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RESUMO 
 
 
 
 

BIOMECÂNICA DA CORRIDA: CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS 

ADAPTAÇÕES DINÂMICAS E ELETROMIOGRÁFICAS DESENCADEADAS 

PELO PÉ DESCALÇO E PELO USO DO CALÇADO MINIMALISTA 
 
 
 
 

Autor: ANA PAULA DA SILVA AZEVEDO 

Orientador: PROF. DR JULIO CERCA SERRÃO 

 
 
 
 

Esta tese objetivou investigar as características biomecânicas da corrida com 

mínima proteção para a planta do pé, bem como o efeito do treinamento sob estas 

condições sobre o aparelho locomotor. Para isso, 3 experimentos foram realizados: o 

experimento 1 caracterizou a realização da corrida e o efeito do treinamento com os 

pés descalços sobre parâmetros biomecânicos da corrida; o experimento 2 testou o 

efeito da transição de 4 meses do calçado tradicional para o minimalista, 

manipulando-se o calçado esportivo; e o experimento 3 comparou indivíduos 

habituados ao uso do calçado com indivíduos habituados a movimentos em 

condições de mínima proteção. Uma esteira equipada com plataformas de força 

(Sistema Gaitway) e um eletromiógrafo (EMG 1000 – Sistema Lynx) foram utilizados 

para a aquisição dos dados biomecânicos. Agudamente, os 3 experimentos 

mostraram interferência negativa da proteção plantar reduzida sobre parâmetros da 

força de reação do solo (FRS). Contudo, no experimento 1 observou-se possibilidade 

de menor ocorrência de primeiro pico da FRS em indivíduos habituados a 

movimentos com mínima proteção, significando sobrecarga externa reduzida. Os 

experimentos 1 e 2 evidenciam melhora do controle de sobrecarga externa em 
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função de 4 meses de treinamento com mínima proteção, diminuindo em até 54,4% o 

choque mecânico. Conclui-se que, forma aguda e em indivíduos não adaptados, as 

condições de mínima proteção podem interferir negativamente no movimento e no 

controle das cargas externas, aumentando a sobrecarga imposta ao aparelho 

locomotor durante a corrida. Contudo, a experiência em mínima proteção, 

principalmente adotada de forma crônica e específica, influencia positivamente o 

gerenciamento das cargas mecânicas, melhorando o controle de choque e 

rendimento. 

 

 

Palavras-chave: Locomoção, Calçado, Força de Reação do Solo, Eletromiografia, 

Biomecânica. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

BIOMECHANICS OF RUNNING: CONSIDERATIONS ABOUT THE DYNAMIC 
AND ELECTROMYOGRAPHIC ADAPTATIONS TRIGGERED BY THE 

ADOPTION OF BAREFOOT CONDITION AND MINIMALIST FOOTWEAR 
 
 
 
 

Author: ANA PAULA DA SILVA AZEVEDO 

Adviser: PROF. DR JULIO CERCA SERRÃO 

 
 
 
 

This thesis aimed to investigate the biomechanical characteristics of running 

with minimal protection for the foot, as well as the training effects upon the human 

body under this condition. For that, three experiments were performed: experiment 1 

compared individuals accustomed to the use of footwear with individuals accustomed 

to motor tasks in conditions of minimal protection; the second experiment 

characterized the running barefoot and the effects of 4-month training barefoot upon 

its biomechanical parameters; and experiment 3 tested the effects of 4-month 

transition from traditional running shoe to the minimalist shoe, only manipulating the 

footwear. A treadmill equipped with force platforms (System Gaitway) and an 

electromyography (EMG 1000 - Lynx System) were used to measure the 

biomechanical variables. Acutely, the 3 experiments showed negative interference of 
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minimal protection upon parameters of the ground reaction force (GRF). However, the 

experiment 1 presented the possibility of lower first peak of GRF occurrence in the 

participants who are adapted to minimal protection condition, what means decreased 

external load. The experiments 2 and 3 showed improvements in the external forces 

control as a response to 4 months of adaptation in minimal protection running, what 

could decrease about 54,4% of mechanical stress. In conclusion, the minimal 

protection condition can negatively influence the movement and stress control in a 

acute way and in individuals who are not adapted to minimal protection condition, 

increasing the overload imposed to human body during running. However, the 

adaptation to minimal protection condition, mainly in a chronicle and specific way, 

exert a positive influence upon the management of mechanical loads, improving 

impact control and performance. 

 

 

Keywords: Locomotion, Footwear, Ground Reaction Force, Eletromyography, 

Biomechanics. 
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1 INTRODUÇÃO 

Presente nas atividades esportivas e também nos programas voltados a 

melhora da saúde e da qualidade de vida, a corrida representa uma das principais e 

mais expressivas formas de movimento humano.  

Diante da sua importância, muitos são os esforços devotados ao entendimento 

dos fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o seu desempenho e a sua 

segurança. Dentre estes aspectos, talvez nenhum tenha recebido tanta atenção e 

destaque quanto o calçado esportivo. 

Diversos estudos apontam o calçado esportivo como importante elemento 

protetor durante a realização da corrida (CAVANAGH; WILLIAMS; CLARKE, 1981; 

CLARKE; FREDERICK; COOPER, 1983; STOCKTON; DYSON, 1998; SERRÃO, 

1999; DE WIT; DE CLERCQ; AERTS, 2000). Contudo, passados mais de 30 anos, e 

apesar dos avanços na construção dos calçados esportivos, a incidência de lesões 

em corredores ainda é bastante considerável (NIGG, 1986; COOK; BRINKER; 

POCHE, 1990; VAN MECHELEN, 1992; TAUNTON et al., 2003; MILNER et al., 2006; 

VAN GENT et al., 2007). 

Diante do quadro, o calçado esportivo passou a ter sua função protetora 

questionada. Baseado nos resultados de estudos recentes (SQUADRONE; 

GALLOZZI, 2009; LIEBERMAN et al., 2010; COLLIER, 2011; LIEBERMAN, 2012), 

observa-se um crescimento na crença de que uma corrida mais “natural”, estimulada 

pela ausência do calçado ou pelo uso de calçados esportivos minimalistas, poderia 

ser uma estratégia para minimizar a incidência de lesões  

 Alguns estudos, dentre os quais se destaca o de Lieberman et. al. (2010), 

apontam ser o calçado um dos principais responsáveis pelo aumento da incidência 

de lesões. 

Apesar de ser popularmente considerada como uma situação de mínima 

proteção externa e controle de choque mecânico (NIGG, 1986; DE WIT; DE 

CLERCQ; AERTS, 2000), a literatura sugere a possibilidade de o aparelho locomotor 

adaptar-se à situação sem o calçado, tanto de forma aguda como crônica. Algumas 

evidências apontam que o aparelho locomotor parece apresentar mecanismos 

próprios que permitem a manutenção de condições mecânicas ideais à realização do 



2 
 

movimento, mesmo sem o uso de calçado (BOJSEN-MOLLER, 1983; CLARKE; 

FREDERICK; COOPER, 1983; ROBBINS; HANNA, 1987; SOUTAS-LITTLE, 1988; 

STOCKTON; DYSON, 1998; SERRÃO, 1999; DE WIT; DE CLERCQ; AERTS, 2000; 

DIVERT et al., 2005; DIVERT et al., 2008; SQUADRONE; GALLOZZI, 2009; 

LIEBERMAN et al., 2010). Desta forma, a execução segura e eficiente da corrida 

poderia estar pautada, não somente na utilização do calçado esportivo, mas também 

na otimização das estruturas e das funções do aparelho locomotor a partir da 

realização do movimento descalço (ROBBINS; HANNA, 1987; ROBBINS; GOUW, 

1991; SERRÃO, 1999; SQUADRONE; GALLOZZI, 2009; LIEBERMAN et al., 2010). 

A hipótese de o aparelho locomotor beneficiar-se do movimento com os pés 

descalços impulsionou o surgimento de um novo tipo de calçado, chamado de 

minimalista. O calçado minimalista tem por objetivo simular a mesma condição 

mecânica proporcionada pelo movimento descalço, porém, propiciando alguma 

proteção cutânea. Por um lado, alguns estudos apontam que este tipo de calçado 

pode ser efetivo para imitar a corrida com os pés descalços (SQUADRONE; 

GALLOZZI, 2009; LIEBERMAN et al., 2010; SALZLER et al., 2012; RIDGE et al., 

2013); por outro lado, restam ainda dúvidas acerca da eficiência dos calçados 

minimalistas em simular a condição descalça. Ainda assim, o uso do calçado 

minimalista, bem como a condição descalça, caracterizam uma situação de mínima 

proteção para a realização do movimento. 

A prática da corrida em condições de reduzida proteção ainda carece de uma 

sustentação teórica mais consistente. A influência desta condição em parâmetros 

biomecânicos da locomoção continua em debate, e são poucos os estudos acerca da 

sua influência nos mecanismos intrínsecos de proteção do aparelho locomotor, e a 

sua consequente influência nas lesões. Enquanto evidências apontam para os 

benefícios da corrida com mínima proteção, recentes estudos apontam que a adoção 

dessa estratégia também ocasiona lesões no aparelho locomotor (GIULIANI et al., 

2011; SALZLER et al., 2012; CAUTHON; LANGER; CONIGLIONE, 2013; RIDGE et 

al., 2013). 

Além da escassez de estudos focados na análise do movimento com os pés 

descalços, e da sua relação com lesões, a literatura existente apresenta resultados 

bastante contraditórios, possivelmente decorrentes de limitações metodológicas 
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intrínsecas aos estudos. Estudos com amostras restritas e compostas por 

populações já adaptadas ao calçado têm sido recorrentes, carecendo-se de estudos 

com populações adaptadas ao movimento descalço e/ou que permitissem analisar 

cronicamente a adaptação humana a esta condição mecânica. 

Dessa forma, o entendimento acerca das características biomecânicas da 

corrida realizada em condições de proteção mínima, bem como dos mecanismos de 

gerenciamento de cargas mecânicas intrínsecos ao aparelho locomotor sob estas 

condições, tanto de forma aguda como crônica, parece ser ainda insatisfatório.  

Portanto, baseando-se nestas limitações, torna-se necessária a realização de 

estudos que permitam, a partir de parâmetros biomecânicos, caracterizar a corrida 

descalça e com o calçado minimalista; comparar as respostas agudas de populações 

com diferentes experiências quanto ao uso do calçado; e verificar o efeito do 

treinamento em mínima proteção sobre as características biomecânicas da corrida. 

 

2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo geral 

 Este estudo busca incorporar novas evidências que permitam enriquecer o 

leque de conhecimento já existente e ampliar a compreensão das características 

mecânicas e dos mecanismos adaptativos do aparelho locomotor na interface pés-

solo. Para isso, este trabalho pauta-se no seguinte objetivo geral: 

 

• Investigar as características biomecânicas do aparelho locomotor, de forma aguda 

e crônica, relacionadas ao gerenciamento das condições mecânicas durante a 

realização da locomoção sem o uso de calçado. 

 

2.2 Objetivos específicos 

A partir deste objetivo geral, o presente estudo procura mais especificamente: 

 

• caracterizar, a partir de parâmetros dinâmicos e eletromiográficos, a realização da 

corrida com mínima proteção; 
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• analisar a influência da experiência em tarefas motoras sem o uso do calçado sobre 

parâmetros dinâmicos e eletromiográficos da corrida; 

 

• analisar o efeito crônico da adaptação ao movimento descalço e ao uso do calçado 

minimalista em parâmetros dinâmicos e eletromiográficos da corrida por intermédio 

de um programa de treinamento progressivo de 4 meses. 

 

 Como hipótese, o presente estuda espera que, de forma aguda, a corrida em 

mínima proteção imponha ao aparelho locomotor maior sobrecarga externa e maior 

solicitação muscular em comparação à corrida com o uso do calçado esportivo. Por 

outro lado, tem-se a expectativa de que a experiência prévia em mínima proteção e, 

principalmente, o treinamento de corrida sob esta condição possam exercer 

influência positiva sobre o controle de choque mecânico e ativação muscular. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 Cenário atual: incidência de lesões e calçado e sportivo 

Desde a década de 70, as estratégias de corrida e, principalmente, o calçado 

esportivo utilizado para a sua prática têm evoluído significativamente (LIEBERMAN, 

2012). Porém, concomitantemente à evolução da prática da corrida como forma de 

exercício, observou-se também um aumento das lesões relacionadas à sua prática 

(NIGG, 1986; COOK; BRINKER; POCHE, 1990; VAN MECHELEN, 1992; MILNER et 

al., 2006; VAN GENT et al., 2007; LIEBERMAN, 2012). 

As lesões na corrida começaram a ser reportadas na literatura na década de 

80. Dados apontam uma incidência da ordem de 19% a 65% (NICHOLL; WILLIAMS, 

1982; MAUGHAN; MILLER, 1983). Com o objetivo de diminuir a incidência de lesões, 

a indústria calçadista investiu no desenvolvimento de novos elementos de proteção, 

dentre os quais se destacam a entressola de dupla densidade, estrutura de 

amortecimento para o calcâneo, suporte para arco plantar, entre outros (TAUNTON 

et al., 2003; ALTMAN; DAVIS, 2012). Contudo, passados mais de 30 anos, e apesar 
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dos avanços na construção dos calçados esportivos, ainda observa-se uma alta 

incidência de lesões. Dados recentes apontam que, mesmo após o expressivo 

desenvolvimento nas práticas associadas ao treinamento, e ao desenvolvimento do 

calçado, a ocorrência de lesões ainda é considerável. Estima-se que a incidência de 

lesão esteja situada entre 28% a 79% (TAUNTON et al., 2003; MILNER et al., 2006; 

VAN GENT et al., 2007; ALTMAN; DAVIS, 2012; SALZLER et al., 2012). 

Com base nas teorias evolutivas, de que durante milhares de anos os seres 

humanos se locomoveram descalços ou com calçados de mínima proteção sem que 

isso representasse riscos para o aparelho locomotor, o calçado esportivo moderno 

passou a ter sua função protetora questionada. Como fruto da rediscussão do papel 

do calçado, propõe-se que a prática de uma corrida mais “natural”, estimulada pela 

ausência do calçado ou pelo uso de calçados esportivos minimalistas, poderia ser 

uma estratégia para minimizar a incidência de lesões (SQUADRONE; GALLOZZI, 

2009; LIEBERMAN et al., 2010; COLLIER, 2011; LIEBERMAN, 2012). Do ponto de 

vista evolutivo, os seres humanos seriam mal adaptados para o uso do calçado, o 

que contribuiria para a ocorrência de lesões. E essa má-adaptação se daria por 3 

motivos principais: a propriocepção limitada proporcionada pelo calçado esportivo; o 

encorajamento para a adoção de um padrão de movimento diferente (RFS), o que 

contribuiria para o terceiro fator; uma estrutura muscular mais fraca nos pés e 

tornozelos (LIEBERMAN, 2012). 

Alguns estudos apontam que locomover-se descalço seria realmente mais 

natural e saudável, estimulando adaptações positivas do aparelho locomotor 

(ROBBINS; HANNA, 1987; COOK; BRINKER; POCHE, 1990; VAN MECHELEN, 

1992). Tais estudos sugerem ser o calçado esportivo um equipamento desnecessário 

e, em alguns casos, até prejudicial. Robbins e Hanna (1987) afirmam que em locais 

onde populações calçadas e descalças coexistem, há um menor índice de lesões nos 

membros inferiores do segundo grupo. Cumpre destacar que o artigo em questão 

não apresenta dados que permitam confirmar a hipótese. Por outro lado, 

pesquisadores sugerem que a utilização de calçados esportivos proporcionaria 

vantagens à locomoção humana, como controle do retropé, amortecimento, 

distribuição de choque e estabilização do tornozelo (CAVANAGH; WILLIAMS; 

CLARKE, 1981; WILLIAMS, 1985; NIGG, 1986). 
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A prática da corrida em condições de reduzida proteção ainda carece de uma 

sustentação teórica mais consistente. A influência desta condição em parâmetros 

biomecânicos da locomoção continua em debate, e são poucos os estudos acerca da 

sua influência nos mecanismos intrínsecos de proteção do aparelho locomotor, e a 

sua consequente influência nas lesões. Desta forma, pode-se afirmar que ainda não 

há evidências científicas sólidas de que locomover-se em condições de mínima 

proteção seja mais seguro e reduza os riscos de lesões, assim como não existem 

evidências que afirmem que o uso do calçado também cumpra estas funções. 

Além da escassez de estudos focados na análise movimento com os pés 

descalços, a literatura existente apresenta, ainda, resultados bastante contraditórios. 

Tais resultados são possivelmente decorrentes de limitações metodológicas 

intrínsecas aos estudos. Estudos com amostras restritas e compostas por 

populações já adaptadas ao calçado têm sido recorrentes, carecendo-se de estudos 

com populações adaptadas ao movimento descalço e/ou que permitissem analisar 

cronicamente a adaptação humana a esta condição mecânica. 

A análise de um número limitado de apoios não sucessivos e utilização de 

plataformas fixas pelos pesquisadores pode também ter interferido nos resultados 

dos estudos, aumentando o efeito retroativo e a variabilidade dos dados, e 

contribuindo para a inconsistência dos resultados encontrados até o momento na 

literatura. 

Tais limitações devem ser consideradas tanto na análise e compreensão 

destes estudos, bem como ao realizarem-se novos estudos. 

 
3.2 A corrida descalça e os calçados minimalistas c omo nova tendência 

entre os corredores 

A comunidade de corredores que adere à prática da locomoção em condições 

de mínima proteção vem aumentando ao longo dos últimos anos, e a expectativa é 

que cresça ainda mais (COLLIER, 2011). 

Em pesquisa realizada por Rothschild (2011), do total de 785 corredores 

entrevistados, 80,2% deles declararam algum interesse em correr descalço ou com 

calçado minimalista, sendo que a justificativa para este desejo estava centrada na 
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possibilidade de prevenir lesões futuras (34,3%). No entanto, boa parte dos 

corredores (54%) também cita o risco de lesões como a principal barreira para a 

realização da transição do calçado esportivo tradicional para o calçado minimalista 

ou corrida descalço. Homens jovens e que se consideram corredores de elite 

parecem ser os mais interessados na corrida descalço e/ou com calçado minimalista 

(ROTHSCHILD, 2011). Dos corredores que participaram da pesquisa, 21,9% já havia 

experimentado a corrida com os pés descalços, enquanto 30,4% já havia usado 

calçados minimalistas. Contudo, as fontes mais comuns utilizadas para a transição 

do calçado esportivo tradicional para às condições de mínima proteção são os 

conselhos de amigos (24,5%) e livros (24,5%), sem a supervisão de um especialista, 

o que pode justificar os resultados de estudos (ALTMAN; DAVIS, 2012; CAUTHON; 

LANGER; CONIGLIONE, 2013; RIDGE et al., 2013) que apontam  uma tendência de 

aumento da incidência de lesões observadas neste grupo.  

Provavelmente buscando atender a esse público que acredita nos benefícios 

do estilo de corrida descalço, mas não se sentem encorajados a adotá-la em função 

dos seus potenciais riscos, diversas marcas calçadistas têm investido nos últimos 

anos no desenvolvimento de calçados especiais comumente conhecidos como 

“minimalist shoes”, ou calçados minimalistas.  

Os calçados minimalistas foram desenvolvidos para permitir aos corredores 

empregar a mesma mecânica da corrida com os pés descalços, porém minimizando 

os riscos de lesões devido ao contato direto do pé com o solo. Parece não existir 

ainda um padrão universal de construção dos calçados minimalistas, contudo 

observa-se que tais calçados são geralmente muito leves, construídos com uso de 

pouca estrutura e mínimo amortecimento, de forma a simular a condição descalço. 

Espera-se que forneçam a mínima proteção necessária à planta dos pés, evitando 

principalmente as lesões cutâneas. 

Atualmente, existem vários modelos de calçados esportivos classificados 

como minimalistas disponíveis no mercado. O Nike Free introduzido no mercado 

calçadista pela Nike em 2004, e o FiveFingers criado pela pela Vibram em 2005, 

deram início a produção desta nova linha de calçados. Atualmente, os calçados 

minimalistas são fabricados por mais de 24 marcas diferentes de fabricantes 

(POWELL, 2012). De acordo com o SportsOneSource, empresa americana de 
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pesquisa no mercado esportivo, as vendas de calçados de mínima proteção 

representam, pelo menos, 12% de todos os calçados vendidos em uma indústria que 

movimenta cerca de 2,5 bilhões de dólares (POWELL, 2012). 

Entretanto, ainda restam dúvidas acerca da eficiência dos diferentes tipos de 

calçado minimalista em simular a condição descalça. Alguns estudos tem 

evidenciado ser o calçado minimalista realmente efetivo em simular condições 

mecânicas impostas pela ausência do calçado (SQUADRONE; GALLOZZI, 2009; 

LIEBERMAN et al., 2010; SQUADRONE; GALLOZZI, 2011; PERL; DAOUD; 

LIEBERMAN, 2012; RIDGE et al., 2013), não havendo diferenças significativas em 

variáveis biomecânicas importantes como força de reação do solo, geometria de 

colocação de pé, comprimento e frequência de passada, ao compararem a corrida 

com os pés descalços ao uso de calçados minimalistas. Contudo, deve-se também 

apontar a existência de estudos que sugerem conclusões contrárias. Ao comparar a 

corrida descalço com o uso de 3 modelos diferentes de calçado esportivo 

(minimalista, leve para competição e tradicional), Bonacci et. al. (2013) encontraram 

diferenças significativas entre a condição descalça e as condições de calce, incluindo 

o calçado minimalista, para todas as variáveis biomecânicas analisadas. No entanto, 

cumpre destacar que o calçado minimalista utilizado neste estudo foi o Nike Free 3.0, 

que apresenta amortecimento e calcanhar elevado (diferença calcanhar-antepé de 4 

mm.). Por outro lado, nos demais estudos o calçado minimalista utilizado foi o Vibram 

FiveFingers®, que apresenta características bastante peculiares e pouquíssimo 

material empregado em sua construção. 

Largamente utilizado em pesquisas com esse propósito, o calçado Vibram 

FiveFingers® (Classic) pesa, em média 300 g, valor que pode variar de acordo com o 

gênero e tamanho. É composto por sola “razor-siped”, feita por uma borracha 

exclusiva da marca em questão, apresentando 3,5 mm de espessura e diferença de 

calcanhar-antepé tendendo a zero. O cabedal é composto de poliamida, tecido 

resistente à abrasão e ao estiramento, que envolve os cinco dedos de forma 

individual, e com uma fivela de ajuste, o qual é realizado por um elástico na borda 

superior do cabedal; a palmilha apresenta-se fixa na sola do calçado.  
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3.3 Características biomecânicas da corrida em cond ições de mínima 

proteção 

Apesar do interesse crescente pela prática e por pesquisas a respeito da 

corrida em condição de proteção reduzida, a literatura acerca deste tema ainda é 

bastante limitada e contraditória, não havendo evidências científicas suficientes que 

fundamentem sua prática. Enquanto diversos estudos corroboram com a ideia do 

calçado esportivo como importante elemento protetor durante a realização da corrida, 

apontando para um aumento da sobrecarga mecânica na realização da locomoção 

sem o uso do calçado (CAVANAGH; WILLIAMS; CLARKE, 1981; CLARKE; 

FREDERICK; COOPER, 1983; STOCKTON; DYSON, 1998; SERRÃO, 1999; DE 

WIT; DE CLERCQ; AERTS, 2000), outras pesquisas relatam que o aparelho 

locomotor não depende do calçado esportivo para proteger-se das cargas mecânicas 

impostas pelo movimento (BOJSEN-MOLLER, 1983; ROBBINS; HANNA, 1987; 

SOUTAS-LITTLE, 1988; STOCKTON; DYSON, 1998; SERRÃO, 1999; DE WIT; DE 

CLERCQ; AERTS, 2000; DIVERT et al., 2005; DIVERT et al., 2008; SQUADRONE; 

GALLOZZI, 2009; LIEBERMAN et al., 2010; LIEBERMAN, 2012). 

Um dos primeiros estudos acerca do tema foi realizado por Cavanagh et al. 

(1981), que analisaram parâmetros cinemáticos e biomecânicos na comparação da 

situação descalço com a utilização de dois calçados de uso cotidiano e de uma bota 

militar durante a realização da marcha. Dentre os resultados marcantes do estudo, 

observou-se menor tempo para atingir os picos iniciais e o aumento da magnitude da 

força vertical na situação descalço (1,55 PC contra 1,37 PC para bota e 1,27 PC para 

os calçados de uso casual). Além disso, foi observado também aparecimento de 

picos atípicos no padrão de curva da força vertical (FIGURA 1) em resposta à 

locomoção com os pés descalços.  
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FIGURA 1 - Curva da força vertical média (n=8) para a marcha realizada com 
calçado de uso casual (linha tracejada) e sem o uso do calçado (linha 
cheia), adaptado de Cavanagh et al. (1981). 

 

Com relação às variáveis cinemáticas, Cavanagh et al. (1981) observaram, 

ainda, uma maior flexão de joelhos quando a marcha foi realizada com os pés 

descalços. Considerando o aumento do choque mecânico observado na condição 

sem calçado, é possível que tal alteração no padrão de movimento seja uma 

estratégia do aparelho locomotor para desacelerar os membros inferiores, de forma a 

controlar a carga externa e reduzir o choque mecânico durante a marcha sem o uso 

do calçado. 

Na análise da corrida com os pés descalços, Clarke et al. (1983) observaram 

maiores magnitudes no pico passivo da força de reação do solo (FRS) em 

comparação aos calçados construídos com EVA de dureza 25 e de dureza 45, além 

de alterações em variáveis cinemáticas da corrida. Uma menor flexão do quadril 

(26o), uma maior flexão do joelho (23o) e uma menor velocidade horizontal do 

calcanhar (0,56 m/s) foram encontradas na corrida com os pés descalços em 

comparação à corrida com o uso do calçado, que apresentou flexão de quadril de 

27,8o, flexão de joelho de 21,0o e velocidade horizontal do calcanhar em torno de 

0,55 m/s. As alterações de natureza dinâmica foram expressas pelo aumento do 

primeiro pico da componente vertical da FRS (2,17 ± 0,32 PC no descalço contra 

1,88 ± 0,21 PC do calçado construído com EVA de dureza 25, e 1,83 ± 0,25 PC para 

o calçado de dureza 45), e pela diminuição do tempo para atingir tal força (12 ± 5 ms 
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no descalço contra 30 ± 4 ms no calçado de dureza 25, e 28 ± 6 ms no de dureza 

45).  

Corroborando com os estudos anteriores, Komi et al. (1987) e Stockton e 

Dyson (1998) também observaram maiores magnitudes no pico passivo da 

componente vertical da FRS durante a fase de apoio da corrida com os pés 

descalços. Por exemplo, no estudo de Stockton e Dyson (1998), observou-se que na 

corrida com os pés descalços o pico máximo da força vertical foi maior (2,65 ±0,76 

PC para o descalço e 2,23 ± 0,55 PC com uso o calçado), enquanto o tempo para 

atingir esta força foi menor (18 ± 1 ms para o descalço e 32 ±5 ms com o uso do 

calçado). 

Outros estudos também relatam o aumento do impacto durante a locomoção 

com os pés descalços. Apesar da magnitude da componente vertical da FRS ter sido 

mantida com e sem o uso do calçado, Serrão (1999) encontrou tempos menores para 

atingir o pico de impacto desta força durante a marcha e a corrida com os pés 

descalços, assim como uma maior taxa de crescimento da FRS vertical durante a 

corrida sem calçado (0,16 ± 0,04 PC/% com o uso do calçado e 0,45 ± 0,14 PC/% 

com os pés descalços). Além disso, corroborando com Cavanagh et al. (1981), 

também foi observado o surgimento de novos picos iniciais de FRS em resposta à 

locomoção realizada com os pés descalços (FIGURA 2).  

Analisando as características dinâmicas e cinemáticas da corrida com e sem o 

uso de calçado, De Wit et al. (2000) não encontraram diferenças significativas entre 

as condições para a magnitude da componente vertical da FRS. Por outro lado, na 

corrida descalço observou-se um tempo menor para atingir o pico da força vertical 

(14 ms contra 38 ms com o uso do calçado) e maior taxa de crescimento desta força 

(409 PC/s contra 91 PC/s com o uso do calçado). Os autores relatam também 

alterações na geometria de colocação do pé no solo, havendo um posicionamento 

mais horizontal do pé (ou seja, uma maior flexão plantar) no momento do contato. 
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 FIGURA 2 - Curva média da componente vertical da FRS para a marcha (A) e a 

corrida (B) com e sem o uso do calçado, adaptado de Serrão (1999). 
 
 

Os resultados apresentados até o momento sugerem o aumento da 

sobrecarga mecânica imposta ao aparelho locomotor, bem como alterações 

cinemáticas significativas, ao locomover-se com os pés descalços. Além disso, 

reforçam a possibilidade do aparelho locomotor possuir estratégias próprias de 

controle de sobrecarga e que primam pela manutenção de sua integridade. 

Contudo, os estudos que sustentam a ideia do calçado esportivo como um 

importante elemento de proteção são um tanto antigos, datando dos anos 1980 a 

2000. Alguns poucos estudos desse período e, principalmente, a literatura atual 

parecem apontar para diferentes horizontes. Diversos estudos divergem dos 

resultados anteriores quanto ao aumento da sobrecarga mecânica durante a 

locomoção com os pés descalços e à importância do calçado esportivo. Atualmente, 

a literatura apresenta evidências para duas correntes de pensamento: a primeira é de 

que a locomoção em condições de mínima proteção poderia ser benéfica e servir 

como estratégia para diminuição da sobrecarga mecânica (SOUTAS-LITTLE, 1988; 

DIVERT et al., 2005; SQUADRONE; GALLOZZI, 2009; LIEBERMAN et al., 2010; 

LIEBERMAN, 2012; PERL; DAOUD; LIEBERMAN, 2012; BONACCI et al., 2013); a 

segunda é de que o fator mais determinante para o controle da sobrecarga mecânica 

e diminuição dos riscos de lesões seria a geometria de colocação de pé adotada na 

realização do movimento, independentemente do uso ou não do calçado esportivo 
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(DAOUD et al., 2012; PERL; DAOUD; LIEBERMAN, 2012; WILLIAMS; GREEN; 

WURZINGER, 2012). 

Soutas-little, Soutas-little e Frederickson (1988), ao compararem as 

características da corrida realizada com um calçado esportivo construído com solado 

de EVA às características da corrida com o pé descalço, não observaram diferenças 

significativas entre as duas condições para variáveis selecionadas da FRS. 

 Corroborando com o estudo anterior, Divert et al. (2005) e (2008) apresentam 

resultados que apontam para a diminuição da sobrecarga mecânica ao locomover-se 

com os pés descalços. No primeiro estudo, com o objetivo de comparar a influência 

do uso do calçado esportivo sobre características dinâmicas, cinemáticas e 

eletromiográficas da corrida, Divert et al. (2005) analisou a corrida de 35 corredores, 

sobre uma esteira equipada com dinamômetros, com os pés descalços e calçados. 

Observou-se menor tempo de voo, de contato e de duração de passada na corrida 

sem o calçado, o que, de acordo com os autores, pode ser resultado de possíveis 

ajustes do aparelho locomotor para reduzir o impacto inicial. Por além das alterações 

nas características cinemáticas, os autores observaram também menor pico passivo 

da FRS para a condição descalça (1,48 PC ± 0,03 contra 1,70 PC ± 0,03 quando do 

uso do calçado), sugerindo a possibilidade do aparelho locomotor realizar ajustes 

para diminuir o impacto recebido. 

Ao analisar o efeito do uso do calçado e de sua massa sobre o gasto 

energético durante a corrida, Divert et al. (2008) novamente relatam haver menor 

solicitação mecânica durante a corrida com os pé descalços. Dentre os resultados 

encontrados, os autores observaram picos passivos menores, ou até mesmo 

inexistentes, quando a corrida foi realizada sem o uso do calçado. De acordo com os 

dados cinemáticos obtidos no estudo, esta diminuição do impacto está relacionada 

com a alteração da geometria de colocação do pé no solo observada nos corredores, 

com o contato inicial sendo feito com o antepé na corrida com os pés descalços, e 

com o retropé quando do uso do calçado. 

É importante notar que as diferenças na mecânica de movimento de acordo 

com o tipo de aterrissagem do pé no solo têm sido bastante documentadas na 

literatura. A geometria de colocação de pé parece estar diretamente ligada à 

quantidade de choque mecânico recebido durante o movimento. 
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De acordo com Larson et. al. (2011), que analisaram a geometria de 

colocação de pé de 936 corredores amadores e recreacionais de longa distância no 

décimo quilômetro de uma maratona/meia-maratona, 88,9% dos corredores são 

classificados como RFS (“rearfoot strikers”), realizando o contato inicial do apoio com 

a região do retropé; 3,5% podem se classificados como MFS (“midfoot strikers”), que 

são os indivíduos que realizam o contato inicial com a região do médiopé; e, por fim, 

1,8% pertencem ao grupo de FFS (“forefoot strikers”), realizando o contato inicial 

com a região do antepé. É importante destacar que, segundo o estudo, a 

porcentagem de corredores classificados como RFS parece aumentar com a 

progressão da quilometragem já que, no trigésimo segundo quilômetro, a 

porcentagem de corredores com esta característica de apoio inicial aumentou para 

93% (LARSON et al., 2011). No desempenho, não foram encontradas diferenças 

significativas entre as distintas estratégias de contato inicial no solo. 

A literatura evidencia que uma das principais alterações proporcionadas pela 

adoção da corrida em condições de mínima proteção parece ser a mudança da 

geometria de colocação do pé no solo. Além dos dados apresentados até o 

momento, diversos outros estudos recentes mostram uma relação bastante íntima 

entre mudança da geometria de colocação do pé no solo e diminuição da sobrecarga 

mecânica. (DE WIT; DE CLERCQ; AERTS, 2000; DIVERT et al., 2005; LIEBERMAN 

et al., 2010; LIEBERMAN, 2012; PERL; DAOUD; LIEBERMAN, 2012; WILLIAMS; 

GREEN; WURZINGER, 2012; BONACCI et al., 2013; RIDGE et al., 2013).  

A partir da aquisição de vários apoios consecutivos por uma esteira 

instrumentalizada, Squadrone e Gallozzi (2009) buscaram analisar as características 

mecânicas da corrida com calçado tradicional, com calçado minimalista (FiveFingers) 

e sem o uso de calçados, em corredores experientes na realização deste movimento 

com os pés descalços. Observou-se que a magnitude do pico passivo da 

componente vertical da FRS foi menor para a corrida com os pés descalços e 

calçado minimalista (1,62 PC contra 1,72 PC com o uso do calçado), bem como os 

picos de pressão plantar para a maioria das áreas analisadas do pé. O estudo 

também relata alterações cinemáticas na realização do movimento, com a 

aterrissagem do pé no solo sendo feita de forma mais plana e horizontalizada quando 

os pés estão descalços ou com o uso do FiveFingers, reforçando a hipótese de que 
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tais ajustes ajudam a minimizar as forças externas experimentadas pelos corredores 

descalços. 

Ao compararem corredores de origem distinta (americanos e quenianos) e de 

diferentes hábitos quanto ao uso do calçado, Lieberman et al. (2010) apontaram a 

locomoção com os pés descalços como uma estratégia benéfica ao aparelho 

locomotor.  Os autores analisaram cinco populações diferentes: atletas americanos 

habituados ao uso do calçado; atletas quenianos que cresceram descalços e 

atualmente correm calçados; corredores americanos que cresceram utilizando 

calçados e atualmente estão habituados a correr descalços; adolescentes quenianos 

que nunca usaram calçados; e adolescentes habituados ao uso do calçado. 

Foram observadas diferenças na geometria de aterrissagem do pé no solo 

durante a corrida de acordo com o hábito de uso do calçado, assim como foi 

observado em estudos anteriores. De acordo com os autores, os corredores 

habituados ao uso do calçado têm como padrão de movimento o contato inicial no 

solo com o retropé (RFS), mantendo essa característica mesmo ao correr-se 

descalço. Já os corredores habituados à ausência do calçado apresentam diminuição 

de, aproximadamente, 5º no ângulo de dorsiflexão, realizando o contato inicial 

predominantemente com o antepé (ou mediopé em alguns momentos), tanto durante 

a corrida com calçado quanto com os pés descalços. Além disso, os autores 

observaram que a magnitude da força vertical foi três vezes menor (0,58 PC) e a taxa 

de crescimento foi sete vezes menor (64,6 PC/s) para os sujeitos habituados a 

locomoção com os pés descalços e utilizando o padrão de contato inicial com o 

antepé (FFS), em comparação aos corredores habituados ao calçado e que a 

adotam o padrão RFS (1,74 PC para força vertical e 463,1 PC/s para a taxa de 

crescimento).  

Visando comparar o efeito da ausência do calçado esportivo e de diferentes 

tipos de calçados esportivos sobre as características biomecânicas da corrida, bem 

como a similaridade do calçado minimalista com a condição descalça, Bonacci et. al. 

(2013) analisaram a corrida de 22 corredores de elite em 4 condições experimentais: 

corrida descalço, com calçado minimalista (diferença calcanhar-antepé de 4mm), 

com calçado leve indicado para competição e com calçado esportivo tradicional. 

Foram observadas diferenças significativas entre a condição descalça e todos os 
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outros calçados esportivos, evidenciando que, neste estudo, o calçado utilizado como 

minimalista não possuía características suficientes para simular a condição descalça. 

Além disso, outras evidências observadas quando a corrida foi realizada com os pés 

descalços foram: a diminuição do comprimento da passada (2,94 m para a condição 

descalço, 3,00m para o calçado minimalista, 3,01m para o calçado leve e 3,04m para 

o calçado de corrida tradicional); o aumento da frequência de passada (187,74 

passos/min para a condição descalço, 183,90 passos/min para o calçado minimalista 

e para o calçado leve, e 181,30 passos/min para o calçado de corrida tradicional); a 

diminuição do pico flexor (48,57º para o descalço, 50,67º para os calçados 

minimalista e leve, e 50,97º para o calçado tradicional) e do momento extensor do 

joelho (1,72 N/kg/m para a corrida descalço, 1,92N/kg/m para o calçado minimalista, 

1,87 N/kg/m para o calçado leve e 1,91 N/kg/m para o calçado tradicional); menor 

dorsiflexão no contato inicial (0,78º na corrida descalço, 4,52º para o calçado 

minimalista, 4,25º para o calçado leve e 5,31º para o calçado tradicional) e maior 

flexão plantar na retirada dos dedos (-10,91º sem calçado, -6,01º com o calçado 

minimalista, 4,77º com o uso do calçado leve e 5,09º com o uso do calçado de 

corrida tradicional). 

No entanto, mais interessantes foram os resultados relacionados ao momento, 

potência e trabalho articulares. A corrida sem calçado apresentou o menor valor de 

pico de potência gerada no joelho, com valor de 10,10 W/kg, enquanto o maior valor 

foi observado na corrida com o calçado minimalista (11,20 W/kg). Ainda na corrida 

com os pés descalços, observou-se também o aumento do pico de potência gerada 

no tornozelo (19,70 W/kg), em comparação ao menor valor encontrado (16,63 W/kg, 

com o uso do calçado leve), e um maior pico de absorção de energia no tornozelo, 

da ordem de -12,18 W/kg, comparado ao menor valor encontrado (-10,96 W/kg) 

ocorrido no uso do calçado minimalista. Estes resultados sugerem um aumento do 

trabalho na articulação de tornozelo e diminuição do trabalho na articulação do 

joelho. Tais mudanças resultaram em: diminuição de 19% a 24% no trabalho 

negativo feito pelo joelho; aumento de 13% a 15% no pico de potência e de 16% a 

19% no trabalho positivo no tornozelo. Ou seja, mesmo em indivíduos altamente 

treinados, a locomoção em condições de mínima proteção induz a mudanças 
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importantes na mecânica do movimento, alterando a estratégia de controle e geração 

de energia utilizada pelas articulações. 

Corroborando com Bonacci et. al. (2013), ao estudar o efeito da ausência do 

calçado e do tipo de geometria de colocação de pé no solo, Perl et. al. (2012) 

também observaram alterações significativas na sobrecarga mecânica incidente nos 

membros inferiores. Os picos de potência absorvida do joelho e quadril foram 

maiores para o uso do calçado esportivo tradicional ou quando a estratégia de 

aterrissagem adotada foi RFS, apresentando valores da ordem de -13,48 W/kg e -

2,63 W/kg para joelho e tornozelo, respectivamente. Para a corrida com os pés 

descalços e aterrissagens em padrão FFS, os valores de pico de potência absorvida 

foram em torno de -6,64 e -7,93 W/kg para o joelho, e entre -1,07 e -1,83 W/kg na 

articulação do quadril. Esses resultados sugerem que a adoção da corrida em 

condições de mínima proteção e/ou do padrão de movimento FFS parece diminuir a 

sobrecarga mecânica incidente no joelho e quadril. Contudo, os resultados também 

apontam para um aumento do pico de força absorvida na articulação do tornozelo. 

Apesar da ausência de embasamento teórico suficiente que comprove a 

relação direta entre os resultados apresentados e o índice de lesão, as evidências 

apresentadas até momento apontam que a corrida em condições de mínima proteção 

pode potencialmente contribuir para diminuir o risco de alguns tipos de lesões 

(LIEBERMAN et al., 2010; DAOUD et al., 2012; PERL; DAOUD; LIEBERMAN, 2012; 

BONACCI et al., 2013). Estes estudos sugerem a possibilidade do corpo humano 

beneficiar-se da locomoção com mínima proteção, sinalizando que o aparelho 

locomotor parece apresentar mecanismos próprios que permitem a adaptação e 

manutenção de condições mecânicas ideais à realização do movimento, mesmo com 

mínima proteção. Por outro lado, também apresenta a possibilidade dessas 

mudanças no controle e geração de energia apenas alterarem a localização das 

lesões, mas não sua incidência. 

Em um estudo realizado por Daoud et. al. (2012), a incidência de lesões por 

estresse repetitivo e relacionadas à corrida foi de 2,4 a 2,6 vezes mais frequente em 

RFS que em FFS. De acordo com o autores, uma das explicações para isso poderia 

estar relacionado ao um menor pico da componente vertical da força de reação em 

corredores com padrão FFS, hipótese suportada por diferentes estudos da literatura 
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(DIVERT et al., 2005; DIVERT et al., 2008; SQUADRONE; GALLOZZI, 2009; 

LIEBERMAN et al., 2010).  

Em um levantamento feito por Lieberman et al. (2010) acerca do índice de 

lesões em praticantes com experiências distintas quanto ao uso do calçado, 

observou-se menores índices de lesões em populações habituadas a locomoverem-

se com os pés descalços. Porém, cabe destacar que se tratava de habitantes de uma 

região carente do Quênia, não permitindo afirmar se tal dado seria fruto da 

adaptação à locomoção com mínima proteção ou consequência de um sistema de 

saúde pouco desenvolvido e mal controlado. 

No entanto, um aspecto que favorece esta hipótese é o fato de que 

geralmente os corredores sob condições de mínima proteção são FFS ou MFS, 

apresentando menor impacto, sobrecarga diminuída em articulações importantes, 

como o joelho, e musculatura fortalecida de maneira específica, fatores que 

teoricamente reduziriam lesões. Conforme apresentado anteriormente, Bonacci et. al 

(2013) e Perl et. al. (2012) apontam evidências da diminuição da sobrecarga 

incidente em regiões dos membros inferiores, como diminuição no trabalho negativo 

feito pelo joelho e diminuição do pico de força absorvida no quadril. Inclusive devido 

a isso, diversos estudos sugerem o uso da locomoção com os pés descalços ou com 

calçados minimalistas como estratégia com fins terapêuticos, como para o tratamento 

de osteoartrose, por exemplo (TROMBINI-SOUZA et al., 2012; BONACCI et al., 

2013). 

Por outro lado, a literatura apresenta estudos que contradizem estes 

resultados, reportando a ocorrência de lesões nos membros inferiores também ao 

adotar-se a locomoção em mínima proteção. Os próprios estudos de Bonacci et. al 

(2013) e Perl et. al. (2012) reportam um aumento do trabalho realizado pelo 

tornozelo, tanto para gerar como para absorver energia, o que pode significar um 

risco aumentado de lesões para esta articulação. 

Com objetivo de verificar a ocorrência de lesões em corredores recreacionais 

experientes durante um período de 10 semanas de transição progressiva do calçado 

esportivo tradicional para o calçado minimalista (Vibram FiveFingers), Ridge et al. 

(2013) acompanharam 36 atletas que foram divididos em 2 grupos: um grupo 

controle (n=17), que treinou normalmente ao longo das 10 semanas utilizando 
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calçado esportivo tradicional; e um grupo de intervenção (n=19), que durante o 

mesmo período substituiu gradualmente parte de seu volume semanal de treino com 

o calçados tradicional por por milhas com o uso do calçado minimalista. Alterações 

no tecido ósseo e tendão dos corredores foram acessados por intermédio de 

ressonância magnética e, de acordo com aparecimento de edema nos membros 

inferiores e seu grau de gravidade, os voluntários foram classificados ou não como 

lesionados. Após as 10 semanas de intervenção, 10 dos 19 voluntários que 

utilizaram o calçado minimalista foram diagnosticados com fraturas por estresse, 

enquanto apenas 1 de 17 voluntários do grupo controle apresentou lesão. Tais 

resultados corroboram com Giuliani et. al. (2011), que relatam dois casos de fraturas 

por stress em corredores na região do metatarso na transição do calçado esportivo 

tradicional para o calçado minimalista. 

 De acordo com estes estudos, as lesões parecem se concentrar na região do 

tornozelo, tarsos e metatarsos, e conforme foi apresentado em estudos anteriores, 

estão possivelmente associados: ao aumento da sobrecarga na articulação do 

tornozelo; aumento da demanda muscular na perna, tornozelos e pés; e à mudança 

da geometria de colocação do pé (GIULIANI et al., 2011; SALZLER et al., 2012; 

CAUTHON; LANGER; CONIGLIONE, 2013; RIDGE et al., 2013). 

 Outro fator apontado como possível causa de lesões na adoção da corrida 

com mínima proteção é o período de transição do calçado esportivo tradicional para 

a nova condição mecânica. Ambos os estudos mostram que os indivíduos lesionados 

apresentaram um período de transição que variou de 0 a 10 semanas. Isso sugere 

que, devido à redução da proteção, o período de transição do uso do calçado 

tradicional para o descalço/minimalista deve ser longo e progressivo (SALZLER et 

al., 2012; CAUTHON; LANGER; CONIGLIONE, 2013; RIDGE et al., 2013). 

Sendo assim, a taxa de transição da corrida tradicional para aquela com 

proteção reduzida surge como um dos aspectos mais importantes a serem 

considerado na adoção da corrida com os pés descalços e/ou calçados minimalistas. 

Contudo, são extremamente raros os dados acerca de como realizar adequadamente 

essa transição do calçado tradicional para as condições de mínima proteção. 

Nesse sentido, o estudo do processo de adaptação, de natureza longitudinal, 

assume destacada importância por permitir analisar o “verdadeiro pé descalço”. 
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Como as adaptações à condição descalça podem levar semanas (ROBBINS; 

HANNA, 1987; ROBBINS et al., 1993), é necessário considerar que os estudos 

realizados até o momento fazem uma abordagem aguda do pé descalço, não 

permitindo tempo de adaptação suficiente para que os sujeitos possam se ajustar a 

essa nova condição mecânica. 

Um dos poucos experimentos existentes na literatura acerca do processo de 

adaptação à corrida descalça é o estudo realizado por Robbins e Hanna (1987), que 

mediu as alterações antropométricas do pé após quatro meses de adaptação à 

corrida com os pés descalços. A partir da utilização de radiografias do pé em posição 

estática, os autores revelam uma diminuição da distância entre o tubérculo medial do 

calcâneo e o primeiro e o quinto metatarso, evidenciando um aumento do arco 

plantar longitudinal em função da corrida com o pé descalço (FIGURA 3). De acordo 

com os autores, a ausência do calçado esportivo proporciona um aumento do 

estímulo sensorial e uma melhora do feedback, induzindo a adaptações protetoras, 

como o fortalecimento da musculatura intrínseca ao pé. Além disso, baseando-se nas 

sensações plantares, o aparelho locomotor seria capaz de adaptar o padrão de 

movimento, auxiliando na melhora do controle de sobrecarga. Contudo, é importante 

destacar que tais afirmações ainda carecem de evidências experimentais solidas. 

Buscando suprir estas limitações, Robbins e Gouw (1991) formularam um 

modelo denominado “comportamento moderador de impacto”, que sugere a 

possibilidade de o aparelho locomotor adaptar-se ao movimento realizado com o pé 

descalço. Esta adaptação seria desencadeada por modulações neuromotoras 

induzidas pela percepção das cargas mecânicas geradas pelo contato do pé 

descalço com o solo (FIGURA 4). Segundo este modelo, os calçados esportivos 

poderiam ser prejudiciais por diminuírem a sensibilidade plantar e os estímulos 

proprioceptivos, gerando uma percepção de ausência de forças denominada de 

“ilusão sensorial”. Com isto, inibiria este “comportamento moderador” e, 

consequentemente, as adaptações proporcionadas por ele. É importante considerar 

que, de acordo com a literatura, a redução da sensibilidade plantar realmente é 

capaz de promover modificações em variáveis importantes da FRS e no sinal 

eletromiográfico, alterando o padrão da locomoção (EILS et al., 2004). No entanto, 
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embora pareça viável, deve-se destacar que este modelo ainda carece de 

fundamentação experimental que o suporte. 

 

 
FIGURA 3 - Modelo proposto por Robbins e Gouw (1991) para caracterizar as 

adaptações estruturais ocorridas no pé descalço. 
 

Por outro lado, é possível observar no estudo de Lieberman et. al. (2010) a 

possibilidade de o aparelho locomotor adaptar-se cronicamente a locomoção com 

mínima proteção. Com o objetivo de testar se o uso do calçado esportivo minimalista 

é capaz de mudar o padrão de movimento de corredores RFS em longo prazo, 

Lieberman et. al. (2010) publicaram informações complementares de seu estudo 

relatando que aplicaram um protocolo de intervenção progressivo através do uso do 

FiveFingers, com duração de 6 semanas, em 14 corredores adaptados ao calçado 

esportivo. Como resultado, observaram mudanças significativas no ângulo da planta 

do pé no contato com o solo (com flexão plantar 7,2° maior) e no ângulo médio do 

tornozelo no momento do impacto inicial (flexão plantar 5,6° maior) após o 
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treinamento com o calçado minimalista. Antes da intervenção, 72% dos corredores 

era RFS, 14% era MFS e 14% era FFS; após a intervenção o número de corredores 

com padrão FFS aumentou: 36% mantiveram-se RFS, enquanto o restante dos 

voluntários (64%) passou para o padrão FFS. 

 

 
FIGURA 4 - Descrição do modelo teórico que prevê o comportamento moderador de 

impacto e sua relação com o uso do calçado esportivo (adaptado de 
Robbins e Gouw, 1991). 

 

Além da influência que a ausência do calçado pode exercer sobre a 

sobrecarga mecânica e o padrão de movimento durante a locomoção, a literatura 

aponta que a locomoção com mínima proteção também pode interferir na atividade 

eletromiográfica dos músculos envolvidos no movimento. 

Stockton and Dyson (1998) mostram uma menor atividade do m. tibial anterior 

no momento do primeiro pico da força vertical e uma maior atividade dos músculos 

vasto lateral, vasto medial e reto femoral na corrida com pé descalço. No entanto, as 

considerações acerca destes resultados devem ser feitas com cautela, já que a 

análise da atividade eletromiográfica foi realizada de maneira qualitativa. 

Da mesma forma, Komi et al. (1987) observaram um aumento da fase de pré-

atividade deste músculo com a ausência do calçado o que pode significar uma 
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adaptação do aparelho locomotor a favor da redução do impacto, que se apresenta 

aumentado na corrida com o pé descalço. Contudo, tais resultados devem ser 

considerados com cautela devido a limitações metodológicas presentes no estudo. 

Apenas um dos quatro músculos estudados foi analisado e para apenas um sujeito, e 

a comparação entre os sinais dinâmicos e eletromiográficos não ocorreu de maneira 

sincronizada. 

Corroborando com a literatura, Serrão (1999) e Divert et al. (2005) também 

relatam alterações na atividade muscular em função do uso do calçado. Em seu 

estudo, Serrão (1999) observou uma antecipação no tempo para atingir a máxima 

atividade para os músculos vasto lateral e gastrocnêmio quando a marcha e a corrida 

foram realizadas sem o uso do calçado (FIGURA 5). Já Divert et al. (2005) relatam 

um aumento da pré-ativação muscular dos músculos sóleo, gastrocnêmio lateral e 

medial (10,8%, 13,7% e 23,6%, respectivamente) na corrida com os pés descalços. 

Os resultados relacionados à interferência do uso do calçado sobre a atividade 

muscular reforçam a evidência de haver um maior esforço por parte do aparelho 

locomotor para proteger suas estruturas biológicas quando o movimento é realizado 

sem o uso do calçado. Por outro lado, mais uma vez sugere a possibilidade do 

aparelho locomotor possuir mecanismos intrínsecos de proteção, sendo capaz de 

adaptar-se às exigências mecânicas da locomoção com os pés descalços. Desta 

forma, a execução segura e eficiente da locomoção humana poderia estar pautada, 

não somente na utilização de um bom calçado esportivo, mas também na otimização 

das estruturas e das funções do aparelho locomotor a partir da realização do 

movimento descalço (ROBBINS; HANNA, 1987; ROBBINS; GOUW, 1991; SERRÃO, 

1999; DIVERT et al., 2005; SQUADRONE; GALLOZZI, 2009; LIEBERMAN et al., 

2010).  
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 A  

B  

FIGURA 5 - Envoltório linear médio do m. vasto lateral (VL) e do m. gastrocnêmio (GS) 
para a marcha (A) e a corrida (B) com e sem o uso do calçado esportivo, 
adaptado de Serrão (1999). 

 

Em suma, a literatura científica a respeito da corrida em condições de mínima 

proteção apresenta resultados bastante interessantes, contudo, ainda contraditórios 

e questionáveis. A contradição entre os estudos apresentados pode ser justificada, 

por exemplo, por diferentes metodologias experimentais adotadas nos estudos. Os 

estudos que relatam aumento de sobrecarga mecânica durante a locomoção com os 

pés descalços geralmente utilizaram-se de plataformas fixas, o que permitiu analisar 

um número limitado de passos subsequentes (CAVANAGH; WILLIAMS; CLARKE, 

1981; CLARKE; FREDERICK; COOPER, 1983; KOMI et al., 1987; STOCKTON; 

DYSON, 1998) o que, possivelmente, pode ter interferido nos resultados dos 

estudos, aumentando o efeito retroativo e a variabilidade dos dados, contribuindo 

para a inconsistência dos resultados encontrados até o momento na literatura. Já os 

estudos que favorecem a locomoção com mínima proteção (DIVERT et al., 2005; 
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DIVERT et al., 2008; SQUADRONE; GALLOZZI, 2009) apresentam em comum 

análises considerando vários apoios consecutivos obtidos em esteiras equipadas, o 

que, talvez, pode ter permitido uma melhor adaptação dos voluntários e diminuição 

da variabilidade.  

Outro fator de influência na falta de consistência dos resultados da literatura é 

a característica da amostra. Estudos com amostras restritas e compostas por 

populações já adaptadas ao calçado têm sido recorrentes, carecendo-se de estudos 

com populações adaptadas ao movimento descalço e/ou que permitissem analisar 

cronicamente a adaptação humana a esta condição mecânica, (CAVANAGH; 

WILLIAMS; CLARKE, 1981; CLARKE; FREDERICK; COOPER, 1983; KOMI et al., 

1987; SERRÃO, 1999; DE WIT; DE CLERCQ; AERTS, 2000; DIVERT et al., 2005; 

LIEBERMAN et al., 2010), sendo poucos os estudos acerca de populações com 

diferentes experiências relacionadas ao uso do calçado e/ou habituadas à situação 

descalça (SQUADRONE; GALLOZZI, 2009; LIEBERMAN et al., 2010). 

Sendo assim, diante das limitações apresentadas pela literatura, da carência 

de uma sustentação teórica mais consistente acerca da influência da corrida 

proteção reduzida sobre os mecanismos intrínsecos de proteção do aparelho 

locomotor e incidência de lesões, e, sobretudo, diante da escassez de estudos com 

populações adaptadas ao movimento descalço e/ou que permitam analisar 

cronicamente a adaptação humana ao pé descalço e ao calçado minimalista, 

observa-se a necessidade de mais estudos que permitam testar experimentalmente 

as diferentes possibilidades ainda não estudadas e preencher as lacunas existentes 

dentro desta temática. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Caracterização dos experimentos – Amostra e con dições de coleta 

Visando atender os objetivos estabelecidos, esta pesquisa foi dividida em três 

experimentos, cujas características metodológicas são ilustradas, resumidamente, na 

FIGURA 6 e serão descritas na sequência. O desenho experimental da pesquisa foi 
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aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EEFE-USP (Nº 

17816613.9.0000.5391). 

 

4.1.1 Experimento 1 – Influência da vivência motora  com os pés descalços 

sobre características mecânicas da corrida 

O experimento 1 possui caráter transversal e foi estruturado a fim de expandir 

as discussões acerca da influência das experiências motoras prévias em mínima 

proteção sobre os parâmetros biomecânicos da locomoção. Dessa forma, este 

experimento tem por objetivo analisar a influência da experiência em tarefas motoras 

diversas sem o uso do calçado sobre parâmetros dinâmicos e eletromiográficos da 

corrida, através da comparação de indivíduos habituados ao uso do calçado 

esportivo com indivíduos adaptados a realizar diferentes tipos de movimentos em 

condições de mínima proteção. 

Para a inclusão dos indivíduos na amostra, foram seguidos os seguintes 

critérios: a) ter idade entre 18 e 40 anos; b) possuir um tempo mínimo de experiência 

de 6 meses na prática da corrida; c) possuir experiência de corrida em esteiras 

rolantes; d) não estar acometido por nenhuma lesão ortopédica e/ou problema de 

saúde. Além disso, para inclusão no grupo dos indivíduos não adaptados às 

condições de mínima proteção (GNA), era necessário não possuir experiência 

anterior em corrida descalço e/ou com calçado minimalista. Já para a inclusão no 

grupo dos voluntários adaptados a situações de proteção mínima (GA), era 

necessário possuir, no mínimo, 6 meses de experiência em modalidades esportivas 

ou tarefas motoras realizadas com os pés descalços ou com uso de calçados de 

mínima proteção. 
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FIGURA 6 - Apresentação das características metodológicas gerais do protocolo 
exprimental a ser utilizado. 

 

Antes do início da etapa de testes experimentais, todos os voluntários foram 

submetidos a exames clínicos e anamnese ortopédica, assegurando-se, assim, a 

integridade do aparelho locomotor. Foram excluídos do experimento os voluntários 

que apresentaram problemas de saúde e/ou ortopédicos que comprometessem a 

participação no estudo, assim como aqueles que não apresentaram experiência 

mínima exigida. No caso do grupo habituado ao calçado, indivíduos com alguma 
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experiência anterior em tarefas motoras com mínima proteção também foram 

excluídos da pesquisa. Além disso, foram devidamente informados sobre os 

propósitos do estudo e procedimentos adotados para a sua realização, assinando um 

termo de consentimento informado para participação na pesquisa. 

A amostra deste experimento foi composta por dois grupos: o primeiro grupo, 

dos indivíduos não adaptados à locomoção em mínima proteção (GNA), foi composto 

por 34 voluntários (corredores recreacionais, 25 homens e 9 mulheres, 31,2 ± 7,1 

anos de idade, 72,6 ± 11,9kg, 1,73 ± 0,09m) que não eram habituados a realizar 

nenhum tipo de movimento com os pés descalços ou com calçados minimalistas; o 

segundo grupo, dos indivíduos adaptados (GA), foi composto por 16 voluntários 

(sexo masculino, 26,9 ± 5,9 anos idade, 77,8 ± 11,8kg, 1,75 ± 0,07m) praticantes de 

diferentes tarefas motoras realizadas em condições de mínima proteção. Quanto às 

características da amostra, observou-se diferença significativa entre os grupos 

apenas para o fator idade, sendo GNA significativamente mais velho que GA 

(p=0,041). 

A diferença entre os grupos quanto ao número de voluntários é consequência 

dos critérios de inclusão adotados para cada grupo. Há uma maior disponibilidade de 

pessoas habituadas ao uso do calçado para suas atividades que indivíduos 

praticantes de modalidades e tarefas motoras em condições de mínima proteção e, 

além disso, como alguma experiência em corrida. 

As tarefas motoras realizadas pelos voluntários do GA em condições de 

mínima proteção eram lutas em geral (n=12), corrida com Vibran FiveFingers (n=3) e 

futebol de areia (n=1). Os voluntários do grupo adaptado (Adap) possuíam 5,6 ± 4,6 

anos de experiência em corrida (mín.= 1 ano e máx.= 14 anos), 4,2 ± 3,4 anos de 

experiência em esteira (mín.= 0,5 ano e máx.= 13 anos) e 4,5 ± 3,5 anos de 

experiência em modalidade/tarefas motoras realizadas em condições de mínima 

proteção (mín.= 1 ano e máx.= 14 anos). 

A aquisição dos dados relacionados a este grupo foi realizada em uma única 

sessão de teste para cada voluntário, que foi avaliado sob duas condições 

experimentais: corrida com o uso do próprio calçado esportivo e corrida com os pés 

descalços. Garantiu-se que o calçado habitual utilizado por todos os voluntários 
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participantes do experimento apresentasse características comuns e típicas de 

calçados de corrida. 

 

4.1.2 Experimento 2 – Influência de 4 meses de trei namento de corrida com 

os pés descalços sobre parâmetros biomecânicos da c orida 

Com abordagem longitudinal, o experimento 2 teve por objetivo caracterizar, a 

partir de parâmetros dinâmicos e eletromiográficos, a realização da corrida sem o 

uso do calçados, e analisar o efeito crônico da adaptação ao movimento descalço. 

Para isso, foi testado o efeito de um protocolo de treinamento de 4 meses com os 

pés descalços sobre parâmetros biomecânicos da corrida. 

Como critérios para inclusão dos indivíduos na amostra, foram considerados 

os seguintes aspectos: a) ter idade entre 18 e 40 anos; b) possuir um tempo mínimo 

de experiência de 6 meses na prática da corrida; c) possuir experiência de corrida em 

esteiras rolantes; d) não estar acometido por nenhuma lesão ortopédica e/ou 

problema de saúde; e) não serem experientes em corrida com os pés descalços e/ou 

com calçados minimalistas; f) e integridade do aparelho locomotor, indicada pela 

inexistência de lesões nos últimos 6 meses.  

Previamente ao início da etapa de testes experimentais, todos os voluntários 

foram submetidos a exames clínicos e anamnese ortopédica, assegurando-se, 

assim, a integridade do aparelho locomotor. Voluntários que não cumpriram todos os 

critérios de inclusão na amostra foram excluídos do experimento. 

Além disso, todos os voluntários foram devidamente informados sobre os 

propósitos do estudo e procedimentos adotados para a sua realização, assinando um 

termo de consentimento informado para participação na pesquisa. 

Sendo assim, a amostra selecionada foi composta por 20 voluntários 

(corredores recreacionais, 13 homens e 7 mulheres, 33,2 ± 6,4 anos, 72,6 ± 14,2kg, 

1,72 ± 011m), que tiveram a corrida analisada em duas fases: antes (PRÉ_D) e após 

4 meses de treinamento (PÓS_D) com os pés descalços. Os voluntários possuíam 

média de 5,6 anos de experiência em corrida (mín.= 0,5 ano e máx= 22 anos), com 

frequência média de 4 sessões de treinos semanais (mín.= 3 treinos/sem e máx= 5 

treinos/sem) e volume semanal médio de 44,2 km (mín.= 25 km e máx= 100 km). 
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Além disso, possuíam média de 3,5 anos de experiência em esteira (mín.= 0,5 ano e 

máx.= 8 anos). 

No entanto, ao longo do protocolo de intervenção, diversos voluntários tiveram 

que abandonar o estudo por diferentes razões: insegurança em treinar por 4 meses 

com os pés descalços (n=3); dificuldade em realizar os treinos/falta de tempo (n=8); e 

lesões/acidentes não relacionados ao protocolo de intervenção (n=3). Dessa forma, 

apenas 6 voluntários (3 homens e 3 mulheres, 29,5 ± 7,3 anos, 64,1 ± 11,0kg, 1,68 ± 

0,14m) conseguiram cumprir efetivamente o treinamento com os pés descalços ao 

longo de 4 meses. 

Em cada sessão de teste, os voluntários foram avaliados durante a corrida sob 

duas condições experimentais: com o uso do calçado esportivo e com os pés 

descalços. O calçado esportivo utilizado foi o de uso habitual de cada voluntário. 

Contudo, todos os calçados possuíam características comuns entre si, típicas de 

calçados de corrida. A aquisição dos dados de cada fase ocorreu em uma única 

sessão, com a ordem de realização das condições experimentais sendo definida de 

forma randômica. 

Devido à escassez de informações sobre a temática do treinamento crônico de 

corrida com os pés descalços, para a elaboração do treinamento foram considerados 

os poucos dados existentes na literatura, aliados às sugestões fornecidas pelos 

principais fabricantes de calçados minimalistas, buscando-se uma segura transição 

da corrida com calçado esportivo tradicional para a corrida com os pés descalços. De 

acordo com tais informações, a transição deve ocorrer através da progressão gradual 

de volume e intensidade do estímulo (VIBRAM, 2012; CAUTHON; LANGER; 

CONIGLIONE, 2013; RIDGE et al., 2013). Para isso, o treinamento descalço foi 

planejado de acordo com o volume semanal realizado habitualmente pelos 

voluntários, e foi executado em uma frequência de três treinos por semana, 

concomitantemente à planilha de treinamento habitual de cada voluntário. Além do 

volume e intensidade, para a progressão do treinamento foi considerado o tipo de 

piso. 

Dessa forma, no primeiro mês de treinamento foram propostas caminhadas 

curtas com os pés descalços em terrenos macios (grama, terra, areia). No segundo 

mês de treinamento, os voluntários deveriam cumprir 5 a 10% de seu volume 
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semanal de treino com caminhadas/corridas de baixa intensidade (6 – 8 km/h) sem o 

uso do calçado e, preferencialmente, em terrenos macios. No terceiro mês, 10 a 15% 

do volume semanal dos voluntários deveria ser cumprido através de caminhadas 

intensas e corridas de intensidade leve a moderada (7 – 9 km/h) com os pés 

descalços e, se possível, em terrenos mistos. Por fim, utilizando-se ainda terrenos 

mistos, no quarto mês os voluntários deveriam cumprir 15 a 20% do seu volume 

semanal com corridas leves a moderadas (8 – 9 km/h) com os pés descalços. 

As planilhas de treino eram elaboradas e fornecidas pelos pesquisadores, de 

forma individualizada para cada voluntário conforme anamnese prévia, e enviadas 

quinzenalmente aos voluntários via correio eletrônico. O acompanhamento dos 

treinamentos, bem como o controle das demais características do treinamento 

descalço como velocidade utilizada, a distância percorrida, tipo de piso, relatos de 

dor, entre outros, foi realizado a partir da utilização de uma ficha de 

acompanhamento (ANEXO 1) preenchida pelo corredor mediante orientações prévias 

e entregue à pesquisadora a cada quinzena completa de treino. 

 

4.1.3 Experimento 3 – Adaptações à transição para o  calçado minimalista   

O experimento 3 foi desenvolvido considerando dados da literatura que, por 

um lado, mostram ser possível o aparelho locomotor beneficiar-se da corrida com 

mínima proteção, mas, por outro, evidencia que há risco de lesões na corrida sob 

esta condição, desencorajando os praticantes de corrida a adotarem esta estratégia. 

Diante disso, o objetivo deste experimento foi analisar o efeito crônico da adaptação 

ao uso do calçado minimalista em parâmetros dinâmicos e eletromiográficos da 

corrida. por intermédio de uma intervenção progressiva a partir da manipulação do 

calçado. Para tal, o terceiro experimento também possui caráter longitudinal e testou 

o efeito de 4 meses de treinamento com transição do calçado de corrida tradicional 

para a condição de mínima proteção, realizado através da manipulação do calçado 

esportivo, exerce sobre as características biomecânicas da corrida. 

Este experimento foi elaborado com o intuito de apresentar uma estratégia de 

treinamento em condições de mínima proteção que permitisse solucionar esse 



32 
 

impasse, proporcionando os benefícios do treinamento descalço, porém, com o risco 

de lesões diminuído e deixando os corredores mais seguros para adotá-la.  

Da mesma forma que no experimento anterior, para a inclusão no estudo era 

necessário: a) ter idade entre 18 e 40 anos; b) possuir um tempo mínimo de 

experiência de 6 meses na prática da corrida; c) possuir experiência de corrida em 

esteiras rolantes; d) não estar acometido por nenhuma lesão ortopédica e/ou 

problema de saúde. e) não serem experientes em corrida com os pés descalços, 

bem como com calçados minimalistas; f) e integridade do aparelho locomotor, 

indicada pela inexistência de lesões nos últimos 6 meses.  

Antes do início da etapa de testes experimentais, todos os voluntários foram 

submetidos a exames clínicos e anamnese ortopédica, assegurando-se, assim, a 

integridade do aparelho locomotor. Novamente, voluntários que não cumpriram todos 

os critérios de inclusão na amostra foram excluídos do experimento. Todos os 

voluntários foram devidamente informados sobre os propósitos do estudo e 

procedimentos adotados para a sua realização, assinando um termo de 

consentimento informado para participação na pesquisa. 

A amostra selecionada para este grupo foi composta por 14 voluntários 

(corredores recreacionais, 12 homens e 2 mulheres, 28,4 ± 7,3 anos, 72,7 ± 7,8kg, 

1,74 ± 0,06m) que tiveram sua transição para a corrida em mínima proteção mediada 

através da manipulação do calçado esportivo. Os voluntários possuíam média 7,7 

anos de experiência em corrida (mín.= 1 ano e máx.= 25 anos), com frequência 

média de 4 sessões de treinos semanais (mín.= 3 treinos/sem e máx= 5 treinos/sem) 

e volume semanal médio de 88,3 km (mín.= 60 km e máx= 120 km). Além disso, 

possuíam média de 4,7 anos de experiência no uso da esteira (mín.= 0,5 ano e máx= 

12 anos). 

Contudo, alguns voluntários (n=6) tiveram que abandonar o estudo ao longo 

do protocolo de intervenção. Todos eles justificaram o abandono através da 

ocorrência lesões/acidentes não relacionados à intervenção. Sendo assim, apenas 8 

voluntários (6 homens e 2 mulheres, 24,5 ± 5,2 anos, 71,0 ± 7,6kg, 1,72 ± 0,04m) 

conseguiram realizar o treinamento de 4 meses direcionado à corrida em mínima 

proteção através do uso do calçado minimalista de transição. Isso significou uma 

retenção de 57,1% dos voluntários no protocolo de transição ao calçado minimalista. 
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Considerando as sugestões fornecidas pelos principais fabricantes de 

calçados minimalistas, uma segura transição da corrida com calçado esportivo 

tradicional para a corrida com mínima proteção pode ocorrer através da manipulação 

de calçados esportivos com diferentes alturas de entressola, progredindo-se de 

forma decrescente até atingir-se a condição de mínima proteção. (VIBRAM, 2012; 

CAUTHON; LANGER; CONIGLIONE, 2013; RIDGE et al., 2013).  

Sendo assim, a transição para condição de mínima proteção ao longo do 4 

meses ocorreu através de dois modelos diferentes de calçado esportivo. Com os 

voluntários mantendo suas próprias planilhas individuais de treinamento quanto a 

volume e intensidade, estes foram orientados nos dois meses iniciais de intervenção 

a realizarem três treinos semanais com um calçado de corrida tradicional (New 

Balance 759, com diferença calcanhar-antepé de 18mm) fornecido pela pesquisa. 

Este calçado apresentou diferença calcanhar-antepé semelhante àquela apresentada 

pelo calçado de uso habitual dos voluntários. 

Nos dois meses seguintes, três treinos semanais deveriam se realizados com 

um calçado intermediário (New Balance 890), também fornecido pela pesquisa, que 

apresentou entressola mais baixa (diferença calcanhar-antepé de 12-14mm) e é 

vendido no mercado como “calçado minimalista de transição”, com função específica 

de mediar a transição para a corrida com proteção mínima. Ao fim dos 4 meses de 

intervenção, foi verificado o efeito dessa estratégia de treinamento sobre as 

características biomecânicas da corrida com o calçado de uso habitual e com os pés 

descalços. 

Desta forma, a aquisição dos dados neste experimento foi realizada em dois 

momentos: antes (PRÉ_T) e após 4 meses do treinamento com transição (PÓS_T). 

As condições experimentais analisadas foram: a corrida com o calçado habitual do 

indivíduo e a corrida com os pés descalços. É importante acrescentar que, assim 

como nos experimentos anteriores, o calçado habitual de cada voluntário foi 

monitorado, garantindo-se que todos eles utilizaram calçados esportivos com 

características comuns entre si. 

O acompanhamento do treinamento dos voluntários, bem como o controle das 

variáveis do treinamento (velocidade utilizada, a distância percorrida, tipo de piso, 

relatos de dor, entre outros) foi realizado a partir da utilização de uma ficha de 
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acompanhamento (ANEXO 1) preenchida pelo corredor mediante orientações prévias 

e entregue à pesquisadora a cada mês completo de treino. 

 

4.2 Instrumentos de medição 

Buscando atender os objetivos deste estudo, foram utilizadas informações 

oriundas das seguintes áreas de investigação dentro da Biomecânica: dinamometria 

e eletromiografia. 

 

4.2.1 Dinamometria 

A aquisição das variáveis relacionadas à FRS foi realizada por intermédio do 

sistema Gaitway Instrumented Treadmill – Type 9810S1x, composto por uma esteira 

rolante (Trotter Treadmill Model 685, 01-06560201) com duas plataformas de força 

montadas na sua superfície (FIGURAS 2A e 2B), gerenciadas por um conversor 

Analógico/Digital (A/D) Keithley MetraByte DAS–1402 e um programa de funções 

Gaitway Software (Versão 1.0x). A esteira Trotter apresenta as seguintes 

características e especificações: comprimento de lona de 138,9 cm e largura de lona 

de 49,5 cm, variação de velocidade de 0,8 a 20,0 km/h, variação de inclinação de -5 

a 20%, motor de 3,0 HP (KISTLER, 1996). 

O sistema Gaitway utiliza-se de duas plataformas de força piezoelétricas 

montadas em série na base da referida esteira (FIGURA 7), cuja disposição permite 

a aquisição de vários apoios em sequência e a discriminação dos passos em função 

dos apoios nas plataformas. Para isto existe um dispositivo auxiliar discriminador de 

passos, que se constitui de um sinal infravermelho retroreflexivo que informa ao 

software de gerenciamento dos dados quando o apoio é realizado com o pé direito 

ou pé esquerdo no ciclo da passada. 

O conversor A/D possui as seguintes características e especificações técnicas: 

16 canais, resolução de 12 Bits, acurácia absoluta de 0,01%, tempo de conversão de 

8,0µs máximo, valor típico de conversão de 7,5µs, impedância de entrada de >25M 

ohms, valor mínimo do modo de rejeição comum de 100db para ganho de 500, DMA, 

ganho de 500 (0 a +20 mV para unipolar) e 500 (±20 mV para bipolar). 



 

 

A

FIGURA 7 - Sistema Gaitway da Kistler: esteira rolante
força (B) dispostas em série (adaptado de 

 
 

4.2.2 Eletromiografia

A aquisição do sinal eletromiográfico 

Lynx-EMG 1000 (Lynx Tecnologia Eletrônica LTDA.), 

aquisição de dados EMG1000

Analógico/Digital (A/D) acoplado em seu interior, e pelo programa 

Este equipamento amplifica, filtra e digitaliza até 28 canais de entrada 

analógica. Estas entradas estão d

eletromiográficos (12 passivos e 12 ativos) e 4 entradas para instrumentação. Cada 

canal eletromiográfico possui um amplificador diferencial (Rejeição de Modo Comum 

>100dB; Condição: sinal senoidal 10Vpp, 60Hz) com gan

1000, impedância de entrada de 10.000 MOhms típico, um filtro passa alta 

Butterworth de 1ª ordem (atenuação abaixo da 

com frequência de corte em 1Hz e um filtro passa baixa 

(atenuação acima da 

em 1kHz.  

 
 

Sistema Gaitway da Kistler: esteira rolante (A) com
B) dispostas em série (adaptado de KISTLER

Eletromiografia  

A aquisição do sinal eletromiográfico foi realizada por intermédio do Sistema 

(Lynx Tecnologia Eletrônica LTDA.), composto pelo módulo de 

aquisição de dados EMG1000-VxRy (FIGURA 8a), que possui um conversor 

Analógico/Digital (A/D) acoplado em seu interior, e pelo programa 

Este equipamento amplifica, filtra e digitaliza até 28 canais de entrada 

analógica. Estas entradas estão divididas em até 24 canais para sinais 

eletromiográficos (12 passivos e 12 ativos) e 4 entradas para instrumentação. Cada 

canal eletromiográfico possui um amplificador diferencial (Rejeição de Modo Comum 

>100dB; Condição: sinal senoidal 10Vpp, 60Hz) com ganho fixo de valor nominal 

1000, impedância de entrada de 10.000 MOhms típico, um filtro passa alta 

de 1ª ordem (atenuação abaixo da frequência de corte de 20dB/década) 

de corte em 1Hz e um filtro passa baixa Butterworth

(atenuação acima da frequência de corte de 40dB/década) com 
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Os sinais devidamente amplificados e filtrados são digitalizados por um 

conversor A/D de 16 bits de resolução com faixa de entrada programável. Uma vez 

digitalizados, os sinais passam por filtros digitais passa alta Butterworth de 1ª ordem 

e passa baixa Butterworth de 2ª ordem selecionáveis respectivamente entre 0,01 a 

50Hz e entre 1000/500/300/200Hz. A taxa de amostragem é programável e idêntica 

para todos os canais, sendo o máximo valor possível de 4.000Hz.  

Para aquisição dos dados eletromiográficos, neste estudo foram utilizados 5 

canais ativos do eletromiógrafo, com a faixa de entrada do conversor A/D 

programada em +/-2V. O sistema digitaliza os dados simultaneamente com a coleta 

e, uma vez digitalizados, os sinais passam por filtros digitais passa alta Butterworth 

de 1a ordem e passa baixa Butterworth de 2a ordem com frequências de corte 

programadas para 20 e 500Hz, respectivamente. Os filtros notch foram programados 

para cortar as frequências da rede elétrica local, ou seja, 60Hz, e suas harmônicas 

(120Hz e 180Hz).  

A comunicação com o microcomputador foi feita por meio de interface de rede 

ETHERNET 10Mbits/s e suportada pelo programa AqDados 7.02 (Lynx tecnologia 

eletrônica LTDA.). Este programa permite definir nome, unidades, faixa de entrada e 

calibração dos canais de entrada analógica. 

Para a coleta dos dados foram utilizados eletrodos descartáveis bipolares de 

superfície “Double” (Hal Indústria e Comércio LTDA) (FIGURA 8c). Este eletrodo é 

composto por eletrodos circulares de cloreto de prata (AgCl) montados em uma 

espuma adesiva com 2mm de espessura. Os eletrodos possuem 10mm de diâmetro 

e distância entre eletrodos de 10mm. O conjunto possui um disco de pouco mais de 

12mm de gel eletrolítico sólido, montado sob cada eletrodo. Este gel diminui a 

impedância entre o eletrodo e a pele, além auxiliar na fixação do eletrodo por ser 

adesivo. Os eletrodos foram conectados a pré-amplificadores ativos AX1010 (Lynx 

tecnologia eletrônica LTDA) (FIGURA 8b) com ganho de 20 vezes. Estes pré-

amplificadores possuem um conector balanceado na extremidade que se conecta ao 

eletromiógrafo, e dois cabos com garras para serem afixadas em eletrodos 

descartáveis.  
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(c)  

 

FIGURA 8 - Sistema Lynx – EMG 100: (a) módulo de aquisição de dados; (b) pré-
amplificadores ativos; (c) eletrodos bipolares ativos de superfície. 

                       
Os músculos monitorados foram: tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), 

reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e bíceps femoral cabeça longa (BF). Optou-se 

pela análise desses músculos (TA, GL, RF, VL e BF), pois esses descrevem o 

comportamento de grandes grupos musculares, responsáveis pelo controle das 

articulações do quadril, joelho e tornozelo durante as fases de execução da 

locomoção humana. O monitoramento da atividade elétrica muscular foi realizado 

apenas para o membro inferior direito. 

A identificação do local no ventre muscular a ser posicionado o eletrodo em 

cada músculo foi baseda em critérios estabelecidos pela SENIAM (Surface 

ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles). Utilizando-se 

pontos anatômicos pré-determinados, realiza-se uma medição da distância entre 

esses pontos e calcula-se o posicionamento do eletrodo para cada músculo. 

A normalização do sinal eletromiográfico foi feita a partir da contração 

voluntária isométrica máxima (CVIM). Sendo assim, um protocolo de teste foi 
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desenvolvido a fim de mensurar-se o sinal eletromiográfico na CVIM durante a 

realização dos exercícios de extensão de joelho (mm. vasto lateral e reto femoral), 

dorsiflexão (mm.tibial anterior), flexão plantar (m. gastrocnemio lateral) e flexão de 

joelho (mm. bíceps femoral). Com base em protocolos já testados na literatura 

(MCLEAN et al., 2003; BURDEN, 2010), para cada exercício, o voluntário realizou 

quatro tentativas de execução do movimento: duas tentativas submáximas, 

mantendo-se o esforço por 10s, seguidas de duas tentativas máximas, mantidas por 

um período de 5s. e 10s., respectivamente. Todas as tentativas foram executadas 

com motivação verbal. Para a normalização do sinal obtido na corrida, foi utilizado o 

trecho do 4º ao 8º segundo do sinal eletromiográfico de cada músculo na última 

tentativa do teste máximo (MCLEAN et al., 2003; BURDEN, 2010). 

 

4.3 Procedimentos de sincronização 

Visando uma análise completa e adequada do movimento, os sistemas de 

aquisição citados anteriormente foram utilizados de maneira simultânea, no entanto, 

a sincronização dos sistemas não ocorreu de forma direta. 

Para a sincronização dos dados eletromiográficos e dinâmicos foi utilizada 

uma unidade de sincronização localizada no Sistema Gaitway. A gravação dos dados 

eletromiográficos era iniciada manualmente segundos antes do início da gravação 

dos dados de FRS. No entanto, ao ser iniciada a gravação de dados pelo sistema 

Gaitway, era enviado um sinal de 5V ao eletromiógrafo LYNX-EMG1000, sendo este 

sinal registrado juntamente com o sinal eletromiográfico. Com isso, era possível 

identificar o início da gravação dos dados da FRS. A sincronização era terminada na 

fase de tratamento dos dados, na qual os trechos de interesse dos dados 

eletromiográficos eram ”cortados”, com base no pulso elétrico enviado, e interpolados 

para a mesma taxa de amostragem do sistema Gaitway. A frequência de aquisição 

adotada foi 2000Hz, tanto para o sistema Lynx-EMG1000 como para o sistema 

Gaitway. 
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4.4 Variáveis selecionadas 

4.4.1 Dinâmicas 

As variáveis selecionadas, por meio das quais serão analisadas as possíveis 

alterações induzidas pelas condições experimentais, estão relacionadas à 

componente vertical (Fy) da força de reação do solo (FRS). A FIGURA 9 ilustra o 

comportamento esperado para essa força durante a corrida. As variáveis 

selecionadas são descritas no QUADRO 1. 

A FRS é a força tridimensional recebida em resposta à interação do aparelho 

locomotor com o solo, apresentando mesma intensidade e direção da força aplicada, 

porém, em sentido oposto. A componente vertical dessa força (Fy), analisada neste 

estudo, possui dois picos: o primeiro pico da Fy está relacionado ao impacto recebido 

no contato com o solo (fase passiva), nos fornecendo informações acerca da 

sobrecarga recebida no movimento; já os dados referentes ao segundo pico 

fornecem parâmetros para análise da fase propulsiva da corrida, permitindo obter 

informações acerca do rendimento na realização do movimento. 

 

 

 

FIGURA 9 - Curva padrão da componente vertical (Fy) da força de reação do solo 
(FRS) para a corrida. 
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QUADRO 1 - Variáveis referentes à componente vertical da força de reação do solo 
(FRS) selecionadas para a análise da marcha e da corrida. 

 
VARIÁVEIS SÍMBOLOS DESCRIÇÃO 

Força vertical máxima 1 (a) Fy1 Valor máximo do primeiro pico da força vertical. 

Tempo para Fy1 (b) ∆t Fy1 
Intervalo de tempo decorrido desde o início do apoio até o primeiro 

pico da força vertical. 

Força vertical máxima 2 (e)  Fy2  Valor máximo do segundo pico da força vertical. 

Tempo para Fy2 (f) ∆t Fy2 
Intervalo de tempo decorrido do início do apoio até o segundo pico 

da força vertical. 

Taxa de desenvolvimento da 

força 1 (a/b) 
TDF1 Razão entre Fy1 e ∆t Fy1. 

Taxa de desenvolvimento da 

força 2 (e/f) 
TDF2 Razão entre Fy2 e o intervalo de tempo decorrido de Fy min a Fy2. 

Impulso aos 50ms Imp50 

Valor do impulso alcançado até os 50 ms, durante a fase passiva. 

Corresponde à área abaixo do gráfico no intervalo dos 50 ms 

iniciais. 

Impulso total ImpTot. 
Valor do impulso total obtido durante a fase de apoio. Corresponde 

à área abaixo do gráfico durante toda a fase de apoio. 

 

 

4.4.2 Eletromiográficas 

Para a análise da atividade eletromiográfica dos músculos tibial anterior (TA), 

gastrocnêmio lateral (GL), reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e bíceps femoral 

cabeça longa (BF), foram selecionados os seguintes parâmetros: 

 

a) Intensidade de ativação do sinal EMG: A ser calculada através do RMS (Root 

Mean Square), para cada músculo analisado durante as diferentes condições 

utilizadas; 

b) Envoltório Linear: Este irá caracterizar o comportamento de ativação temporal 

de cada músculo durante a realização do movimento. 

 

Ambas as variáveis eletromiográficas foram calculadas tanto para a fase de 

apoio como para a fase de balanço da corrida. 
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4.5 Procedimentos experimentais 

Independentemente do experimento, todas as sessões de aquisição de dados 

seguiram o mesmo protocolo de procedimentos experimentais. Cada sessão de 

coleta de dados iniciou-se com a preparação dos voluntários: identificação dos locais 

a serem colocados os eletrodos nos músculos, realização da tricotomia, escarificação 

da pele com o uso de uma lixa suave (lixa d’água) e aplicação de álcool 96oGl. Tais 

procedimentos são necessários para remover a camada sebácea e o excesso de 

células mortas da pele e, consequentemente, diminuir a impedância da interface 

eletrodo-pele, a fim de diminuir o nível de ruído nos sinais eletromiográficos. Em 

seguida, os eletrodos de superfície foram colocados sobre a pele dos voluntários e 

fixados por meio de uma fita adesiva usada externamente a estes para evitar o 

movimento do mesmo na pele. Ainda, para melhor adesão, acima da superfície junto 

com a pele, foi realizada uma segunda fixação, com fita adesiva do tipo esparadrapo. 

Após a fixação dos eletrodos, os voluntários realizaram um protocolo de teste 

de contração voluntária isométrica máxima (CVIM), já descrito anteriormente, que 

serviu para posterior normalização dos dados eletromiográficos obtidos durante a 

corrida. Para a aquisição dos dados eletromiográficos, o eletrodo terra foi 

posicionado na clavícula. Terminada a realização do teste máximo, os voluntários 

eram posicionados sobre a esteira para início do teste de corrida. A FIGURA 10a 

apresenta o ambiente laboratorial em que foram realizadas sessões de teste, 

enquanto a FIGURA 10b ilustra uma voluntária após término da preparação, 

equipada e pronta para o início do teste. 

Objetivando a boa adaptação dos voluntários às condições experimentais, a 

sessão de foi iniciada por um período de 5 minutos de aquecimento e adaptação à 

esteira, em velocidade auto-selecionada. Após a adaptação, houve o início da coleta 

de dados para a primeira condição experimental selecionada, com a realização da 

corrida a uma velocidade de 9 km/h, durante 10 minutos. No início, após 5 minutos e 

após os 10 minutos de corrida foram realizadas, simultaneamente, 3 aquisições 

válidas da força de reação do solo (FRS) e da atividade elétrica muscular (EMG), 

com duração de 10 segundos cada aquisição, e frequência de amostragem de 2000 

Hz. 
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 Terminada a aquisição dos dados para a primeira condição experimental 

(calçado ou descalço), os procedimentos na esteira eram igualmente repetidos de 

forma a obterem-se os dados referentes à corrida sob a outra condição experimental 

a ser analisada. 

 

  

 

FIGURA 10 – Ilustração do set de aquisição de dados (a) e de uma voluntária 
equipada e preparada para a sessão de teste (b). 

 

 

4.6 Tratamento matemático e estatístico dos dados 

O tratamento matemático dos dados foi realizado no software Matlab 2009b 

(Mathworks, EUA). Nos dados de FRS, foi utilizado um filtro passa baixa do tipo 

Butterworth de 4º ordem com frequência de corte de 90 Hz. Em seguida, o inicio e 

fim de cada passada direita e esquerda foi determinado através de um limiar de 30N. 

A magnitude da FRS foi normalizada pelo peso corporal de cada sujeito, e o tempo 

foi normalizado pelo tempo total de cada apoio (0 a 100% do apoio com incremento 

de 0.1%), permitindo a comparação dos dados. 

Para os dados de EMG, foi utilizado um filtro passa banda do tipo Butterworth 

de 4ª ordem com frequência de corte de 20 a 450Hz e filtro notch para frequência de 

60 Hz e suas harmônicas. Nos dados de eletromiografia das CVIMs, foram 

descartados os quatro segundos iniciais e os dois finais de cada contração, e para os 
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4 segundos restantes foi calculada a RMS por janelamento móvel com janelas de 

200 ms e com 50% de sobreposição. Para normalização foi utilizado o maior valor de 

RMS. 

Os dados de corrida foram normalizados e separados por passadas baseado 

nos valores determinados pela FRS. Para o envoltório linear, os dados foram 

retificados e, em seguida, utilizado um filtro passa baixa de 4ª ordem do tipo 

Butterworth com frequência de corte de 5 Hz. Os dados do envoltório foram 

normalizados pelo tempo total de cada apoio, como os dados de FRS. 

A análise estatística dos dados foi realizada no software SigmaStat 3.5 

(Systat, Alemanha). A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov, enquanto a homocedasticidade foi verificada pelo teste de 

Levene. Para comparação de médias foi realizada uma análise de variância 

(ANOVA) do tipo fatorial, com dois fatores para medidas repetidas, sendo os fatores: 

o tipo de calçado e momento de coleta para os experimentos longitudinais; e o tipo 

de calçado e nível de adaptação para comparações transversais. A verificação da 

distribuição de ocorrência de pico passivo entre os tratamentos foi realizada através 

do teste de Chi-Quadrado. O nível de significância adotado foi de p<0,05. 

 

5 RESULTADOS 

5.1 Experimento 1 

Como já explicitado, o experimento 1 teve por objetivo analisar a influência de 

diferentes tipos de experiências motoras sem calçado sobre as características 

dinâmicas e eletromiográficas da corrida, comparando-se dois grupos: um formado 

por indivíduos adaptados a tarefas motoras em mínima proteção (GA); e outro 

formado por corredores não adaptados a situações de mínima proteção (GNA). 

Para que o objetivo do experimento pudesse ser atingido, foram analisadas a 

componente vertical da força de reação do solo (FRS) e a atividade elétrica do 

músculo. 
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5.1.1 Força de reação do solo 

A TABELA 1 ilustra os valores médios e desvio padrão referentes às variáveis 

relacionadas à componente vertical da FRS para a corrida realizada com calçado 

esportivo e com os pés descalços, para ambos os grupos (GA e GNA). 

De forma a permitir a análise do efeito isolado da experiência motora em 

condições de mínima proteção, independentemente da condição calçado/descalço, 

primeiramente os dados dessas duas condições foram agrupados para cada um dos 

grupos testados (GNA e GA). Nessa análise, somente a variável Fy1 apresentou 

diferença significativa entre o grupo GNA e GA. A magnitude do primeiro pico da FRS 

apresentou-se 12,2% menor (p<0,001) para o grupo de indivíduos não adaptados às 

condições de mínima proteção (1,47 ± 0,03 PC para GA e 1,29 ± 0,04 PC para GNA), 

conforme ilustra a FIGURA 11. 

 

 

FIGURA 11 – Gráfico do valor médio e desvio padrão para a magnitude do primeiro 

pico da FRS (Fy1) para o grupo dos voluntários adaptados (GA) e não 

adaptados (GNA). 

 

 Comparando-se as condições calçado e descalço entre os diferentes grupos 

(GA e GNA), a única variável significativamente diferente entre os voluntários 

adaptados (GA) e não adaptados às condições de mínima proteção (GNA), tanto na 
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corrida com o uso do calçado como na corrida com os pés descalços, também foi 

Fy1. Para a corrida com calçado esportivo, Fy1 apresentou magnitude 10,8% maior 

(p<0,035) no grupo GA (1,44 ± 0,04 PC para GA e 1,30 ± 0,05 para GNA). Já na 

corrida com os pés descalços, o primeiro pico da FRS (Fy1) foi 15,5% maior 

(p<0,003) para o grupo GA (1,49 ± 0,04 PC para GA e 1,29 ± 0,06 para GNA). 

 

TABELA 1 - Média e desvio padrão para as variáveis da componente vertical (Fy) da 
FRS na corrida, para as condições calçado e descalço em ambos os 
grupos (GNA e GA), onde: (**) indica diferença significativa entre os 
grupos para a condição calçado; (***) indica diferença significativa entre 
os grupos para a condição descalço; (##) indica diferença significativa 
entre as condições experimentais no grupo GA; e (###) indica diferença 
significativa entre as condições experimentais no grupo GNA. 

 
 

 GNA GA 

VARIÁVEIS CALÇADO  DESCALÇO CALÇADO  DESCALÇO 

Fy1 (PC) 

(**)(***) 
1,30 ± 0,05 1,29 ± 0,06 1,44 ± 0,04 1,49 ± 0,04 

�t Fy1 (ms) 

(##)(###) 
35,30 ± 0,24 19,90 ± 2,32 39,10 ± 1,67 21,80 ± 1,61  

Fy2 (PC) 2,41 ± 0,04 2,34 ± 0,04 2,34 ± 0,03 2,31 ± 0,03 

�t Fy2 (ms) 

(##)(###) 
129,00 ± 3,19 116,00 ± 3,19 132,00 ± 2,22 118,00 ± 2,19 

TDF1 (PC/s) 

(##)(###) 
28,12 ± 4,41 44,34 ± 4,26 30,49 ± 2,97 45,74 ± 2,97  

TDF2 (PC/s) (##) 19,37 ± 0,73 20,71 ± 0,73 17,90 ± 0,51 19,85 ± 0,50 

Impulso 50ms 

(PC.s) (##)(###) 
34,5 ± 2,43 43,70 ± 2,43 33,40 ± 1,69 41,40 ± 1,66 

Impulso total 

(PC.s) (##) 
401,00 ± 5,19 387,00 ± 5,19 399,00 ± 3,61 387,00 ± 3,56 

 
 

Contudo, um fato importante a ser considerado é a existência do primeiro pico 

da FRS no apoio. Dados da literatura apontam que a supressão do primeiro pico da 

FRS é uma das principais características da adaptação à condição descalço 

(DIVERT et al., 2005; LIEBERMAN et al., 2010). Diante disso, foi testada a 
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ocorrência de Fy1 neste experimento. Observou-se que, para o número total de 

apoios realizados de ambos os grupos e em ambas as condições experimentais, a 

ocorrência de 1º pico foi da ordem de 63 %. Comparando-se os diferentes grupos e 

condições, foram observadas diferenças em relação a essa ocorrência total, contudo 

ela foi estatisticamente significativa apenas para a corrida descalço. O GNA na 

condição descalço apresentou 1º pico em 77% dos apoios, representando uma maior 

ocorrência de 1º pico nessa situação que a encontrada para GA. 

Portanto, apesar de ser um parâmetro importante, os dados relacionados ao 

primeiro pico da FRS e apresentados na TABELA 1 não foram medidos para todos 

os apoios. Aqueles que não apresentaram Fy1 foram descartados na análise das 

variáveis relacionadas a ele (Fy1, �t Fy1, TDF1 e Imp50), sendo estes apoios 

utilizados apenas na análise das outras variáveis. Sendo assim, tal informação deve 

ser relevada na análise dos resultados. 

As outras variáveis foram significativamente diferentes apenas entre as 

condições calçado e descalço, tanto dentro do GA como no GNA. Para o grupo dos 

voluntários adaptados às condições de mínima proteção (GA), as variáveis �t Fy1, 

�t Fy2, TDF1, TDF2, Imp50 e ImpTot apresentaram diferença significativa entre as 

condições calçado e descalço. A variável �t Fy1 apresentou uma diminuição da 

ordem de 44,2% na condição descalço (p<0,001), com valores de 39,10 ± 1,67 ms 

para a condição calçado e de 21,80 ± 1,61 ms para a condição descalço. A variável 

�t Fy2 também foi diferente entre as condições, com diminuição aproximada de 10% 

na condição descalço (132,00 ± 2,22 ms para calçado e 118,00 ± 2,19 ms para 

descalço), com p<0,001. A TDF 1 mostrou valores de 30,49 ± 2,97 PC/s para o uso 

do calçado e 45,74 ± 2,97 PC/s para a condição descalço, resultando em um 

aumento significativo nessa variável, da ordem de 50%, ao correr-se com os pés 

descalços (p<0,001). Da mesma forma, a variável TDF2 se mostrou 10,9% maior na 

corrida descalço, com valores de 17,90 ± 0,51 PC/s para a corrida com o uso do 

calçado e 19,85 ± 0,50 PC/s para a corrida com os pés descalços (p=0,008). Com 

valor aproximadamente 24% maior para a condição descalço, o Imp50 mostrou-se 

significativamente diferente entre as condições experimentais, com valor de 33,40 ± 

1,69 PC.s para a corrida calçado e 41,40 ±, 1,66 PC.s para a corrida descalço 

(p=0,001). Por outro lado, o ImpTot foi significativamente menor para a condição 
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descalço (399,00 ± 3,61 PC.s para a condição calçado e 387,00 ± 3,56 PC.s para a 

condição descalço), caracterizando uma diminuição da ordem de 3% nessa variável 

(p=0,020). 

Para o grupo dos voluntários não adaptados à situação de mínima proteção 

(GNA), as variáveis �t Fy1, �t Fy2, TDF1 e Imp50 se mostraram diferentes 

significativamente entre as condições calçado e descalço. O tempo para atingir o 

primeiro pico (�t Fy1) apresentou uma diminuição da ordem de 43,6% na condição 

descalço (p<0,001), com valores de 35,30 ± 0,24 ms para a condição calçado e de 

19,90 ± 2,32 ms para a condição descalço. A variável �t Fy2 também foi diferente 

entre as condições, com diminuição aproximada de 10,1% na condição descalço 

(129,00 ± 3,19 ms para calçado e 116,00 ± 3,19 ms para descalço), com p=0,007. A 

TDF 1 mostrou valores de 28,12 ± 4,41 PC/s para o uso do calçado e 44,34 ± 4,26 

PC/s para a condição descalço, resultando em um aumento significativo nessa 

variável, da ordem de 57,7%, ao correr-se com os pés descalços (p<0,010). O Imp50 

mostrou-se significativamente diferente entre as condições experimentais, com valor 

de 34,50 ± 2,43 PC.s para a corrida calçado e 43,70 ±, 2,43 PC.s para a corrida 

descalço (p=0,001), representando um incremento de 26,7% (p=0,009).  

Em caráter exemplar, a FIGURA 12 ilustra o comportamento médio da 

componente vertical da FRS para um voluntário do grupo GA e outro do grupo GNA, 

em ambas as condições de calce (calçado e descalço). 
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FIGURA 12 - Comportamento da componente vertical da FRS de um voluntário 
pertencente ao grupo dos indivíduos não adaptados às condições de 
mínima proteção (GNA) e outro pertencente ao grupo dos voluntários 
adaptados a tarefas motoras com mínima proteção (GA), nas 
condições calçado e descalço. 

 

5.1.2 Atividade muscular 

Além da FRS, foi analisado o sinal eletromiográfico dos músculos tibial anterior 

(TA), gastrocnemio lateral (GL), vasto lateral (VL), reto femoral (RF) e bíceps femoral.  

Através do envoltório linear é possível analisar quando os músculos estão 

ativos e como a ação desses músculos é coordenada na execução do movimento. 

Com a finalidade de ilustrar a coordenação neuromuscular durante a realização da 

corrida, as FIGURAS 13 e 14 ilustram o comportamento temporal de ativação 

(envoltório linear) de cada um dos músculos analisados, para os grupos GNA 

(FIGURA 13) e GA (FIGURA 14) e em ambas as condições (calçado e descalço), 

durante todo o ciclo da corrida. Em caráter exemplar, as figuras ilustram o 

comportamento da atividade muscular para apenas um voluntário de cada grupo 
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experimental. Analisando-se qualitativamente os dados, não foram observadas 

alterações na coordenação muscular em função da experiência prévia em condições 

de mínima proteção, diferentemente do foi sugerido pela literatura (DIVERT et al., 

2005; LIEBERMAN et al., 2010). 

 

 

FIGURA 13 – Envoltório linear médio dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio 
lateral (GL), vasto lateral (VL), reto femoral (RF) e bíceps femoral (BF), 
e curva média da FRS para a corrida nas condições calçado e 
descalço para um único voluntário do grupo GNA. 
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FIGURA 14 - Envoltório linear médio dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio 

lateral (GL), vasto lateral (VL), reto femoral (RF) e bíceps femoral (BF), 
e curva média da FRS para a corrida nas condições calçado e descalço 
para um único voluntário do grupo GA. 

 

A intensidade de ativação muscular também foi analisada através da variável 

RMS. As TABELAS 2 e 3 ilustram os valores médios e de desvio padrão do RMS 

para os cinco músculos na fase de apoio (TABELA 2) e na fase de balanço (TABELA 

3) da corrida com calçado e com os pés descalços. Para o RMS, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos e condições, em nenhum dos 

músculos analisados. 
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TABELA 2- Média e desvio padrão dos valores RMS (em % da CVIM) para os 
músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), vasto lateral 
(VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF) durante a fase de apoio  
da corrida para as duas condições experimentais (calçado e descalço) 
em ambos os grupos (GNA e GA). 

 

         GNA   GA 

VARIÁVEIS CALÇADO  DESCALÇO CALÇADO  DESCALÇO 

TA 18,30 ± 4,07 23,70 ± 4,07 24,10 ± 2,73 29,50 ± 2 ,78 

GL 21,30 ± 5,42 25,30 ± 5,24 22,30 ± 3,59 27,00 ± 3 ,70 

VL 14,90 ± 4,06 18,10 ± 4,20 17,20 ± 2,74 25,50 ± 2 ,82 

BF 23,90 ± 5,48 24,70 ± 5,70 19,70 ± 3,49 30,60 ± 3 ,61 

RF  21,00 ± 5,54 27,40 ± 5,75 20,20 ± 3,73 25,70 ± 3,79 

 

 

TABELA 3- Média e desvio padrão dos valores RMS (em % da CVIM) para os 
músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), vasto lateral 
(VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF) durante a fase de 
balanço  da corrida para as duas condições experimentais (calçado e 
descalço) em ambos os grupos (GNA e GA). 

 
         GNA  GA 

VARIÁVEIS CALÇADO  DESCALÇO CALÇADO  DESCALÇO 

TA 23,30 ± 4,15 27,60 ± 4,15 30,40 ± 2,79 32,30 ± 2 ,83 

GL 31,90 ± 5,55 33,20 ± 5,36 32,60 ± 3,67 34,60 ± 3 ,79 

VL 31,90 ± 4,66 32,80 ± 4,83 34,10 ± 3,14 35,30 ± 3 ,24 

BF 31,70 ± 5,44 30,80 ± 5,66 26,60 ± 3,47 34,70 ± 3 ,58 

RF  26,20 ± 5,97 31,50 ± 6,19 26,40 ± 4,01 31,00 ± 4,08 

 

 

5.2 Experimento 2 

Este experimento teve como objetivo caracterizar agudamente a corrida com 

os pés descalços e, principalmente, analisar o efeito crônico da adaptação ao 
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movimento descalço em parâmetros dinâmicos e eletromiográficos da corrida por 

intermédio de um treinamento progressivo de 4 meses com os pés descalços. 

Conforme já relatado, ao longo do protocolo de intervenção, diversos 

voluntários tiveram que abandonar o estudo por diferentes razões. Isso representou 

uma retenção de, apenas, 30% dos voluntários no treinamento com os pés 

descalços. É importante destacar que, apesar da baixa retenção, os voluntários que 

permaneceram no estudo relataram ter cumprido corretamente as planilhas 

individuais ao longo dos 4 meses de treinamento, exceto a sugestão quanto ao piso 

para o treinamento. 

Foi sugerido aos voluntários que os primeiros meses de treinamento com os 

pés descalços fossem realizados, preferencialmente, em pisos macios, como areia, 

grama, terra fofa e esteiras rolantes modernas. Já no terceiro e quarto mês, foi 

solicitado que, se possível, o treinamento com os pés descalços fosse realizado 

alternando-se treinos em pisos macios com treinos em pisos mais duros, como 

concreto, asfalto e cascalho fino. Cinco voluntários cumpriram 90% do treinamento 

descalço em esteira rolante e 10% em outros pisos, como areia, grama, terra e 

cascalho. Um único voluntário realizou todo o treino em piso fixo, sendo 70% 

realizado em grama e terra, e 30% em terreno com cascalho fino e asfalto. 

 

5.2.1 Força de reação do solo 

Primeiramente, a fim de analisar-se o efeito isolado do treinamento, 

independentemente das condições calçado/descalço, os dados dessas condições 

foram agrupados para cada momento do treinamento (antes e após 4 meses de 

treinamento com os pés descalços). Nessa análise, foram encontradas diferenças 

significativas entre o momento pré (PRÉ_D) e pós-treinamento para Fy1, TDF1 e 

Imp50, observando-se diminuição dessas variáveis do momento pré para o pós-

treino. 

Para o primeiro pico da força vertical (Fy1), houve diminuição de, 

aproximadamente, 33, 8% do momento pré-treinamento para o pós-treinamento (1,54 

± 0,39 PC para PRÉ_D e 1,02 ± 0,39 PC para PÓS_D), com p<0,001 (FIGURA 15). 

Conforme ilustra a FIGURA 16, a TDF1 diminuiu de 48,03 ± 2,73 PC/s antes do início 
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do treinamento para 29,05 ± 2,73 PC/s após 4 meses de treinamento com os pés 

descalços, representando um decréscimo da ordem de 39,5% (p=0,005). Com um 

decréscimo aproximado de 20% (FIGURA 17), o Imp50 apresentou valor de 42,10 ± 

0,00 PC.s no momento pré-treino e de 32,40 ± 0,00 PC.s após 4 meses de treino 

(p=0,007). 

 

 

FIGURA 15 - Gráfico do valor médio e desvio padrão para a magnitude do primeiro 
pico da FRS (Fy1) antes (PRÉ_D) e após 4 meses de treinamento 
(PÓS_D). 

 

 

 

FIGURA 16 - Gráfico do valor médio e desvio padrão a taxa de desenvolvimento da 
força no primeiro pico da FRS (TDF1) antes (PRÉ_D) e após 4 meses 
de treinamento (PÓS_D). 
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FIGURA 17 - Gráfico do valor médio e desvio padrão a taxa de desenvolvimento da 
força no primeiro pico da FRS (Imp50) antes (PRÉ_D) e após 4 meses 
de treinamento (PÓS_D). 

 

A TABELA 4 ilustra os valores médios e desvio padrão referentes às variáveis 

relacionadas à componente vertical da FRS para a corrida realizada sob as 

condições calçado e descalço, em dois momentos distintos: antes do treinamento 

(PRÉ_D) e após 4 meses de treinamento com os pés descalços (PÓS_D). 

A comparação entre as condições calçado e descalço antes do treinamento 

(PRÉ_D) tem como propósito caracterizar biomecanicamente a corrida sob essas 

duas condições de forma aguda, ainda sem o efeito do treinamento. Além disso, 

possibilita a criação de valores de referência, já que, em função do treinamento, são 

esperadas alterações nas variáveis analisadas posteriormente. 

Antes do treinamento (PRÉ_D), foram encontradas diferenças significativas 

entre a corrida calçado e descalço para as variáveis �t Fy1, �t Fy2 e TDF1. Tanto 

�t Fy1 como �t Fy2 foram menores ao correr-se com os pés descalços. A variável 

�t Fy1 apresentou valor de 34,10 ± 0,00 ms para a corrida calçado e de 20,30 ± 0,00 

ms para a corrida descalço, sendo 40,5% menor com os pés descalços (p=0,008). Já 

�t Fy2 foi 8,7% menor (p=0,002) para a corrida descalço antes do início do 

treinamento (127,00 ± 0,00 ms para a corrida com calçado e 116,00 ± 0,00 ms para a 

corrida com os pés descalços). 
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TABELA 4 - Média e desvio padrão para as variáveis da componente vertical (Fy) da 
FRS na corrida calçado e descalço, nos momentos pré (PRÉ_D) e pós 
4 meses de treinamento com os pés descalços (PÓS_D), onde: (*) 
indica diferença significativa entre PRÉ_D e PÓS_D; (**) indica 
diferença significativa entre PRÉ_D e PÓS_D para a corrida calçado; 
(***) indica diferença significativa entre PRÉ_D e PÓS_D para a corrida 
descalço; (##) indica diferença significativa entre as CALÇADO e 
DESCALÇO no momento PRÉ_D; e (###) indica diferença significativa 
entre CALÇADO e DESCALÇO no momento PÓS_D. 

 
 PRÉ_D PÓS_D 

VARIÁVEIS CALÇADO  DESCALÇO CALÇADO  DESCALÇO 

Fy1 (PC) (*)(**) 

(***) (###) 
1,44 ± 0,06 1,63 ± 0,06 1,15 ± 0,06 0,89 ± 0,06 

�t Fy1 (ms) 

(##)(###) 
34,10 ± 0,00 20,30 ± 0,00 33,60 ± 0,00 18,80 ± 0,00  

Fy2 (PC) 2,38 ± 0,04 2,32 ± 0,04 2,35 ± 0,04 2,23 ± 0,04 

�t Fy2 (ms) 

(##)(###) 
127,00 ± 0,00 116,00 ± 0,00 128,00 ± 0,00 122,00 ± 0,00 

TDF1 (PC/s) 

(*)(***)(##) 
33,41 ± 2,36 62,65 ± 2,36 28,96 ± 2,36 29,14 ± 2,36  

TDF2 (PC/s) 

(***)(###) 
19,12 ± 0,50 20,86 ± 0,50 18,16 ± 0,50 18,57 ± 0,50  

Imp50 (PC.s) 

(*)(**)(***) 
38,70 ± 0,00 45,50 ± 0,00 32,10 ± 0,00 32,70 ± 0,00  

ImpTot (PC.s) 

(###) 
396,00 ± 0,01 385,00 ± 0,01 388,00 ± 0,01 347,00 ± 0,01 

 

 

Por outro lado, a TDF1 foi 87,5% maior no momento pré-treino para a 

condição descalço, apresentando valor de 33,41 ± 2,36 PC/s na corrida com calçado 

esportivo e 62,65 ± 2,36 PC/s na corrida com os pés descalços (p<0,001). Este 

resultado é uma importante evidência da sobrecarga bastante considerável que 

incide no aparelho locomotor durante a corrida descalço antes do treinamento 

Os resultados evidenciam que, antes do treinamento, a sobrecarga externa foi 

alta na corrida com os pés descalços, sendo substancialmente maior que na 

condição calçado. 
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A análise no instante pós-treinamento (PÓS_D), possibilita a caracterização da 

corrida calçado e descalço como resultado final da intervenção. É esperado que, 

após o treinamento, os resultados das condições calçado e descalço para as 

variáveis da FRS sejam alterados em comparação aos encontrados antes do 

treinamento. 

 No instante pós-treinamento, foram encontradas diferenças significativas 

entre as condições calçado e descalço para as variáveis Fy1, �t Fy1, �t Fy2, TDF2 

e ImpTot. Após 4 meses de treinamento com os pés descalços, o primeiro pico da 

força vertical (Fy1) apresentou valor 22,6% menor (p=0,025) para a corrida com os 

pés descalços (1,15 ± 0,06 PC na corrida com calçado e 0,89 ± 0,06 PC na corrida 

descalço). Da mesma forma, �t Fy1 e �t Fy2 foram menores para a corrida com os 

pés descalços após o treinamento, apresentando decréscimo de 46% e 4,7% para 

�t Fy1 e �t Fy2, respectivamente (�t Fy1 com valor de 33,60 ± 0,00 ms para a 

corrida com calçado e de 18,80 ± 0,00 ms para a corrida descalço, com p=0,006; e 

�t Fy2 com valor de 128,00 ± 0,00 ms na corrida calçado e de 122,00 ± 0,00 ms na 

corrida descalço, com p=0,049). 

De forma a ampliar a análise acerca do efeito do treinamento com os pés 

descalços sobre as condições calçado e descalço, também foram comparados os 

momentos PRÉ_D e PÓS_D para cada uma dessas condições. 

Na corrida com o uso do calçado esportivo, apenas as variáveis Fy1 e Imp50 

mostraram ser diferentes significativamente entre os momentos pré e pós-

treinamento. A variável Fy1 apresentou valor de 1,44 ± 0,06 PC antes do treinamento 

e de 1,15 ± 0,06 PC após os 4 meses de treinamento na corrida com calçado, 

representando uma diminuição em 20,1% na magnitude do primeiro pico da FRS de 

PRÉ_D para PÓS_D (p=0,007). Da mesma maneira, o Imp50 apresentou valor 

significativamente menor (p=0,001) após 4 meses de treinamento em comparação ao 

momento pré-treino (38,70 ± 0,00 PC.s para PRÉ_D e 32,10 ± 0,00 PC.s para 

PÓS_D), o que representa uma diminuição de 17% do momento pré para o pós 4 

meses de treinamento. 

Para a corrida com os pés descalços foram encontradas diferenças 

significativas entre os momentos pré e pós 4 meses de treinamento descalço para as 

variáveis Fy1, TDF1, TDF2 e Imp50. Houve uma diminuição (p<0,001) de, 
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aproximadamente, 45,4% na magnitude de Fy1 do momento pré-treino para o pós-

treino ao correr-se descalço (1,63 ± 0,06 PC para PRÉ_D e 0,89 ± 0,06 PC para 

PÓS_D). A TDF1 diminuiu de 62,65 ± 2,36 PC/s antes do treinamento para 29,14 ± 

2,36 PC/s após o treinamento, representando um decréscimo de 53,5% (p<0,001). 

Com valor 11,1% menor (p=0,025) após 4 meses de treinamento, a variável TDF2 

também foi significativamente diferente entre as os momentos de treino para a 

corrida descalço (20,86 ± 0,50 PC/s para PRÉ_D e 18,57 ± 0,50 PC/s para PÓS_D). 

Ainda na corrida com os pés descalços, o Imp50 diminuiu de 45,50 ± 0,00 PC.s no 

momento pré-treinamento para 32,70 ± 0,00 PC.s após 4 meses de treinamento com 

os pés descalços, o que aponta para um decréscimo da ordem de 28,1% (p=0,001).  

Por serem importantes indicadoras de sobrecarga, as variáveis relacionadas 

ao primeiro pico da FRS (Fy1, �t Fy1, TDF1 e Imp50) merecem destaque por terem 

sofrido significativas alterações do PRÉ_D para o PÓS_D em função do treinamento. 

Sendo assim, a FIGURA 18 ilustra o efeito do treinamento sobre variável Fy1, 

apresentado tanto na corrida calçado como na corrida com os pés descalços. Da 

mesma forma, a FIGURA 19 apresenta o efeito do treinamento sobre a corrida 

calçado e descalço, porém, para a variável Imp50. Já a TDF1 sofreu efeito do 

treinamento apenas para a corrida descalço, sendo apresentada na FIGURA 20. 
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FIGURA 18 - Gráfico do valor médio e desvio padrão da magnitude do primeiro pico 
da FRS (Fy1) antes (PRÉ_D) e após 4 meses de treinamento (PÓS_D), 
tanto para a corrida com o uso do calçado como para a corrida com os 
pés descalços. 
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FIGURA 19 - Gráfico do valor médio e desvio padrão para o impulso durante os 
50ms iniciais do apoio (Imp50) antes (PRÉ_D) e após 4 meses de 
treinamento (PÓS_D), tanto para a corrida com o uso do calçado como 
para a corrida com os pés descalços. 
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FIGURA 20 - Gráfico do valor médio e desvio padrão da taxa de desenvolvimento da 
força no primeiro pico da FRS (TDF1) antes (PRÉ_D) e após 4 meses 
de treinamento (PÓS_D), para a corrida com os pés descalços. 

 

 

A FIGURA 21 ilustra o comportamento médio da componente vertical da FRS 

para as condições calçado e descalço em ambos os momentos de treinamento 

(PRÉ_D e PÓS_D). 
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FIGURA 21 - Curvas médias da componente vertical da FRS na corrida calçado e 
descalço, antes (PRÉ_D) e após 4 meses de treinamento (PÓS_D) 
com os pés descalços (n=20 em PRÉ_D e n=6 em PÓS_D). 

 

5.2.2 Atividade muscular 

Foi analisado o sinal eletromiográfico dos músculos tibial anterior (TA), 

gastrocnemio lateral (GL), vasto lateral (VL), reto femoral (RF) e bíceps femoral (BF). 

Para a intensidade de ativação muscular na fase de apoio foram encontradas 

diferenças significativas para os músculos GL e VL.  

Em caráter ilustrativo, as FIGURAS 22 e 23 apresentam o comportamento 

temporal de ativação (envoltório linear) de cada um dos músculos durante a corrida 

com calçado (FIGURA 22) e descalço (FIGURA 23), ao longo da fase de apoio, para 

um único voluntário em cada um dos momentos de treinamento. A partir de uma 

análise qualitativa, os gráficos sugerem alterações na coordenação muscular dos 

músculos TA e RF. 
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FIGURA 22 - Envoltório linear médio dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio 
lateral (GL), vasto lateral (VL), reto femoral (RF) e bíceps femoral (BF), 
e curva média da FRS, antes (PRÉ_D) e depois do treinamento 
(PÓS_D), durante a fase de apoio, para a corrida com o uso do 
calçado. 
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FIGURA 23 - Envoltório linear médio dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio 
lateral (GL), vasto lateral (VL), reto femoral (RF) e bíceps femoral (BF), 
e curva média da FRS, antes (PRÉ_D) e depois do treinamento 
(PÓS_D), durante a fase de apoio, para a corrida com os pés 
descalços. 

 

As TABELAS 5 e 6 ilustram os valores médios e de desvio padrão do RMS 

para os cinco músculos estudados na fase de apoio (TABELA 5) e na fase de 

balanço da corrida (TABELA 6) para as corridas calçado e descalço, em ambos os 

momentos de treino. 
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TABELA 5 - Média e desvio padrão dos valores RMS (em % da CVIM) para os 
músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), vasto lateral 
(VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF) durante a fase de apoio  
da corrida calçado e descalço, antes (PRÉ_D) e após o treinamento 
com os pés descalços (PÓS_D), onde: (**) indica diferença significativa 
entre (PRÉ_D) e (PÓS_D) para a condição calçado; (***) indica 
diferença significativa entre os momentos (PRÉ_D) e (PÓS_D) para a 
condição descalço; (##) indica diferença significativa entre CALÇADO e 
DESCALÇO no momento pré-treinamento (PRÉ_D); e (###) indica 
diferença significativa entre CALÇADO e DESCALÇO no momento pós-
treinamento (PÓS_D). 

 

 PRÉ_D PÓS_D 

VARIÁVEIS CALÇADO  DESCALÇO CALÇADO  DESCALÇO 

TA 21,30 ± 6,12 45,50 ± 6,12 14,90 ± 6,12 14,10 ± 6 ,12 

GL (**)(***) 40,20 ± 3,17  45,50 ± 4,26 14,80 ± 3,17 15,60 ± 3,17 

VL (***)(##) 17,80 ± 3,32 41,20 ± 4,45 14,70 ± 3,32 14,40 ± 3,32 

BF 23,60 ± 7,69 50,90 ± 10,50 20,40 ± 10,50 52,60 ± 10,50 

RF  29,60 ± 4,99 39,80 ± 7,06 31,10 ± 4,99 21,80 ± 4,99 
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TABELA 6 - Média e desvio padrão dos valores RMS (em % da CVIM) para os 
músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), vasto lateral 
(VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF) durante a fase de 
balanço  da corrida calçado e descalço, antes (PRÉ_D) e após o 
treinamento com os pés descalços (PÓS_D), onde: (**) indica diferença 
significativa entre (PRÉ_D) e (PÓS_D) para a condição calçado; (***) 
indica diferença significativa entre os momentos (PRÉ_D) e (PÓS_D) 
para a condição descalço; (##) indica diferença significativa entre 
CALÇADO e DESCALÇO no momento pré-treinamento (PRÉ_D); e 
(###) indica diferença significativa entre CALÇADO e DESCALÇO no 
momento pós-treinamento (PÓS_D). 

 
 

 PRÉ_D PÓS_D 

VARIÁVEIS CALÇADO  DESCALÇO CALÇADO  DESCALÇO 

TA 25,70 ± 6,36 49,50 ± 9,00 20,00 ± 6,36 14,60 ± 6 ,36 

GL (**) 55,90 ± 5,27 57,00 ± 7,07 32,60 ± 5,27 34,60 ± 5,27 

VL 38,40 ± 2,48 46,80 ± 3,32 39,10 ± 2,48 33,90 ± 2 ,48 

BF 29,90 ± 5,64 55,60 ± 7,64 32,70 ± 5,64 12,20 ± 7 ,64 

RF  38,30 ± 10,70 43,00 ± 15,10 28,10 ± 10,70 30,10 ± 10,70 

 

Comparando-se somente o efeito do treinamento, os dados da corrida calçado 

e descalço foram, inicialmente, agrupados para cada momento do treinamento 

permitindo a analise do efeito isolado de 4 meses de treinamento com os pés 

descalços. Somente o músculo GL apresentou diferenças significativas entre PRÉ_D 

e PÓS_D, diminuindo sua ativação durante a fase de apoio em 64,6% de PRÉ_D 

para PÓS_D (42,90 ± 7,69 % CVIM para PRÉ_D e 15,20 ± 6,50 % CVIM para 

PÓS_D), com p=0,041 (FIGURA 24). 
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FIGURA 24 – Média e desvio padrão do valor RMS do músculo GL antes (PRÉ_D) e 
após o treinamento (PÓS_D). 

 

Na comparação entre a corrida calçado e descalço e entre os diferentes 

momento de treinamento, os músculos VL e GL foram os únicos a apresentarem 

alterações significativas para a fase de apoio. O RMS do músculo VL foi 

significativamente diferente entre as condições calçado e descalço no momento pré-

treinamento, e entre os momentos pré e pós-treinamento para a corrida descalço. Já 

o músculo GL apresentou diferenças significativas entre PRÉ_D e PÓS_D tanto para 

a corrida com calçado esportivo como para a corrida com os pés descalços. 

No momento PRÉ_D, o músculo VL apresentou valor RMS de 17,80 ± 3,32 % 

CVIM para a corrida com calçado e 41,20 ± 4,45 % CVIM para a corrida descalço, 

representando uma ativação 131% maior deste músculo para a corrida com os pés 

descalços (p=0,002). 

Com valor RMS de 40,20 ± 3,17 % CVIM antes do treinamento e de 14,80 ± 

3,17 % CVIM após 4 meses de treino, o músculo GL apresentou intensidade de 

ativação 63,2% menor em PÓS_D para a corrida com o uso do calçado (p=0,047) em 
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relação a PRÉ_D. Para a corrida com os pés descalços, o GL também apresentou 

diminuição no RMS do momento PRÉ_D (45,50 ± 4,26 % CVIM) para o momento 

PÓS_D (15,60 ± 3,17 % CVIM), da ordem de 65,7% (p=0,048). Também na corrida 

com os pés descalços, o VL foi 65% menor (p=0,017) após 4 meses de treinamento 

descalço (14,40 ± 3,32 % CVIM) em comparação à corrida realizada antes do início 

do treinamento (41,20 ± 4,45 % CVIM). 

Durante a fase de balanço, houve diferença significativa apenas entre os 

momentos PRÉ e PÓS_D na corrida com o uso do calçado esportivo para o músculo 

GL. Na corrida com o uso do calçado, o RMS do músculo GL durante a fase de 

balanço diminuiu de 55,90 ± 5,27 % CVIM da corrida pré-treino para 32,60 ± 5,27 % 

CVIM após 4 meses de treino. Isso significa uma diminuição de aproximadamente, 

41,7% na intensidade de ativação do GL (p=0,039). 

 

5.3 Experimento 3 

O objetivo desse experimento foi verificar o efeito crônico de uma transição de 

4 meses para a corrida em mínima proteção, por intermédio do uso de calçado 

minimalista, sobre parâmetros dinâmicos e eletromiográficos da corrida. De forma a 

testar o uso deste tipo de calçado como método de treinamento opcional para 

viabilizar a adaptação às condições de mínima proteção, a corrida com o calçado 

habitual do voluntário e com os pés descalços foram comparadas antes e após a 

transição, verificando-se se houve efeito da intervenção com manipulação do calçado 

sobre estas condições de corrida. 

De acordo com informações apresentadas anteriormente, o presente 

experimento iniciou-se com uma amostra composta por 14 corredores recreacionais. 

No entanto, alguns voluntários (n=6) tiveram que abandonar o estudo ao longo da 

intervenção, havendo 57,1% de retenção de voluntários no protocolo de transição 

com o calçado minimalista. 

A transição progressiva através da manipulação do calçado foi realizada 

através do uso de um calçado de corrida tradicional (nos dois primeiros meses), 

seguido do uso de um calçado minimalista de transição (mês 3 e 4), com os 

voluntários mantendo suas próprias planilhas de treinamento quanto ao volume e 
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intensidade. Os voluntários foram instruídos a utilizarem os calçados em uma 

frequência de três treinos semanais. De acordo com os relatórios de 

acompanhamento, os voluntários cumpriram adequadamente as instruções de 

treinamento. 

 

5.3.1 Força de reação do solo 

A TABELA 7 apresenta os valores médios e desvio padrão referentes às 

variáveis relacionadas à componente vertical da FRS na corrida com o calçado 

esportivo habitual do voluntário e com os pés descalços, em dois momentos distintos: 

antes (PRÉ_T) e após 4 meses de transição com calçado minimalista (PÓS_T). 

Foram encontradas diferenças significativas para todas as variáveis, exceto o Imp50. 

 

TABELA 7 - Média e desvio padrão das variáveis da componente vertical (Fy) da 
FRS na corrida, em duas condições experimentais (calçado e descalço) 
nos momentos pré (PRÉ_T) e pós-transição (PÓS_T), onde: (**) indica 
diferença significativa entre PRÉ_T e PÓS_T para a condição calçado; 
(***) indica diferença significativa entre PRÉ_T e PÓS_T para a condição 
descalço; (##) indica diferença significativa entre as condições 
experimentais no PRÉ_T; e (###) indica diferença significativa entre as 
condições experimentais no PÓS_T. 

 
                     PRÉ_T                     PÓS _T 

VARIÁVEIS CALÇADO  DESCALÇO CALÇADO  DESCALÇO 

Fy1 (PC) 

(**)(***)(###) 
1,49 ± 0,03 1,51 ± 0,03 1,25 ± 0,03 0,95 ± 0,05 

�t Fy1 (ms) 

(***)(##)(###) 
40,80 ± 1,10 21,70 ± 1,35 37,60 ± 1,10 15,10 ± 1,10  

Fy2 (PC) 

(**)(***) 
2,35 ± 0,04 2,34 ± 0,04 2,12 ± 0,04 2,08 ± 0,04 

�t Fy2 (ms) 

(##)(###) 
129,00 ± 3,05 119,00 ± 3,05 127,00 ± 3,05 115,00 ± 3,05 

TDF1 (PC/s) 

(***) 
36,75 ± 3,72 46,19 ± 4,57 32,91 ± 3,72 28,12 ± 3,72  

TDF2 (PC/s) 

(**)(***)(##) 
18,41 ± 0,25 19,56 ± 0,25 16,99 ± 0,25 17,92 ± 0,25  

Imp50 (PC.s) 356,00 ± 1,74 372,00 ± 1,74 339,00 ± 1,74 329,00 ± 1,74 

ImpTot (PC.s) 

(**)(***)(###) 
402,00 ± 6,71 388,00 ± 6,71 370,00 ± 6,71 345,00 ± 6,71 
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O efeito do uso do calçado minimalista como estratégia de transição para a 

corrida em mínima proteção foi verificado a partir da comparação das diferentes 

condições de corrida (calçado e descalço) nos diferentes momentos de intervenção 

(antes e após os 4 meses de transição). 

Para a corrida com o calçado esportivo, foram encontradas diferenças 

significativas entre os instantes pré (PRÉ_T) e pós-transição (PÓS_T) para as 

variáveis Fy1, Fy2, TDF2 e ImpTot, sendo que todas elas diminuíram do instante pré 

para o pós-treinamento para a corrida com o calçado. 

A variável Fy1 diminuiu de 1,49 ± 0,03 PC para 1,25 ± 0,03 PC, representando 

diminuição de 16,1% do instante pré para o pós-transição na condição calçado 

(p<0,001). A variável Fy2 foi diminuiu de PRÉ_T para PÓS_T, apresentando 9,8% 

menor (p=0,009) após o período de transição (2,35 ± 0,04 PC para PRÉ_T e 2,12 ± 

0,04 PC para PÓS_T). Com um decréscimo de 7,7% (p=0,003), a TDF2 apresentou 

valor de 18,41 ± 0,25 PC/s para PRÉ_T e de 16,99 ± 0,25 PC/s para PÓS_T. O 

ImpTot também foi significativamente diferente entre os instante pré e pós-transição 

(p=0,027) para o uso do calçado, havendo um decréscimo da ordem de 8% de 

PRÉ_T para PÓS_T (402,00 ± 6,71 PC.s para PRÉ_T e 370,00 ± 6,71 PC.s para 

PÓS_T). 

A corrida com os pés descalços também mostrou diferenças significativas 

entre o instante pré e pós-transição. As variáveis que se mostraram diferentes foram 

Fy1, �t Fy1, Fy2, TDF1, TDF2 e ImpTot. 

A variável Fy1 diminuiu significativamente (p<0,001) do momento pré para o 

pós-transição na corrida descalço, havendo uma diminuição de 37,1% na magnitude 

do 1º pico da FRS (1,51 ± 0,03 PC para PRÉ_T e 0,95 ± 0,05 PC para PÓS_T). O 

tempo para atingir esse pico (�t Fy1) também se mostrou menor (p=0,012) após a 

intervenção, havendo diminuição de 30,4% de PRÉ_T para PÓS_T (21,70 ± 1,35 ms 

antes da intervenção e 15,10 ± 1,10 ms após a intervenção). Consequentemente, 

TDF1 foi 39,1% menor (p=0,007) após os 4 meses de transição (46,19 ± 4,57 PC/s 

para PRÉ_T e 28,12 ± 3,72 PC/s para PÓS_T). 

A magnitude do 2º pico da FRS (Fy2) diminuiu de 2,34 ± 0,04 PC em PRÉ_T 

para 2,08 ± 0,04 PC em PÓS_T, o que significa uma diminuição de 11,1% do 

momento pré para o pós-transição (p=0,005). A taxa de desenvolvimento dessa força 
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no 2º pico (TDF2) também foi significativamente menor (p=0,001) após os 4 meses 

de transição (19,56 ± 0,25 PC/s para PRÉ_T e 17,92 ± 0,25 para PÓS_T), 

apresentando diminuição de 8,4% do instante pré para o pós-intervenção. O ImpTot 

apresentou valor de 388,00 ± 6,71 PC.s para PRÉ_T e 345,00 ± 6,71 PC.s para 

PÓS_T, sendo significativamente menor (11,1%) após os 4 meses de transição 

(p=0,007). 

Novamente, os resultados observados para as variáveis Fy1, �t Fy1, TDF1 e 

Imp50 merecem destaque por serem importantes indicadoras de sobrecarga e terem 

também sofrido significativas alterações em função da intervenção. Desta forma, a 

FIGURA 25 ilustra o efeito da transição feita com o calçado minimalista para a corrida 

em mínima proteção sobre a variável Fy1, apresentado efeito tanto na corrida com 

calçado como na corrida com os pés descalços. Na corrida com os pés descalços, o 

�t Fy1 diminuiu significativamente com a intervenção, o que isoladamente indicaria 

aumento da sobrecarga. Porém, a TDF1, que se apresenta com uma variável de 

sobrecarga mais completa por considerar a relação entre Fy1 e �t Fy1, apresentou 

redução após o período de transição, conforme mostra a FIGURA 26. 

A FIGURA 27 ilustra as curvas médias, em caráter ilustrativo, de um dos 

participantes deste experimento durante a corrida com o calçado e com os pés 

descalços antes (PRÉ_T) e após o treinamento (PÓS_T). 
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FIGURA 25 - Gráfico do valor médio e desvio padrão da magnitude do primeiro pico 
da FRS (Fy1) antes (PRÉ_T) e após 4 meses de intervenção (PÓS_T), 
tanto para a corrida com o uso do calçado como para a corrida com os 
pés descalços. 

 
  

 

FIGURA 26 - Gráfico do valor médio e desvio padrão da taxa de desenvolvimento da 
força no primeiro pico da FRS (TDF1) antes (PRÉ_T) e após 4 meses de 
intervenção (PÓS_T), para a corrida com os pés descalços. 

 

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Calçado Descalço

Fy
1

 (
P

C
)

PRÉ_T

PÓS_T

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

PRÉ_T PÓS_T

TD
F1

 (
P

C
/s

)



72 
 

 

 

FIGURA 27 - Curvas médias da FRS durante a corrida para um voluntário deste 
experimento durante a corrida calçado e descalço antes (PRÉ_T) e 
após 4 meses de transição (PÓS_T). 

 

Outra forma de se verificar o efeito do treinamento é caracterizar as diferenças 

entre as condições calçado e descalço no momento pré-treinamento (PRÉ_T), e 

observar o quanto a relação entre elas se altera no momento no pós-treinamento 

(PÓS_T). Sendo assim, foi realizada a comparação entre as corridas com o uso do 

calçado e com os pés descalços tanto no momento pré como no pós-treinamento. 

No momento pré-treinamento (PRÉ_T), foram encontradas diferenças 

significativas entre a corrida com o calçado e com os pés descalços para as variáveis 

�t Fy1, �t Fy2 e TDF2. Antes da transição para o calçado minimalista, �t Fy1 foi 

diferente entre as condições calçado e descalço, apresentando-se 46,8% menor 

(p=0,001) na corrida com os pés descalços (40,80 ± 1,10 ms para a corrida com 

calçado e 21,70 ± 1,35 ms para a corrida com os pés descalço). Da mesma forma, o 

tempo para atingir o 2º pico da FRS (�t Fy2) foi menor para a corrida com os pés 
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descalços antes da transição em comparação à corrida com o calçado. Em relação 

ao calçado habitual, o �t Fy2 da corrida com os pés descalços foi 7,7% menor 

(p=0,039), com valor de 129,00 ± 3,05 ms para o calçado e de 119,00 ± 3,05 ms para 

o descalço. Apresentando valores de 402,00 ± 6,71 PC/s para a corrida calçado e de 

388,00 ± 6,71 PC/s para a corrida descalço, esta última apresentou valor de TDF2 

3,4% menor (p=0,047) que o calçado habitual antes da transição. 

Após o treinamento (PÓS_T), foram encontradas diferenças significativas 

entre a corrida com o uso do calçado e com os pés descalços para as seguintes 

variáveis: Fy1, �t Fy1, �t Fy2 e ImpTot. Apresentando valor de 1,25 ± 0,03 PC para 

o uso do calçado e de 0,95 ± 0,05 para a corrida com os pés descalços, depois dos 4 

meses de transição a corrida com o calçado mostrou Fy1 com valor 31,6% maior 

(p=0,006) que a corrida com os pés descalços. O �t Fy1 foi 149% (p<0,001) maior 

para o calçado habitual em comparação à corrida descalço (37,60 ± 1,10 ms para a 

condição calçado e 15,10 ± 1,10 ms para a condição descalço). Da mesma forma, a 

variável �t Fy2 apresentou valor de 127,00 ± 3,05 ms para a corrida com calçado e 

de 115,00 ± 3,05 ms para a corrida com os pés descalços, o que significa um valor 

10,4% maior para o calçado habitual (p=0,014) em relação à condição descalço. Já o 

ImpTot na corrida com o calçado mostrou-se 7,3% maior (p=0,030) que a corrida 

com os pés descalços (370,00 ± 6,71 N.ms para o calçado e 345,00 ± 6,71 N.ms 

para o descalço). 

 

5.3.2 Atividade Muscular 

As FIGURAS 28 e 29 apresentam, em caráter ilustrativo, o envoltório linear de 

cada um dos músculos nas condições calçado (FIGURA 28) e descalço (FIGURA 29) 

durante a fase de apoio da corrida, para um único indivíduo do grupo experimental, 

nos momentos pré e pós-intervenção. Assim como ocorrido no experimento 2, a 

análise qualitativa dos dados sugere possíveis alterações na coordenação muscular 

em função do treinamento, mais especificamente nos músculos tibial anterior (TA) e 

reto femoral (RF). 
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FIGURA 28 - Envoltório linear médio dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio 
lateral (GL), vasto lateral (VL), reto femoral (RF) e bíceps femoral (BF), 
e curva média da FRS, antes (PRÉ_T) e depois do treinamento 
(PÓS_T), durante a fase de apoio, para a corrida com o uso do 
calçado. 
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FIGURA 29 - Envoltório linear médio dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio 
lateral (GL), vasto lateral (VL), reto femoral (RF) e bíceps femoral (BF), 
e curva média da FRS, antes (PRÉ_T) e depois do treinamento 
(PÓS_T), durante a fase de apoio, para a corrida com os pés 
descalços. 

 

As TABELAS 8 e 9 ilustram os valores médios e de desvio padrão do RMS 

para os cinco músculos analisados, na fase de apoio (TABELA 8) e na fase de 

balanço (TABELA 9) da corrida calçado e descalço, antes e após a intervenção. Não 

foram encontradas diferenças significativas entre os momentos PRÉ_T e PÓS_T, 

nem entre as condições de corrida (calçado e descalço), para intensidade de 

ativação muscular. 
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TABELA 8 - Média e desvio padrão dos valores RMS (em % da CVIM) para os 
músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), vasto lateral 
(VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF) durante a fase de apoio  
da corrida calçado e descalço, antes (PRÉ_T) e após o treinamento 
(PÓS_T), 

 

 PRÉ_T PÓS _T 

VARIÁVEIS CALÇADO  DESCALÇO CALÇADO DESCALÇO 

TA 28,10 ± 4,63 31,00 ± 4,63 56,50 ± 6,21 44,30 ± 4,63  

GL 14,80 ± 6,25 22,00 ± 8,38 29,90 ± 6,25 49,40 ± 6,25  

VL 19,50 ± 2,64 27,00 ± 3,40 11,15 ± 2,64 15,70 ± 2,64  

BF 22,10 ± 4,90 28,60 ± 6,57 8,96 ± 4,90 21,00 ± 4,90 

RF  22,90 ± 8,93 34,90 ± 12,60 49,50 ± 8,93 64,20 ± 8,9 3 

 

  

 

TABELA 9 - Média e desvio padrão dos valores RMS (em % da CVIM) para os 
músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), vasto lateral 
(VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF) durante a fase de 
balanço  da corrida calçado e descalço, antes (PRÉ_T) e após o 
treinamento (PÓS_T), 

 
 PRÉ_T PÓS _T 

VARIÁVEIS CALÇ_HAB  DESC CALÇ_HAB  DESC 

TA 34,80 ± 4,54 33,10 ± 4,54 56,20 ± 6,09 38,20 ± 4,54  

GL 19,80 ± 7,01 27,50 ± 9,41 36,70 ± 7,01 56,50 ± 7,01  

VL 33,90 ± 3,71 39,00 ± 4,79 28,30 ± 3,71 35,30 ± 3,71  

BF 27,90 ± 5,72 32,00 ± 7,68 13,60 ± 5,72 30,20 ± 5,72  

RF  26,50 ± 6,83 50,70 ± 9,66 52,70 ± 6,83 73,40 ± 6,83  

 

 

6 DISCUSSÃO 

O presente estudo baseia-se na hipótese de o aparelho locomotor beneficiar-

se do movimento realizado em mínima proteção através da adoção dos pés 

descalços e/ou do calçado minimalista para a prática da corrida. Apesar de a 
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literatura apresentar evidências que suportem esta hipótese, a prática da corrida em 

condições de reduzida proteção ainda carece de uma sustentação teórica mais 

consistente, havendo lacunas importantes acerca dessa temática que merecem ser 

estudadas. 

Uma dessas lacunas está relacionada ao efeito da experiência e do 

treinamento em condições de mínima sobre as características biomecânicas da 

corrida. Grande parte dos estudos realizados até o momento sobre a corrida com 

mínima proteção utilizou amostras restritas e compostas por populações já 

adaptadas ao calçado, carecendo-se de estudos com populações adaptadas ao 

movimento descalço e/ou que permitissem analisar cronicamente a adaptação 

humana a esta condição mecânica. 

A fim de expandir os conhecimento acerca do tema e trazer evidências que 

possam preencher esta lacuna, o presente estudo foi subdividido em 3 experimentos. 

O experimento 1 verificou se a experiência prévia em diferentes tipos de movimentos 

em condições de mínima proteção poderia afetar as características biomecânicas da 

corrida. Já os experimentos 2 e 3 procuraram atender a demanda de informações 

acerca da adaptação crônica ao movimento com mínima proteção, analisando o 

efeito do treinamento com os pés descalços (experimento 2) e com o uso do calçado 

minimalista (experimento 3) sobre as características da corrida.  

Com base nos resultados apresentados e diante dos objetivos do estudo, um 

primeiro aspecto a ser observado trata-se da influência do calçado na realização do 

movimento, condição que pode ser observada a partir da comparação entre o 

movimento realizado com e sem o calçado esportivo.  

A análise realizada no experimento 1 e no instante pré-intervenção dos 

experimentos 2 e 3 evidenciam, em consonância com a literatura disponível sobre o 

assunto (CAVANAGH; WILLIAMS; CLARKE, 1981; CLARKE; FREDERICK; 

COOPER, 1983; STOCKTON; DYSON, 1998; SERRÃO, 1999; DE WIT; DE 

CLERCQ; AERTS, 2000), que a corrida com os pés descalços afeta a realização do 

movimento e, sobretudo, a proteção do aparelho locomotor. 

A corrida com os pés descalços interfere em parâmetros da FRS relacionados 

à sobrecarga mecânica durante o movimento, podendo aumentar substancialmente o 
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choque mecânico recebido pelo aparelho locomotor. Isso significa que considerar o 

calçado esportivo como elemento de proteção extrínseca não é um equivoco. 

Por outro lado, a literatura mostra que o calçado, sozinho, não é a solução. 

Apesar de não ter sido medida nesse estudo, há evidências que mostram que o uso 

do calçado não foi suficiente para reduzir a incidência de lesões nos praticantes de 

corrida. Isso significa que o calçado esportivo pode assumir papel importante na 

absorção de choque mecânico e proteção do aparelho locomotor, no entanto, não é o 

único parâmetro que afeta as características da corrida, o que faz com que se 

direcione o viés para o efeito do treinamento em mínima proteção sobre as 

características da corrida e proteção do aparelho locomotor. 

Com base em estudos mais recentes, a adoção da locomoção com os pés 

descalços como estratégia protetora despontou. Estudos mostram que, encorajados 

pelos possíveis benefícios proporcionados ao aparelho locomotor, a comunidade de 

corredores que adere à prática da locomoção em condições de mínima proteção vem 

aumentando significativamente ao longo dos últimos anos (COLLIER, 2011; 

ROTHSCHILD, 2011), apontando a necessidade de se estudar esta condição 

mecânica. 

Buscando atender essa necessidade, os experimentos 2 e 3 apresentam 

alterações importantes em variáveis da FRS indicadoras de sobrecarga, trazendo 

importantes evidências acerca da possibilidade de o aparelho locomotor adaptar-se 

cronicamente às condições de mínima proteção e beneficiar o controle da sobrecarga 

mecânica, corroborando com a literatura recente (ROBBINS; HANNA, 1987; 

SQUADRONE; GALLOZZI, 2009; LIEBERMAN et al., 2010; PERL; DAOUD; 

LIEBERMAN, 2012; BONACCI et al., 2013). 

Analisando-se, primeiramente, a questão da experiência em diferentes 

modalidades e tarefas motoras em condições de mínima proteção sobre as 

características biomecânicas da corrida (experimento 1), não foram encontradas 

diferenças significativas para a ativação muscular e para as varáveis da FRS entre o 

grupo adaptado a condições de mínima proteção e o grupo não adaptado, exceto 

para a magnitude do primeiro pico (Fy1) da FRS, que foi maior no grupo adaptado. 

Considerando que o primeiro pico da FRS fornece informações relacionadas à 

sobrecarga durante a realização do movimento, e que não houve diferença 
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significativa entre as outras variáveis, observa-se um indicativo de sobrecarga 

externa aumentada no grupo dos indivíduos adaptados, diferentemente do esperado. 

Como a maioria dos voluntários adaptados apresentava experiência em 

diferentes modalidade e tarefas motoras com mínima proteção que não eram a 

corrida, tal resultado pode significar que apenas movimentar-se com os pés 

descalços e/ou calçados minimalista pode não ser suficiente para gerar adaptações 

nas características biomecânicas da corrida. Possivelmente, para que haja 

adaptações, é necessário que a experiência motora em mínima proteção ocorra de 

maneira específica, ou seja, através da corrida. 

Além disso, é preciso lembrar-se que este resultado reflete apenas os apoios 

que apresentaram o primeiro pico da FRS. Merece destaque o fato de que foi 

observada uma maior ocorrência de primeiro pico no grupo dos voluntários não 

adaptados, com diferença estatisticamente significativa na corrida com os pés 

descalços.  

Como se sabe, o primeiro pico da FRS representa o impacto recebido na 

realização do movimento, representando um momento de absorção de choque. Logo, 

a não ocorrência do primeiro pico na realização do apoio indica que o impacto foi 

reduzido substancialmente. Estudos apontam que a supressão do primeiro pico da 

FRS é uma das características encontradas em indivíduos adaptados ao movimento 

com os pés descalços. 

Portanto, apesar do maior valor de Fy encontrado para os grupos dos 

voluntários adaptados (GA), o fato de haver menos ocorrência de primeiro pico da 

FRS para eles mostra que essa maior sobrecarga no grupo dos adaptados é relativa. 

Nem todos os apoios apresentaram essa sobrecarga, ocorrendo apenas para um 

número limitado de apoios. Além disso, apresenta o indício de o aparelho locomotor 

ser capaz de melhorar o controle de sobrecarga através da vivência motora sob 

condições de mínima proteção. 

Não foram encontradas diferenças significativas na ativação muscular de 

acordo com a experiência prévia. Mais uma vez, o fato do grupo dos adaptados ser 

formado, em sua grande maioria, por lutadores, pode reforçar a hipótese de que a 

experiência prévia realizada de forma inespecífica promove uma adaptação limitada 
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à condição de mínima proteção, sendo necessária uma adaptação específica na 

tarefa a ser testada para que maiores alterações sejam observadas. 

Sem a alteração na ativação muscular, uma das possíveis explicações para as 

alterações no controle de choque pode estar relacionada à geometria de colocação 

de pé. De acordo com a literatura (DIVERT et al., 2005; LIEBERMAN et al., 2010; 

LARSON et al., 2011), a geometria de colocação de pé tem uma íntima ligação com 

a redução de choque mecânico. O contato inicial realizado com a parte anterior do pé 

favorece a supressão do primeiro pico da FRS, o que resulta na diminuição da 

sobrecarga mecânica. E estudos mostram que uma das adaptações à corrida com 

mínima proteção é a mudança da geometria de colocação de pé, sendo o apoio 

inicial realizado com o antepé, ao invés do calcâneo. (SQUADRONE; GALLOZZI, 

2009; LIEBERMAN et al., 2010; PERL; DAOUD; LIEBERMAN, 2012; BONACCI et 

al., 2013). Sendo assim, é possível que as alterações observadas para a FRS sejam 

fruto da mudança de geometria de colocação de pé proporcionada pelas 

experiências prévias. 

Apesar da comparação entre indivíduos adaptados e não adaptados permitir 

especulações sobre a adaptação às condições de mínima proteção, é preciso 

entender os mecanismos acerca das adaptações crônicas do aparelho locomotor a 

estas condições. Diante disso, esses experimentos visaram verificar o efeito de 4 

meses de intervenção em condições de mínima proteção sobre as características 

biomecânicas da corrida. 

Com base no crescimento da popularidade da corrida em mínima proteção e 

nos benefícios que ela pode proporcionar, o experimento 2 testou o efeito do 

treinamento específicos com os pés descalço sobre as características da corrida. 

Contudo, é preciso lembrar que nem todas as pessoas são capazes de adotar essa 

estratégia de treinamento, principalmente, devido ao medo de lesões. Pensando 

nisso, uma estratégia de treino possivelmente menos agressiva e mais fácil de ser 

aceita é a do treinamento através do calçado minimalista. Com grande crescimento 

no mercado, os calçados minimalistas surgem como opção para a transição do 

calçado habitual para a situação de mínima proteção, sendo muito vendido 

atualmente, porém, pouco testado cientificamente. 
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O experimento 2 mostrou que o treinamento com os pés descalços exerceu 

significativa influência sobre as características biomecânicas da corrida. Com 

alterações em importantes indicadores de sobrecarga, como Fy1, TDF1 e Imp50, o 

treinamento de 4 meses com os pés descalços promoveu significativa melhora no 

controle de choque mecânico durante a corrida, havendo redução da sobrecarga 

externa após o treinamento.  

Sobretudo, cabe destacar que tais benefícios após o treinamento foram 

observados tanto na corrida com os pés descalços como na corrida com o uso do 

calçado. A melhora do controle de choque em função do treinamento, tanto na 

corrida com calçado como descalço, evidencia que o aparelho locomotor é capaz, 

não só de adaptar-se cronicamente à corrida com os pés descalços, como de 

transferir o aperfeiçoamento dos mecanismos de gerenciamento de cargas para a 

corrida com calçado. 

A atividade muscular parece ser influenciada pelo treinamento com os pés 

descalços. Nesse aspecto, o principal achado do estudo foram alterações 

observadas na intensidade de ativação de músculos envolvidos na corrida. 

Possivelmente, essas alterações são uma resposta às mudanças ocorridas no 

choque mecânico, além de representar uma importante estratégia de economia de 

energia por parte do aparelho locomotor que pode significar substancial melhora no 

rendimento da corrida. Essa evidência é, ainda, reforçada pelas alterações 

observadas em parâmetros relacionados ao segundo pico da FRS, que fornece 

indícios acerca do rendimento na corrida. 

A diminuição na intensidade de ativação no músculo gastrocnemio (GL) em 

função do treinamento pode estar relacionada a uma melhora no ciclo de acúmulo e 

restituição de energia elástica e/ou à alteração na geometria de colocação do pé no 

solo como resposta ao treinamento. Já a diminuição na intensidade de ativação do 

músculo VL após o treinamento corrobora com a literatura e sugere um trabalho 

diminuído para absorver choque mecânico como adaptação ao treinamento com os 

pés descalços, considerando que este músculo apresenta um papel importante no 

controle da sobrecarga. 

Diante dessas evidências, o treinamento com os pés descalços surge, não 

como um estilo de vida a ser adotado, mas como uma importante estratégia de 
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treinamento que pode ser adotada a fim de reduzir a sobrecarga externa e melhorar 

a economia de energia, tanto na corrida com os pés descalços como com o uso do 

calçado esportivo. 

Contudo, parece haver alguns obstáculos para a adoção do treinamento da 

corrida com os pés descalços. Apesar de não ter sido controlado neste trabalho, 

estudos relatam a possibilidade da ocorrência de lesões específicas relacionadas às 

condições de mínima proteção (GIULIANI et al., 2011; SALZLER et al., 2012; 

CAUTHON; LANGER; CONIGLIONE, 2013; RIDGE et al., 2013). O risco de lesões 

relatado pela literatura é, inclusive, um dos principais fatores a desencorajar os 

praticantes de corrida a adotarem a corrida com os pés descalços (ROTHSCHILD, 

2011), conforme pode ser observado a partir da baixa retenção apresentada neste 

experimento 2. A retenção de apenas 30% dos voluntários no treinamento com os 

pés descalços ilustra a dificuldade em se adotar e manter este tipo de treinamento.  

 Dessa forma, experimento 3 foi executado com o intuito de apresentar uma 

estratégia de treinamento em condições de mínima proteção que permitisse 

solucionar essa limitação , proporcionando os benefícios do treinamento descalço, 

porém, com risco de lesões potencialmente diminuído,  deixando os corredores mais 

seguros para adotá-la. Surge, então, a importância de se estudar o calçado 

minimalista como elemento mediador da transição para a corrida com os pés 

descalços, estratégia que foi testada através da realização de 4 meses de adaptação 

às condições de mínima proteção. 

Os resultados obtidos evidenciaram que 4 meses de treinamento com o uso 

de calçado minimalista de transição, também foi efetivo em proporcionar adaptações 

no aparelho locomotor. As alterações em parâmetros relacionados ao primeiro pico 

da FRS (Fy1, �t Fy1 e TDF1) evidenciam como resultado final uma melhora no 

controle de sobrecarga em função da adaptação com o calçado minimalista de 

transição. 

É preciso destacar que as alterações proporcionadas pelo treinamento com o 

calçado minimalista de transição foram semelhantes às adaptações ocorridas no 

experimento 2, em função do treinamento com os pés descalços, a medida que 

ocorreram praticamente nas mesmas variáveis. Isso significa que, através do 

treinamento com o uso do calçado minimalista de transição, é possível simular uma 
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condição mecânica semelhante àquela proporcionada pelo treinamento descalço, o 

que permite usufruir dos benefícios proporcionados pela adoção da corrida descalço, 

porém, sem a necessidade de que haja a interação direta pé-solo. Esta possibilidade 

apresenta-se como uma solução bastante importante para encorajar os corredores a 

aderirem à corrida com mínima proteção, ao mesmo tempo em que permite diminuir 

o risco de lesões relacionadas a esse tipo de treinamento. 

Apesar de não apresentar-se como o melhor indicador de rendimento, o 

segundo pico da FRS sofreu alterações em variáveis importantes (Fy2, �t Fy2 e 

TDF2) em função da adaptação com o calçado minimalista de transição. Essas 

alterações parecem apontar para uma melhora do rendimento na corrida após a 

transição.  

 

7 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS DO PROCEDIMENTO 

EXPERIMENTAL 

 Em função do delineamento metodológico utilizado no estudo, os resultados 

obtidos, podem sofrer significativa influência de determinados aspectos inerentes ao 

procedimento experimental utilizado. Como limitações são comuns a todos os 

procedimentos experimentais, torna-se necessário descrevê-las e considerá-las 

cuidadosamente na discussão e interpretação dos resultados, de forma a entender a 

extensão de sua influência, bem como evitar interpretações imprecisas, garantindo, 

assim, o correto entendimento dos resultados. Dessa forma, encontram-se descritas 

a seguir as limitações metodológicas mais relevantes para a compreensão dos 

dados. 

 

7.1 Característica do tipo de procedimento experime ntal 

 Os protocolos de treinamento realizados no estudo foram controlados 

pela pesquisadora a partir de uma planilha de acompanhamento, sendo estabelecida 

uma relação de confiança com os voluntários. As planilhas de treinamento (no caso 

do experimento 2), os calçados e instruções sobre como utilizá-los (no caso do 

experimento 3) eram entregues pessoalmente nas sessões de aquisição de dados 
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e/ou enviadas eletronicamente aos voluntários. O monitoramento das intervenções 

foi realizado através de planilhas de acompanhamento de treino entregues pelos 

voluntários participantes, não sendo possível garantir com total exatidão as 

informações fornecidas pelos voluntários, bem como o cumprimento do treinamento. 

Um exemplo disso é que, apesar das sugestões quanto ao tipo de piso a ser 

adotado em cada planilha de treino, cinco voluntários cumpriram 90% do treinamento 

descalço em esteira rolante e 10% em outros pisos, como areia, grama e terra. Um 

único voluntário realizou todo o treino em piso fixo, sendo 70% realizado em grama e 

terra, e 30% em terreno com cascalho fino. A adoção de diferentes proporções de 

treino nos tipos de pisos sugeridos entre os voluntários do experimento pode ter 

afetado os resultados, apresentando-se como uma limitação do estudo. 

  

  

7.2 Análise mecânica dos calçados 

As diferenças entre os calçados utilizados no estudo para a intervenção 

(calçado minimalistas de transição) são claramente perceptíveis e atestadas pelo 

fabricante dos calçados. Contudo, não foram realizados ensaios e testes mecânicos 

que permitissem caracterizá-los com maior precisão e quantificar essas diferenças. A 

realização desses testes permitiria avaliar a composição e as propriedades dos 

calçados esportivos, permitindo compreender melhor as diferenças entre eles e como 

essas diferenças estruturais poderiam interferir na locomoção humana. 

 

7.3 Análises biomecânicas complementares 

 Neste estudo, a investigação das características biomecânicas da corrida sob 

condições de mínima proteção foi realizada a partir de parâmetros dinâmicos da FRS 

e de parâmetros relacionados ao comportamento da ação muscular durante o 

movimento, buscando entender melhor o controle de sobrecarga e a ativação 

muscular nestas condições. No entanto, existem outros parâmetros biomecânicos 

importantes a serem considerados na análise da locomoção, como a potência e 

energia nas articulações, e a geometria de colocação do pé no solo. 
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Nesse sentido, para uma melhor compreensão da interferência dos pés 

descalços sobre a locomoção humana torna-se necessário uma análise mais ampla, 

considerando variáveis cinemáticas e de forças internas. 

 

7.4 Amostra 

 Os voluntários participantes do estudo eram corredores amadores, 

representando uma amostra bastante experiente nos movimentos analisados nesta 

pesquisa. Com isso, deve-se ter cautela ao extrapolar os resultados obtidos neste 

estudo para outras populações com perfis diferentes de estado de treinamento. 

 Além disso, devido às características das intervenções e de sua duração, 

houve dificuldade em reter os voluntários até o fim da pesquisa. Sendo assim, o 

número reduzido de voluntários ao final dos experimentos 2 e 3 (abordagem 

longitudinal) também pode representar uma limitação metodológica do estudo. 

 

7.5 Efeito retroativo 

 Todas as coletas de dados realizadas neste estudo ocorreram em ambiente 

laboratorial. As restrições impostas pelo ambiente, pelos equipamentos utilizados e, 

principalmente, pelas condições de coleta podem ter causado alterações no padrão 

de movimento, criando-se uma situação diferente da encontrada na realidade. 

Infelizmente, o efeito retroativo é uma limitação metodológica quase inevitável 

para a maioria dos procedimentos experimentais, especialmente quando a obtenção 

dos dados ocorre em laboratório e envolve diferentes sistemas de aquisição 

simultaneamente, como é o caso. 

 A esteira rolante foi o equipamento que menor efeito retroativo impôs aos 

voluntários já que, apesar de proporcionar uma situação de locomoção diferente da 

encontrada no piso fixo, havia um período de familiarização com o equipamento e 

todos possuíam experiência de corrida em esteiras rolantes. 

 As principais dificuldades encontraram-se nas restrições de mobilidade 

proporcionadas pelos cabos do eletromiógrafo aos voluntários e a interferência da 

movimentação dos cabos sobre o sinal eletromiográfico obtido. Embora não 
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represente uma solução definitiva para os problemas, os voluntários tiveram a 

oportunidade de vivenciar as condições de coleta antes que elas fossem 

efetivamente realizadas como forma de reduzir a influência dessa importante fonte de 

erro. Além disso, os voluntários foram equipados com a máxima cautela e de forma a 

reduzir-se o máximo possível a restrição dos movimentos e a movimentação dos 

cabos durante as coletas. 

 

8 CONCLUSÕES 

 A partir dos dados obtidos foi possível atender ao objetivo deste estudo, que 

foi investigar as adaptações desencadeadas pela adoção do pé descalço e do 

calçado minimalista sobre a corrida, a partir de recortes transversais e longitudinais. 

Os resultados permitem concluir que a ausência do calçado esportivo, bem como o 

uso do calçado minimalista de transição, podem influenciar de maneira importante as 

características biomecânicas da corrida. 

Os resultados evidenciam que, se na ausência de experiências anteriores e/ou 

previamente a um período de adaptação às condições de mínima proteção, a 

sobrecarga mecânica imposta ao aparelho locomotor pode apresentar-se aumentada 

durante a corrida em mínima proteção, caracterizada pelo aumento da magnitude do 

primeiro pico da FRS. 

Em contrapartida, a experiência prévia em tarefas motoras com mínima 

proteção (tanto com os pés descalços como com o uso do calçado minimalista de 

transição), sobretudo de forma específica como foi realizado através do treinamento 

de com os pés descalços e com calçado minimalista de transição, otimizaram o 

controle de choque, diminuindo significativamente a magnitude do primeiro pico da 

FRS, a taxa de desenvolvimento dessa força e o impulso da fase passiva do 

movimento, o que representa diminuição na sobrecarga mecânica incidente no 

aparelho locomotor. Além disso, as alterações na atividade elétrica muscular dos 

músculos gastrocnêmio lateral (GL) e vasto lateral (VL), bem como as modificações 

observadas nas variáveis do segundo pico da FRS, apresentam-se como possíveis 

estratégias do próprio aparelho locomotor para economizar energia na realização do 

movimento, bem como uma resposta ao melhor controle de choque. 
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Diante desses resultados, é possível concluir que existem fortes evidências 

que suportam a capacidade do aparelho locomotor de adaptar-se cronicamente a 

diferentes condições mecânicas, inclusive à corrida com os pés descalços e com o 

uso dos calçados minimalistas. 

Considerando que as adaptações em função dos 4 meses de intervenção 

beneficiaram tanto a corrida com os pés descalços como a corrida com o uso do 

calçado esportivo, a corrida em condições de mínima proteção emerge como 

importante estratégia de treinamento para diminuir sobrecarga externa e otimizar o 

rendimento. 

Portanto, conclui-se que a corrida sob condições de mínima proteção interfere 

no controle das cargas externas e pode promover alterações na ativação muscular, 

influenciando positivamente o gerenciamento das cargas mecânicas de forma 

crônica. Essas adaptações resultam em um melhor controle da sobrecarga mecânica 

e na possibilidade de aumentar a economia de energia, tanto na corrida com o uso 

do calçado esportivo como com os pés descalços. 
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ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecid o 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
 

1, DADOS DO INDIVÍDUO 
Nome completo  

 
Sexo  Masculino 
  Feminino 

 
RG  
Data de nascimento  
Endereço completo  
CEP  
Fone  
e-mail  

 
 
2, RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome completo  
Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc,)  

 
Sexo  Masculino 
  Feminino 

 
RG  
Data de nascimento  
Endereço completo  
CEP  
Fone  
e-mail  

 
 
 
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 
1, Título do Projeto de Pesquisa 

“CARACTERIZAÇÃO BIOMECÂNICA DA LOCOMOÇÃO HUMANA COM OS PÉS DESCALÇOS” 
 
2, Pesquisador Responsável 

Prof, Dr, Julio Cerca Serrão 
 
3, Cargo/Função 

Docente 
 
4, Avaliação do risco da pesquisa: 

X RISCO MÍNIMO  RISCO BAIXO  RISCO MÉDIO  RISCO MAIOR 
 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

 
5, Duração da Pesquisa 

Aproximadamente 8 meses, 
 
 



93 
 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTAN TE LEGAL SOBRE A 
PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, CONSIGNANDO: 
 

 Este projeto busca avaliar as características da corrida com os pés descalços e verificar os efeitos de um 

programa de treinamento sem calçado esportivo sobre as características biomecânicas da locomoção humana, 

Para isso, verificará a influência da locomoção com os pés descalços sobre a sobrecarga mecânica incidente no 

aparelho locomotor, sobre a ativação muscular e sobre o padrão de movimento durante a realização da corrida, 

Sendo assim, cada sessão de coleta de dados analisará 2 condições experimentais: a corrida com uso do 

calçado esportivo e a corrida com os pés descalços, As avaliações serão feitas no nosso laboratório em 7 fases: 

pré-treino, após 1 mês, após 2 meses, após 3 meses, após 4 meses, após 5 meses e após 6 meses, A cada 

etapa, a sessão de coleta de dados consistirá de: 

 

1- Caminhada ou corrida na esteira, de 3 a 5 minutos, em velocidade auto-selecionada para familiarização, 

2- Corrida a 9 km/h (velocidades de coleta) na esteira durante 10 minutos para cada uma das condições 

experimentais, 

3- Aquisição dos dados de força de reação do solo, atividade elétrica muscular e cinemática do movimento, 

4- Repete-se o procedimento para a outra condição experimental, 

 

Antes da realização dos experimentos, os voluntários são avaliados e submetidos a um questionário 

informativo e anamnese ortopédica para verificação de suas condições físicas e de saúde, bem como de suas 

condições ortopédicas, Destacamos que os experimentos serão realizados de forma não invasiva, não existindo, 

portanto, risco à sua integridade física,  

 
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEI TO DA PESQUISA: 
 

 Os voluntários poderão ter acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas, Além disso, têm a liberdade de retirar 

seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à 

continuidade da assistência, 

Garantimos a confidencialidade, sigilo e privacidade dos dados obtidos de todos os voluntários, e 

disponibilidade de assistência no HU ou HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa, 

 
 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCO RRÊNCIAS CLÍNICAS E 

REAÇÕES ADVERSAS,  

Ana Paula da Silva Azevedo – Telefones para contato: 3091-3184 / 8114-7548 / 7738-9982 /  
 
VI, - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
 
 
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 
consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa, 
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São Paulo, _____/_____/_____ 
 
 
 

Assinatura do sujeito da pesquisa  Assinatura do pesquisador 
ou responsável legal  (carimbo ou nome legível) 
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ANEXO 2 - Planilha de acompanhamento do treinamento  (Experimentos 2 e 3)  
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ANEXO 3 - Protocolo de treinamento com os pés desca lços  
 

 

Protocolo de Treinamento com os Pés Descalços 

 

 

Público-alvo: Corredores recreacionais, 

Frequência de treinamento semanal: Três vezes, 

Duração do ciclo de treinamento: Quatro meses. 

 

1º mês:  caminhada em terrenos macios (grama, terra, areia); 

2º mês:  caminhada e corrida (5 a 10% do treino semanal do voluntário) em terrenos 

macios (grama, terra, areia); 

3º mês:  caminhada e corrida (10 a 15% do treino semanal do voluntário) em terrenos 

mistos; 

4º mês:  corrida (15 a 20% do treino semanal do voluntário) em terrenos mistos. 


