocolo de VC com testes de velocidade constante até a 

exaustão, entre 75% a 195% do VO2máx. Por outro lado, protocolos de campo 

utilizam o desempenho em testes de velocidade máxima contra o relógio para 

distâncias pré-determinadas (ou parciais de corridas recentes do atleta), são de fácil 
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aplicação, apresentam boa validade externa e alta correlação com teste de 

laboratório e são realizados em um único dia. Podem ainda ser inseridos em 

diversos períodos do treino, permitindo monitoramento e prescrição do treino. A 

análise dos dados se dá utilizando modelos matemáticos simples de regressão 

linear para relação distância/tempo, podendo ser aplicado a outros esportes como 

natação e ciclismo, sendo usual o erro padrão de estimativa com coeficiente de 

variação em % ou intervalo de confiança de 95% para cada parâmetro, além de r 

(coeficiente de correlação) para ajuste geral (BURNLEY; JONES, 2016; 

GALBRAITH; HOPKER; JOBSON; PASSFIELD, 2011; GALBRAITH; HOPKER; 

LELLIOTT; DIDDAMS; PASSFIELD, 2014; VANHATALO; JONES; BURNLEY, 2011). 

Sendo assim, a VC predita em laboratório e campo apresentam alta 

correlação (r=0.89 e r=0.82) e oferece-se, então, uma alternativa para avaliação e 

acompanhamento do desempenho em corredores, descrevendo as respostas dos 

sistemas aeróbio e anaeróbio ao exercício em intensidade próxima à máxima  

(DEKERLE; NESI; CARTER, 2006; GALBRAITH; HOPKER; JOBSON; PASSFIELD, 

2011; GALBRAITH; HOPKER; LELLIOTT; DIDDAMS; PASSFIELD, 2014). Por 

apresentarem boa validade e confiabilidade, os testes de campo para VC estão 

sendo amplamente utilizados e difundidos, com diversos estudos comprovando suas 

qualidades e aplicabilidade. Todavia, autores relatam haver a necessidade de 

aplicação desses testes em atletas de múltiplas provas e modalidades ciclicas e 

níveis de condicionamento para ajudar a ratificar sua validade e divulgar a facilidade 

de aplicação desses testes, bem como promover a sua utilização por treinadores e 

atletas para a prescrição e monitoramento dos treinos ao longo do período (JONES 

et al., 2010). 

Ilustrando a proposta supracitada, um estudo recente propôs avaliar a VC e 

a CTA por teste de campo de visita única, apresentando bons parâmetros de 

confiabilidade, com coeficiente de variação de 1,7% semelhante a valores de testes 

laboratoriais, dentro do limite aceitável de 5%. Os resultados para CTA foram menos 

confiáveis, com coeficiente de variação de 14,1%, mas similares aos testes de 

laboratório, sendo que o limite de concordância entre dois testes pode variar em 

4,7% para VC e 39% positivo ou negativo para CTA (GALBRAITH; HOPKER; 

LELLIOTT; DIDDAMS; PASSFIELD, 2014; GALBRAITH; HOPKER; JOBSON; 

PASSFIELD, 2011). 
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Esse conhecimento não só apresenta parâmetros satisfatórios para o teste 

de campo de VC e CTA na corrida, como permite que atleta e treinador elaborem 

estratégias de treino e prova buscando uma melhora do desempenho. Por exemplo, 

em um estudo sobre a VC de atletas de 800m e 5.000m dos Jogos Olímpicos de 

Sydney de 2000, evidenciou-se que atletas que correram em velocidade média 

maior não foram os vencedores da prova. Os autores do estudo concluíram que, na 

corrida em intensidade próxima do máximo, o resultado não dependerá somente da 

velocidade máxima que pode ser alcançada, mas também do tempo por que ela 

pode ser sustentada (JONES; WHIPP, 2002). Os autores sugerem que a VC e a 

CTA podem ser utilizadas como estratégia de corrida, valendo-se de sprint final para 

atletas de baixa VC e alta CTA, mantendo ritmo constante de prova. Podem também 

ser utilizadas para classificar as habilidades do corredor através do VO2máx, VC e 

CTA em provas de média e longa distância (GALBRAITH; HOPKER; JOBSON; 

PASSFIELD, 2011; JONES et al., 2010). 

A importância da VC e da CTA para o sucesso em diferentes eventos pode 

ser ilustrada utilizando o exemplo de Jones et al. (2010) para atletas de corrida 

femininos. Supondo que a atleta A tenha uma VC de 5,85m/s e um CTA de 75m e 

que a atleta B tenha VC menor que 5,82 m/s e uma CTA maior que 95m, em provas 

de 800m ou 1.500m a atleta B seria a vencedora (por 3 e 2 segundos, 

respectivamente). Mas para 3.000m, a diferença prevista entre as atletas torna-se 

insignificante; e para 5000m ou mais a atleta A teria uma vantagem cada vez maior. 

Outro exemplo é que em provas de 800m a 10.000m, um atleta deverá percorrer 

toda a prova próximo à sua VC e não poderá compensar períodos abaixo dela com 

sprint final. Assim, as estratégias táticas podem ser utilizadas para maximizar as 

vantagens metabólicas dos atletas ou influenciar as táticas dos concorrentes 

(JONES et al., 2010). 

A relação entre VC e CTA é intuitivamente conhecida pelos atletas de elite e 

isso dita “subconscientemente” suas estratégias de ritmo; enquanto corredores 

recreacionais podem utilizar relógios com GPS para orientação da intensidade de 

corrida. Mesmo assim, as informações sobre a relação VC/CTA são inestimáveis 

para o acompanhamento das habilidades e dificuldades metabólicas de atletas e 

para a criação de planos táticos projetados para aperfeiçoar o desempenho. Com 

objetivo de um teste fácil, simples a acessível para VC, Follador, Borba, Bomfim, da 

Silva (2020), validaram um teste submáximo em esteira para a VC de corredores de 
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5 km e 10 km, com alta correlação (r=>0.90) com teste de VC de campo 

GALBRAITH; HOPKER; JOBSON; PASSFIELD, 2011; JONES et al., 2010). Sendo 

assim, vale enfatizar que a VC é um parâmetro fisiológico que, por ter fácil aplicação 

e boa relação com demais parâmetros aeróbios, como VO2máx e LA, é muito 

relevante e pode ser aplicado em diversos momentos da temporada esportiva, junto 

a boas estratégias de treino e prova, para maximizar o desempenho. 

 

2.3. RELAÇÕES ENTRE OS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E 

CARACTERÍSTICAS DE TREINO NA CORRIDA 

 

Os parâmetros fisiológicos são fundamentais para treinadores a fim de se 

conhecer o nível de aptidão dos atletas e suas possibilidades de treino, para a 

escolha da melhor distância de prova, estratégias de treino e acompanhamento da 

evolução do desempenho ao longo de uma temporada. A seguir serão abordadas as 

relações entre os parâmetros fisiológicos de corrida com variáveis biológicas de 

sexo e idade, experiência de prova e tipos de treino. 

Dentre os parâmetros fisiológicos utilizados para avaliar parâmetros de 

intensidade de treino na corrida, o VO2máx e o LA são métodos invasivos, que 

dependem de equipe e laboratórios especializados, sendo exclusivos para atletas de 

elite. No entanto, a VC apresenta outra opção, com método de campo não invasivo, 

de fácil análise e aplicação ao treino de corredores (FERREIRA et al., 2014) e pode 

ser uma alternativa para identificação não invasiva da velocidade de lactato mínimo 

em jovens corredores (BROWNE et al., 2015), sendo mais eficiente na prescrição de 

intensidades de treino de corrida contínuo e intervalado se comparada ao MEEL, o 

qual pode subestimar a carga de treino. Por ocorrer em intensidade absoluta e 

relativa maior que o LA e semelhante ao MEEL (entre 79-90% VO2máx), a VC parece 

ser mais relevante que esses dois outros parâmetros na prescrição de corrida 

(LUCAS et al., 2012). 

As relações entre LA, VO2máx e VC são distintas. Num exercício abaixo do 

LA, ocorre o aumento rápido do VO2; enquanto a elevação da intensidade acima do 

LA leva ao aumento rápido do VO2, seguido por um aumento lento correspondente 

ao componente lento do VO2. No entanto, durante o exercício acima da VC, o 

VO2máx será atingido sem estado estável (HILL; FERGUSON, 1999). Portanto, 

quando comparada a VC com o LA, a VC é maior que a velocidade média associada 
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ao LA (HILL, 1993) e em atletas de elite o LA e a VC ocorrem em percentual 

relativamente alto do VO2máx. 

Em análise do desempenho de maratonistas de elite em relação à VC 

estimada, com informações disponibilizadas pela WA os autores analisaram a VC e 

a CTA de 12 maratonistas masculinos de elite com melhores tempos entre 2:03:38 e 

2:08:21, calculando os melhores tempos pessoais para distâncias de corrida de 

1.500m e 15.000m. Os resultados da análise mostraram que os corredores 

completaram a maratona em média a 96,2% de sua VC, sugerindo que atletas de 

elite conseguem regular o ritmo próximo à VC durante toda a prova, uma estratégia 

sensata para se prevenir desordens metabólicas e físicas associadas à fadiga. 

(JONES; VANHATALO, 2017). Logo, pode-se concluir que os parâmetros 

fisiológicos estão relacionados e que adotar a VC para o treino de corrida parece ser 

um caminho aceitável para se potencializar o condicionamento e desempenho 

esportivos. 

Quando comparados os desempenhos de homens e mulheres quanto a VC 

e LA, a VC foi maior que a velocidade média associada ao LA, sem haver diferença 

entre os sexos (HILL, 1993). Parece que as disparidades entre parâmetros 

fisiológicos e sexo são relativas; como o VO2máx é pré-determinado geneticamente, o 

treino poderá atingir um limite individual e espera-se que mulheres apresentem 

menor VO2máx em comparação aos homens devido ao maior custo de energia em 

resposta ao maior percentual de gordura corporal e que o mesmo ocorrera para EC 

(HILL, 1999). 

A VC como fator de desempenho no esporte de resistência é treinável em 

todos os níveis de condicionamento e idade, sendo um parâmetro válido como 

preditor de desempenho independente da idade cronológica e com evoluções 

dependentes do treino (BECK et al., 2016; KENDAL; FAIRMAN, 2014). O 

envelhecimento está associado a declínios fisiológicos notáveis, como diminuição da 

densidade mineral óssea, perda de massa magra e ganha de gordura corporal e, em 

mulheres, há o agravante da menopausa, que acentua tais fatores relacionados ao 

envelhecimento. Em contrapartida, a prática de exercícios físicos regulares 

desempenha um papel essencial no combate aos declínios fisiológicos associados 

ao envelhecimento e à menopausa (KENDAL; FAIRMAN, 2014). Os treinos de força 

e de resistência cardiorrespiratória tornam-se, pois, essenciais para atenuar o 

declínio da massa magra e da densidade óssea inerente ao envelhecimento e à 
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inatividade, assim como para limitar alterações fisiológicas no sistema cardiovascular 

que possam prejudicar ainda mais a capacidade funcional. O sistema cardiovascular 

é adaptável ao treino em qualquer idade, com aumentos relativos no VO2máx em 

populações mais velhas equivalentes aos observados em indivíduos mais jovens 

(KENDAL; FAIRMAN, 2014). 

O principal motivo para a decadência no desempenho de corrida com a 

idade avançada é o declínio no VO2máx. O desempenho em corrida de longa 

distância começa a deteriorar por volta dos 35 anos; embora esteja evidente ocorrer 

essa redução, ainda não se determinou como a idade afeta a EC. Como as taxas de 

VO2máx bruto em corredores jovens e idosos são semelhantes, os corredores mais 

velhos correm em uma porcentagem maior de VO2máx do que os corredores jovens. 

Gera-se, assim, nos mais velhos, um menor consumo de energia metabólica geral, 

sustentando a noção de que a EC não se deteriora com a idade avançada, 

independentemente do sexo (p≥0,035). Porém, a frequência e a amplitude da 

passada foram diferentes entre os corredores masculinos e femininos (p < 0,001). 

Assim sendo, a idade avançada, por si só, não degrada substancialmente a EC e, se 

as pessoas mantiverem um exercício aeróbico vigoroso regular, fora os benefícios 

obtidos por adaptações neuromusculares do treino de força, também podem ser 

atingidas melhorias neuromusculares através do exercício de corrida (BECK et al., 

2016). 

A procura por exercícios físicos e seus benefícios levou à ampliação nos 

últimos 25 anos da população de corredores jovens adultos, na meia idade e idoso, 

com crescimento de 4.000% no número de corredores acima de 65 anos de idade 

na Maratona de Nova Iorque (BECK et al., 2016). Isso elevou o desempenho a 

novos patamares: o recorde mundial masculino de maratona acima de 65 anos de 

idade é de 2:41:57s e teria ganhado medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1924 

(BECK et al., 2016). Está bem estabelecido que a economia funcional da marcha 

piora de 15 a 20% após os 65 anos de idade em comparação com os jovens e 

evidências recentes sugerem que isso pode estar relacionado à diminuição da 

eficiência muscular. Em contraste, corredores mais velhos exibem uma EC 

semelhante à dos jovens para várias velocidades de corrida, sugerindo que a alta 

demanda aeróbica desse exercício previne a degradação da economia funcional da 

marcha inerente à idade ou que mudanças relacionadas à idade na economia 

funcional da marcha são específicas ao modo de envelhecimento (BECK et al., 
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2016). No entanto, em corredores com idade de 47 a 61 anos, uma possível 

explicação para a ausência de um efeito de idade na EC é que os sujeitos 

apresentarem idade insuficiente para exibirem um declínio normal na EC relacionado 

às idades avançadas e permanece incerto se a economia funcional declina com 

mais de 65 anos, como é consistentemente observado na caminhada (BECK et al., 

2016). 

O desempenho biomotor tende a diminui na meia-idade, mas não está claro 

até que ponto isso se deve ao envelhecimento biológico. Pode ser difícil determinar 

se tais mudanças físicas são realmente relacionadas à idade, pois podem 

alternativamente ser explicadas como consequências negativas de um estilo de vida 

sedentário. Em estudo que avaliou a resistência de um grupo fisicamente ativo da 

população, realizando uma análise estratificada por idade e sexo de corredores de 

maratona e meia maratona com idades entre 20 e 79 anos, apresento que nenhum 

declínio significativo relacionado à idade aparece antes dos 55 anos, 

independentemente do sexo e apenas um declínio moderado é verificado a partir 

dessa idade, mais de 25% dos corredores de 65 a 69 anos eram mais rápidos que 

50% dos com 20 a 54 anos de idade; e mais de 25% dos corredores de 50 a 69 

anos começaram a correr maratona apenas nos últimos 5 anos (LEYK et al., 2010). 

Assim, ambos os estudos citados sobre desempenho e idade de corredores 

concluíram que as perdas de desempenho na meia-idade são devidas 

principalmente ao estilo de vida, em vez de envelhecimento biológico e que o 

aumento de corredores em idade acima de 50 anos em maratonas demonstra que, 

mesmo com na meia idade, os corredores recreacionais podem alcançar bons níveis 

de desempenho por meio de treino específico e regular (BECK et al., 2016; LEYK et 

al., 2010). 

A avaliação da VC apresenta parâmetros importantes, como a aptidão 

aeróbia e a CTA, além de mudanças do desempenho após uma determinada 

estratégia de treino, o que possibilita novas decisões e torna a VC mais valiosa que 

o VO2máx ou o LA. Sendo a CTA uma quantidade fixa de trabalho que pode ser 

realizada durante o exercício acima da VC derivado por processos anaeróbios e 

uma capacidade de trabalho mecânico relacionada com distância entre a VC e o 

VO2máx, a VC aumenta em resultado do treino de resistência contínuo ou intervalado 

e a CTA aumenta em resposta ao treino de força específico ou intervalado de alta 

intensidade (acima da VC) (JONES et al., 2010; JONES; VANHATALO, 2017). 
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Melhorias na VC de corredores recreacionais com VO2máx variando de 48,5 a 55,0 

mL/kg/min foram encontradas após o treino de 6 a 8 semanas (GALBRAITH; 

HOPKER; CARDINALE; CUNNIFFE; PASSFIELD, 2014), podendo aumentar após 4 

a 6 semanas de treino de resistência contínuo e intervalado de alta intensidade 

(acima da VC), assim, a VC não só é um importante parâmetro de aptidão aeróbia, 

mas também correlaciona-se com outros parâmetros como o VO2máx e a LA 

(VANHATALO; JONES; BURNLEY, 2011). 

Para atletas altamente treinados com VO2máx médio de 69,8 mL/kg/min, o 

acompanhamento de 1 ano de treino resultou em pequenos aumentos significativos 

de VO2máx e VC e aumentos na distância e tempo de treino acima do LA foram 

relacionados aos aumentos da VC. Os autores relatam que apenas os testes de 

campo para VC foram sensíveis o suficiente para acompanhar as pequenas 

mudanças de desempenho ao longo do ano; também concluíram que o treino deve 

ocorrer em intensidades altas, acima do LA, para melhorar VC, LA e EC. 

(GALBRAITH; HOPKER; CARDINALE; CUNNIFFE; PASSFIELD, 2014). Como os 

parâmetros da relação distância/tempo estão relacionados a outros marcadores de 

aptidão cardiorrespiratória, a VC se relaciona com a dinâmica do aumento do VO2, 

enquanto a CTA está relacionada com o componente lento do VO2. Os estudos 

mostram que VC e CTA não são inteiramente independentes, mas que 

compreendem características de um sistema bioenergético integrado (JONES; 

VANHATALO, 2017), em que a manipulação da VC pode afetar a CTA e que o 

contrário também é verdadeiro, sendo simplista a interpretação clássica de VC e 

CTA como parâmetros aeróbios e anaeróbios distintos (JONES et al., 2010). 

Diante do exposto, é importante conhecer as relações entre VC e CTA para 

haver um direcionamento às melhores distâncias de provas, condizentes com o perfil 

metabólico do atleta. Uma maior VC e menor CTA é interessante para provas de 

resistência, em que o atleta atinge o VO2máx treinável e consegue melhorar sua VC 

em intensidades máximas abaixo da CTA. Em contraste, para atletas de CTA maior 

e VC menor são melhores provas mais curtas, em que a velocidade máxima 

aumenta o VO2, associado a maior trabalho acima da VC e melhor desempenho 

(VANHATALO; JONES; BURNLEY, 2011). Para ambos os tipos de provas, a 

tolerância ao exercício em intensidade máxima acima da VC coincide com a 

obtenção do VO2máx, independentemente do ritmo imposto ou auto selecionado, e o 

desempenho em intensidades máximas é altamente previsível com base na relação 
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distância/tempo, não sofrendo influência da estratégia de ritmo (JONES; 

VANHATALO, 2017). 

Infere-se que na corrida de 100m predomina a energia rápida pelo sistema 

anaeróbio e, à medida que o tempo do exercício estende-se, a contribuição do 

sistema aeróbio aumenta, com a capacidade anaeróbia sendo fundamental para o 

desempenho da corrida de média e longa duração (HILL, 1999). Assim, é muito 

importante a especificidade do estímulo para atender as capacidade de resistência, 

força ou velocidade, variação de métodos de treino utilizados, períodos de 

recuperação apropriados para permitir o ajuste à carga de treino e características e 

perfil do atleta. 

Sendo a resistência definida como a capacidade de sustentar uma 

determinada velocidade ou potência durante o maior tempo possível, exercícios de 

resistência são considerados eventos contínuos, com duração aproximada entre 5 e 

240 minutos (ou até mais), com intensidade entre 65 e 100% do VO2máx. Os 

exercícios de curta duração necessitam de contribuição significativa das vias 

metabólicas anaeróbias e exercícios mais longos podem ser limitados por fatores 

psicológicos, nutricionais, termos regulatórios ou musculoesqueléticos e não pela 

aptidão aeróbia em si (JONES; CARTER, 2000). 

O treino de resistência resulta em numerosos ajustes dos sistemas 

neuromuscular, metabólico, cardiovascular, respiratório e endócrino, que se refletem 

em melhorias nos parâmetros de aptidão aeróbica, como VO2máx, LA, EC e VC, que 

influenciam a captação do oxigênio. Uma melhoria em um ou mais destes 

parâmetros resulta em melhor desempenho no exercício de resistência, com 

deslocamento para a direita em vários pontos da curva de VC para 

velocidade/tempo, permitindo que um atleta se exercite por mais tempo na mesma 

intensidade de exercício ou sustente uma velocidade maior para uma determinada 

duração de exercício (JONES; CARTER, 2000). 

Ainda que os parâmetros aeróbios analisados acima sejam importantes na 

determinação do desempenho no exercício de resistência, deve-se ter em mente 

que o desempenho é também dependente de outros aspectos psicológicos, táticos e 

ambientais. Além disso, a capacidade de gerar energia pelo sistema anaeróbio em 

atletas de capacidades aeróbias semelhantes pode ser muito importante para os 

momentos finais da prova. As práticas de treino mais eficazes para melhorar 

especificamente os parâmetros de aptidão aeróbia ou para alterar diferentes pontos 
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na curva velocidade/tempo são fundamentais na mudança para a direita desta curva 

(JONES; CARTER, 2000). A seguir, serão abordados alguns efeitos de vários tipos 

de treino sobre os parâmetros fisiológicos, e a magnitude das respostas destes 

treinos depende da duração das sessões de exercícios, da intensidade e da 

frequência com que eles são realizados, do nível de preparo, potencial genético, 

idade e sexo do indivíduo. 

Os efeitos do treino de resistência de alta intensidade (80-100% VO2máx) 

resultam em melhora no VO2máx e na CTA, com melhoras e percentuais de treino a 

depender do estado de preparo do indivíduo, intensidade, volume, duração e 

frequência do treino, com resultados obtidos em jovens após 6 semanas de treino 

(JONES; CARTER, 2000). Quanto à VC, o treino de resistência resulta em seu 

aumento e reduz a magnitude do componente lento do V̇O2, com consequente 

aumento do VO2 em 3 a 6 minutos para a mesma velocidade absoluta; 6 semanas 

de treino de resistência aumentaram também a velocidade de corrida no MEEL 

(JONES; CARTER, 2000). 

Embora o VO2máx de corredores de elite possa ser compensado por uma 

ótima EC, há uma relação inversa entre VO2máx e EC em corredores treinados: 

apesar de possuírem maior EC que os não treinados, o efeito do treino de 

resistência pode ser controverso para esse parâmetro e tem sido associado a 

fatores antropométricos, fisiológicos, metabólicos, biomecânicos e técnicos (JONES; 

CARTER, 2000). Quanto ao LA, os treinos de resistência realizados em intensidades 

próximas ou acima dele são eficientes e melhoram seu limiar, sendo uma adaptação 

importante para o treino de resistência por aumentar a tolerância e desempenho no 

exercício. O LA é encontrado em 50 a 80% do VO2máx, mesmo em indivíduos 

altamente treinados, mas ocorre em uma intensidade de exercício menor que a VC 

mantida durante a maioria das provas de resistência em atletas de elite (JONES; 

CARTER, 2000). 

Quando se comparam indivíduos sedentários a corredores recreacionais, os 

ajustes fisiológicos que ocorrem após o treino de resistência são relativamente bem 

estabelecidos e distintos dos ajustes ao treino em atletas de resistência altamente 

treinados. Melhorias significativas no desempenho de resistência e marcadores 

fisiológicos são expressivas após treinos submáximos de resistência em grupos 

sedentários e corredores recreacionais. Em contrapartida, um maior volume de 

treino em indivíduos altamente treinados parece não alterar o desempenho de 
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resistência ou variáveis fisiológicas associadas, como VO2máx, LA, VC e EC. Assim, 

parece que, para atletas já treinados, melhorias no desempenho de resistência só 

podem ser alcançadas através de treino intervalado de alta intensidade (TIAI – treino 

intervalado de alta intensidade – ou HIIT – High-intensity interval training), por eles já 

apresentarem a capacidade aeróbia, LA e EC bem desenvolvidos. Portanto, os 

ajustes fisiológicos que geralmente representam uma melhoria no desempenho de 

indivíduos sedentários ou corredores recreacionais não são encontrados em 

corredores treinados, que se beneficiam de treinos mais intensos (LAURSEN; 

JENKINS, 2001). 

As características do TIAI são a alternância de ritmo de corrida com 

descanso insuficiente para total recuperação seguido de um novo estímulo de alta 

intensidade com o objetivo de aumentar os níveis metabólicos ao receber nova 

carga de estímulo intenso. As variações podem ocorrer por intensidade da carga ou 

percentual do VO2máx, LA, duração da carga em relação ao exercício total com a 

soma dos períodos, duração total do exercício por soma da intensidade e duração 

da carga, relação de exercício e pausa ou soma de fases do treino (LAURSEN; 

JENKINS, 2001). 

Quanto aos metabolismos energéticos, cargas de alta intensidade estimulam 

as fibras de contração rápida e o treino contínuo ativa as fibras de contração lenta 

em maior escala. Assim, o treino intervalado eleva a capacidade dos metabolismos 

aeróbio e anaeróbio (potência anaeróbia ou capacidade anaeróbia) sem influenciar a 

capacidade ótima do treino aeróbio. A energia obtida por vias aeróbias contribui para 

o exercício intermitente durante e após a atividade para o reestabelecimento de 

níveis metabólicos normais. Por outro lado, as vias anaeróbias de energia 

contribuem somente durante as sessões de exercício (LAURSEN; JENKINS, 2001; 

SALVADOR et al., 2016). 

Os resultados estabelecendo relação entre VC e treinos intervalados 

sugerem que a VC pode ser usada como referência de intensidade para o treino 

intervalado e para o contínuo, podendo ser aplicada também em sessões de treino 

intervalado em busca de melhorar a capacidade aeróbia, em que o tempo até a 

exaustão pode ser duas vezes maior para corrida intervalada em comparação à 

contínua. Protocolos de treino intervalado com sessões a 100% da VC, com 

recuperação, podem ser utilizados como indicadores de intensidade alternativa para 

o LA (SALVADOR et al., 2016). Sendo assim, o treino contínuo na VC ou acima dela 
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é frequentemente usado por corredores, ciclistas e triatletas, assim como o treino 

intervalado perto de 85%-100% do VO2máx ou da VC, com tempo até a exaustão, é 

maior que no contínuo (SALVADOR et al., 2016). 

Dentre os métodos de treino utilizados por corredores, o intervalado é um 

dos mais empregados por atletas de elite e recreacionais em busca de melhora no 

desempenho ou do condicionamento físico. Ele pode ser dividido em intervalado 

curto, com maior aumento no consumo de O² e desempenho, e intervalado longo, 

usado para aprimorar a capacidade de resistência aeróbia do corredor. No 

intervalado longo, o metabolismo aeróbio predomina e pode ser estimado pela 

vVO2máx ou pela VC, que são boas referências para o ajuste do treino. A combinação 

dos métodos torna-se ideal para a melhora de componentes aeróbios e anaeróbios, 

sendo muito apreciada por corredores de meia e longa distância, acima de 10.000m 

(BILLAT, 2001; PEREIRA; LIMA, 2010). Já no treino intervalado curto, as 

intensidades são elevadas, em torno de 100-110% do VO2máx, e como resultado 

ocorre a melhoria da velocidade de resistência, resistente de força e da força rápida, 

em que, quanto maior a intensidade, maior o débito e necessidade de aumento do 

metabolismo anaeróbio da musculatura do corredor. Nesse treino são característicos 

os estímulos curtos de trabalho de alta intensidade com descansos breves, 

insuficientes para que ocorra a recuperação total, com elevação da intensidade dos 

estímulos. (BILLAT, 2001; PEREIRA; LIMA, 2010). 

Quanto a diferentes níveis de treino e parâmetros fisiológicos, sendo o 

VO2máx limitado geneticamente, os corredores altamente treinados e de elite 

possuem um alto VO2máx nato e, por conseguinte, as melhoras são relacionadas a 

outros fatores, como EC e utilização da vVO2máx. Entre corredores moderadamente 

treinados, há maior propensão a melhorias do VO2máx após 6-14 semanas de corrida; 

enquanto para corredores de alto nível há a necessidade de mais tempo de estudo 

para se detectarem melhorias (BLAGROVE; HOWATSON; HAYES, 2018). Os 

fatores anaeróbios para desempenho de longa distância estão bem estabelecidos: 

as capacidades anaeróbia e neuromuscular desempenham funções importantes no 

desempenho de corredores e são semelhantes em perspectiva aeróbia. A vVO2máx 

de um corredor fornece uma representação funcional da potência neuromuscular em 

longa distância, das medidas de velocidade máxima de corrida e da capacidade 

anaeróbia  (BLAGROVE; HOWATSON; HAYES, 2018). Ao avaliar parâmetros 

fisiológicos antes e após o treino de dois grupos de corredores de 1.500m e 5.000m 
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para treino intervalado, um a 100% do VO2máx e outro grupo a 95% VO2máx, com a 

inclusão de 1 a 2 sessões semanais de treino intervalado de alta intensidade durante 

quatro semanas, foram relatadas melhorias de VO2máx, vVO2máx, LA, EC e 

desempenho aeróbio. O grupo com treinos a 100% do VO2máx apresentou aumento 

do vVO2máx, indicado não pelo VO2máx, mas pela melhora da EC. Por outro lado, o 

grupo a 95% não apresentou tais adaptações e os autores concluem que as 

modificações dependem do treino de alta intensidade (DENADAI et al., 2003). 

 Quanto ao LA, ambos os programas foram eficientes e o desempenho 

também se mostrou diferente entre os grupos de acordo com modificações dos 

parâmetros fisiológicos. O grupo a 100% do VO2máx apresentou aumento de vVO2máx 

e LA, corroborando a melhora nas corridas de 1.500m e 5.000m; enquanto o grupo a 

95% do VO2máx encontrou melhora somente no LA, com consequente melhora só 

nos 5.000m. Conclui-se que a melhora de desempenho em corridas de média e 

longa duração é dependente do LA e que em provas de curta duração, entre 1.500m 

e 3.000m, o vVO2máx parece explicar o desempenho (DENADAI et al., 2003). Os 

resultados de ausência ou pouca sensibilidade a mudanças da VC no estudo podem 

ser explicados pelo alto nível inicial de preparo dos atletas, que torna menores os 

efeitos do treino, e por mecanismos de ajustes ao lactato podendo não ser os 

mesmos da VC (DENADAI et al., 2003). 

Sobre o treino de força e corrida, achados de revisão sobre seus efeitos nas 

determinantes fisiológicas e no desempenho a médio e longo prazo em corredores 

de longa distância constataram haver melhora entre 2 e 8% para EC na maioria dos 

estudos, melhora no tempo de desempenho em 1.500m e 10.000m e na qualidade 

da velocidade anaeróbia. Para VO2máx, vVO2máx, LA e composição corporal, não 

houve variação em consequência do treino de força, mas os autores afirmam que as 

conclusões não foram unânimes em todos os estudos, havendo diferenças e 

limitações metodológicas a serem levadas em conta. As informações que podem ser 

utilizadas com maior precisão por corredores de longa distância são de que a 

composição corporal não é afetada negativamente pelo treino de força, ao contrário 

do que possa parecer ao senso comum, e que duas ou três sessões de treino de 

força por semana, incluindo uma variedade de modalidades, podem proporcionar 

benefícios no desempenho quando associadas a um treino paralelo de corrida 

(BLAGROVE; HOWATSON; HAYES, 2018).  Em relação à variedade de métodos 

do treino de força, é difícil definir a mais adequada. A revisão propõe que os treinos 
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específicos de alta intensidade produzem demandas metabólicas positivas e que a 

pliometria parece ser útil, por seus padrões de movimento imitativos das ações de 

correr e o uso de cargas leves, com alta velocidade e movimentos específicos, de 

preferência de cadeia fechada, parece melhor a força e a potência muscular 

específica para corrida (BLAGROVE; HOWATSON; HAYES, 2018). 

Por fim, sobre a influência dos mesociclos, com carga progressiva crescente 

e distribuição variada (alta intensidade > LA; baixa intensidade < LA; ou combinação 

alta e baixa, polarizado) para 5.000m, quanto à duração e componentes de 

desempenho de resistência em corredores recreacionais com VO2máx de 45,2 ± 5,8 

mL.kg,min, resultaram em melhora dos três grupos para o tempo dos 5.000m e do 

VO2máx. Contudo, mudanças na EC ocorreram apenas para baixa intensidade e os 

autores concluíram, com base nas respostas individuais de corredores 

recreacionais, que o risco relativo de não haver resposta ao treino de alta 

intensidade ou polarizado é maior em comparação ao de baixa intensidade 

(ZINNER; OLSTAD; SPERLICH, 2018). 

De acordo com o aqui exposto, o treino de corredores deve levar em 

consideração seu nível de preparo, fase do treino e distância de prova para 

elaboração e prescrição do treino, que deverá envolver corridas contínuas e 

intervaladas de alta intensidade com velocidades variadas para melhorar o sistema 

metabólico aeróbio e anaeróbio. Deve incluir também treinos de força específicos 

aos movimentos de corrida, pois auxilia na melhora da EC. Já a distribuição de 

cargas de treino em micro e mesociclos parece ainda ser um desafio para 

treinadores. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. PARTICIPANTES 

 

Os participantes do estudo foram corredores recreacionais de corrida de rua 

de ambos os sexos. Para cálculo amostral foi considerado a análise de Variância 

para medidas repetidas e relação entre a VC T10 (reteste) e a VC teste de campo. 

O tamanho da amostra necessário para comparar os testes VC T10 teste e 

reteste e VC teste de campo foi estimada para o teste de análise de variância para 

medidas repetidas. Foi utilizado o software Gpower 3.1 e os seguintes parâmetros: 

tamanho de efeito classificado como pequeno f = 0,175 (transformado por meio do 



54 
 
valor esperado de eta quadrado parcial = 0,03, efeito pequeno), alpha = 0,05, poder 

(1-β) de 80%, número de grupos = 1, número de medidas repetidas = 3, correlação 

entre medidas repetidas (0,65) e pressuposto de esfericidade assumida (=1). Dessa 

forma, o número mínimo de participantes foi de 39. O tamanho amostral necessário 

para analisar a relação entre o desempenho obtido pelo teste de VC T10 em 

laboratório e VC na pista foi estimado para o teste de relação de Pearson (r). Os 

seguintes parâmetros foram utilizados no Software Gpower 3.1: Análise bicaudal, 

tamanho de efeito considerado grande (es=0,5), alpha – 0,05 e poder (1-β) de 80%. 

Adotou-se tamanho de efeito grande uma vez que os dois testes têm como objetivo 

avaliar o mesmo parâmetro fisiológico, sendo esperada uma forte relação como 

encontrado no estudo. O tamanho mínimo amostral necessário foi de 26 

participantes. Uma vez que as análises revelaram tamanho de efeito superior ao 

utilizado para os cálculos, conclui-se que o estudo apresenta número suficiente de 

participantes para condução das análises. 

Os critérios de inclusão dos participantes no estudo foram: ter completado 

uma maratona oficial nos últimos 12 meses com tempo de prova igual ou menor que 

4:00, estar treinando para um maratona, ter até 50 anos de idade completos em 

2020, responder “NÃO” para todas as questões do questionário PAR-Q (Physical 

Activity Readiness Questionnaire) – (ANEXO 1), e não apresentar nenhuma lesão ou 

doença que pudesse interferir nos treinos e testes. Antes de iniciar o estudo, os 

participantes leram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE 

– APÊNDICE 1), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Setor de Ciências 

da Saúde, da Universidade Federal do Paraná (CEP/SCS: 3.507.489 - CAAE: 

15101819.0.0000.0102; ANEXO 2), com informações objetivos da pesquisa, seus 

potenciais riscos e benefícios, além da garantia do anonimato dos dados, da 

participação voluntária e da possibilidade de sua interrupção a qualquer momento, 

caso o participante assim desejar. 

A seleção dos participantes foi realizada através das redes sociais 

Facebook®, Instagram® e Whatsapp®. O primeiro contato com o participante foi 

realizado por Whatsapp®. 

 

3.2. ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta é uma pesquisa descritiva correlacional (THOMAS; NELSON; 



55 
 
SILVERMAN; 2012). Foi composta por 6 encontros, sendo 3 no Laboratório de 

Fisiologia do Exercício, do Departamento de Educação Física e Desportos, e 3 na 

pista de atletismo do Centro de Educação Física e Desportos, ambos da 

Universidade Federal do Paraná. Os testes foram realizados respeitando o mesmo 

horário para todos os participantes, com intervalo mínimo de 24 horas entre cada 

encontro. Os participantes foram instruídos a não realizar exercício físico extenuante 

no dia anterior aos testes físicos, assim como não ingerir alimentos com alto teor 

energético e/ou bebida contendo cafeína por um período anterior a três horas do 

início da sessão. Cada participante cumpriu o seguinte cronograma: 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 5: CRONOGRAMA DA PESQUISA 
 

 

  

 

 

                                                    

    

 

FONTE: A autora (2021). 

 

 Encontro 1: explicações e orientações sobre os objetivos da pesquisa, 

possíveis benefícios e riscos, assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido, preenchimento do PAR-Q e Questionário do Corredor (APÊNDICE 2 

- para coleta de informações sobre os treinos e provas). Foram realizadas as 

Distâncias aleatórias de 1.200m, 2.400m e 
3.600m  
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mensurações dos dados antropométricos e dos protocolos e procedimentos 

utilizados no estudo; e teste incremental máximo, em esteira, para determinar o 

V̇O2máx, a frequência cardíaca máxima (FCmáx), o limiar ventilatório e a velocidade 

associada ao V̇O2máx (v V̇O2máx). 

 Encontro 2: familiarização - realização do teste submáximo, em esteira, de 10 

minutos – T10. 

 Encontro 3: realização do reteste do teste submáximo em esteira para 

determinação da VC. 

 Encontro 4, 5 e 6: realização dos testes de campo, na pista de atletismo, em 

dias consecutivos, para determinação da VC. 

Este estudo foi realizado mediante uma série de precauções e 

procedimentos de segurança, com base nas Diretrizes do Colégio Americano de 

Medicina esportiva para Testes e Prescrição de Exercícios (PESCATELLO et al., 

2014) a fim de minimizar os riscos existentes durante o seu processo de 

desenvolvimento. Previamente ao início do estudo, cada participante respondeu ao 

Questionário Revisado de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q). Esse 

instrumento tem sido utilizado em meios clínicos e/ou laboratoriais como uma 

ferramenta auxiliar na identificação de indivíduos com possíveis condições médicas 

que contraindicam a realização de exercícios físicos de intensidade elevada 

(CARDINAL; CARDINAL, 2000). Durante o primeiro encontro, os participantes 

receberam instruções quanto à forma correta de utilização da esteira, além do uso e 

dos possíveis sintomas de desconforto ao se exercitar com o sistema portátil de 

análise de gases. Além disso, os participantes foram informados quanto à 

possibilidade do surgimento de náuseas e vertigem decorrentes dos testes intensos. 

A responsável pelo estudo permaneceu sempre presente no período em que os 

participantes realizaram os exercícios físicos, além de profissionais de educação 

física, previamente treinados, acompanhando e orientando os participantes quanto à 

execução das atividades. 

 

3.3. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

A avaliação antropométrica foi realizada para a caracterização da amostra. A 

estatura, em cm, foi determinada com a utilização de um estadiômetro (Sanny, São 

Bernardo do Campo, Brasil) fixado à parede, escalonado em 0,1 cm. O participante 
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permaneceu sem o calçado e posicionado anatomicamente sobre a base do 

estadiômetro. A massa corporal do participante foi distribuída igualmente em ambos 

os pés e os braços permaneceram livremente soltos ao longo do tronco com as 

palmas das mãos voltadas para as coxas. A cabeça foi posicionada em 

conformidade com o plano de Frankfort. O participante manteve os calcanhares 

unidos, tocando levemente a borda vertical do estadiômetro. O cursor do aparelho 

foi colocado no ponto mais alto da cabeça, com o participante em apneia inspiratória 

no momento da medida (MARFELL-JONES; STEWART; DE RIDDER, 2012). 

A massa corporal, em kg, foi determinada com o uso de uma balança digital 

(Toledo, São Paulo, Brasil), com precisão de 0,1kg. O participante permaneceu em 

pé, sem o calçado e trajando somente roupas leves, sobre o centro da plataforma da 

balança, de costas para a escala, em posição anatômica, com a massa corporal 

distribuída igualmente em ambos os pés (MARFELL-JONES; STEWART; DE 

RIDDER, 2012). O parâmetro de massa corporal (IMC, em kg/m2), expresso por a 

relação entre a massa corporal (em kg) e o quadrado da estatura (em m), foi 

determinado em todos os participantes, servindo como um indicador do estado 

nutricional. Todas as avaliações antropométricas foram realizadas por um único 

avaliador previamente treinado. 

 

3.4. AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DA ESTEIRA  
 

A velocidade da esteira (Master Super ATL, Inbramed, Porto Alegre, Brasil) 

foi avaliada semanalmente ao longo do estudo, a partir das instruções do fabricante, 

em relação ao número de revoluções da cinta. A velocidade da esteira foi 

programada em 1,67 m/s (6 km/h). O tempo necessário para a cinta atingir 10 

revoluções foi cronometrado a mão. A velocidade durante as 10 revoluções foi 

calculada a partir da divisão da distância percorrida pela cinta (calculada pela 

multiplicação do comprimento da cinta por 10) pelo tempo anotado.  

 

3.5. TESTE INCREMENTAL MÁXIMO EM ESTEIRA 
 

Um teste incremental máximo em esteira (Master Super ATL, Inbramed, 

Porto Alegre, Brasil), até a exaustão volitiva, foi realizado para a determinação do 
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VO2máx, da FCmáx, do limiar de trocas respiratórias (GET) e da velocidade associada 

ao VO2máx (vVO2máx). 

A inclinação da esteira foi mantida em 1% durante todo o teste para refletir o 

custo energético da corrida na pista/rua (JONES; DOUST, 1996). Após um 

aquecimento de 5 minutos a uma velocidade de 2,22 m/s, o teste teve início a 2,78 

m/s (2,5 m/s para o sexo feminino). A cada minuto de corrida, a velocidade foi 

aumentada em 0,28 m/s (0,14 m/s para o sexo feminino), até a fadiga volitiva. 

Durante o teste, o ar expirado foi coletado e analisado por um sistema metabólico 

portátil (K4b2, COSMED, Roma, Itália) para determinar a taxa de consumo de 

oxigênio (V̇O2) e das variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas associadas. O 

consumo máximo de oxigênio (VO2máx) foi definido como o mais alto valor de V̇O2 

nos últimos 30seg do teste, caso o participante tenha alcançado ao menos dois dos 

seguintes critérios (DAY et al., 2003): (a) um platô no V̇O2 (≤150 mL/min no V̇O2 ao 

longo dos últimos 30 seg. do teste), (b) uma relação de troca respiratória >1.20, e (c) 

90% da frequência cardíaca máxima predita para a idade (208 – (0.7 * idade)). Antes 

de cada teste, o equipamento foi calibrado de acordo com as instruções do 

fabricante. A frequência cardíaca (FC) foi mensurada continuamente com o uso de 

um frequencímetro Polar (Polar Electro Oy, Kempele, Finlândia). Os dados do teste 

incremental máximo foram utilizados para identificar a velocidade associada ao 

VO2máx (vVO2máx), determinada como a velocidade mínima na qual o participante 

atingiu o VO2máx, contanto que a velocidade tenha sido mantida por um minuto 

completo (BILLAT et al., 1999). O GET foi determinado a partir do método V-slope, 

segundo a metodologia descrita por (BEAVER; WASSERMAN; WHIPP, 1986). 

 

3.6. TESTE SUBMÁXIMO EM ESTEIRA PARA DETERMINAR A VELOCIDADE 
CRÍTICA 

 

Cada participante foi submetido a um teste de intensidade submáxima, em 

esteira com 10 minutos de duração (T10). Antes do início do teste, foi solicitada ao 

participante a leitura da seguinte instrução: 

 “Escolha uma velocidade vigorosa e que possa ser mantida durante os 

próximos 10 minutos. Você poderá alterar esta velocidade durante os primeiros 5 

minutos, mas deverá manter uma velocidade constante nos 5 minutos finais. Você 
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será avisado quanto ao tempo restante nos minutos 4:30, 4:40 e 4:50 dos primeiros 

cinco minutos do teste.”  

Esta instrução foi visualizada pelo participante durante todo o teste. A 

autosseleção da velocidade da esteira foi realizada pelo próprio participante, tendo o 

controle da esteira à sua frente, porém, com o display encoberto. A velocidade inicial 

da esteira foi de 1,11 m/s. O participante não foi informado quanto ao tempo 

decorrido, a distância percorrida e a velocidade da esteira durante o teste. A 

velocidade mantida durante os cinco minutos finais do teste foi denominada de vT10 

(velocidade associada ao T10). A inclinação da esteira permaneceu em 1% durante 

o teste para refletir o custo energético da corrida na pista/rua (JONES; DOUST, 

1996). Durante o teste, o ar expirado foi coletado e analisado por um sistema 

metabólico portátil (K4b2, COSMED, Roma, Itália) para determinar a taxa de 

consumo de oxigênio (V̇O2) e das variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas 

associadas. A FC foi mensurada continuamente com o uso de um frequencímetro 

Polar (Polar Electro Oy, Kempele, Finlândia). Com base na cinética do consumo de 

oxigênio (GAESSER; POOLE, 1996), foi esperado que o participante atingisse um 

estado estável de consumo de oxigênio durante os cinco minutos finais do teste. 

Assim, é possível que este estado estável esteja próximo do limite entre os domínios 

pesado e severo do exercício, o qual, por sua vez, seja coincidente com a VC 

(GAESSER; POOLE, 1996).  

 

3.7. PROTOCOLO DE CAMPO PARA DETERMINAR A VELOCIDADE CRÍTICA 
 

A VC foi calculada a partir de três testes de corrida, com distâncias de 1.200 

m, 2.400 m e 3.600 m, em uma pista de atletismo, de 400 m (GALBRAITH et al., 

2014). Estas distâncias foram estimadas para ser percorridas entre 3 e 20 minutos. 

Antes dos testes, o participante realizou um aquecimento de 5 minutos de corrida, 

em ritmo autosselecionado. O participante foi instruído a completar cada teste o 

mais rápido possível e os tempos foram cronometrados a mão. O participante não foi 

informado sobre o tempo percorrido durante os testes. A VC e o D’ do participante 

foram calculados a partir dos testes de corrida, utilizando um modelo linear 

distância-tempo. As três corridas foram completadas em dias alternados, em ordem 

aleatória. 
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d = D’ + (VC x t)                                                (8) 

 

Onde: 

d = distância percorrida  

D’ = capacidade anaeróbica de corrida (m) 

VC=velocidade crítica (m/s)  

t = tempo de corrida (seg.) 
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4 ESTUDO 1 

 

CONFIABILIDADE DE UM TESTE DE ESTEIRA SUBMÁXIMO PARA 
DETERMINAR A VELOCIDADE CRÍTICA EM CORREDORES RECREACIONAIS 
DE MARATONA 

4.1. INTRODUÇÃO 
 

A premissa da corrida é cobrir uma distância no menor tempo possível. O 

desempenho em corrida é estabelecido pela relação entre distância e tempo, 

amplamente apresentada na literatura e correlacionada com os domínios de 

intensidades1,2. Na corrida de longa distância, essa relação envolve os sistemas 

aeróbio (predominantemente) e anaeróbio para manter o limite de velocidade 

máxima possível controlando a fadiga e mantendo a eficiência². O limite entre a 

velocidade máxima e a fadiga denomina-se velocidade crítica (VC), a velocidade 

próxima da máxima que pode ser mantida por um período de tempo3,4. Estudos 

apresentam que a VC na corrida pode ser mantida entre 20-30 minutos2 e provas 

são realizadas em percentuais próximos da VC do atleta, de acordo com a distância. 

A exemplo, maratonistas de alto rendimento conseguem correr a prova em cerca de 

96% de sua VC, enquanto recreacionais mantem a média do ritmo de prova em 

percentuais mais baixos5. Os parâmetros da VC são uma opção na prescrição dos 

percentuais de velocidade de treino como também para predição do tempo de prova 

e refletem uma maior relação com a natureza das competições de corrida como 

alternativa aos testes de potência e limiares 4,5. 

Os parâmetros usados para prescrição do treino de corrida resultam de 

distintas medidas relacionadas à: potência aeróbica determinada pelo VO2max
7,8, o 

limiar de lactato (LL - ou limiar anaeróbico)7,8, limiar ventilatório (LV)7,8, máxima 

estado estável do lactato estacionário de lactato máximo (MEEL)7,8 e VC7,8. Os 

protocolos de teste envolvem uma ou mais visitas, equipes treinadas e 

equipamentos sofisticados, não são específicos da rotina do atleta (laboratórios), 

tornando-os exaustivos, caros e exclusivos para alto desempenho7. Entretanto, 

considerando a variação no condicionamento dos corredores e as percepções de 

cada domínio de intensidade de corrida (moderada, pesada ou severo), a prescrição 

do treino baseada em percentuais de parâmetros VO2max, LL, LV e MEEL, parece 

não ser uma opção viável devido à natureza da corrida, e um teste que considere os 
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domínios de intensidade, como a VC, é mais recomendado9. A VC tem uma 

correlação maior com a velocidade real dos corredores, severo grave (VO2máx) 

precisamente a intensidade do exercício onde a fadiga pode ser controlada4,8 e seu 

uso minimiza as chances de superestimar ou subestimar o desempenho7-9. O 

conceito de VC pode ser aplicado em corridas de alta intensidade (acima da VC no 

domínio severo), como em treinos intervalados, corridas de curta distância 

relacionadas com velocidades correspondentes a domínios de intensidade pesada 

ou severa (na velocidade VC ou acima dela), ou em corridas de longa distância 

relacionadas com domínios de intensidade moderada a pesada (na VC ou logo 

abaixo dela), dependendo do nível de condicionamento do atleta1,9. 

 A figura abaixo mostra a relação entre os parâmetros fisiológicos e os 

domínios de intensidade correspondentes. 
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Figura 1: relação entre velocidade/tempo de corrida e respectivos domínios de intensidades 

correspondentes a cada parâmetro fisiológico1-5,9. vVO2max: velocidade associada ao VO2max; 

velocidade crítica VC; LL2: segundo limiar de lactato; mmol: milimol: LL1: primeiro limiar de lactato. 

Os parâmetros mencionados são amplamente estudados, apresentam alta 

correlação com o desempenho em corredores de diferentes níveis de aptidão 

física2,5,7, estão inter-relacionados4,7, melhorias no desempenho estão associadas a 

melhorias nos parâmetros de VO2max, LL, LV, MEEL e VC4,7,9, e a escolha do teste 

para prescrição do treino afeta a relação velocidade/tempo (distância/tempo)2,7. A 

VC não é um mecanismo simples e isolado e representa a capacidade dos sistemas 

aeróbicos/anaeróbicos interrelacionados7,9. É um conceito altamente aplicável em 

corredores9, ganhou atenção entre os pesquisadores que aperfeiçoaram o conceito 
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para testes de visita única10,11,12,13,14,15,16,17, replicável entre corredores de alto 

desempenho e recreativos15, mostrando altas correlações (r= >0,90, p <0,01)11-15 

com os parâmetros inter-relacionados de LL, MEEL, VO2max
7,9-15. Além disso, a VC 

por teste de campo de visita única, é sensível a pequenas mudanças no 

desempenho durante toda a temporada em corredores de resistência altamente 

treinados14 e um bom preditor de tempo de corrida6,7,9,13. 

As relações entre os parâmetros fisiológicos usados em testes de alto 

desempenho estão bem estabelecidas na literatura, mas longe da realidade dos 

corredores recreacionais, treinadores e assessorias de corrida9-10,14-15. A VC é um 

parâmetro fisiológico preciso com uma boa relação entre os domínios de intensidade 

de corrida, com testes acessíveis e fáceis de interpretar10-12. O teste único de 10 

minutos, de velocidade submáxima em esteira - T10 fornece um método prático e 

acessível para estimar a VC em corredores recreacionais para distâncias de até 10 

km17. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi verificar a confiabilidade do teste 

submáximo, em esteira, de 10 minutos - T10, para determinar a velocidade crítica 

em corredores recreacionais de maratona. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1. Participantes 

 

Quarenta e três maratonistas recreacionais (10 mulheres), com idades entre 

os 20 e 50 anos (37,9 ± 6,7 anos), com experiência em corrida de longa distância 

superior a um ano participaram do estudo. Os critérios de inclusão foram: ter 

completado uma maratona oficial nos últimos 12 meses com tempo de conclusão da 

prova inferior às 4:00, estar treinando para uma maratona, ter até 50 anos de idade 

(concluídos em 2020), responder “NÃO” a todas as perguntas do “Questionário de 

Prontidão para a Atividade Física - PAR-Q”17, e não apresentar nenhuma doença ou 

lesão que interfira nos testes e treinos. O estudo foi aprovado pelo Comité de Ética 

envolvendo seres humanos da Universidade Federal do Paraná, protocolo número 

3.507.489. O recrutamento dos participantes foi realizado através das redes sociais. 

Os testes ocorreram entre Janeiro e Março de 2020. Todos os participantes 

responderam a um termo de consentimento livre e esclarecido antes de iniciarem os 
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testes, com explicações sobre os procedimentos do estudo e seus possíveis 

benefícios e danos. 

 

4.2.2. Desenho experimental 
 

Os corredores realizam seis visitas ao Laboratório de Fisiologia do Exercício 

da UFPR. Na primeira visita receberam explicações sobre o estudo, foram recolhidas 

informações antropométricas e foi realizado o teste VO2máx. Os dados 

antropométricos da massa corporal foram medidos utilizando uma balança eletrônica 

com uma precisão de 0,1g (ToledoTM, SP, Brasil), e a altura por um estadiómetro de 

parede com uma precisão de 0,1cm (estadiómetro Sanny, SP, Brasil). Nos segundo 

e terceiro testes, foram realizados o teste submáximo, em esteira, de 10 minutos – 

T10 para medir a velocidade crítica (teste de familiarização T10-1 e o reteste T10-2). 

Se, no T10 reteste, o corredor não conseguisse manter a velocidade 

autosselecionada e interrompesse o teste antes de 10 minutos, o participante 

retornava ao laboratório para o terceiro T10. Os testes 4, 5 e 6 foram conduzidos 

numa pista de atletismo de 400m, para o teste de velocidade crítica de campo11,12 

utilizado como parâmetro de confiabilidade do T10. Nos testes de pista, os 

corredores cobriram as distâncias de 1.200 m, 2.400 m e 3.600 m, em dias 

diferentes. Todos os testes foram realizados, de preferência no mesmo horário, 

entre as 8:00 e as 19:00, com um intervalo mínimo de 24 horas de repouso entre 

eles. Os corredores foram instruídos a não treinar, a não beber álcool nas 24 horas 

anteriores aos testes, a não ingerir substâncias estimulantes, e a dormir bem na 

noite anterior. 

 

4.2.3.Teste 1 - Consumo máximo de oxigénio - VO2máx 
 

O VO2máx foi determinado por teste de esforço máximo em esteira até à 

fadiga volitiva. O protocolo consistiu de 5 minutos de aquecimento a uma velocidade 

de 8,0 km/h. Após o aquecimento, o estágio 1 do teste começou com um aumento 

da velocidade em 1 km/h a cada estágio de um minuto, até o participante atingir a 

fadiga volitiva. O grau de inclinação da esteira foi de 1%, representando a 

resistência em relação à corrida ao ar livre18. Dois dos três critérios para a obtenção 

do VO2máx foram considerados: (a) um platô de absorção de oxigénio (≤ 150 mL.min) 
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em V̇O2 durante os últimos 30 segundos do teste); (b) uma relação de troca 

respiratória (RER)>1,20; e (c) 90% da FCmáx prevista para a idade (calculada como 

208-0,7 x idade)19. O VO2máx foi definido como o valor mais alto nos últimos 30 

segundos do teste17 e a velocidade em VO2máx (vVO2máxfoi determinada como a 

velocidade mínima que o participante atingiu VO2máx mantida durante, pelo menos, 

minuto inteiro17. A análise dos gases de CO2 e O2 foi realizada por máscara, 

respiração a respiração, utilizando o sistema portátil K4b2 (COSMED, Roma, Itália). 

O equipamento foi calibrado em cada sessão, utilizando ar ambiente (16% O2, 05% 

CO2). A turbina foi calibrada com uma seringa de 3L (COSMED, Roma, Itália)17. O 

ritmo cardíaco foi medido continuamente com um monitor FC codificado polar (H10, 

Polar Electro, Oy, Kempele, Finlândia). A calibração da esteira (Master Super ATL, 

Inbramed, Brasil) seguiu o protocolo do fabricante17. 

 

4.2.4.Testes 2 e 3 – Teste submáximo, em esteira, de 10 minutos – T10 - para 
determinar a velocidade crítica 

 

Todos os participantes realizaram dois testes (T10-1 - teste de familiarização 

e T10-2 reteste) de corrida submáxima, em esteira, de 10 minutos17. Antes de cada 

teste, os corredores foram convidados a ler as seguintes instruções: "Durante o teste 

seguinte, correrão a um ritmo vigoroso autosselecionado durante os próximos 10 

minutos. Terá os primeiros 5 minutos de teste para fazer ajustes na velocidade, de 

modo a assegurar-se de que selecionou um ritmo vigoroso para que possa 

completar os últimos 5 minutos com um ótimo desempenho. Após os primeiros 5 

minutos, não lhe será permitido fazer novos ajustes na velocidade. Será lembrado 

do tempo decorrido nos últimos 30 seg., 20 seg., e 10 seg. para completar os 

primeiros 5 min”17. A velocidade inicial da esteira foi definida em 4 km/h e os 

corredores podiam aumentar ou diminuir a velocidade a qualquer momento em 0,1 

km/h. A esteira foi ajustada para 1% de inclinação, previamente demonstrado por 

refletir, com maior precisão, a corrida ao ar livre18. O visor da esteira foi coberto para 

que os corredores não tivessem conhecimento da velocidade do teste, distância ou 

tempo percorrido17. A troca de gases respiratórios foi monitorada durante todo o 

teste, respiração a respiração (K4b2, COSMED, Roma, Itália). 

 

4.2.5. Testes 4-6 - Teste de campo de velocidade crítica 



66 
 

 

O teste de campo de velocidade crítica11,12 mostrou valores de VC confiáveis 

quando comparados com testes de esteira (r=0,89 com p <0,05), sendo uma 

alternativa para determinar a VC de corredores de curta e longa distância11-13. O 

protocolo consiste em três testes cronometrados, numa pista de atletismo de 400m, 

em dias diferentes, em distâncias de 1.200m, 2.400m e 3.600m. Os corredores 

foram instruídos a completar as distâncias definidas no menor tempo possível e o 

tempo final para cada distância foi registado usando um cronômetro digital com uma 

precisão de segundos (Timex®, Ironmam 584). Os três testes foram realizados de 

forma aleatória. Os corredores foram instruídos a realizar os testes em dias 

consecutivos e respeitando às 24 horas de repouso entre eles. O aquecimento antes 

de cada teste foi de 15 minutos, começando com o aquecimento articular, passando 

para as corridas livres a um ritmo autosselecionado. A VC foi calculada utilizando o 

modelo de dois parâmetros de regressão linear para distância/tempo. Os corredores 

não usaram relógio e não foram informados dos tempos de teste de campo11. 

 

4.2.6. Análises estatísticas 
 

As estatísticas descritivas foram realizadas utilizando a média, o desvio 

padrão, os valores mínimos e máximos. A normalidade dos dados foi avaliada 

utilizando o teste de Shapiro Wilk. A comparação da VC do teste T10 e o reteste 

com o teste de campo foi feita através da análise de variância para medidas 

repetidas e Bonferroni post-hoc quando foram encontradas diferenças significativas. 

O teste de esfericidade de Mauchly foi conduzido e foram adotadas correções de 

Geisser. O eta Squared parcial (η2) foi utilizado como tamanho do efeito, e os 

valores foram interpretados como proposto por Cohen (1977): pequeno 0,0099, 

médio 0,0588 e grande 0,1379. A relação entre testes foi avaliada pela correlação do 

coeficiente de Pearson e pela regressão linear para estimar o coeficiente de 

determinação e prever as equações. A magnitude da correlação foi avaliada por 

valores: 0 a 0,30 (insignificante), 0,31 a 0,50 (baixa), 0,51 a 0,70 (moderada), 0,71 a 

0,90 (alta), >0,90 (muito alta). A confiabilidade entre o T10 reteste e os testes de 

campo foi realizada utilizando Bland Altman, considerando diferenças médias, limites 

de acordo superiores e inferiores. Foi utilizado um teste t para testar se a diferença 

média era diferente de 0. Foi também apresentado o coeficiente de variação (CV). 
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Em todos os casos, o significado foi fixado em P<0,05. Todas as análises foram 

realizadas utilizando SPSS 21 e STATA 14. 

 

4.3.RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As características dos participantes são descritas na tabela 1. 
 

TABELA 1- CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES (N=43). 

Variáveis Média(DP) Mínimo Máximo 

Idade (anos) 37,9 (±6.7) 21,0 49,0 

vVO2máx (km/h) 16,2 (±2.0) 12,0 21,0 

VO2máx (mL.kg.min) 50,7 (±5.3) 40,8 64,2 

FCmáx (bpm) 181,0 (±4.6) 174,0 193,0 

VC T10 teste (km/h) 15,1 (±1,9)ab 11,3 19,4 

VC T10 reteste (km/h) 14,3 (±1,5)a 11,3 17,8 

VC teste de campo (km/h) 13,9 (±1.5) 11,4 17,6 

FONTE: A autora (2021). 
NOTA: a: diferença significativa entre para VC teste de campo; b:diferença para VC reteste. 
LEGENDA: DP: desvio padrão; vVO2máx: velocidade de VO2máx; VO2máx: consume máximo de 
Oxigênio; FCmáx: frequência cardíaca máxima; VC: velocidade crítica; km/h: quilômetros por 
hora; mL.kg.min: mililitros por quilograma por minuto;  bpm: batimentos por minuto. 
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A comparação da velocidade crítica avaliada pelo teste T10, reteste e teste 

de campo foi descrita na tabela 2. Valores significativamente superiores foram 

obtidos por testes laboratoriais comparados com testes de campo (P<0,05) e a 

magnitude da diferença é considerada grande. Houve uma diferença significativa 

entre o T10 teste e T10 reteste (P<0,05). O coeficiente de variação (CV) da 

velocidade crítica entre os testes foi: T10 teste vs T10 reteste = 5,4%, T10 teste e 

teste de campo = 7,8%, T10 reteste e teste de campo = 3,6%.   

A relação entre o teste T10 e os testes de campo para estimar a VC 

(coeficiente de variação - CV) foram descritos na Tabela 3 e representados 

graficamente nas Figuras 2 e 3. Foi encontrada alta correlação entre o teste T10 e 

os testes de campo (r>0,70). O reteste T10 prevê significativamente a VC no teste 

de campo (P≤0.001), com alto coeficiente de determinação (68,0%). A inclusão de 

variáveis de sexo e idade não melhorou a previsão dos modelos de regressão. 

 

 

 
TABELA 2 - COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DE VC DO T10 TESTE, T10 RETESTE E TESTE DE 
CAMPO. 

 VC T10 teste VC T10 reteste VC teste de campo η2 
VC (km/h) 15,1 (±1,9)ab 14,3 (±1,5)a 13,9 (±1,5) 0,475 
FONTE: A autora (2021). 
NOTA: Valores expressos em média (desvio padrão); a - P=0.001 x VC teste de campo; b - P<0.001 x 
T10 reteste; η2 = tamanho do efeito (eta quadrado parcial). 
LEGENDA: VC: velocidade crítica; km/h: quilômetros/hora. 

 

 
TABELA 3 - RELAÇÃO ENTRE T10 RETESTE E TESTE DE CAMPO PARA ESTIMAR A 
VELOCIDADE CRÍTICA. 

 VC Teste de campo  
 r R2 (%) B Constant P 

VC T10 reteste 0,829 68,0 0,827 2,071 <0,.001 
FONTE: A autora (2021). 
LEGENDA: r = coeficiente de correlação de Pearson; R2: coeficiente de variância; B: coeficiente 
da variável independente; P: valor de significância  < 0,05; VC: velocidade crítica. 
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FIGURA 2 - RELAÇÃO ENTRE T10 RETESTE E O TESTE DE CAMPO PARA AVALIAÇÃO DA 
VELOCIDADE CRÍTICA. EQUAÇÃO = 2,071+0,829* (VELOCIDADE CRÍTICA OBTIDA PELO 
ENSAIO DO T10 RETESTE EM KM/H), R2=68%. OS VALORES SÃO EXPRESSOS EM KM/H. Km/h: 

quilômetros/hora. 

FONTE: A autora (2021). 
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FIGURA 3 - CONFIABILIDADE ENTRE A VELOCIDADE CRÍTICA AVALIADA POR TESTE DE 
CAMPO E O T10 RETESTE. A LINHA SÓLIDA É A DIFERENÇA MÉDIA E AS LINHAS 
TRACEJADAS SÃO OS LIMITES SUPERIOR E INFERIOR DE CONCORDÂNCIA (DIFERENÇA 
MÉDIA + DOIS DESVIOS PADRÕES). OS VALORES SÃO EXPRESSOS EM KM/H. Km/h: 
quilômetros/hora. 

FONTE: A autora (2021). 

 

A confiabilidade entre os testes analisados por Bland-Altman são 

apresentados na Figura 3 e tabela 4. A diferença média entre T10 reteste e teste de 

campo foi de 0,4 (-1,30 a 2,10), sendo a diferença média estatística diferente de 0 

(P<0,05). 

 
TABELA 4 - CONCORDÂNCIA ENTRE VELOCIDADE CRÍTICA AVALIADA POR TESTE DE CAMPO 
E T10 RETESTE. 

 VC Teste de campo 
   LoA 

 Diff 95%CI Superior Inferior 
VC T10 reteste (km/h) 0,40 km/h 0,13 – 0,67 2,10 1,30 
FONTE: A autora (2021). 
NOTA: Diferente de 0 para P<0,05.  
LEGENDA: LoA: (do inglês limits of agrement) limite de concordância; VC: velocidade crítica; km/h: 
quilômetros/hora. 

 

4.4. DISCUSSÃO 

 

O estudo mostrou alta confiabilidade do teste submáximo, em esteira, de 10 

minutos - T10 para determinar a VC dos corredores recreacionais de maratona. A 

VC do teste T10 e do reteste foi maior quando comparado ao teste de validade do 

critério - teste de campo de velocidade crítica, superestimando o teste de VC  em 

laboratório. As possibilidades que explicam esta diferença são: a natureza dos testes 

- em ambos, os corredores foram instruídos a correr o tempo e a distância 

estipulados na maior velocidade possível, com liberdade de ajuste de acordo com a 
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percepção subjetiva de esforço. Entretanto, durante o teste de campo, o ajuste de 

velocidade ocorria a qualquer momento, enquanto no T10 em uma esteira, o ajuste 

de velocidade foi limitado aos 5 minutos iniciais. Este fato pode ser confirmado com 

os valores mais altos do teste de T10 familiarização em comparação com o T10 

reteste.  

Outro fato que justifica a superestimação dos testes em esteira foi o que 

muitos corredores treinam exclusivamente em vias públicas e parques e não estão 

familiarizados com a esteira, por exemplo, oito corredores não conseguiram cumprir 

os 5 minutos na velocidade autosselecionada do teste de familiarização T10. Estas 

descobertas corroboram com outros estudos que determinam a VC em um único 

teste em esteira, reforçando a necessidade de estar familiarizado com o teste e o 

equipamento, e outros fatores como evitar motivação externa ou feedback de tempo 

também precisar ser levados em consideração na comparação entre testes de 

laboratório e campo5,20. Os autores também observaram que a maioria dos 

corredores apresentava-se mais motivados quando lhes era dada uma tarefa (tempo 

ou distância para cumprir no menor tempo possível) do que para manter uma 

velocidade por um determinado tempo5. Os autores enfatizam que a validade 

ecológica de testes com uma velocidade autosselecionada devido a proximidade 

com a realidade dos treinos dos corredores, diferente dos testes até a exaustão, 

com velocidades pré-determinadas com base nas porcentagens de VO2max
21.  

O teste de campo de velocidade crítica pode subestimar a velocidade do 

atleta devido às diferenças de temperatura e umidade em relação ao laboratório. 

Estes fatores foram confirmados em um estudo que analisou o teste de 3 minutos 

all-out em um ambiente quente22, mostrando maior confiabilidade com LL1, e menor 

com LL2, subestimando o domínio da velocidade e intensidade para testes em 

ambientes quentes22. Os testes foram conduzidos no início da temporada de 

treinamento (janeiro a março), com corredores em diferentes condições físicas, em 

diferentes programas de treinamento fatores que justificam a heterogeneidade dos 

participantes: VO2max (40,8-64,2 mL.kg.min), e vVO2max (12-21 km/h), e reforçam a 

alta confiabilidade do teste de 10 minutos de velocidade submáxima em esteira - 

T10. Resultados similares foram relatados por GORDON et al (2017)23, ao comparar 

os parâmetros de VO2max, LL e EC (economia de corrida) em corredores de 

maratona, com tempo de corrida entre 2:30 e > 4:3023. Além disso, os resultados de 

uma meta-análise20, que avaliou a confiabilidade dos testes de potência e velocidade 
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crítica, reforçam que mudanças no desempenho dos testes podem acontecer devido 

a vários fatores, tais como diferentes protocolos de testes (efeito mínimo), tipo de 

medida, nível de atleta, gênero (com efeito mínimo ou insignificante), duração do 

teste, tempo entre cada teste (com efeito mínimo ou insignificante) e testes de 

velocidade constante são mais confiáveis porque reproduzem experiências mais 

próximas das corridas de treinamento e corrida20. 

A confiabilidade do teste submáximo, em esteira, de 10 minutos – T10 foi 

verificada utilizando o teste de campo de VC11-13 como teste critério. O reteste T10 

apresentou forte correlação com o teste de campo e CV aceitável abaixo de 5% para 

estudos em fisiologia do exercício7,8, próximo aos valores encontrados no estudo de 

validação do teste submáximo, em esteira, de 10 minutos - T10, para corredores de 

5 e 10 km (CV = 3,4% e r=0,93)17, e compatível com outros estudos de 

confiabilidade comparando protocolos de testes em esteira e testes de campo, com 

participantes em diferentes condições (corredores e não corredores), que 

apresentaram variações de r=0,50-0,9311,12,14,16,24, CV entre 0,4 e 5,4%11,12,14,16,25 e 

VC entre 10,8-16,9 km/h11,14,16,24,25. Embora houve diferença entre a média da VC do 

reteste T10 e do teste de campo, foi aceitável e representou 0,4km/h, conforme 

encontrado em outros estudos11,12,17. Para simplificar a determinação e o uso da VC 

em corredores recreacionais, facilitando a avaliação e prescrição de treinamento 

para assessorias esportivas e treinadores, ressaltamos que, o teste submáximo, em 

esteira, de 10 minutos – T10 como um alternativa confiável para determinar a VC em 

relação aos métodos convencionais, não permite determinar D' (capacidade de 

trabalho anaeróbio, acima de VC)5,12,13,17. 

O tempo de trabalho suportado em VC, varia de acordo com o nível de 

condicionamento do corredor entre cerca de 20 minutos para recreacionais6,20-22 e 

cerca de 30 minutos para alto rendimento5,21. Enquanto os maratonistas de alto 

rendimento completam a maratona em altas velocidades em média 93-100% da sua 

VC5, maratonistas recreacionais correm em velocidades inferiores a 90% de sua VC, 

de acordo com seu nível de treinamento, a altimetria da prova e experiência5,6,13. Na 

maratona, devido às características predominantes do sistema aeróbio, a depleção 

do substrato muscular e a desidratação devido ao tempo prolongado de corrida são 

relacionados à fadiga e diminuição do desempenho21. Para o corredor recreacional, 

quanto mais próximo do domínio severo ele permanecer durante a maratona (ou 
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próximo a sua VC), maiores serão as chances de diminuição do desempenho devido 

à fadiga6. 

A variação no nível de condicionamento dos corredores e o período de 

avaliação dos testes reforça a alta confiabilidade do teste de esteira, em velocidade 

submáxima, de 10 minutos - T10, como uma possibilidade acessível de avaliação e 

monitoramento da VC. Entretanto, entende-se que a extrapolação dos resultados do 

teste submáximo, em esteira, de 10 minutos - T10 para outros corredores com 

diferentes níveis de condicionamento e em outras distâncias deve ser feita com 

cautela17,20.  

Sugestões para pesquisas futuras: há necessidade de aplicar o teste 

submáximo, em esteira, de 10 minutos - T10, em corredores de alto desempenho ou 

exclusivamente em participantes com tempo de maratona abaixo das 3:00, e em 

mais de um momento durante a periodização para verificar a sensibilidade do 

instrumento para detectar variações na VC durante um período de treino. 

Finalmente, sugere-se aplicar a equação apresentada na análise de regressão para 

prever o teste de campo de VC a partir do teste submáximo, em esteira, de 10 

minutos - T10, nos corredores recreacionais de maratona, para verificar sua 

validade. 

4.5. APLICAÇÕES PRÁTICAS 
 

-um teste único de 10 minutos de velocidade autosselecionada em esteira 

para determinar a VC, com boa confiabilidade para corredores recreacionais de 

maratona e curta distância17, simples, eficiente e que permite a possibilidade de 

utilização por treinadores e assessorias esportivas para determinar e monitorar o 

desempenho dos corredores. 

4.6. CONCLUSÃO 
 

O teste submáximo, em esteira, de 10 minutos – T10 foi apresentado como 

uma opção confiável para determinar a VC em maratonistas recreacionais como um 

parâmetro simples e eficiente, alternativo aos testes convencionais de avaliação e 

monitoramento, de fácil acesso a treinadores e assessorias esportivas. Espera-se 

que os achados do presente estudo sejam aplicados a corredores de diferentes 

características, a fim de aumentar o escopo de conhecimento e aplicação prática da 
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VC. O desafio é unir a variedade de ferramentas e informações disponíveis de forma 

a fornecer dados precisos e relevantes, com aplicação prática, que facilitem as 

decisões dos treinadores e os aproximem dos conhecimentos aplicados no alto 

desempenho. 

4.7. REFERÊNCIAS  
 

1.  Vanhatalo A, Jones AM, Burnley M. Application of critical power in sport. Int J 

Sports Physiol Perform. 2011;6(1):128-136. doi:10.1123/ijspp.6.1.128. 

2.  Jones AM, Vanhatalo A, Burnley M, Morton RH, Poole DC. Critical power: 

Implications for determination of VO2max and exercise tolerance. Med Sci Sports 

Exerc. 2010;42(10):1876-1890. doi:10.1249/MSS.0b013e3181d9cf7f. 

3.  Hughson R, Orok C, Staudt L. A high velocity running test to assess 

endurance running potencial. Int J Sports Med. 1984;5:23-25. doi: 10.1055/s-2008-

1025875. 

4.  Hill DW, Ferguson CS. A physiological description of critical velocity. Eur J 

Appl Physiol Occup Physiol. 1999;79(3):290-293. doi:10.1007/s004210050509. 

5.  Jones AM, Vanhatalo A. The ‘Critical Power’ Concept: Applications to Sports 

Performance with a Focus on Intermittent High-Intensity Exercise. Sport Med. 

2017;47:65-78. doi:10.1007/s40279-017-0688-0. 

6.  Smyth B, Muniz-Pumares D. Calculation of Critical Speed from Raw Training 

Data in Recreational Marathon Runners. Med Sci Sports Exerc. 2020;52(12):2637-

2645. doi:10.1249/MSS.0000000000002412. 

7.  Jones AM, Carter H. The effect of endurance training on parameters of 

aerobic fitness. Sport Med. 2000;29(6):373-386. doi:10.2165/00007256-200029060-

00001. 

8.  Hopkins WG. Measures of Reliability in Sports Medicine and Science. Sport 

Med. 2000;30(1):375-381. doi:10.2165/00007256-200030050-00005. 

9.  Jones AM, Burnley M, Black MI, Poole DC, Vanhatalo A. The maximal 

metabolic steady state: redefining the ‘gold standard.’ Physiol Rep. 2019;7(10):1-16. 

doi:10.14814/phy2.14098. 

10.  Iannetta D, Inglis EC, Mattu AT, et al. A Critical Evaluation of Current Methods 

for Exercise Prescription in Women and Men. Med Sci Sports Exerc. 2020;52(2):466-

473. doi:10.1249/MSS.0000000000002147. 



75 
 
11.  Galbraith A, Hopker JG, Passfiel L. A Novel Field Test to Determine Critical 

Speed. J Sports Med Doping Stud. 2011;01(01):1-4. doi:10.4172/2161-

0673.1000101. 

12.  Galbraith A, Hopker J, Lelliott S, Diddams L, Passfield L. A single-visit field 

test of critical speed. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(6):931-935. 

doi:10.1123/ijspp.2013-0507. 

13.  Galbraith A, Hopker J. A One-Year Study of Endurance Runners: Training, 

Laboratory and Field Tests. Int J Sports Physiol Perform. 2014:1019-1025. 

10.1123/ijspp.2013-0508. 

14.  Broxterman RM, Ade CJ, Poole DC, Harms CA, Barstow TJ. A single test for 

the determination of parameters of the speed-time relationship for running. Respir 

Physiol Neurobiol. 2013;185(2):380-385. doi:10.1016/j.resp.2012.08.024. 

15.  Schnitzler, CHristophe; Heck, Gregory; Chatard, Jean-Claude; Ernwein V. E 

2026. Strength Cond. 2010;24(8):2026-2031. doi: 

10.1519/JSC.0B013E3181D2C48D. 

16.  Kramer M, Thomas EJ, Pettitt RW. Critical speed and finite distance capacity: 

norms for athletic and non-athletic groups. Eur J Appl Physiol. 2020;120(4):861-872. 

doi:10.1007/s00421-020-04325-5. 

17.  Follador L, de Borba EF, Neto ALB, da Silva SG. A submaximal treadmill test 

to predict critical speed. J Sports Sci. 2021;39(8):835-844. 

doi:10.1080/02640414.2020.1847504. 

18.  Jones AM, Doust JH. A 1% treadmill grade most accurately reflects the 

energetic cost of outdoor running. J Sports Sci. 1996;14(4):321-327. 

doi:10.1080/02640419608727717. 

19.  Day JR, Rossiter HB, Coats EM, Skasick A, Whipp BJ. The maximally 

attainable V̇O2 during exercise in humans: The peak vs. maximum issue. J Appl 

Physiol. 2003;95(5):1901-1907. doi:10.1152/japplphysiol.00024.2003. 

20.  Hopkins WG, Schabort EJ, Hawley JA. Reliability of power in physical 

performance tests. Sport Med. 2001;31(3):211-234. doi:10.2165/00007256-

200131030-00005. 

21.  Laursen PB, Francis GT, Abbiss CR, Newton MJ, Nosaka K. Reliability of 

time-to-exhaustion versus time-trial running tests in runners. Med Sci Sports Exerc. 

2007;39(8):1374-1379. doi:10.1249/mss.0b013e31806010f5. 

22.  Kuo YH, Cheng CF, Hsu WC, Wong DP. Validity and reliability of the 3-min all-



76 
 
out running test to measure critical velocity in hot environments. Res Sport Med. 

2017;25(4):470-479. doi:10.1080/15438627.2017.1365293. 

23.  Gordon D, Wightman S, Basevitch I, et al. Physiological and training 

characteristics of recreational marathon runners. Open Access J Sport Med. 

2017;Volume 8:231-241. doi:10.2147/oajsm.s141657. 

24.  Bull AJ, Housh TJ, Johnson GO, Rana SR. Physiological responses at five 

estimates of critical velocity. Eur J Appl Physiol. 2008;102(6):711-720. 

doi:10.1007/s00421-007-0649-7. 

25.  Pettitt RW, Jamnick N, Clark IE. 3-Min all-out exercise test for running. Int J 

Sports Med. 2012;33(6):426-431. doi:10.1055/s-0031-1299749. 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. ESTUDO 2 
 

ASSOCIAÇÃO ENTRE CARACTERÍSTICAS DE TREINO E PARÂMETROS 

FISIOLÓGICOS COM O DESEMPENHO DE CORREDORES RECREACIONAIS DE 

LONGA DISTÂNCIA 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

O número de atletas que praticam corrida é crescente e os entusiastas do 

esporte ajustam as suas sessões de treino e provas entre a família, trabalho, lazer e 

transformam a corrida num desafio pessoal. Correr longas distâncias parece ser o 

desafio preferido por estes atletas, uma vez que o número de maratonistas 

recreacionais aumenta anualmente1,2,3. O aumento de corredores recreacionais tem 

favorecido o interesse dos pesquisadores em compreender como os parâmetros 

fisiológicos, as características dos treinos e os fatores antropométricos estão 
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associados ao seu desempenho, construindo uma base científica para a 

compreensão e estruturação do plano de treino1,4,5-9.  

A prescrição e organização do treino para estes atletas seguem os princípios 

do treino desportivo com estímulos em proporções correspondentes ao nível de 

condicionamento e história individual, e cada distância de prova requer estímulos e 

adaptações de treino específicas2. As adaptações de treino melhoram os processos 

fisiológicos e biológicos através de estímulos geradores de estresse, melhoram os 

sistemas aeróbicos e anaeróbicos, e resultam num melhor desempenho1. Estes 

estímulos de estresse resultam da manipulação de características de treino tais 

como volume, velocidade e tipo de treino, a fim de gerar adaptações crónicas e 

evitar a monotonia das cargas de treino1,4-6,7. Embora as estruturas de desempenho 

e treino entre atletas de elite e recreacionais se baseie nas mesmas premissas, o 

planeamento das cargas de treino ao longo de um período é diferente, e replicar o 

conhecimento do atleta profissional no recreativo é difícil e ineficiente1,5,6, sendo 

importante compreender a relação das características de treino para esta população 

específica.  

Compreender a inter-relação entre: - parâmetros fisiológicos tais como 

VO2máx (definido geneticamente)8, velocidade do VO2máx (vVO2máx), velocidade do 

limiar de lactato (vLL), velocidade crítica (VC) e economia de corrida (EC), - 

características relacionadas com o treino, tais como volume, velocidade, treino 

contínuo e intervalado, treino de força e pliométrico1,5,8,9, - dieta, repouso, uso de 

medicamentos, IMC, percentagem de gordura, experiência de provas2,5 são 

essenciais para compreender as características dos corredores recreacionais. 

Sabemos que os valores de VO2máx, vVO2máx, vLL e VC são inferiores nestes atletas 

quando comparados com os atletas de elite, são menos económicos1,2,8, e os fatores 

antropométricos e o IMC tendem a ser mais elevados10. É importante compreender 

que os corredores recreacionais não só têm características diferentes das dos 

atletas profissionais, como também têm variações no condicionamento e nível de 

desempenho entre eles.  

A compreensão dos parâmetros fisiológicos e a organização da rotina de 

treino dos atletas de elite estão bem estabelecidas na literatura, contudo, a 

compreensão destas características em relação aos corredores recreacionais é 

pouco explorada.  Portanto, as aplicações do presente estudo serão: a) analisar 

quais características de treino estão associadas ao desempenho em provas de 
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longa distância; b) identificar quais parâmetros fisiológicos estão associados a um 

melhor desempenho e possível utilização para avaliar e monitorar o desempenho, 

considerando a heterogeneidade das características dos corredores recreacionais. 

Portanto, os objetivos do presente estudo foram verificar as características de treino 

e os parâmetros fisiológicos associados com o tempo de prova de maratona e meia 

maratona em corredores recreacionais. 

 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. Participantes 
 

Quarenta e três maratonistas recreacionais (33 homens), com idades entre 

os 20 e 50 anos (37,9 ± 6,7 anos), com experiência de corrida de longa distância de 

mais de um ano e meio. Os critérios de inclusão para o estudo foram: ter completado 

uma maratona oficial nos últimos 12 meses com um tempo de final de prova inferior 

a 4:00, estar treinando para uma maratona, ter até 50 anos de idade (concluído em 

2020), responder "NÃO" a todas as perguntas do Questionário de Prontidão para 

Atividade Física - PAR-Q, e não ter nenhuma doença ou lesão que interfira nos 

testes e treinos. O estudo foi aprovado pelo Comité de Ética envolvendo seres 

humanos da Universidade Federal do Paraná, protocolo número 3.507.489. O 

recrutamento dos participantes foi realizado através das redes sociais Instagram® e 

Facebook®. Os testes ocorreram entre Janeiro e Março de 2020. Todos os 

participantes responderam a um termo de consentimento livre e esclarecido antes de 

iniciarem os testes, com explicações sobre os procedimentos do estudo e seus 

possíveis benefícios e danos. 

 

5.2.2. Desenho experimental 
 

Antes do primeiro teste, foi enviado um link para os Formulários Google® 

através do Whatsapp, contendo dois questionários: 1: "Questionário do corredor (a)"; 

e 2: "Questionário de preparação para a atividade física-PAR-Q"11. Os corredores 

realizam seis testes. No primeiro teste, receberam explicações sobre o estudo, foram 

recolhidas informações antropométricas e foi realizado o teste VO2máx. Os dados 

antropométricos da massa corporal foram medidos utilizando uma balança eletrônica 
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com uma precisão de 0,1kg (ToledoTM, SP, Brasil), e a altura por um estadiómetro de 

parede com uma precisão de 0,1cm (Sanny, SP, Brasil). Nos segundo e terceiro 

testes, foi realizado o teste submáximo, em esteira, de 10 minutos – T10 para medir 

a velocidade crítica (teste de familiarização T10-1 e o teste de reteste T10-2). Se, no 

T10 reteste, o corredor não conseguisse manter a velocidade autosselecionada e 

interrompesse o teste antes de 10 minutos, ele voltaria ao laboratório para o terceiro 

T10. Todas os testes foram realizados, de preferência no mesmo horário, entre as 

8:00 e as 19:00, com um intervalo mínimo de descanso de 24 horas entre eles. Os 

corredores foram instruídos a não treinar, a não beber álcool nas 24 horas anteriores 

aos testes, a não ingerir substâncias estimulantes, e a dormir bem na noite anterior. 

 

5.2.3. Determinação do VO2máx, vVO2máx e limiar anaeróbico 

 

Um teste de esforço máximo até à fadiga volitiva em esteira foi o primeiro 

teste realizado aos participantes para determinar o consumo máximo de oxigénio 

(VO2máx), a velocidade associada ao VO2máx (vVO2máx) e o limiar anaeróbico (vGET - 

gas exchange threshold velocity). O protocolo consistiu em 5 minutos de 

aquecimento a uma velocidade de 8,0 km/h. Após o aquecimento, e estágio 1 do 

teste começou com um aumento da velocidade de 1 km/h em cada estágio de um 

minuto, até o corredor atingir a fadiga volitiva. O grau de inclinação da esteira foi de 

1%, apresentado como resistência em relação à corrida ao ar livre14. Dois dos três 

critérios para a obtenção do VO2máx foram considerados: (a) um platô de absorção 

de oxigénio (≤ 150 mL.min em V̇O2 durante os últimos 30 segundos do teste), (b) 

uma relação de troca respiratória (RER) > 1,20, e (c) 90% da FCmáx prevista para a 

idade (calculada como 208-0,7 x idade)15. O VO2máx foi definido como o valor mais 

alto nos últimos 30 segundos do teste16 e a velocidade em VO2máx (vVO2máx) foi 

determinada como a velocidade mínima a que o corredor atingiu VO2máx desde que a 

velocidade fosse mantida durante um minuto16. A velocidade associada ao limiar 

anaeróbico (vGET) foi estimada pelo GET utilizando o método da inclinação em V-

slope17. A coleta e análise dos gases CO² e O² foi realizada por máscara, respiração 

a respiração, utilizando o sistema portátil K4b2 (COSMED, Roma, Itália). O 

equipamento foi calibrado em cada sessão, utilizando ar ambiente (16% O2, 05% 

CO2). A turbina foi calibrada com uma seringa de 3L (COSMED, Roma, Itália)16. A 

frequência cardíaca foi medida continuamente com um monitor FC codificado polar 
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(H10, Polar Electro, Oy, Kempele, Finlândia). A calibração da esteira (Master Super 

ATL, Inbramed, Brasil) seguiu o protocolo do fabricante. 

 

5.2.4. Determinação da velocidade crítica pelo teste T10  
 

Todos os corredores realizaram dois testes (T10-1 - teste de familiarização e 

T10-2 reteste) de corrida submáxima em esteira de 10 minutos – para determinar a 

VC em laboratório. Antes de cada teste, os corredores foram convidados a ler as 

seguintes instruções: "Durante o teste seguinte, você correrá a um ritmo vigoroso 

autosselecionado durante os próximos 10 minutos. Terá os primeiros 5 minutos do 

teste para fazer ajustes na velocidade, de modo a assegurar-se de que 

autosselecionou um ritmo vigoroso para que possa completar os últimos 5 minutos 

com um ótimo desempenho. Após os primeiros 5 minutos, não lhe será permitido 

fazer novos ajustes na velocidade. Será lembrado do tempo decorrido nos últimos 

30 seg., 20 seg., e 10 seg. para completar os primeiros 5 min"16.  A velocidade inicial 

da esteira foi definida em 4 km/h e os corredores podiam aumentar ou diminuir a 

velocidade a qualquer momento em 0,1 km/h. A esteira foi definida em 1% de 

inclinação, previamente demonstrado pro refletir com maior precisão a corrida ao ar 

livre14. O visor da esteira foi coberto de modo a que os corredores não tivessem 

conhecimento da velocidade, distância ou tempo do teste16. A troca de gases 

respiratórios foi monitorada durante todo o teste, respiração a respiração (K4b2, 

COSMED, Roma, Itália). 

Os corredores foram instruídos a realizar os testes em dias consecutivos, no 

mesmo horário e respeitando o intervalo de 24 horas de repouso entre eles. O 

aquecimento de 15 minutos com o aquecimento articular, seguido de corridas a um 

ritmo autosselecionado. Os corredores não usavam relógio e não eram informados 

sobre os tempos do teste de campo12. 

 

5.2.5. Características do treino - Questionário da (a) corredor (a) 

 

O questionário foi desenvolvido com base em estudos de avaliação das 

características de treino e desempenho de provas por autorrelato1,2. Continha 

perguntas relacionadas com informação sociodemográfica, idade, sexo, experiência 
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de corrida, tempo da última maratona e meia maratona oficial, número de provas 

oficiais de maratonas e meia maratona. As perguntas sobre as características de 

treino referiam-se às médias do último mês, e os corredores podiam consultar os 

seus relógios GPS ou planilhas de treino para confirmar as seguintes informações: a 

distância total de treino semanal (média entre treinos contínuos e intervalo em km), 

número de sessões de treino intervalo curto (≤500m) por semana, número de 

sessões de treino intervalo longo (≥ 600m) por semana, número de sessões de 

treino contínuo de baixa intensidade por semana (velocidade leve a moderada); 

número de sessões de treino contínuo com variações de velocidade por semana; 

número de sessões de treino contínuo em velocidade de prova por semana, número 

de sessões de treino por semana, velocidade média dos treinos contínuo de maior  

distância no último ciclo de treinos para maratona (km/h), maior distância do treino 

contínuo no último ciclo de maratona (km). A partir destes dados, foram realizados 

os seguintes cálculos: volume de treino em U.A. (Unidades Arbitrárias) = km totais 

das sessões de treino por semana x número de sessões de treino por semana; e a 

distância de treino por sessão/por semana em km = total km de treino por semana / 

número de sessões de treino por semana1. 

As variáveis foram categorizadas de modo que os grupos tivessem uma 

distribuição homogénea entre as categorias.  O quadro 1 apresenta a descrição dos 

tipos de variáveis, unidades de medida e codificações aplicadas às análises. 
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QUADRO 1 - DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE VARIÁVEIS, UNIDADES DE MEDIDA E CODIFICAÇÕES. 
 

Variáveis Tipo de 
Variável Unidade de Medida Codificação 

Tempo de maratona Contínua Minutos - 
Tempo de meia maratona Contínua Minutos - 
Idade Contínua Anos - 
Média total de distância de treino por semana Contínua Quilômetros - 
Distancia de treino por sessão/semana Contínua Quilômetros - 
Velocidade media do treino contínuo mais longo 
do ultimo ciclo Contínua Quilômetros por hora - 

Volume de treino semanal Contínua Unidades Arbitrárias - 
Número de maratonas realizadas Contínua Frequência absoluta - 
Número de meia maratonas realizadas Contínua Frequência absoluta - 
VO2máx Contínua mL/kg/min - 
vVO2máx Contínua Quilômetros por hora - 
vGET Contínua Quilômetros por hora - 
VC reteste T10 Contínua Quilômetros por hora - 
VC teste de campo Contínua Quilômetros por hora - 

Sexo Categórica - Homem = 1 
Mulher= 2 

Treinos intervalados curtos por semana Categórica - Não = 1 
Sim = 2 

Treinos intervalados longos por semana Categórica - Não = 1 
>1 = 2 

Treinos contínuos de baixa intensidade por 
semana Categórica - 0 ou 1 = 1 

>2 = 2 
Treinos contínuos com variações de velocidade 
por semana Categórica - Não = 1 

Sim = 2 
Treinos contínuos em velocidade de prova por 
semana Categórica - Não = 1 

Sim = 2 

Média de sessões de treino por semana Categórica - <4 = 1 
5ou > = 2 

FONTE: A autora (2021). 

LEGENDA: VO2máx: consumo máximo de oxigénio; mL/kg/min: mililitros/quilograma/minuto; vVO2máx: 
velocidade de VO2máx: vGET: velocity - gas exchange threshold velocity; VC: velocidade crítica. U.A. 
(Unidades Arbitrárias) = km totais das sessões de treino por semana x número de sessões de treino por 
semana; 

 

5.2.6. Análise estatística 
 

A estatística descritiva foi realizada utilizando média, desvio padrão, 

frequência absoluta e relativa. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de 
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Shapiro Wilk e a homogeneidade das variâncias foi analisada pelo teste de Levene. 

A regressão linear foi adotada para analisar as relações bivariadas e multivariadas 

entre variáveis independentes com tempo de maratona ou meia maratona. Todas as 

variáveis foram inseridas na análise e apenas aquelas que apresentavam 

associações significativas após ajustes permaneceram no modelo. Em todos os 

casos, o significado foi fixado em P<0,05.  

5.3. RESULTADOS  
 

O estudo foi composto por 43 corredores recreacionais (33 homens) e as 

características dos participantes foram descritas na tabela 1. A distribuição dos 

participantes de acordo com as variáveis de treino foi: treino intervalado curto 

(60,5%), treino intervalado longo (53,5%), mais de duas sessões de treinos 

contínuos de baixa intensidade por semana (44,2%), treino contínuo com variação 

de velocidade (65,1%), treino contínuo em velocidade de prova (65,1%), e realizar 

de cinco ou mais sessões de treino por semana (48,8%). 

 

Tabela 1 - Descrição das características dos participantes do estudo em 
média e desvio padrão. 

 
TABELA 1 - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO EM 
MÉDIA E DESVIO PADRÃO. 
Variáveis Média 

(Desvio Padrão) 
Tempo de maratona (minutos) 213,0 (20,5) 
Tempo de meia maratona (minutos) 96,4 (11,0) 
Idade (anos) 38,1 (6,9) 
Massa corporal (kg) 70,8 (8,4) 
Estatura (centímetros) 170 (0,0) 
Distância de treino semanal (km/semana) 49,8 (25,2) 
Distância de treino por sessão (km/h) 11,2 (4,4) 
Volume de treino semanal (U.A.) 265,0 (245,2) 
Velocidade do treino contínuo mais longo do último ciclo (km/h) 11,2 (3,5) 
VO2máx (mL/kg/min) 50,6 (5,4) 
vVO2máx (km/h) 16,2 (2,0) 
vGET (km/h) 13,7 (1,7) 
VC T10 reteste (km/h) 14,2 (1,5) 
FONTE: A autora (2021). 
LEGENDA: Kg: quilogramas; m: metros; km: quilômetros; U.A.: Unidades Arbitrárias; km/h: 
quilômetros/hora; VO2máx: consumo máximo de Oxigênio; mL/kg/min: 
mililitros/quilograma/minuto; vVO2máx: velocidade VO2máx; vGET: velocity gas exchange 
threshold velocity;  VC: velocidade crítica. 
 

A tabela 2 descreve as relações bivariadas entre as características de treino 

e os parâmetros fisiológicos com o tempo da maratona e da meia maratona. 

Distância de treino semanal, distância de treino por sessão, velocidade do treino 
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contínuo mais longo no último ciclo, volume de treino semanal, treino contínuo de 

baixa intensidade, número de maratonas realizadas, e mais de cinco sessões de 

treino por semana foram inversamente associadas ao tempo de maratona. Os que 

relataram maior distância por sessão, maior velocidade de treino contínuo no último 

ciclo, volume de treino semanal, e mais de cinco sessões de treino por semana 

tiveram menor tempo de meia maratona. O VO2máx, vVO2máx, vGET e VC foram 

associados inversamente ao tempo da maratona e da meia maratona. 

 

Tabela 2. Análise bivariada da relação entre características de treino e 

parâmetros fisiológicos com o tempo de maratona e de meia maratona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELA 2 - ANÁLISES BIVARIADAS DAS RELAÇÕES ENTRE AS CARACTERÍSTICAS DE TREINO E 
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PARÂMETROS FISIOLÓGICOS COM TEMPO DE MARATONA E MEIA MARATONA.  
Variáveis Tempo de prova de maratona (min) Tempo de prova de meia maratona 

(min) 
 β (IC95%) P β (IC95%) P 
Sexo 10,75 (-4,101/25,610) 0,151 7,824 (0,145/15,502) 0,046 
Idade (anos) 0,613 (-0,311/1,538) 0,188 0.377 (-0,107/0,863) 0,124 
Distância semanal de treino -0,546 (-0.742/-0,349) <0,001 -0.464 (-1,234/0,305) 0,230 
Distância de treino/ sessão -1,513 (-2,915/-0,111) 0,035 -0,212 (-0,333/-0,091) 0,001 
Velocidade do treino contínuo 
de maior distância no último 
ciclo 

-2,538 (-4,258/-0,817) 0,005 -1,047 (-1,996/-0,099) 0,031 

Volume de treino semanal -0,052 (-0,074/-0,031) <0,001 -0,022 (-0,034/0,009) 0,001 
Número de provas de maratona -1,325 (-2,577/-0,073) 0,038 -0.431 (-1,116/0,253) 0,211 
Número de provas de meia 
maratona -0,092 (-0,878/0,693) 0,814 -0.400 (-0,456/0,375) 0,847 

Realizar treino intervalado curto -7,803 (-20,73/5,131) 0,230 -5.572 (-12,315/1,171) 0,103 
Realizar treino intervalado longo -1,689 (-14,584/11,206) 0,793 - 3,000 (-9,765/3,765) 0,376 
Realizar treino contínuo de 
baixa intensidade -15,925 (-27,875/-3,975) 0,010 -4,480 (-11,194/2,233) 0,185 

Realizar treino contínuo com 
variações de velocidades 1,709 (-11,786/15,205) 0,799 0,811 (-6.332/7,956) 0,820 

Realizar treino contínuo em 
velocidade de prova 3,142 (-10,327/16,613) 0,640 4,292 (-2,726/11,312) 0,224 

Número de sessões de treino 
por semana -13,958 (-26,061/-1,855) 0.025 -6,543 (-13,039/-0,046) 0,048 

VO2máx -1,662 (-2,762/-0,561) 0,004 -0,803 (-1,396/-0,210) 0,009 
vVO2máx -6,247 (-8,802/-3,692) <0,001 -3,270 (-4,631/-1,909) <0,001 
vGET -5,121 (-8,459/-1,782) 0,004 -3,303 (-4,967/-1,640) <0,001 
VC T10 reteste -9,076 (-12,396/-5,756) <0,001 -5,392 (-6.970/-3,814) <0,001 

FONTE: A autora (2021). 
NOTA: β - Beta; IC95% - Intervalo de confiança de 95%; 
LEGENDA: min: minutos; kg: quilogramas; m: metros; km: quilómetros; VO2máx: consumo máximo de oxigénio; 
vVO2máx: velocidade de VO2máx; vGET: velocity gas exchange threshold velocity;  VC: velocidade crítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 3 - ANÁLISE MULTIVARIADA DAS CARACTERÍSTICAS DE TREINO RELACIONADAS 
COM OS PREDITORES DE TEMPO DE PROVA MARATONA E MEIA MARATONA ENTRE OS 
CORREDORES RECREACIONAIS. 

Variáveis Tempo de prova de maratona (minutos) 
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As análises multivariadas dos preditores de tempo de maratona e meia 

maratona são apresentadas na tabela 3. A velocidade do treino contínuo mais longo 

no último ciclo (β = -2,639) e o volume de treino semanal (β = -0,052) foi relacionada 

a um menor tempo da maratona e o contrário foi encontrado para treino contínuo 

com variação de velocidade (β = 11,141) ou treino contínuo em velocidade de prova 

(β = 13,393), todos P<0,05. Estas variáveis explicaram 53% da variação do tempo 

da maratona. Foi encontrada uma relação inversa entre o volume de treino semanal 

(β = -0,019) e o tempo de meia maratona, enquanto que para o treino contínuo em 

velocidade de prova, a relação foi positiva (β = 6,358), ambos P<0,05. O modelo 

explicou 34% do tempo de meia-maratona.  

 

Os parâmetros fisiológicos relacionados com os preditores do tempo de 

maratona e meia maratona foram descritos na tabela 4. O modelo foi ajustado para 

variáveis de idade, sexo e características de treino previram o tempo de prova da 

maratona e meia maratona, com variação do R2 ajustado de 42% a 60%.  

 
 
TABELA 4 - ANÁLISES MULTIVARIADAS DOS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS 
RELACIONADOS COM OS PREDITORES DE TEMPO DE PROVAS DE MARATONA E 
MEIA MARATONA EM CORREDORES RECREACIONAIS.  

Variáveis Tempo de prova de maratona (minutos) 
 β (IC95%) P Ajustado R2 
Modelo     
VO2máx -1,147 (-2,069/-0,225) 0,016 59% 
vVO2máx -4,444 (-7,609/-1,279) 0,007 60% 
vGET -2,605 (-5,716/0,505) 0,098 55% 
VC T10 reteste -4,802 (-8,503/-1,101) 0,012 59% 
 Tempo de prova de meia maratona (minutos) 

 β (IC95%) P Ajustado   
R2 

Velocidade do treino contínuo de maior 
distância do ultimo ciclo -2,639 (-4,194 / -1,085) 0,001 53% 

Volume de treino semanal -0.052 (-0,072 / -0,032) <0,001  
Realizar treinos contínuos com 
variações de velocidade 11,141 (1,157 / 21,124) 0,030  

Realizar treinos contínuos em 
velocidade de prova 13,935 (3,900 / 23,969) 0,008  

 Tempo de prova de meia maratona (min) 

Volume de treino semanal -0,019 (-0,032 / -0,007) 0,002 34% 
Realizar treinos contínuos em 
velocidade de prova 6,358 (0,465 / 12,251) 0,035  

FONTE: a autora (2021). 
NOTA: β - Beta; IC95% - Intervalo de confiança de 95%; O modelo foi ajustado para todas as 
variáveis de treino, sexo e idade; R2 - Coeficiente de determinação. 
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Modelo     
VO2máx -0,417 (-1,018/0,183) 0,168 35% 
vVO2máx -2,424 (-4,295/-0,554) 0,012 42% 
vGET -2,356 (-4,210/-0,502) 0,014 42% 
VC T10 reteste -4,108 (-6,089/-2,126) <0,001 54% 
FONTE: a autora (2021). 
NOTA: β - Beta; IC95% - Intervalo de Confiança de 95%; modelo ajustado para variáveis de 
treino, idade e sexo; R2 - Coeficiente de determinação. 
LEGENDA: VO2máx: consumo máximo de Oxigênio; vVO2máx: velocidade de VO2máx; vGET: 
velocity gas exchange threshold velocity;  VC: velocidade crítica. 
 
 

5.4. DISCUSSÃO 
 

No presente estudo, as características de treino explicaram 53% da variação 

do tempo de maratona e os aumentos na velocidade de treinos longos e no volume 

de treino semanal foram associados a um menor tempo de maratona. Para a meia 

maratona, 34% da variação no tempo de prova resultaram das características de 

treino e os aumentos no volume de treino semanal foram associados a um menor 

tempo de corrida. Os resultados mencionados corroboram com outros estudos que 

avaliaram a relação entre o desempenho da corrida de longa distância com 

características de treino e parâmetros fisiológicos e apresentaram que 40% da 

variação do tempo de prova para os corredores recreacionais de maratona foram 

explicados pelo número de sessões de treino semanal, a velocidade da sessão de 

treino, a média de km/semana de treino, e a distância máxima de treino por 

semana19. Um estudo de revisão e metanálise sobre a dose resposta entre as 

características de treino e o desempenho em provas de longa distância mostraram 

que qualquer aumento nas características relacionadas com: distância semanal 

média (R2=0,70), número de treinos semanais (R2=0,45), treinos >32 km (R2=0,81), 

distância máxima de corrida por semana (R2=0,80), distância de treino mais longa 

(R2=0,38), a velocidade média de treino na velocidade de prova (R2=0,67) e horas 

de treino semanal (R2=0,78) resultaram em menor tempo de prova2, semelhante aos 

achados do presente estudo.  

Embora as características de treino sejam responsáveis por explicar 

algumas variações no tempo de prova de longa distância, os aspectos fisiológicos 

têm uma maior associação com o desempenho. No presente estudo, qualquer 

aumento dos parâmetros fisiológicos tende a melhorar o tempo de prova, e o teste 

T10 para VC explicou 59% da variação do tempo da maratona e 54% da meia 

maratona. Outros autores encontraram resultados semelhantes ao relacionar a 
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predição do tempo da meia maratona com os testes de laboratório20 e o modelo que 

utilizaou o teste de laboratório e a vVO2máx explicou 77% do desempenho20. 

Dentro da heterogeneidade do desempenho dos corredores recreacionais, 

os valores médios das características de treino e parâmetros fisiológicos 

encontrados no presente estudo corroboram com as descobertas de outros autores: 

- média de tempo de maratona entre 2:30 - >6:001,2,19,21 e 1:30 - >2:00 para meia 

maratona21, distância média de treino semanal de 50 km (29 - 150 km/semana para 

o mais rápido1,2,19,21), distância média realizada por sessão de treino é de cerca de 

15 km (11,0 – 15,0 km/sessão1,2,19,21), volume de treino semanal é de cerca de 260 

U.A. (201 – 537,7 U.A.1 ), a velocidade média da sessão de treino é inferior a 15 

km/h (11,1 – 15,0 km/h1,19,21), e o número de sessões de treino por semana é de 

cerca de 3-4 (3,1 – 4,72,19,21). Para médias dos parâmetros fisiológicos, quanto maior 

for o VO2máx, maior será o desempenho e a velocidade de corrida do atleta. Para os 

corredores recreacionais, os valores médios esperados de VO2máx aproximam-se de 

50 mL.kg.min1,20; vVO2máx cerca de 16 km/h1,20; vGET média de 13 km/h1,20, e teste 

de VC com média perto de 14 km/h22 valores mais próximos da velocidade de 

corrida dos atletas. Assim, as características de treino e parâmetros fisiológicos dos 

atletas neste estudo são semelhantes a estudos anteriores realizados em outros 

países o que permite generalizar os resultados. 

Os corredores recreacionais de longa distância, mesmo que tenham um 

treinador ou faça parte de um equipe de assessoria esportiva, como sendo comum, 

tendem a dar prioridade aos treinos de longa distância em baixa velocidade como 

estratégia para melhorar o desempenho2. Contudo, os aumentos de desempenho 

são o resultado das interações dos estímulos variados relacionados com métodos de 

treino contínuo e intervalado, que são complementares, bem como do treino de força 

e pliometria adicionais que são relacionados com benefícios adicionais na economia 

da corrida6,9,23. Na distribuição do treino dos corredores no presente estudo, 48,8% 

relataram realizar 5 ou mais sessões de treino por semana (média de treino por 

semana 4,8±2,0), com média das sessões de treinos contínuos e intervalados 

equilibrada (60,5% para treino de intervalado curto e 53,5% para treino de 

intervalado longo; 44,2% realizaram duas ou mais sessões de treino contínuo de 

baixa intensidade e 65,1% de treino contínuo em velocidade de prova), corroborando 

os resultados da revisão com metanálise que relatou a importância do treino 
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contínuo para melhorar o condicionamento geral e a economia de corrida 

associados aos treinos intervalados para melhorar a velocidade do atleta2.  

A compreensão da distribuição das características do treino na periodização 

dos corredores recreacionais é importante como aspecto prático para apoiar os 

atletas e treinadores na organização e planejamento dos treinos. No entanto, medir 

as características de treino em corredores recreacionais é um desafio e algumas 

características importantes no contexto acabam por não ser utilizadas para fins 

estatísticos. No presente estudo, as características de treinos das análises 

bivariadas, embora não tenham mostrado uma associação no modelo multivariado, 

são importantes na organização do treino. No estudo e metanálise citado acima2, 

foram relatadas algumas variáveis importantes, mas que não puderam ser 

analisadas devido ao baixo poder estatístico - tais como: duração média de uma 

sessão de treino, as sessões de treinos intervalados concluídas, o treino com 

variações de velocidade  concluídos, e o número de horas de treino de resistência 

concluídas por semana, entre outras. Outro ponto desta metanálise, com mais de 

8.000 atletas, sendo 86% corredores recreacionais, salientou que embora não exista 

uma distância ideal para completar a sessão de treino de maior distância no ciclo da 

maratona, o número de corridas longas de 32 km num ciclo da maratona foi a 

variável de treino que mostrou a maior associação com o desempenho (r² = 0,81)2. 

Conclui-se, com base nos resultados da metanálise, que os atletas que desejam 

terminar uma maratona dentro de 4:00 horas teriam de treinar, em média 44 

km/semana, a uma velocidade média de 97% do seu tempo de maratona, ou seja, 

um ritmo de 5:31 min/km ou velocidade de 10.9 km/h, e a distância de treino mais 

longa seria de 23 km, apresentando a velocidade e o volume de treino como 

características de maior força no ciclo de provas de longa distância, sem 

necessidade de treinar mais de 32 km. No presente estudo, o tempo médio para 

completar a maratona foi inferior a 4:00 (média 3:33), com uma velocidade média de 

11,8 km/h, dos 43 atletas avaliados, apenas um realizou o treino contínuo mais 

longo abaixo dos 30 km (27 km). 

Os parâmetros fisiológicos são fundamentais para identificar o nível de 

aptidão física do atleta, para a prescrição de treino e monitoramento da evolução do 

desempenho. Entre os parâmetros fisiológicos aplicáveis aos corredores 

recreacionais e com possível utilização por treinadores independentes e assessorias 

de corrida, os testes de velocidade aeróbica máxima, incluindo o teste de 3 minutos 
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all out24, VC por teste de campo12, e T10 reteste16, são acessíveis, fáceis de aplicar 

e interpretar, e apresentam excelentes correlações com testes de laboratório (r=> 

0,80)8,12,16,24. Os atletas de elite correm a maratona até 97% do sua VC25, enquanto 

nos corredores recreacionais estes valores são mais baixos, cerca de 84,8±13.6% 

para os maratonistas recreacionais (93% da VC para tempo de prova próximo de 

2:30, e 78,9% para um tempo de prova próximo de 6:00)22. Os valores percentuais 

do tempo de prova relacionados ao teste de VC do presente estudo foram próximos 

aos mencionados, com 83% da VC por T10 reteste para maratona e 92,9% para VC 

por T10 reteste para a meia maratona. O teste de T10 mostrou uma associação 

significativa e válisa para prever o tempo das corridas de longa distância. 

Como mencionado anteriormente, a VC é um parâmetro excelente, simples 

e eficiente também para a prescrição de treinos8. O treino contínuo de baixa a 

moderada intensidade deve ser realizado a uma velocidade inferior a 85-90% da VC, 

enquanto os treino intervalados de alta velocidade devem acontecer entre 90% até 

cerca de 150% da VC22,26. Numa revisão sistemática com metanálise sobre 

diferentes estratégias de treino para endurance, os autores concluíram que o treino 

contínuo é a melhor estratégia para melhorar a EC em corredores recreacionais 

(0,28: 95%, IC: 0,01-0,54), mas que os treinos intervalados com duração > 01:00 

minuto foram mais eficazes em comparação com os treino contínuos para melhorar 

a EC num volume de até 23,2 minutos por semana, e que volumes mais elevados de 

treino intervalado não mostraram melhoria do desempenho em comparação com o 

treino contínuo23. Outra análise avaliou 136 variáveis independentes associadas ao 

desempenho de corrida de longa distância. Parâmetros fisiológicos de laboratório 

como VO2máx e vVO2máx e variáveis de treino como velocidade e carga semanal 

foram fortemente associados a modelos de predição de meia maratona e maratona5. 

Os autores salientam que existe uma lacuna na predição de corridas de longa 

distância para testes de campo, com a maioria dos estudos voltadas para provas de 

curtas distâncias (5 km e 10 km)5. Os resultados do presente estudo respondem à 

lacuna apresentada por estes autores5 demonstrando que, para provas de longa 

distância, testes simples para VC como o teste T10 preveem até 59% do tempo da 

prova para maratona e 54% para meia maratona respectivamente. Salientamos que 

o teste para VC - T1016 (r=> 0,80) foi recentemente apresentado como parâmetros 

fisiológicos preditivos relacionados com o desempenho em provas de curta e longa 
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distância, principalmente na utilização com atletas novatos e com características 

heterogéneas. 

 

5.5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O estudo apresentou um corte transversal em uma amostra de 43 atletas 

maratonistas, com características heterogéneas (variações de VO2máx, VC, vVO2máx, 

idade, sexo, experiência em eventos de longa distância), o baixo número de 

mulheres participantes no estudo (10) não permitiu a realização das análise de 

variáveis separadas por sexo, e os testes foram realizadas no início da temporada 

de treinos (meses de Janeiro a Março de 2020), quando os atletas estão melhorando 

a velocidade de corrida. A heterogeneidade das características dos participantes, 

embora seja um ponto fraco no estudo, reforça as associações apresentadas e 

salientamos que quanto mais homogéneo for o desempenho dos participantes, mais 

fortes serão as associações entre as características do treino e os parâmetros 

fisiológicos com o tempo de treino de corrida de longa distância. Os participantes no 

estudo foram maratonistas e utilizaram as provas de meia maratona como treino ou 

avaliação do desempenho ao longo da temporada, por assim, as análises sobre 

meia maratona são para complementar a informação relacionada com as provas de 

longa distância. Outro ponto que vale a pena mencionar é a coleta de informação 

sobre o treino através de autorrelato. A precisão das variáveis determinadas pelos 

corredores por autorrelato é potencialmente associada a um nível mais elevado de 

erro de medição, contudo, a utilização de questionários, registos e planilhas para 

registar as características do treino é comum, como mencionado por outros 

estudos1,2, sendo o método utilizado em estudos por cerca de cinco décadas, sendo 

confiável, especialmente quando combinada com medida direta, como um relógio 

GPS ou plataformas de treino, e demonstra que o erro associado à medida subjetiva 

é aleatório2. 

 

5.6. APLICAÇÕES PRÁTICAS 
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-para os maratonistas recreacionais, que completam a corrida até às 4:00, o 

aumento do volume de treino semanal e da velocidade do treino longo foi associado 

a um menor tempo de prova. 

-para as provas de meia maratona completadas em 1:36 (em média), o aumento do 

volume de treino semanal foi associado a um menor tempo de prova. 

-o VO2máx, vVO2máx, vGET, VC por teste de T10 foram associadas a um menor tempo 

de prova de maratona e de meia maratona em corredores recreacionais.  

-um teste acessível, simples e fácil de interpretar como o T10 teste para VC é uma 

ferramentas eficiente para prever o tempo de prova de longa distância em 

corredores recreacionais. 

-os corredores recreacionais de longa distância completam uma maratona em cerca 

de 83% e uma meia maratona em cerca de 92,9% de sua VC por teste T10. Estes 

valores são importantes para que os treinadores compreendam as percentagens 

relativas de VC que se aplicam à população de corredores recreacionais de longa 

distância e, assim, associados a outros fatores como a experiência do atleta e o 

nível de treino, possuam ferramentas eficientes para calcular o tempo estimado de 

corrida para os seus atletas. 

 

5.7. CONCLUSÃO 
 

O aumento do volume de treino semanal e a velocidade do treino longo 

melhoram o tempo de prova dos corredores recreacionais de maratona e meia 

maratona. As características do treino explicam 53% e 34% da variação do tempo da 

prova de maratona e da meia-maratona, respectivamente. Associadas aos 

parâmetros fisiológicos, explicam entre 42% e 60% do desempenho das provas de 

longa distância para corredores recreacionais, e o teste T10 para VC apresentou 

associações de 59% e 54% para a predição do tempo de prova de maratona e da 

meia maratona, respectivamente. Assim, concluímos que as características dos 

treinos associadas aos parâmetros fisiológicos apresentam informações importantes 

a serem consideradas para a prescrição de treino e desempenho de provas em 

corredores recreacionais com características heterogéneas e que o teste T10 para 

VC é um forte preditor do tempo de prova de maratona e meia maratona para esta 

população. Destacamos a necessidade de estudos de acompanhamento para 
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compreender as mudanças nas características de treino e parâmetros fisiológicos 

em resposta à manipulação de cargas durante uma periodização, em corredores 

recreacionais. 
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6. APLICAÇÕES PRÁTICAS 
 

Estudo 1: o teste submáximo, em esteira, de 10 minutos – T10 é um teste 

acessível, com protocolo simples e eficiente para a determinação da velocidade 

critica em atletas de corrida de curta (5 km e 10 km) (FOLLADOR; DE BORBA; 

BOMFIM NETO; DA SILVA, 2020) e longa distância (maratona).  

Estudo 2: para corredores de maratona recreacionais, que completam a 

maratona em até 4:00, priorizar o volume  semanal de treino e velocidade dos 

treinos longos foi associado a menores tempos de prova. Enquanto que para provas 

de meia maratona, com tempo de conclusão em até 1:36 (em média), priorizar maior 

volume semanal foi associado a menores tempos de prova. Para ambas as 

distâncias de prova, os parâmetros fisiológicos como VO2máx, vVO2máx, vGET, VC do 

teste de T10 foram associadas com um menor tempo de prova para corredores 

recreacionais de meia maratona e maratona.   
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7. CONCLUSÕES GERAIS 
 

A principal conclusão da presente tese foi que o teste submáximo, em 

esteira, de 10 minutos – T10 é uma ferramenta confiável e válida para a 

determinação da velocidade crítica em corredores recreacionais de maratona. Em 

adicional, as análises sobre as características dos treinos explicaram até 53% do 

desempenho de provas de longa distância em corredores recreacionais, sendo o 

volume e velocidade de treino as características mais importantes para um menor 

tempo de prova. E parâmetros fisiológicos explicaram 60% do desempenho para 

provas de longa distância em corredores recreacionais, e os parâmetros fisiológicos 

VO2máx, vVO2máx, vGET ou VC foram associados a menor tempo de prova. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO DO (A) CORREDOR (A) 
 

Este formulário nos ajudará a entender as características dos (as) corredores (as) 

de rua de Curitiba, PR, bem como sua preferências e os treinos desenvolvidos. 

1- Nome completo 

______________________________________________________________ 

2- Número de Whatsapp 

______________________________________________________________ 

3- Instagram ou Facebook? 

______________________________________________________________ 

4- Cidade que você mora? 

______________________________________________________________ 

5- Sexo 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

6- Data de nascimento 

______________________________________________________________ 

7- Nível de escolaridade: 

(  ) Analfabeto/Fundamental I Incompleto 

(  ) Fundamental I completo/Fundamental II incompleto 

(  ) Fundamental II Completo/Médio incompleto 

(  ) Médio completo/Superior incompleto 

(  ) Superior completo 

O que a corrida representa para você? 
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Conte-me um pouco sobre o que significa a corrida para você, suas provas, 

tempos e treinos! 

8- Para você, correr representa uma possibilidade de: 

(  ) Socialização/encontrar amigos 

(  ) Manter a forma/melhorar a saúde 

(  ) Emagrecer/melhorar a estética 

(  ) Pensar num assunto/melhorar o raciocínio 

(  ) Desafio pessoal 

(  ) Outro: 

9- Para você, correr representa uma possibilidade de: 

(  ) Socialização/encontrar amigos 

(  ) Manter a forma/melhorar a saúde 

(  ) Emagrecer/melhorar a estética 

(  ) Pensar num assunto/melhorar o raciocínio 

(  ) Desafio pessoal 

(  ) Outro: 

10- Sua qualidade de vida mudou depois que começou a praticar corrida? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Talvez 

11- Você busca melhoria de seu rendimento com os treinos de corrida? 

(  ) Não 

(  ) Sim 
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12- Se sim, de que forma tem observado sua melhoria nas últimas provas? 

______________________________________________________________ 

13- Você já sofreu algum tipo de lesão em decorrência da corrida? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

14- Se sim, em que condições: 

(  ) durante treinos 

(  ) durante provas 

(  ) em ambos 

(  ) Outros 

14-Você ouve músicas durante seus treinos e provas? 

(  ) Sim, apenas em treinos 

(  ) Sim, apenas em provas 

(  ) Sim, em treinos e provas 

(  ) Não ouço 

15- Há quanto tempo você pratica corrida de rua? 

(  ) Menos de 1 anos 

(  ) Entre 1 a 2 anos 

(  ) Entre 3 e 4 anos 

(  ) Entre 5 a 10 anos 

(  ) Mais de 10 anos 

16- Você se considera um (a) corredor (a): 

(  ) Iniciante 
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(  ) Intermediário 

(  ) Avançado 

17- Nós últimos 12 meses, quantas provas você participou e quais distâncias? 

______________________________________________________________ 

18- Qual foi seu RECORDE PESSOAL em maratona? Em qual prova? 

______________________________________________________________ 

19- Qual foi seu melhor tempo em maratona nos últimos 12 meses? Em qual 

prova? 

______________________________________________________________ 

20- Qual foi seu RECORDE PESSOAL em meia maratona? Em qual prova? 

______________________________________________________________ 

21- Qual foi seu melhor tempo em meia maratona nos últimos 12 meses? Em qual 

prova? 

______________________________________________________________ 

22- Com relação a sua experiência em provas, quantas provas oficiais de maratona 

você correu? 

______________________________________________________________ 

23- Com relação a sua experiência em provas, quantas provas oficiais de meia 

maratona você correu? 

______________________________________________________________ 

24- Você recebe orientações, prescrições e ou acompanhamento para seus treinos 

de corrida? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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25- Se sim, de quem? 

(  ) Assessoria de corrida 

(  ) Profissional de Educação Física 

(  ) Grupo de corrida e amigos 

(  ) Planilhas online gratuitas 

(  ) Planilhas de corrida online pagas 

(  ) Aplicativos de corrida/exercícios 

(  ) Assessorias de corrida online 

(  ) Amigos que correm 

(  ) Outro: 

26- Você utiliza alguma dessas tecnologias durante seus treinos e provas? Se 

utiliza, descreva quais: 

(  ) Aplicativo especifico para corrida 

(  ) Relógio GPS 

(  ) Relógio digital ou analógico 

(  ) Monitor de frequência cardíaca 

(  ) Outro: 

27- Qual é seu ambiente de treino em mais de 50% dos dias? 

(  ) Esteira 

(  ) Ruas e parques 

28- Você utiliza alguma estratégia de corrida durante as provas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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29- Se sim, qual? 

______________________________________________________________ 

30- Você estipula metas de tempo para as provas de meia maratona e ou 

maratona? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

31- Se sim, elas são atingidas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

32- Qual será a data de sua próxima maratona? 

______________________________________________________________ 

33- E qual será ? 

______________________________________________________________ 

34- Durante o ciclo de maratona, marque as alternativas que você se 

identifica/prática: 

(  ) Gosto de conversar sobre corrida, treinos, atletas e competições 

(  ) Recebo instruções de um(a) profissional para meus treinos de corrida/técnicos 

(  ) Recebo instruções de um(a) profissional para meus treinos de 

fortalecimento/mobilidade 

(  ) Tenho acompanhamento nutricional de uma (a) profissional 

(  ) Tenho acompanhamento de fisioterapeutas/equipe de recovery 

(  ) Costumo ler e acompanhar assuntos sobre corrida nas mídias sociais 

Sobre seus treinos para um ciclo de Maratona 
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Leve em consideração o último mês e, principalmente a última semana de 

treinos para seus paces e seu ciclo de maratona.  

35- Quantas semanas, em média, dura seu ciclo de maratona? 

(  ) 8 semanas 

(  ) 12 semanas 

(  ) 16 semanas 

(  ) 20 semanas 

(  ) 24 semanas 

(  ) mais de 24 semanas 

36- Em média, qual é sua frequência semanal de treinos?  

(  ) Entre 2 e 3 vezes 

(  ) Entre 3 a 4 vezes 

(  ) Entre 4 a 5 vezes 

(  ) Entre 5 a 6 vezes 

(  ) Todos os dias 

37- Em média, quantos km você corre por semana?  

(  ) Menos de 50 km 

(  ) Entre 50 km a 70 km 

(  ) Entre 70 km a 90 km 

(  ) Entre 90 km a 110 km 

(  ) Mais de 110 km 

38- Em relação a última semana de treino, quantos km's você correu?   

______________________________________________________________ 
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39- Na última semana, em média, quantos períodos de treino diários você 

realizou?  

(  ) 1 período 

(  ) 2 períodos 

(  ) 3 períodos 

40- Qual o período do dia que você costuma treinar? * 

(  ) Manhã 

(  ) Tarde 

(  ) Noite 

(  ) Hora do almoço 

41- Você pratica alguma outro tipo de exercício físico/esporte além da corrida?  

(  ) Não 

(  ) Musculação/Crossfit/ Treinamento funcional 

(  ) Pilates/Ioga 

(  ) Esportes coletivos (ex: futebol, futsal, volei, handebol, outros) 

(  ) Ciclismo 

(  ) Natação 

(  ) Mobilidade/fortalecimento especifico para corrida 

(  ) Outro:  

42- Você faz alguns tipo de preparação mental durante o ciclo de maratona? Se 

sim, como? 

______________________________________________________________ 

43- Qual é seu pace para trote leve/corrida regenerativa?  

______________________________________________________________ 
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44- Qual é seu pace para corrida forte - em ritmo de prova (ritmo para provas 

maratona)?  

______________________________________________________________ 

45- Qual é seu pace para corridas intervaladas curtas - tiros de até 400m em ritmo 

forte?  

______________________________________________________________ 

46- Qual é seu pace para corridas intervaladas longas - tiros superiores a 500m até 

mais de 1km em ritmo forte?  

______________________________________________________________ 

47- Quantas provas e quais distâncias você usa como evento teste em um ciclo 

para maratona?  

______________________________________________________________ 

48- Em relação a última semana, quantos treinos intervalados curtos, em média, 

você realizou? E qual o volume e intensidade? Ex: 1x por semana, 8x 400m, pace 

médio 5:45.  

______________________________________________________________ 

49- Em relação a última semana. quantos treinos intervalados longos, em média, 

você realizou? E qual o volume e intensidade? Ex: 1x por semana, 10x 600m, pace 

médio 6:00.  

______________________________________________________________ 

50- Em relação a última semana, quantos treinos contínuos variativos você 

realizou? Quantos km em média por treino e qual o pace? Ex: 1 x Fartlek, 10 km, 

entre 4:50-5:15-5:30 de pace, ou pace médio de 5:15. 

______________________________________________________________ 

51- Em relação a última semana, quantos treinos contínuos em baixa intensidade 

ou regenerativo, em média, você realizou e qual foi o pace? Ex: 1 de 7km, 5:25. 
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______________________________________________________________ 

52- Em relação a última semana, quantos treinos contínuos em velocidade de 

prova, em média, você realizou e qual o pace? Ex: 1 de 20 km, 5:45 

______________________________________________________________ 

53- Qual o maior Km de treino continuo percorrido em um ciclo de maratona e qual 

o pace? Ex: 35 km, 5:55. 

______________________________________________________________ 

54- Você realiza treinos específicos de técnica de corrida? Se sim, quantas vezes 

por semana e qual duração por semana?  

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA A ATIVIDADE FÍSICA – 
PAR-Q 
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ANEXO 2 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA 
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