
Tolerância ao exercício físico e pace nas provas de resistência: uma 

abordagem psicobiológica 

Na última edição da corrida de São Silvestre, o etíope Leul Aleme 

percorreu os 15 km de prova em 44’53”. Ainda, recentemente uma grande 

empresa de material esportivo patrocinou a tentativa de 3 corredores 

percorrerem a distância da prova de Maratona abaixo de 2 horas. O queniano 

Eliud Kipchoge foi quem chegou mais perto de tamanho feito, completando a 

distância em 2h00’25”. Essas marcas representam, respectivamente, uma 

velocidade média de 20 e 21 km/h! Por que algumas pessoas conseguem 

sustentar velocidades tão altas por tanto tempo? Obviamente características 

fisiológicas como o consumo máximo de oxigênio, os limiares metabólicos, a 

economia de corrida e as capacidades neuromusculares são as responsáveis 

em explicar a resistência fenomenal destes atletas. Como? Tais características 

ditam o aparecimento da fadiga muscular, definida como uma redução na 

capacidade contrátil máxima do músculo esquelético. Portanto, quando a 

potência capaz de ser produzida pelo músculo esquelético é reduzida, em 

virtude do aparecimento da fadiga muscular, a valores inferiores da potência 

necessária para executar o dado exercício físico, torna-se impossível sustentar 

a tarefa (Figura 1).  

O modelo supracitado foi utilizado durante muito tempo para explicar a 

tolerância ao exercício físico e o pace durante provas de resistência. No 

entanto, o pressuposto desse modelo foi testado experimentalmente apenas 

em 2010 pelos pesquisadores Samuele Marcora e Walter Staiano. Para isso, 

10 homens treinados mediram a capacidade de seus membros inferiores 

gerarem potência máxima antes, durante e depois de um exercício de carga 

constante até a exaustão em cicloergômetro. Os resultados revelaram que a 

potência muscular máxima diminuía ao longo do exercício de carga constante. 

Demonstrando, portanto, a dinâmica de aparecimento da fadiga muscular ao 

longo da tarefa.  Porém, imediatamente após o exercício de carga constante 

(exaustão) a potência muscular máxima ainda era ~3 vezes maior que a 

necessária para executar o dado exercício (Figura 2). Então, o que fez os 

voluntários interromperem a tarefa? Os autores propõem que, baseados na 

teoria a intensidade motivacional da psicologia, interromper ou diminuir a 



intensidade de um exercício de resistência é uma tomada de decisão 

consciente, que vai depender do quão difícil o dado esforço está sendo 

percebido (percepção de esforço) e o quanto a pessoa deseja se esforçar para 

atender um determinado motivo (motivação). De fato, os autores encontraram 

uma correlação alta (r = -0,83) entre a percepção de esforço no oitavo minuto 

do exercício de carga constante e o seu tempo até exaustão. Esse resultado 

indica que sustentava mais o exercício quem percebia estar fazendo menos 

esforço em um mesmo tempo de exercício (8º minuto). Os autores chamaram 

esse modelo de psicobiológico. Acompanhe nas próximas postagens como 

esse modelo foi experimentalmente testado, suas implicações no alto 

rendimento esportivo e quais os determinantes neurofisiológicos da percepção 

de esforço. 
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Figura 1. Modelo tradicional mostrando como a redução da capacidade contrátil 

máxima do músculo (fadiga muscular) limitaria a execução de um exercício 

físico de resistência. Adaptado de Allen et al. (2008).  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Efeito da duração do exercício de carga constante sobre a potência muscular 
máxima e a potência requerida pelo próprio exercício de carga constante. Adaptado de 
Marcora e Staiano (2010). 



Tolerância ao exercício físico e pace nas provas de resistência: uma 

abordagem psicobiológica (Parte 2) 

Em postagem anterior apresentamos o modelo psicobiológico para 

explicar a tolerância ao exercício. Esse modelo foi proposto como alternativa, 

uma vez que o pressuposto do tradicional modelo da fadiga muscular não 

conseguiu ser confirmado experimentalmente. O modelo psicobiológico (Figura 

1), baseado na teoria a intensidade motivacional da psicologia (1), propõe que 

interromper ou diminuir a intensidade do exercício é uma tomada de decisão 

consciente, que vai depender do quão difícil o dado esforço está sendo 

percebido (percepção de esforço [PE]) e o quanto a pessoa deseja se esforçar 

para atender um determinado motivo (motivação). Cabe destacar que o 

pesquisador propositor do modelo psicobiológico, Samuele Marcora, não foi o 

primeiro a sugerir que a PE estaria envolvida na explicação da tolerância ao 

exercício. Anteriormente o sul-africano Timothy Noakes já havia proposto o 

modelo do governador central, baseado no ainda mais antigo modelo da 

teleoantecipação do alemão Hans-Volkhart Ulmer. Uma apresentação mais 

detalhada de ambos os modelos está fora do escopo do presente texto. Quem 

tiver interesse pode consultar os estudos 2 e 3 nas referências bibliográficas. 

Abordaremos aqui como o modelo psicobiológico foi experimentalmente 

testado e como o modelo também pode ser aplicado para explicar as variações 

de ritmo durante provas de endurance.  

Em estudo publicado em 2009 no importante periódico científico Journal 

of Applied Physiology, Marcora e colaboradores (4) testaram a validade do 

modelo psicobiológico submetendo em duas ocasiões distintas, 16 sujeitos a 

exercício de carga constante em cicloergômetro até a exaustão. Em uma das 

ocasiões os participantes do estudo realizaram esse exercício de resistência 

após executarem uma tarefa cognitiva prolongada (90 minutos), que induziu 

neles fadiga mental (FM). Na outra ocasião, a situação controle (CRT), o 

exercício foi realizado após os participantes assistirem um documentário 

emocionalmente neutro de mesma duração da tarefa cognitiva. Os resultados 

mostraram um menor tempo até a exaustão, portanto menor tolerância, no 

exercício de resistência na situação FM. Interessantemente, nenhuma das 

variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas associadas à fadiga muscular foi 



diferente entre as situações. No entanto, a PE foi maior ao longo do tempo na 

situação FM (Figura 2), sem ser diferente entre as condições no momento da 

exaustão. Importante destacar também o fato dos voluntários não terem 

apresentado níveis diferentes de motivação entre as situações. Juntos esses 

resultados sustentam os pressupostos do modelo psicobiológico, pois para um 

mesmo nível de motivação, uma taxa maior de aumento da PE explicou a 

menor tolerância ao exercício na situação FM. 

O modelo psicobiológico também pode ser aplicado para explicar as 

variações de ritmo das provas de resistência. No entanto, em exercícios onde o 

final é conhecido, além da (I) PE e (II) motivação, outros fatores são levados 

em consideração para tomada de decisão sobre o ritmo que será adotado ao 

longo da prova (Figura 3). São eles: (III) conhecimento da distância que será 

percorrida, (IV) conhecimento da distância que já foi percorrida durante a prova 

e (V) experiência prévia de PE com exercício de intensidade variável (5). O 

fator II pode ser facilmente influenciado, como por exemplo, pela presença de 

um adversário ou pela importância da prova em questão. Os fatores III, IV e V 

explicam o fenômeno do sprint final e porque atletas adotam diferentes ritmos 

iniciais nas provas. Já o fator I, a PE, é determinante chave do modelo para 

explicar a autorregulação do ritmo pelos atletas (6). Mudanças experimentais 

na PE fazem com que o atleta conscientemente mude seu ritmo para 

compensar o efeito da manipulação experimental sobre a PE. Por exemplo, 

MacMahon e colaboradores (7) no estudo publicado no periódico científico 

Journal of Sports and Exercise Psycology em 2014, submeteram 20 voluntários 

a dois testes de 3.000 metros realizados, um após a indução de FM e outro 

após a visualização de um documentário. Os resultados mostraram que na 

situação onde os voluntários estavam em FM houve piora no tempo para 

completar os 3.000 metros e uma mudança na distribuição do ritmo ao longo da 

prova (Figura 4). Ainda, não foi observada diferença entre as situações no 

comportamento da PE ao longo tarefa. Portanto, como proposto pelo modelo 

psicobiológico, os voluntários tiveram que diminuir seus ritmos de corrida na 

situação em que estavam em FM para não experimentarem uma exaustão 

prematura, isto é, para não atingirem o máximo de esforço que estavam 

dispostos a exercer antes de completarem a prova.  



Sendo a PE uma variável tão importante dentro do modelo 

psicobiológico (e em outros) para determinar a tolerância ao exercício e 

participar na regulação do ritmo em provas de resistência, quais seriam os 

mecanismos neurofisiológicos responsáveis pela sua formação? 
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Tolerância ao exercício físico e pace nas provas de resistência: uma 

abordagem psicobiológica (Parte 3) 

 

No texto anterior foi demonstrado que existem fortes evidências que 

modelo psicobiológico parece ser mais completo quando comparado ao 

tradicional modelo de fadiga muscular, para explicar o porquê interrompemos 

ou reduzimos a intensidade um exercício de resistência (veja aqui e aqui). No 

entanto, cabe destacar que o modelo psicobiológico não se sobrepõe ao da 

fadiga muscular, muito pelo contrário, o complementa. A ligação entre ambos 

os modelos é a percepção de esforço (PE). Para entender melhor isso é 

preciso compreender quais os mecanismos neurofisiológicos que determinam a 

PE (1, 2). Existem basicamente duas teorias para explicar como formamos 

nossa PE. Uma delas, a teoria do feedback aferente (Figura 1), sustenta que 

informações aferentes provenientes de receptores periféricos localizados nos 

músculos esqueléticos, coração e pulmões mandariam informações a áreas 

sensoriais do cérebro sobre o nível de estresse (mecânico e químico) desses 

tecidos. A outra, a teoria das descargas corolárias (Figura 2), propõe que 

informações da área motora suplementar e região pré-motora que saem para o 

córtex motor primário e geram o movimento, seriam irradiadas para áreas 

sensórias do cérebro. Posto isso, fica fácil entender a relação entre fadiga 

muscular e PE.  

O que acontece é que quando realizamos exercício intenso os sistemas 

cardiovascular e respiratório aumentam suas atividades atendendo a demanda 

aumentada de oxigênio pelos músculos esqueléticos em atividade. Associado a 

isso ocorre acúmulo metabólitos nos músculos esqueléticos que por sua vez 

interferem no processo de acoplamento excitação-contração, levando ao 

desenvolvimento da fadiga muscular (redução na capacidade contrátil máxima 

do músculo esquelético). Então, de acordo com a teoria do feedback aferente, 

informações provenientes dos receptores periféricos localizados nesses 

órgãos, sinalizariam para a formação da PE no córtex sensorial (1,2). Em 

contrapartida, a associação entre a fadiga muscular e a PE se daria de outra 

forma de acordo com a teoria das descargas corolárias. O acúmulo de 

metabólitos no músculo esquelético, além de diretamente interferir no processo 



de acoplamento excitação-contração, ativaria receptores sensíveis a alterações 

químicas e mecânicas que exacerbariam ainda mais a fadiga muscular, pois a 

ativação deles diminui a excitabilidade da medula espinal e do córtex motor, 

reduzindo o recrutamento muscular (3). Então, com desenvolvimento da fadiga 

a medida que o exercício de alta intensidade progride, passa ser necessário 

que a área motora suplementar e região pré-motora gerem mais comando ao 

córtex motor mantendo a potência muscular necessária para continuar a tarefa. 

Essa maior atividade da área motora suplementar e região pré-motora seria 

irradiada para o córtex sensorial fazendo, por sua vez, a PE aumentar. 

Portanto, quanto maior a fadiga muscular mais área motora suplementar e 

região pré-motora precisam trabalhar para ativar o córtex motor, e 

consequentemente, maior será a PE. 

 Apesar de ser uma variável muito medida na prática, a informação da 

PE é muitas vezes menosprezada pelo desconhecimento do embasamento 

neurofisiológico que ela carrega. Esse desconhecimento leva também a uma 

negligência na sua obtenção. Dado que conseguimos distinguir bem 

percepções de diversas naturezas (4) e os mecanismos neurológicos das 

mesmas são diferentes (5), temos que ser bastante rigorosos quando 

queremos medir especificamente a PE, o que será abordado no próximo post. 
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