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INTRODUÇÃO: O automobilismo é um esporte com alta exigência física dos pilotos. O estresse 

térmico e psicológico, a força G e demanda muscular para a condução do carro de corrida, são 

alguns dos principais desafios à aptidão física. No entanto, são poucos estudos disponíveis 

sobre os efeitos agudos das corridas de automóveis sobre a lactacidemia e glicemia dos 

pilotos. OBJETIVO: Verificar as alterações na lactacidemia e glicemia de pilotos da categoria 

Old Stock Race. MÉTODO: Foram registrados, trinta minutos antes da largada e quinze minutos 

após a chegada da prova, as concentrações de lactato plasmático e glicemia. Os dados foram 

obtidos durante a 4a Etapa da Old Stock Race realizada em no autódromo José Carlos Pace 

(Interlagos/São Paulo). A prova foi realizada às 21h (temperatura 17oC) com duração de 30 

minutos, sendo percorridos aproximadamente 60 km com à velocidade média de 130 km/h. 

Foram acompanhados quatro pilotos do sexo masculino. O automóvel utilizado pelos pilotos 

na prova foi o modelo Opala Old Stock Race, com potência de 300 cv.  Os dados foram 

analisados descritivamente e comparados através do Delta Percentual. RESULTADOS: Os 

resultados obtidos no estudo são apresentados nas tabelas 1 e 2. Verificou-se que a 

concentração de lactato após a prova aumentou 55% e a glicemia reduziu 22,6%. CONCLUSÃO: 

Pode-se observar aumento da lactacidemia indicando que houve exigência muscular anaeróbia 

durante a corrida, com valores semelhantes ao encontrados em estudos com pilotos de 

categorias norte-americanas. Por outro lado, a glicemia mostrou-se compatível ao esperado 

para a respectiva condição. No entanto, destaca-se a importância de monitoramento dessas 

variáveis com um número maior de pilotos e de diferentes categorias para o estabelecimento 

de estratégias apropriadas de treinamento específico.   

 
Tabela 1: Idade e características antropométricas dos pilotos 

VARIÁVEIS 

Idade (anos) Massa Corporal (kg) Estatura (cm) 

39,4 + 5 76 + 6,7 171+ 5 

 
Tabela 2: Média e desvio-padrão das concentrações de lactato e glicemia  

MOMENTO 
CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICAS 

LACTATO (mmol) GLICEMIA (mg/dl) 

Antes Corrida 1,6o + 0,73 146 +22,5 
Após Corrida 2,65 + 1,30 113 + 9,84 
 

Trabalho apresentado no 41º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, São Paulo/SP 04 
a 06 de outubro de 2018. 



                                                         
 


