
 

1 

 

                                                                                                                                                                                         
FETESP 

FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE DE FADIGA MUSCULAR NO TAEKWONDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edvaldo Pereira da Silva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Carlos 

Dezembro / 2018 

 

 

 

 



 

2 

 

                                                                                                                                                                                         
FETESP 

FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE DE FADIGA MUSCULAR NO TAEKWONDO 
 

 
 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado como exigência parcial 

para o exame de faixa preta 5º Dan da 

FETESP (Federação de Taekwondo do 

Estado de São Paulo. 

Mestre Edvaldo Pereira da Silva 

 

 

 

 

 

São Carlos 
Dezembro 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

  NOTA 
      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

DEDICO... 

...Aos meus pais e minha irmã por me 

acompanhar, incentivar e acreditar em meus 

objetivos em toda essa jornada. 

 

 

Edvaldo Pereira da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi calcular o índice de fadiga (IF) de 08 praticantes de 

taekwondo da equipe de SÃO CARLOS,onde os atletas realizaram chutes, que são mais 

requisitadas na competição de Taekwondo , com o objetivo de analisar a performance dos atletas 

para ter um parâmetro de treinamento com uma analise do (MLACSS) máxima fase estável de 

lactato sanguíneo , ou seja maior intensidade de carga constante ,onde existe equilíbrio entre a 

taxa de liberação e remoção de lactato sanguíneo. 
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1. HISTÓRICO DO TAEKWONDO 

Hoje é natural a pratica de lutas orientais. Os ocidentais aderiram totalmente as 

chamadas artes marciais, o Kung-fu da China, o Karatê do Japão e o Taekwondo da 

Coréia. Nos tempos primitivos os homens tinham que desenvolver técnicas de luta para 

obterem alimentação e se defenderem contra inimigos, e até de animais selvagens. 

O Taekwondo cuja tradução significa o caminho dos pés e das mãos surgiu na 

Coréia há cerca de 2000 anos. 

Em 670 D.C a Coréia era dividida em três reinos Koguryo, Back Je e Silla, que 

era o menor deles e constantemente invadida pelos outros dois vizinhos, com isso 

durante o reinado de Chin Heung, os jovens aristocratas e militares formaram uma tropa 

de elite chamada Hwarang-do. Essa tropa treinava com lanças, espadas e arco e flecha 

e também uma disciplina mental e física com lutas onde utilizavam os pés e as mãos. 

Este grupo treinava de maneira muito intensa na tarefa de defender sua terra, e 

tinha um código de honra (o espírito do Hwaran-do), que era constituído de 5 itens: 

1. Obediência ao rei; 

2. Respeito aos pais; 

3. Lealdade para com os amigos; 

4. Nunca recuar ante ao inimigo; 

5. Só matar quando não houver outra alternativa 

Este grupo era comandado pelo general Kim Yu Shim. E oficialmente o 

Taekwondo nasceu naquele ano com o nome Tae Kyon (chute pulando), na cidade de 

Surubul. 

O Taekwondo teve sua pratica proibida durante os 36 anos de ocupação 

japonesa, com o Japão derrotado na segunda grande guerra mundial, os coreanos 

voltaram a treinar o Taekwondo com força total, (pois nunca deixaram de treinar 

clandestinamente) e 10 anos depois, em 1955, conseguiram a união de diversas 

escolas e estilos sendo adotado o nome de Taekwondo. (LEE, KIM, MERGULHAO, 

1988). 
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Em 1965 foi fundada a Korea Taekwondo Association, e em 28 de maio de 1973 

na Coréia do Sul a World Taekwondo Federation.Em 1970, Grão Mestre Sang Min Cho 

trouxe o Taekwondo para o Brasil estabelecendo-se nem São Paulo 

(MONTEIRO,2011). 

 

2. A COMPETIÇÃO DO TAEKWONDO 
 

2.1. Definição 
 

 O Taekwondo integrante das artes marciais coreanas, é considerado um esporte 

de confrontos eminentemente amadoristas, e com as técnicas desenvolvidas, as lutas 

consistem num confronto de habilidades entre dois oponentes, no qual os golpes são 

desenvolvidos com os pés e as mãos, ou seja, chutes de varias formas, sendo, com o 

peito do pé, parte externa do pé, giros com o calcanhar, coberturas e também os braços 

são usados para defender o lutador de golpes aplicados contra ele, e a parte frontal do 

punho é usada para socar (YONG,1976).  

A competição de Taekwondo é realizada de maneira muito dinâmica, de forma 

que os lutadores devem estar muito bem preparados física e mentalmente para que 

consigam atacar e contra atacar com velocidade e eficiência, de forma que o lutador 

deve estar com o tempo de reação bem otimizado para que obtenha um bom resultado 

na luta(LEE, KIM, MERGULHÃO,1988). 

Cabe ás Entidades Regionais Federação, e Confederação Brasileira de 

Taekwondo controlarem os campeonatos, competições e eventos no geral. Isso 

demonstra a importância dessas instituições para os praticantes de Taekwondo, pois 

necessita de organização e regras quando se trata de uma modalidade tão importante 

para o desenvolvimento do individuo (MONTEIRO, 2011). 

 

2.2.Regras de competição 
 

2.2.1.Os pontos são marcados quando ocorre: 
 

• Chute no tronco; 

• Chute no rosto; 

• Soco no tronco. 
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2.2.2. São obrigatórios o uso de tais protetores: 
 

• Cabeça; 

• Antebraço; 

• Tórax; 

• Genital; 

• Canela. 

 

2.2.3. Duração oficial nas lutas finais:  
 

• 2 rounds de 2 minutos com 1 minuto de descanso (infantil e juvenil); 

• 3 rounds de 2 minutos com 1 minuto de descanso (adultos: masculino e feminino) 

 

2.2.4. Tamanho da área oficial de combate: 
 

• 8m X 8m: área de combate; 

• 12m X 12: área de competição; 

• Região entre 8 á 12m: área de segurança. 

• Área de segurança: 1m  

   

2.2.5. O quadro de árbitros é composto de: 
 

• Árbitro geral;  

• Árbitro central; 

• Árbitros laterais (MONTEIRO, 2011). 

 

3. DEFESA PESSOAL 

O Taekwondo quando bem treinado e aperfeiçoado, é um ótimo método de 

defesa pessoal, onde os golpes de pés e mãos são eficientes, contra algum ataque 

inimigo. 

Na rua, no dia a dia estamos sujeitos a ataques de malfeitores, ladrões entre 

outros. Com a pratica da defesa pessoal, o Taekwondo pode se defender com maior 

naturalidade, porém tem que deixar claro que um principiante de Taekwondo deve 
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tomar cuidado, pois não basta apenas conhecer as possíveis defesas, pois o ataque é 

inesperado, e as defesas fluem em tempo de reação. Pois na memória motora do 

praticante de Taekwondo, devem estar automatizados suas técnicas, de contra ataque 

e defesa pessoal. 

As técnicas podem ser aprimoradas e desenvolvidas para atuar contra bastão, 

ataque de faca e até arma de fogo (PARK. GERRARD, 2000). 

As técnicas de defesa pessoal são aplicadas de acordo com cada 

situação.Podendo assim o Taekwondista socar, ponta pear, quebrar ou deslocar as 

articulações do adversário, ou ainda atacar os pontos vitais.No entanto o Taekwondo 

como método de defesa pessoal deve-se ter cuidado para não ferir o adversário. 

(YONG, 1976). 

 

3.1 Diferenças entre Taekwondo Defesa e Taekwondo Esporte 

As técnicas de Taekwondo são as mesmas, quer esteja sendo usado como 

esporte ou defesa pessoal, entretanto, os métodos de treinamento e as situações em 

que essas técnicas são usadas diferentes. Para defesa pessoal o praticante deve 

dominar técnicas de golpes com os pés e com as mãos, é usá-los com confiança. Mas 

para o esporte de rendimento Taekwondo, o aprimoramento da técnica e a perfeição 

dos golpes são essenciais. 

Numa situação de briga de rua o adversário se comporta de maneira violenta, 

por isso o praticante de arte marcial não deve aplicar os movimentos apenas com o 

intuito de pontuar e sim terá que se defender, pois o adversário fará o possível para 

machucá-lo (YONG, 1976). 

Quando o atleta se predispõe a participar de competições de Taekwondo, o 

mesmo, deve se adaptar as regras da competição, no qual a disciplina e a filosofia 

devem estar em primeiro lugar. Sendo assim o praticante de Taekwondo esporte 

precisa treinar constantemente e com afinco, como qualquer outro esporte competitivo. 

A luta contra o oponente dentro das regras transforma-se num jogo, com regulamento 

e regras. O lutador deve melhorar cada vez mais seu grau de habilidades e 

conhecimentos de luta, para conquistar vitórias com sucesso (PARK, GERRARD, 

2000). 
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A Educação tem por finalidade precípua auxiliar o homem a edificar sua própria 

personalidade e integrar-se de maneira ativa e criadora no mundo em que vive. Deve 

ser iniciada com o nascimento e prolongar-se durante toda sua existência, estimulando 

e desenvolvendo o físico e a mente através de alternâncias, mais ou menos intensas, 

de acordo com as diferentes fases do seu desenvolvimento, maturidade e inclusive 

velhice (LEE, KIM, MERGULHAO, 1988).  

 

4. MÚSCULO ESQUELÉTICO 

A parte ativa do aparelho locomotor é representada pelos músculos, pois os 

mesmos permitem que o esqueleto se mova e mantenha com estabilidade, em repouso 

ou em movimento. 

Os músculos se dividem em voluntários e involuntários devido à geração de 

estímulos neurais e se contraem de maneira voluntária, correspondendo aos músculos 

esqueléticos. Como podemos ver para o movimento do músculo esquelético envolve 

estímulos neurais e fisiológicos fazendo com que o corpo de em resposta final, o 

movimento motor desejado (FATTINI, 2000). 

Como o autor dissertou, nas aplicações dos chutes de Taekwondo necessita-se 

de estímulos para chegar à resposta motora. 

 

4.1. Tipos de fibras musculares 

“O músculo esquelético não é apenas um grupo homogêneo de fibras com 

propriedades metabólicas e funcionais semelhantes.” 

As fibras recebem terminologia e critérios para classificar os músculos. Foram 

identificados dois tipos distintos de fibras por suas características contrateis e 

metabólicas. Como técnica para especificar, baseia-se na sensibilidade diferencial a 

um pH alterado da enzima miosina ATPase (McARDLE, KATCH, 1998). 

 

4.2. Fibras de contração lenta (Tipo I) 

      As fibras do Tipo I (também denominadas lentas oxidativas ou fibras de 

contração lenta) contêm muitas enzimas oxidativas (grande volume mitocondrial) e 
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são envolvidas por mais capilares do que qualquer outro tipo de fibra.Além disso, 

elas tem maiores concentrações de mioglobina do que as fibras rápidas.A alta 

concentração de mioglobina, o grande numero de capilares e a alta atividade 

enzimática mitocondrial fornecem as fibras Tipo I uma grande capacidade de 

metabolismo aeróbio e alta resistência à fadiga.Em termo de propriedades 

contrateis, as fibras do tipo I possuem uma Vmáx mais lenta em comparação com 

as fibras rápidas. Além disso parecem que produzem menor tensão especifica em 

comparação com as fibras rápida.Finalmente, as fibras tipo I são mais eficientes do 

que as fibras rápidas.(POWERS,2009).                                          

 

4.3. Fibras de contração rápida (Tipo II) 

Existem dois tipos de fibras rápidas nos humanos: (1)Tipo IIx e (2) Tipo IIa.As 

fibras Tipo IIx (algumas vezes chamada de fibras de contração rápida ou fibras rápidas 

glicoliticas) possuem um número relativamente pequeno de mitocôndrias, uma 

capacidade limitada de metabolismo aerobio  e são menos resistentes à fadiga do que 

as fibras lentas.Entretanto essas fibras são ricas em enzimas glicoliticas que fornecem 

à elas uma grande capacidade anaeróbia. 

A tensão especifica das fibras tipo IIx é similar as das fibras tipo IIa, mas é maior 

do que a das fibras tipo I.Além disso, a atividade da miosina ATPase  nas fibras tipo IIx 

é maior do que em outros tipos de fibras, resultando na maior Vmáx de todos os tipos 

de fibras. 

As fibras tipo IIx são menos eficientes do que todos os outros tipos.Essa baixa 

eficiência deve à alta atividade da ATPase, que acarreta um maior gasto energético por 

unidade de trabalho realizado. 

Um segundo tipo de fibra rápida é a fibra tipo IIa (também denominada fibras 

intermediarias ou fibras rápidas glicolitica oxidativa). Essas fibras possuem 

características bioquímicas e de fadiga que se contraem entre as das tipo IIx e tipo I.Por 

essa razão, conceitualmente, as fibras tipo IIa podem ser vistas como uma mistura das 

características das fibras tipo I e tipo IIx .No entanto, observe que as fibras tipo IIa são 

extremamente adaptáveis. Isto é com o treinamento de endurance, elas podem 

aumentar sua capacidade oxidativa a níveis iguais aos das fibras tipo I.  
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CARACTERISTICAS TIPO I – OXIDATIVA 

DE CONTRAÇÃO 

LENTA 

TIPO IIA – GLICOLITICA 

OXIDATIVA DE 

CONTRAÇÃO RÁPIDA 

TIPO IIB – GLICOLITICA DE 

CONTRAÇÃO RÁPIDA 

Velocidade de 

contração 

Lenta Rápida  Rápida 

Grau de 

fatigabilidade 

Lento  Intermediário Rápido 

Diâmetro Pequeno Intermediário  Grande 

Concentração de 

ATPase 

Baixa Alta Alta 

Concentração de 

mitocôndrias 

Alta  Alta Baixa 

Concentração 

enzimática 

glicolitica 

Baixa  Intermediaria Alta  

CARACTERISTICAS TIPO I – OXIDATIVA 

DE CONTRAÇÃO 

LENTA 

TIPO IIA – GLICOLITICA 

OXIDATIVA DE 

CONTRAÇÃO RÁPIDA 

TIPO IIB – GLICOLITICA DE 

CONTRAÇÃO RÁPIDA 

Velocidade de 

contração 

Lenta Rápida  Rápida 

Grau de 

fatigabilidade 

Lento  Intermediário Rápido 

Diâmetro Pequeno Intermediário  Grande 

Concentração de 

ATPase 

Baixa Alta Alta 
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 (POWERS, 2009). 

4.4. ATPase 

 

 A reação histoquímica para ATPase miosÍnica é um método elegante e 

largamente empregado para diferenciar entre fibras do tipo I e II em biopsias 

musculares. A ATPase é uma enzima que cliva ATP para liberar energia para contração 

muscular. Faz parte da própria molécula da miosina, um dos filamentos contráteis 

juntamente com actina, que formam as miofibrilas.  A ATPase constitui a cabeça móvel 

do filamento de miosina (ATPae miosínica) (GUERRA, 2005). 

 

4.5. Força Muscular 

 

 Segundo BARBANT, 1996, a força é de característica neuro-muscular muito 

importante para os esportes de alto rendimento, a través de métodos e invenções de 

novos aparelhos, o nível de força, eleva-se cada vez mais. Um exemplo claro são os 

exercícios resistidos, realizados em salas de musculação. 

 

4.5.1. Definição de força 

 

 Levando em conata o segundo principio da Dinâmica, força é igual ao produto 

da massa pela aceleração F= m.a. 

 Portanto, pela formula nota-se que a força pode ser modificada através da 

alteração de uma das variáveis, a massa ou aceleração. 

 A capacidade de exercer tensão contra uma resistência denominaremos força. 

Concentração de 

mitocôndrias 

Alta  Alta Baixa 

Concentração 

enzimática 

glicolitica 

Baixa  Intermediaria Alta  
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 Outro autor, POWERS, HOWLEY (2009) apresenta uma conceituação mais 

clara e objetiva “É uma característica humana, com a qual move-se uma massa (seu 

próprio corpo ou um implemento esportivo), sua habilidade em dominar ou reagir a uma 

resistência pela ação muscular”. 

 Sob o termo força geral entende-se força de todos os grupos musculares 

independente de um esporte. Quando entende-se força especifica significa força em 

grupos musculares envolvidos para desenvolver um determinado movimento em uma 

modalidade esportiva (WEINECK 1999). 

 

 

 

 

4.5.2. Divisões de Força 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A força pode ser basicamente dividida em dinâmica e estática 

 

Dinâmica: Encurtamento das fibras musculares, provocando aproximação ou 

afastamento dos segmentos. Este tipo de trabalho e chamado Isotônico (ISSO = igual, 

TONO= tônus). 

Força 

Estática Dinâmica 

 

Força 

Máxima 

 

Força 

Rápida 

Potência 

 

Resistência 

de  

Força 
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Estática: Não tem encurtamento das fibras musculares, portanto não há 

movimentação. 

 

Isométrico: (ISO= igual, METRIA= MEDIDA). 

 

4.5.3 Força Máxima 

 

 De acordo com POWERS, HOWLEY (2000), a maior força muscular possível 

que um atleta pode desenvolver, é independente de seu peso corporal. É conveniente 

acrescentar a essa definição, independente do tempo que se emprega para realizar 

esse trabalho. Esse rendimento se mede pela quantidade de quilos que uma pessoa é 

capaz de deslocar. 

 

4.5.4. Força Rápida (Potência)   

 

 Também conhecida como potência. É toda forma de força que se torna atuante 

no menor tempo possível (WEINECK, 1999). 

 Nota-se, então, que nesse tipo de força entra em jogo o fator tempo, que deve 

ser o menor possível, então se faz presente à velocidade, P=F.V (potencia= F. 

Velocidade) 

 

5. FADIGA MUSCULAR  

 

 A fadiga muscular possui etiologia multifatorial e sua origem e extensão 

depende da especificidade do exercício, do tipo de fibra, e do nível de aptidão 

física.(FITTS, 1994) 

 Segundo EDWARDS e DAWIS a fadiga é a incapacidade do músculo de 

manter uma determinada potencia, ou uma deficiência de sustentar o nível de 

desempenho durante o exercício, ou seja no exercício de curta duração e alta 

intensidade onde se repete um gesto motor com o máximo de velocidade e técnica, a 

fadiga anaeróbia é visível, pois o individuo não consegue manter o exercício pelo 



 

20 

 

desequilíbrio ácido base. Já no exercício aeróbio de longa duração, a via é oxidativa, 

mas a fadiga também pode ser anaeróbia. 

   Segundo POWERS, as causas da fadiga são variáveis e comumente 

especificas para o tipo de atividade física, os mecanismos têm inicio no cérebro, onde 

diversos fatores podem influenciar a vontade vencer.O autor sita que existe pouca 

concordância sobre as causas exatas da fadiga. 

 Algumas razões para isso incluem: (1) o tipo de fibra e o estado de treinamento 

do indivíduo,(2) se o músculo foi estimulado voluntariamente ou por eletricidade, (3) o 

uso de preparação musculares de anfíbios e mamíferos, com uma parte isolada do 

corpo, e (4) a intensidade e a duração do exercício, e se a atividade era contínua ou 

intermitente. (POWERS, 2009). 

 

 

 

 

 

6. TREINAMENTO PLIOMÉTRICO 

 

 Quando um atleta participa de um desporto em que as características dos 

movimentos são poderosas e explosivas (potencia), o treinamento com saltos 

explosivos ou pliometria, no qual são utilizados característica de estiramento e recuo 

no músculo esquelético. Nesse tipo de exercício, como na situação do desporto, a 

sobrecarga aplicada ao músculo faz com que o mesmo se distenda rapidamente, o 

músculo fase excêntrica, imediato antes da fase concêntrica ou encurtamento da 

contração. 

 Segundo WEINECK, 1999 a pró-inervação parece representar um 

componente do programa de movimentação determinado, desencadeando pelos 

centros supra-espinhais, onde a sensibilidade do fuso muscular e a mudança da 

musculatura aumentam a sua firmeza e tenacidade. Favorecendo também através 

dessa pré-inervação uma inervação básica, aplicando um desenvolvimento mais rápido 

da força sob a ativação dos reflexos. 

 

6.1. Vantagens do treinamento de força pliometrico 
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 Concede uma melhora na coordenação intramuscular e um rápido ganho de 

força à alta intensidade, mas isso sem o aumento da massa muscular e do peso. Este 

é um significativo importante em todas as modalidades esportivas, nas quais as forças 

explosivas têm um papel importante. 

 Esse treinamento representa um considerável aumento de força em atletas 

treinados em força rápida. 

 Com isso percebe-se que nesse método, ciclo de alongamento e de 

encurtamento, é crucial para os desempenhos de diversas modalidade, e conclui-se 

que esse treinamento pode-se adequar a qualquer nível ou idade, através do aumento 

gradual dos estímulos, pliometria pequena, media ou grande (WEINECK, 1999). 

 

6.2. Treinamento de flexibilidade no esporte 

 

 Segundo ELLIOT, MESTER (2000) no passado, os atletas nas muitas artes 

marciais não eram suficientemente flexíveis. Contudo nos últimos dez anos, houve 

alterações nas estratégias de treinamento. Há atualmente um entendimento do 

conceito do armazenamento de energia elástica e a compreensão de que lesões 

severas podem ocorrer neste esportes, se o individuo não tiver um bom nível de 

flexibilidade. 

 

6.3. Regiões especificas do corpo a serem alongadas no Taekwondo 

 

 Os participantes de esportes de chute devem ter muita flexibilidade nos 

flexores e extensores das pernas e quadril, e os exercícios devem ser realizados para 

alcançar estes níveis de flexibilidade (virilha, isquiotibiais, quadríceps, extensores e 

flexores de quadril e tornozelo). 

 Conclui-se então que a flexibilidade nos esportes de alto rendimento é 

essencial, pois com uma boa flexibilidade o atleta se posiciona melhor, tem uma melhor 

postura atingindo assim uma boa nota em modalidade onde avalia seu nível técnico e 

artístico, como por exemplo no Karate(kata), no Kung-fu (cati formas) e no Taekwondo 

(poonse). Outro ponto positivo na flexibilidade, seria que o atleta com sua amplitude 

aumentada, teria um potencial maior para produzir maior força e velocidade. 



 

22 

 

 Isso tem sido notado que algumas vezes um músculo alongado pode produzir 

maior força contrátil que um músculo não alongado. Essa teoria é sustentada 

atualmente por pesquisadores que demonstram que os exercícios de alongamento 

aumentam a elasticidade da unidade músculo-tendinea e conseqüentemente a 

utilização da energia elástica no ciclo de estiramento-encurtamento. Estes achados têm 

implicações muito importantes para os atletas, de competição em que a potência é 

solicitada.(ELLIOT, MESTER, 2000). 

 

7. METABOLISMO ENERGETICO 

 

7.1. ATP-CP 

 

 A velocidade máxima dos atletas depende do tipo e do nível de reserva 

energética da musculatura trabalhada. O estoque de TP nas células musculares é de 

aproximadamente 6 mmol/kg e é mobilizado, em contrações máximas, em 2 a 3 

segundos, e o estoque de fosfato creatina é de 21 mmol na musculatura e isso é 

revertido em 6 a 10 segundos durante a contração máxima. Essa energia imediata é 

utilizada nas provas de curta duração e alta intensidade no qual um individuo em media 

de 70 kg, aproximadamente 20 kg de músculo podem ser ativados. Esse ritmo de 

transferência de energia a partir dos fosfatos de alta energia (e até certo ponto, das 

reações anaeróbicas da glicólise) fica provavelmente entre quatro à oito vezes o ritmo 

máximo de transferências de energia a partir de reações metabólicas aeróbicas. 

 Na maioria dos desportos, a utilização de fosfatos de alta energia é utilizada, 

porém em algumas atividades essa transferência é quase que exclusiva. Com o 

treinamento essa capacidade se aprimora, ou seja, o treinamento deve enfatizar 

movimentos rápidos de produção de potência pela musculatura que será utilizada 

naquele movimento. 

 Quanto ao exercício continuo, ou uma recuperação pós atividade de 

intensidade máxima, deverá ser gerada energia adicional para reabastecimento de 

ATP. Com isso os nutrientes armazenados na forma de carboidratos, gorduras e 

proteínas dentro dos líquidos celulares e dos depósitos teciduais estão prontos para 

recarregar continuamente o reservatório disponível de fosfatos de alta energia. 
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 Esse armazenamento de ATP quando é quebrada forma ADP, oriundo do ATP 

consumido na glicólise, o ATP é transformado através da CP e sem etapas 

intermediarias em ATP. Essa resíntese acontece através da CP sempre quando a 

mobilização aeróbica de energia for insuficiente (WEINECK, 1999). 

 

 

8. SISTEMA GLICOLITICO  

 

 Segundo WEINECK, 1999, a fase lactacida compreende a glicólise. Quando 

estiver nesta fase de obtenção de energia, que acontece no sarcoplasma onde 

identifica como o processo de obtenção de energia sob condições anaeróbicas e com 

estímulos intensos através de exercícios. Quanto ao tempo máximo de fornecimento 

de energia através da glicólise, este é de aproximadamente 45 segundos. 

 Segundo POWERS, HOWLEY, uma corrida de 50 metros é oriunda do sistema 

ATP-CP, já a corrida de 400 metros, aproximadamente 55 segundos, provém de uma 

combinação do sistema ATP-CP, da glicólise e metabolismo aeróbico, com a glicólise 

produzindo a maior parte dos ATP. No geral, o sistema ATP-CP supre quase toda a 

ATP necessária para o trabalho com a duração de um a cinco segundos. Quanto aos 

exercícios que ultrapassem cinco ou seis segundos passa a ser utilizado a capacidade 

da produção de ATP da glicólise. Essa transição de um sistema para o outro não pé 

abrupta, mas sim um desvio gradual de uma para outra. 

 

9. SISTEMA OXIDATIVO 

 

 Entre os três sistemas energéticos, o sistema oxidativo é o mais completo. Este 

é um processo no qual o organismo separa substratos com o auxílio do oxigênio 

denominado respiração celular. 

 Esta produção oxidativa de ATP ocorre no interior das mitocôndrias, e durante 

uma atividade de longa duração o músculo tem necessidade de suprimento constante 

de energia. Ao contrário da produção anaeróbica da ATP, o sistema oxidativo é o 

principal método de produção de energia (metabolismo aeróbico) nos eventos de 

endurance (WILMORE & COSTILL,2001). 
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 Segundo ELLIOT; MESTER, 2000 o condicionamento aeróbico é muito 

importante para exercícios prolongados, pois os atletas podem estar mais propensos a 

cometer erros, devido a fadiga pela diminuição da coordenação dos movimentos. O 

condicionamento aeróbico depende do sistema de transporte de oxigênio, e do 

consumo do mesmo pelos tecidos em exercício. 

 

 

10. TREINAMENTO NA INFANCIA E NA JUVENTUDE 

 

 As crianças e jovens precisam estar sempre em movimento para que seu 

desenvolvimento psíquico e físico esteja em harmonia. A criança apresenta mais 

atividade física em comparação aos adultos, porém isso tem explicações, pois pode ser 

uma maior atividade do cérebro (núcleo pálido) e por outro seria porque as crianças 

têm menor sensibilidade ao cansaço do que os adultos. 

 Para um programa de treinamento mais apropriado deve-se adaptar uma serie 

de fatores: 

• Quando se iniciar um treinamento de desempenho deve-se realizar exames 

ortopédicos gerais, para detectar anomalias no aparelho motor, insuficiências 

cardiovasculares. Isso demonstra a importância e atenção para com o jovem de 

forma a estar realizado periodicamente este exames, para prevenção de 

possíveis lesões, em conseqüência do treinamento. 

• O treinamento da modalidade deve ser de opção própria dos jovens e não 

decidido pelos pais e treinadores. 

• Adequar o treinamento com a idade física e a mentalidade da criança. 

• Em relação aos estudos, o treinamento não pode interferir. 

• A criança e o jovem devem ter possibilidade de se interessar por outras 

modalidades esportivas (ELLIOT, MESTER, 2000, WEINECK 1999). 

 Quanto ao mencionado as crianças e os jovens deve ter uma atenção muito 

grande para o treinamento, visando o alcance do potencial de desenvolvimento, 

adaptando as faixas etárias e as cargas adequadas, prevendo um aumento 

continuo da mesma. Não deve comparar a criança ou o jovem a uma miniatura 

de um adulto, por isso não podem ser submetidos a treinamentos de adultos. O 

treinamento para crianças e jovens deve ser sistemático e a longo prazo,tendo 
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uma programação diferente do treinamento de adultos levando em consideração 

seu crescimento e desenvolvimento (VALENTE,2004). 

 “Uma das razões essenciais para a tese de que o treinamento infantil e juvenil 

não é um treinamento de adulto reduzido, consiste no fato de que as crianças e 

jovens ainda encontram-se em crescimento, submetidos a uma série de 

alterações físicas, psíquicas, sociais muito significativas”(WEINECK,1999). 

 

10.1. Características determinadas pelo crescimento 

 

  Devido ao rápido desenvolvimento cerebral e sua capacidade 

coordenativa corresponde do sistema nervoso, a criança apresenta uma boa 

formação para aptidões motoras esportivas e técnicas, bem para o 

desenvolvimento da capacidade. 

Isso demonstra que com condicionamento, obtém um desenvolvimento paralelo 

ao da coordenação. (WEINECK, 1999). 

 

 

 

 

 

 

10.2. Instrução das capacidades coordenativas na puberdade 

  

  Na puberdade devido a segunda fase de mudança de crescimento 

longitudinal anual (de 8 a 10 cm) das extremidades, ocorre um prejuízo na 

coordenação, principalmente em movimentos onde necessitam maior 

coordenação motora. Entre esses fatores como conseqüência para o 

treinamento da coordenação há prejuízo na execução de movimentos, e 

estagnação do desenvolvimento motor, e com isso é necessário fixar e 

automatizar movimentos e técnicas esportivas já dominadas (WEINECK,1999). 

  O treinamento planejado e iniciado quando crianças e adolescentes 

apresentam melhores resultados como, por exemplo, o controle corporal e 

comportamento psicossocial, além da melhora na coordenação física, 



 

26 

 

flexibilidade, equilíbrio, capacidade mental, desenvolvendo sua capacidade 

atlética, atenção disciplina e auto-estima (MONTEIRO,2002). 

 

10.3. Capacidades coordenativas na adolescência 

 

  Quando passa para esta fase de desenvolvimento, ocorre uma 

estabilização geral da execução dos movimentos. Isso acontece devido a 

melhora da coordenação e adaptação sendo assim um período muito adequado 

para a aprendizagem motora (WEINECK, 1999). 

 

           11. BASES METODOLÓGICAS 

 

• Devido às diferenças de faixa etária deve-se ter um aproveitamento 

intensivo da fase de desenvolvimento, mas sem muito rigor, adaptando ao 

perfil do atleta. 

• Aproveitar movimentos variados, aumentando a eficácia do processo de 

treinamento, trazendo assim um aumento do repertorio motor. 

• Deve haver a instrução das capacidades coordenativas, para não ocorrer 

prejuízos posteriores em treinamentos mais avançados. 

• Aspectos das capacidades coordenativas, complexibilidade, variabilidade 

e continuidade com pequenos jogos e atividades apropriadas a faixa etária 

(WEINECK, 1999) 

  

11.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O referido teste contou com 08 avaliados do sexo masculino faixa – etária 

oscilando entre 17 a 38 anos, estatura entre 1,58 a 1,96 cm, peso entre 55 a 96 kg da 

Equipe de competição da academia Sport Winner/São Carlos. 

O teste consistiu em realizar o chute bandal thagui (chute com o dorso do pé), sendo 

cobrado do avaliado uma técnica aprimorada (velocidade e força),e realizou chutes no 

saco de pancada na altura da crista ilíaca somente com a perna dominante, sem o 

apoio dos braços, sem nenhuma restrição à angulação dos joelhos e quadris durante 

60 segundos ininterruptamente, apenas se houvesse fadiga muscular intensa. 
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IF(Índice de Fadiga)= (Ti – Tf)

            Ti  

 

  Nesse teste foram usados apenas os chutes realizados nos 10 segundos inicias 

(0 – 10 segundos) e nos 10 segundos finais (50 – 60segundos) foram mensurados para 

o calculo do índice de fadiga, que foi calculado pela fórmula: 

 

 Os atletas foram instruídos a chutar o mais rápido possível os 60 segundos 

sem economizar energia em nenhuma parte do teste. E só nos segundos finais os 

atletas foram incentivados durante o teste. 

Utilizamos como ponta de referencia para a fotogrametria, a crista ilíaca da perna 

dominante de cada atleta que foram demarcados com uma tira de crepe.Neste estudo 

foi usado a fotogrametria para a mensuração dos chutes, e essa forma é fácil, pratica 

e portátil para ser utilizada no local da pesquisa para coleta dos dados, que foi no caso 

uma câmera e filmadora , que marca 30 quadros por minuto, e funcionam a bateria. 

 Além disso, como uma redução de custos e aumento da  qualidade do teste, e 

bem como fácil acesso a qualquer pessoa. 

Todo o teste foi filmado em formato “mov”, e analisado. 

 

Atleta 
Tempo 
inicial 

Tempo 
final 

Tempo 
total 

Primeiro 
tempo 
inicial 

Primeiro 
tempo 
final 

Segundo 
tempo 
inicial 

Segundo 
tempo 
final 

Chutes 
primeiro 
tempo 

Chutes 
segundo 
tempo 

Índice de 
fadiga 

Atleta 1 2,7 59,7 57 5,55 11,25 51,15 56,85 11 10 0,0909091 

Atleta 2 1,233 44,533 43,3 3,398 7,728 38,038 42,368 8 6 0,25 

Atleta 3 0,01 59,3 59,29 2,9745 8,9035 50,4065 56,3355 12 7 0,4166667 

Atleta 4 2,4 53,1 50,7 4,935 10,005 45,495 50,565 11 8 0,2727273 

Atleta 5 2,5 59,8 57,3 5,365 11,095 51,205 56,935 11 7 0,3636364 

Atleta 6 5 49,3 44,3 7,215 11,645 42,655 47,085 9 7 0,2222222 

Atleta 7 2,4 57,9 55,5 5,175 10,725 49,575 55,125 11 7 0,3636364 

Atleta 8 8,2 45,9 37,7 10,085 13,855 40,245 44,015 8 6 0,25 
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RESULTADOS 

Para melhor comparação entre os atletas, os dados coletados no teste foi plotados em 

gráficos que seguem abaixo (Figura 1 e 2) 

 

 

 

 

 

 

Número de Chutes 

 

         Figura 1 - Número de chutes de cada atleta nos 0 - 10s e 50 - 60s do teste de Índice de Fadiga de 60 segundos 
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Figura 2 - Índice de Fadiga de cada atleta, sendo que o Índice de Fadiga varia de 0 a 1.Quanto menor o índice melhor é o 

sujeito.Quando maior o índice mais cansado fica o sujeito. 

 

 

 

 

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO  

 
 Não encontramos dados na literatura nacional e internacional referente à 

demanda energética e metabólica da luta de Taekwondo, o que dificultou o 

entendimento dos dados. 

 Os resultados nos mostram que no decorrer do teste a concentração de lactato 

sangüíneo aumentou significantemente, demonstrando que o Taekwondo requer uma 

elevada ativação do metabolismo anaeróbico lático para a ressíntese de ATP. 

 Quanto a produção de anaerobiose foi levada em consideração três fatores: 

faixa etária do atleta, composição corporal e aptidão anaeróbia, ou seja, quanto mais 

jovem e de biótipo longilíneo  melhor desempenho no referido teste. 

 Esta caracterização metabólica do desporto é de suma importância no 

norteamento da prescrição do treinamento especifico (principio da especificidade), 

entendimento fisiológico do mesmo, além de poder servir de parâmetro para a 

periodização do treinamento e também guiar os protocolos de testes de avaliação de 

aptidão anaeróbia e aeróbia. 

 Destacamos assim a importância de uma melhor atenção na avaliação do 

atleta de alto rendimento, pois o mesmo deve estar o melhor preparado fisiologicamente 

para as competições, conseguindo assim desempenhar suas funções a mais próxima 

de sua plenitude privilegiando assim o esporte espetáculo. 
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Relatamos que, porém estudos mais aprofundados deveram ser realizados 

sobre Taekwondo e sua aplicação em qualquer ambiente. 
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