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RESUMO -- O propósito deste estudo foi descrever como c!)rre
dores de longa distância adaptam seu padrão de corrida a dI
ferentes velocida4es e tambêm como diferentes nL.veis de h'ã
bil idade influenciam esse padrão. Dezesseis atletas de cor
rida de longa distância foram filmados no plano sagitaf7
correndo sobre uma esteira rolante nas velocidades de 4,44m/s,
5,OOm/s e 5,55 m/s. Os fatores analisados foram comprimen
to e frequência de passo; tempo de suporte, de vôo e do pas
so; ângulos articulares do membro inferior, durante a fle::
xão e extensão máximas, no toque nasolo e na impulsão fi
nal; e os torques, durante a fase de balanço, devidos à ati
vidade muscular nas articulações do quadril, do joelho e
do tornozelo. Diferenças es t a tis ti camen te signifi ca t i vas ,
devidas ao aumento da velocidade (p < 0,05) foram encontra
das no comprimento do passo, temposde suportes e de vôo:
f lexão e extensão máximas do quadril, f lexão máxima do j oe
lho durante o balanço e no torque positivo máximo no quadril
e no tornozelo. Os melhores corredores apresentaram, a ní
vel de significância de 0,05, menor comprimento de passo,
maior frequência de passo, meno-r tempo de suporte e de pas
so na velocidade de 5,OOm/s;.maior flexãomãxima do quadril
em todas as velocidades,_ menores valores m$ximos do torque
negativo no quadril e no joelho e menor valor máximo do
torque positivo no joelho na velocidade de 4,44m/s.

INTRODUÇÃO

Do ponto de vista mecânico a velocidade de corrida i depen
dente da variação de frequência e compriment-o da pass~. Ambos
os parâmetros são ~nfluenciados por componentes temporais de pas
sada, amplitude dos movimentos articulares do membro inferior e
pelos torques exercidos nas articulações. Por outro lado, o grau
de habilidade em correr tambêm exerce um papel importante no pa
drão de passada desenvolvido pelos atletas em diferent-es veloci
dades. A fim de melhor compreender as compo~entes que influen
ciam a velocidade de corrida, o propósito deste estudo foi des
crever o modo como os corredores de longa distância adaptam õ
seu padrão de corrida às diversas velocidades e a influência do
grau de habilidade neste padrão.

METODOLOGIA

Um total de dezesseis atletas de longa distância, do sexo
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masculino, que estavam em treinamento para competições oficiais,
serviram de amostra. A idade da amostra variava de 20 a 35 anos,
-a altura-média foi de l,74cm (6 = ±7cm) e o peso médio de 65,12kg
(6 = ±6,47kg). Para a segunda parte deste estudo a amostra foi
dividida em dois grupos - grupo de elite e grupo médio, com dif~

renças significativas somente nos seus tempos na corrida de 5.000 m
e na 'sua capacidade máxima de absorção de oxigênio, calculada com
relação ã velocidade na corrida dos 5.000m' de acordo com Miyashita,
Miura, Kobayashi e Hoshikawa (1973). As medias para os grupos
de elite e médio foram, respectivamente, para a corrida de 5.000 m
14'46" (6 = ±18") e 16'46" (6 = ±1'01") e para o VOzmax 70,39
(6 = ±2,8l) e 54,53 (6 = ±7,52) ml/kg.min.

Cada indivíduo utilizou o seu proprio tênis de corrida e
tinha pequenas marcas contrastantes colocadas sobre as seguintes
marcas anat8micas: quinta articulação ~etatarsofalingica, face
externa da região do calcanhar, maleolo externo, epicôndilo late
ral do fêmur, grande trocinter e na região media do tronco (Winter-;
1979). Por meio de um pulso obtido em cada batida do pe no chão
res~ltante da saída de um aparelho interruptor de corrente ele
trica colocado na sola de cada tênis do indivíduo, foi possível
detectar o instante do toque no chão e de impulsão final.

Utilizou-se uma cimera de 8mm (Cannon, Autozoom, 1044, Eletronic)
com uma velocidade de 54 quadros por segundo para filmar os movi
mentos no plano sagital dos atletas correndo em uma esteira ro=
lante nas velocidades de 4,44; 5,00 e 5,55 m/s. As coordenadas
das marcas corporais e de fundo foram extraídas do filme utili
zando-se um digitalizador Bausch-Lomb que possuía uma interface
com o computador SDE-45. Antes de se iniciar o modelo de segmen
to de linhas, as coordenadas foram digitalizadas utilizando-se um
filtro passa baixa do tipo Butterworth de 4a. ordem com uma dis
torsão nula de fase com frequência de corte de 6 Hz (Pezzack,
Norman andWinter, 1977).

Os tempos de suporte, de vôo e de passada foram determina
dos multiplicando-se o tempo entre os quadros do filme pelo núme
ro de quadros necessários para a finalização desta fase; o com
primento.e frequência do passo foram calculados como proposto por
Elliot e Blanksby (1979); a convenção utilizada para os ingulos
foi a dada por Cavanagh e Grieve (1973) e para determinar os tor
ques musculares resultantes nas articulações do quadril, joelh;
e tornozelo, durante a fase de balanço utilizou-se o metodo des
crito por outros pesquisadores (Dillman, 1971; Winter, 1979). Pa
ra se obter as constantes antropometricas para- cada indivíduo f~
ram utilizados os coeficientes de Dempster (1955), baseados na
altura e peso do indivíduo. As velocidades e acelerações foram
calculadas utilizando-se o metodo da diferença finita.

Através do uso da análise de variincia, com o cálculo poste
rior do "Novo Teste de Amplitude Múltipla de Duncan" (Morehous;
e Stull, 1975), se localizou onde se encontram as diferenças en
tre as medias dos parimetros nas três condições. As diferenças en
tre os grupos com diferentes níveis de habilidade em cada velocT
dade foram analisadas utilizando-se o teste t de Student para gr~
posindependentes. Para ambos os testes estabeleceu-se o ní-=
vel de significincia de 0,05.
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RESULTADOS

Comprimento e frequência de passada

Tanto o comprimento como a frequência de passada aumentaram
com a velocidade de corrida mas só foi encontrada uma diferença
significativa para o comprimento de ~assada (Figura 1).

O grupo medio, com relação ao de elite, apresentou passadas
maiores com uma menor frequência em todas as três velocidades do
estudo, com uma diferença significativa somente na velocidade de
5,00 m/s (Tabela 1).

Tabela 1. Parâmetros de passada dos grupos
medio e de elite na velocidade de 5,00 m/s.

Gr.upo Comprime n t o Frequência Tempo de Tempo de Tempo de
da passada da passada Vôo suporte passode (metros) (p as s ./min) (s) (s) (s)

Elite 1,48* 203,36* 0,09 0,20* 0,29*
n = 7 (0,07) (9,62) (0,02) (0,01) (0,01)

Medios 1,58 189,30 0,09 0,22 0,32
n = 7 (0,07) (7,23) (0,01) (0,01) (0,01)

* As medias são significativamente diferentes a nível de 0,05. Os
valores entre ~arênteses representam o desvio padrão

Componentes Temporais da Passada

O tempo para urna passada não sofreu alteração significativa
com o aumento da velocidade, diminuindo de 0,31 s (6 = ±0,2) pa
ra 0,30 s (6 = ±0,02), com o tempo de vôo aumentando significatI
vamente de 0,08 s (6 = ±0,02) para 0,10 s (6 = ±0,02) e o tempo
de suporte diminuindo significativamente de 0,23 s (6 = ±0,02) pa
ra 0,20 s (6 = ±0,b2). -

O grupo medio apresentou, quando comparado com o grupo d~

elite na velocidade de 5,00 m/s um maior tempo de suporte e de
passada e nenhuma diferença significativa para o tempo de voo
(Tabela 1).

Amplitude dos Movimentos Articulares da Perna

A amplitude do movimento na articulação do quadril aumentou
muito com a velocidade de corrida. A flexao máxima passou de
35,69 (6 = ±7,00) para 40,89 (6 = ±5,7) e a extensão maiima de
-24,39 (6 = ±4,7) para -29,39 (6 = ±4,9). A flexão máxima na ar
ticulação do joelho durante a fase de balanço aumentou de 115,99
(6 = +9,9) para 124,39 (6 = ±9,9) e a flexão plantar e dorsifle
xãn máxima do joelho não se alteraram significativamente com ~

aumento da velocidade.

O grupo medio mostrou, nas três velocidades estudadas, ~om
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relação ao grupo de elite, uma flexão max~ma da articulação do
quadril em torno de 17% menor (Figura 2) e uma flexão plantar na
fase de impulsão, em media de 9 graus maior (Figura 3).

Tor ues Resultantes nas Articula ões da Perna durante a Fase de
a anço

Ocorreu um aumento significativo com a velocidade de corri
da nos valores maximos dos torques positivos nas articulações do
quadril e tornozelo durante o balanço, sendo essa alteração res
pectivamente de 17% e 20%.

O grupo medio apresentou, quando comparado com o grupo de
elite, na veloci2ade de 4,44 m/s um maior valor de torque negati
vo nas articulaçoes do quadril e joelho e um maior valor maximb
do torque positivo no joelho (Figura 4). Os valores para os tor
ques negativos maximos nas articulações de quadril e joelho fo
ram, respectivamente, -129,25 N.m (8= ±32.15) e -84,49 N.m (8=±2l,14)
para os corredores mediose -86,42 N.m (8= ±l9,39) e -57,01 N.m (8=±10,14)
para os corredores de elite. Os valores para o torque positivo
na articulação do joelho pa~a os grupos medio e de elite foram,
respectivamente, 56,77 N.m (8 = ±26,44) e 30,91 N.m (8 = ±5,49).

DISCUSSÃO

O aumento com a velocidade de corrida no comprimento e fre
quência do passo esta de acordo com varias outras pesquisa~
(Ballreich, 1976; Hoshikawa, Matsui & Miyashita, 1973; Luhtanen
& Komi, 1978; Nelson, Dillman, Lagasse & Bickett, 1972, Roy,
1981). O aumento na velocidade da corrida ate a maxima estudada
nesta p~squisa e dependente principalm~nte do comErime~t?do pa~
so que e resultante do aumento na flexao e extensao max~ma na
articulação do quadril.

O tempo de suporte diminui com o aumento da velocidade dos
segmentos da perna e no início da fase de balanço esses segmentos
são desacelerados pelo aumento no valor maximo do torque positi
vo na articula~ão do_quadril e tornozelo. Em seguida, para au
mentar a veloc~dade a frente da perna, ocorre um aumento na fIe
xão maxima na articula~ão do joelho durante o balanço, a fim d;
diminuir o momento de ~nercia da perna em torno da articulação
do quadril.

Os resultados encontrados neste estudo com relação às dife
renças entre os atletas de nível medio e de elite mostram que o~
corredores de elite apresentam urna maior frequência de passo com
um menor comprimento. Esses resultados estão de acordo com os
relatados por Cavanagh, Pollock e Landa (1977) e Nelson e Gregor
(1976). O menor comprimento de Easso e resultante de uma menor
flexão plantar na fase de impulsao apresentada pelo grupo de eli
te. A maior velocidade dos segmentos da perna adquirida pelo gru
po de elite gera uma maior flexão maxima na articulação do qua=
dril, sendo esta obtida com um menor torque aplicado nas articu
lações de quadril e joelho. Isto significa que o grupo de elite
provavelmente realizou uma otimizaçao do esforço muscular.

Não se pretende com esta abordagem comparativa entre os gru
pos de níveis de habilidade diferentes, afirmar definitivament;
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qu~ o padrão apresentade .. pe10 grupo de elit~ é mais efiCiente que
o apresentado pelo grupo médio, pois vários parâmetros, além dos
mecânicos -estudados, poderiam afetar o desempenho do atleta na
pista. N.o entanto~ o estudo permite· umaidentifieação inicial
das diferenças mecanicas apresentadas entre os dois grupos e,
póde servir de base para um trabalho mais abrangente.
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A KINEMATIC STUDY OF TRE STRIDE PATTERN OF LONG DISTANCE
RUNNERS WITR DISTINCT DEGREES OF SKILL ATDIFFERENT VELOCITIES

by

Sonia c. Corrêa

ABSTRACT -- The purpose of this study was to find how the long
distance runners adapt their pattern of running to different
velocities and aIs o how distinct degrees of skill influence this
pattern. Sixteen ath'letes of long distance running were filmed
in the sagital plane while running on a leveI treadmill at 4,44
m/s, 5,00 m/s and 5,55 m/s. The factors analysed were: stride
length and rate; time of support, of flight and the time of the
whole stride; joint angles of the lower limb during maximum
flexion and extension, at foot strike:and at the·toe's offpositions;
the torques were studied during swi~g phase at the hip, knee and
ankle joints. Statistically significant differences due to increase
in speed (p ~ 0,05) were found in stride length, support time,
flight time, maximum flexion and extension of the hip, maximum
flexion of the knee during the swing and peak positive torque at
the hip and ankle. The better runners presented at the 0.05 leveI
lower stride length, greater stride rate, lower time of support
and of stride at the speed of 5,00 m/s; greater maximum hip
flexion at alI speeds; lower peak values of negative torque at
the hip and knee; and lower peak value of positive torque at the
knee at the speed of 4,44 m/s.
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