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CORRELAÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E IDADE DE ATLETAS DE CORRIDA 
DE AVENTURA COM O DESEMPENHO DE SUAS EQUIPES. Tatiane Gorski, Márcio de Avila 
Palermo, Fernanda Dapper Coelho, Marcelo Coertjens, Luiz Fernando Martins Kruel (orient.) 

(UFRGS). 
O número de praticantes de Corrida de Aventura (CA) vem crescendo nos últimos anos, e algumas equipes têm se 
destacado com regularidade, demonstrando possuir as características fisiológicas, técnicas e psicológicas necessárias 
para as competições. Como não há um consenso sobre quais fatores determinam o desempenho desse esporte, o 
objetivo deste estudo foi correlacionar os valores médios de consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e de consumo 
de oxigênio no segundo limiar ventilatório (VO2_2ºLV) de cada equipe, bem como, os valores individuais de 
navegadores e de mulheres com o desempenho de suas equipes. Constituíram a amostra as 6 melhores equipes 
classificadas em um circuito de CA, categoria quarteto misto (3 homens e 1 mulher), totalizando 22 atletas (17 
homens e 5 mulheres) de nível regional e nacional, que realizaram um teste progressivo até intensidade máxima em 
esteira para determinar o VO2máx e o VO2_2ºLV. Analisou-se os dados com estatística descritiva, teste de 
homogeneidade (Levene) e de normalidade (Shapiro-Wilk) (p>0, 05). Utilizou-se ANOVA One-way para comparar 
as médias das equipes e coeficiente de Pearson e de Spearman para a correlação com o desempenho, com p<0, 05. 
Não foram encontradas diferenças significativas entre as médias de VO2máx e de VO2_2ºLV das equipes e suas 
correlações com o desempenho foram baixas tanto para os valores médios das equipes como para os valores 
individuais de navegadores e mulheres. Por outro lado, foram encontrados bons coeficientes entre idade e 
desempenho nos navegadores (r=-0, 77) e nas mulheres (r=-0, 90). Esses resultados enaltecem a multifatoriedade 
envolvida nas competições de CA, uma vez que os parâmetros fisiológicos analisados não apresentaram boa 
correlação com o desempenho das equipes. Apesar dos resultados demostrarem que um adequado condicionamento 
físico seja pré requisito ao esporte, aspectos relacionados à idade dos navegadores e da integrante feminina 
favoreceram os melhores desempenhos. 
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