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RESUMO

ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE CORRIDA E SUAS RELAÇÕES COM
VARIÁVEIS DE DESEMPENHO DE ATLETAS
Autor: MARCELO DA SILVA PACHECO
Orientadora: Profª. Dra. MARIA AUGUSTA PEDUTI DAL’ MOLIN KISS
O objetivo do estudo foi examinar a influência de variáveis fisiológicas, perceptuais e
mecânicas nas diferentes estratégias de corrida e no desempenho de atletas. Doze
corredores especialistas em 5.000m realizaram: 1) um teste escalonado máximo para
identificação do consumo máximo de oxigênio (VO2máx), velocidade de corrida
associada ao VO2máx (vVO2máx), pico de velocidade em esteira (PVE) e velocidade de
corrida associada ao limiar anaeróbio (vLAn); 2) uma prova de corrida de 5.000m
avaliada a cada trecho (n = 5) de 1.000m em pista de atletismo para registro da
frequência cardíaca (FC), percepção subjetiva de esforço (PSE) e velocidade de
corrida. Os sujeitos foram divididos em dois grupos: saída lenta (SL) e saída rápida
(SR) de acordo com a estratégia adotada, que por sua vez foi baseada na relação da
velocidade de corrida no trecho inicial (Vel∆20%) com a velocidade média do teste de
5.000m. Os dados foram comparados entre os grupos de estratégia e posteriormente
entre os trechos da prova esportiva para cada variável analisada. A velocidade de
corrida no trecho inicial (SL = 16,9km.h-1 e SR = 19,1km.h-1) e no trecho final
(SL = 19,1km.h-1 e SR = 16,7km.h-1) foi significantemente diferente (p < 0,05), o
mesmo não ocorreu com a PSE. Já a FC nos três últimos trechos (SL = 185; 188 e
195 bpm e SR = 191; 193 e 200 bpm) apresentou diferença significante (p < 0,05)
entre os grupos avaliados. Adicionalmente, foram encontradas associações entre PVE
e Vel∆20% (rs = 0,57; p < 0,05), vVO2máx e Vel∆20% (rs = 0,55; p < 0,05), e entre vLAn e
Vel∆20% (rs = 0,54; p < 0,05). Quando os parâmetros de desempenho (FC, PSE e
velocidade de corrida) foram comparados dentro de cada grupo, apresentaram
diferença significante (p < 0,05) entre todos os trechos analisados do teste. Dessa
forma, concluímos haver influência da estratégia adotada no início da prova sobre a
regulação da velocidade e sobre o desempenho na corrida de 5.000m, sobretudo,
quando relacionada a parâmetros fisiológicos, perceptuais e mecânicos.

Palavras-chave: Estratégia de Corrida. Lactato. Frequência Cardíaca. Percepção
Subjetiva de Esforço. Prova de Desempenho.
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ABSTRACT
RELATIONSHIP OF THE PACING STRATEGY WITH
PERFORMANCE VARIABLES
Author: MARCELO DA SILVA PACHECO
Advisor: MARIA AUGUSTA PEDUTI DAL’ MOLIN KISS, Ph.D.
The objective of this study was to examine the influence of physiological, perceptual
and mechanical parameters in different pacing strategies and performance of athletes.
Twelve runners performed: 1) a test scaled maximal to identify the maximum oxygen
uptake (VO2max), running velocity associated with VO2max (vVO2max), peak treadmill
velocity (PTV) and running velocity associated with the anaerobic threshold (vAnT);
2) a time trial evaluated in each 1,000m in the track to record heart rate (HR), rating of
perceived exertion (RPE) and running speed. The subjects were divided into two
groups: slow start (SS) and fast start (FS) in accordance with the strategy used, which
in turn was based on the ratio of the velocity of the initial split (VelΔ20%) with the speed
average of the time trial. Data were compared between groups of the pacing strategy
for each variable analyzed. The velocity at the initial split (SS = 16.9 km.h-1 and
FS = 19.1 km.h-1) and in the final split (SS = 19.1 km.h-1 and FS = 16.7 km.h-1) was
different significantly (p < 0.05), but the same did not occur with the RPE. The HR in
the last three splits (SS = 185, 188 and 195 beats.min-1 and FS = 191, 193 and 200
beats.min-1) showed significant difference (p < 0.05) between groups. In addition,
associations were found between PTV and VelΔ20% (rs = 0.57, p < 0.05), vVO2max and
VelΔ20% (rs = 0.55, p < 0.05) and between vAnT and VelΔ20% (rs = 0.54, p < 0.05). When
the performance parameters (HR, RPE and running speed) were compared within each
group, there were significant differences (p < 0.05) among all splits analyzed. Thus, we
conclude there is influence of the strategy adopted at the start of the time trial and the
speed regulation on the performance in the 5,000m running, especially when related to
physiological, perceptual and mechanical parameters.

Keywords: Pacing Strategy. Lactate. Heart Rate. Rating of Perceived Exertion.
Time Trial.

