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RESUMO 

  

O árbitro que muitas vezes foi figura secundária no futebol, atualmente, se tornou fundamental. 

Pois, sem o mesmo é impossível que aconteça uma partida de futebol (Internacional Football 

Association Board, 1999 apud Silva et all, 2002). O árbitro deve seguir as jogadas independentes da 

intensidade de movimentação dos jogadores. A preparação física é essencial para atuação deste 

desportista, então, é importante desenvolver programas de treinamentos específicos, tendo em vista 

a necessidade de se apresentar bem preparado para conduzir uma partida. Diante desta importância, 

encontramos a necessidade de investir em pesquisas envolvendo estes personagens, tendo em vista a 

escassez de trabalhos científicos que forneça dados para estuda-los. Este trabalho surge a partir de 

estudos pessoais envolvendo a preparação física em desportista, das oportunidades acadêmicas em 

estudar a área e do acesso à preparação física dos árbitros da Federação Goiana de Futebol. O 

objetivo do presente estudo foi avaliar a preparação física e o desempenho dos árbitros da 

Federação Goiana de Futebol. A pesquisa foi desenvolvida através de monitoramento via GPS e 

acompanhamento do treinamento dos árbitros.  

Palavras-chaves: Árbitro, Árbitro Assistente, Preparação Física. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A preparação física é um processo de treinamento no qual o desportista é submetido e 

tem por objetivo alcançar o ápice de sua forma física (DANTAS, 2003). Viana (1981) ensina 

que o treinamento das capacidades físicas na área do esporte tem o papel principal na 

melhoria significativa dos resultados esperados (VIANA, 1981). A preparação física é uma 

área de atuação multiprofissional, onde diversos profissionais da área do esporte podem 

colaborar para o conhecimento e o trabalho integral na parte física (ROSCHEL, TRICOLI E 

UGRINOWITSCH, 2001).  

 Para pensar a forma de organização do treinamento é necessário levar em consideração 

os princípios do treinamento cientifico que segundo Weineck (1999) estes princípios devem 

ser respeitados em todas as modalidades esportivas em vista do treinamento. 

 A periodização é uma ferramenta indispensável na elaboração do treinamento. Pois, a 

periodização possibilita a forma de pensar e programar as atividades que serão realizadas ao 

longo do tempo. Este tempo é dividido em micro, meso ou macro ciclo, estes fatores estarão 

relacionados com os objetivos e o tempo disponível para o treinamento.   

 Existe toda uma constituição histórica que edifica a atuação da arbitragem no futebol. 

Um dos parâmetros que deve levar em consideração para atuação dos árbitros (árbitros e 

árbitros assistentes) são as questões físicas. Com a evolução do futebol profissional o árbitro 

deve acompanhar o nível físico da partida que é imposto pelos jogadores (CERQUEIRA, 

MARINS E SILVA, 2011). 

 Diante de toda importância da parte física, surge então um profissional para auxiliar 

nos treinamentos da arbitragem. Este profissional é o preparador físico dos árbitros, que tem 

como função principal pensar e periodizar o treinamento dos árbitros e assistentes para 

potencializar a sua atuação frente às necessidades que lhes são impostas. 

 Com todo desgaste e responsabilidade dos árbitros, podemos concluir que a arbitragem 

não é uma profissão regulamentada, pois raros sãos os casos de árbitros que não possuem 

outro trabalho, o que impede a dedicação exclusiva aos treinos e aos estudos (GUSSEN E SÁ, 

2010).  

Este trabalho surge a partir de experiências que tive desde a infância com futebol. 

Então, ingressei no curso de Educação Física com interesse de estudar a área do esporte, mais 

especificamente o futebol. 
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Assim, a partir dos conhecimentos adquiridos na matéria de Oficina Experimental, já 

iniciei uma pesquisa envolvendo a pedagogização da preparação física da equipe de futebol 

sub-20 do Vila Nova Futebol Clube. 

No primeiro semestre de 2015 tive a oportunidade de estagiar no Itaberaí Esporte 

Clube como auxiliar de preparação física durante os jogos do campeonato goiano da segunda 

divisão. 

O objetivo geral do presente trabalho é: avaliar a preparação física e o desempenho 

dos árbitros da Federação Goiana de Futebol. Já os objetivos específicos são: Analisar o 

desempenho por GPS durante os jogos da Copa Goiás (2015); Taça Mané Garrincha (2015); 

Campeonato Goiano (2013) e Campeonato Brasileiro da Serie A (2015); Estabelecer 

comparação entre corrida de baixa, média e alta intensidade; Evidenciar as formas de 

avaliação física dos árbitros. 

A hipótese inicial é que os árbitros e assistentes que atuaram em partidas do 

profissional serão aqueles que vão ter a maior media de deslocamento e também as médias 

(%) mais elevadas de deslocamento. 
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2. PREPARAÇÃO FÍSICA DESPORTIVA – CONCEITOS 

BÁSICOS/INTRODUTÓRIOS 

 

“A preparação física constitui-se pelos métodos e processos de treino, utilizados de 

forma sequencial em obediência aos princípios da periodização e que visam a levar o atleta ao 

ápice de sua forma física específica” (DANTAS, 2003, p.41). Então, a preparação física, é um 

processo de treinamento periodizado e continuo alicerçado em princípios científicos do 

treinamento, que possibilite o progresso do desempenho físico do desportista em ação.  

O treinamento da preparação física de um atleta de acordo com Weineck (1999) é uma 

forma de aperfeiçoamento das capacidades físicas, preparando para alcançar seu melhor 

condicionamento físico visando à realização do seu esporte especifico.  

 A preparação física é uma ampla área de conhecimento e atuação dos professores de 

Educação Física. Tem como objetivo principal, a sistematização e periodização de 

treinamentos composto por exercícios físicos com auxilio de instrumentos tecnológicos. Não 

esquecendo de que este trabalho pode envolver uma equipe multiprofissional com 

desenvolvimento de diversos saberes, como por exemplo: preparador físico, fisiologista, 

biomecânica, entre outros profissionais (ROSCHEL, TRICOLI E UGRINOWITSCH, 2001, 

p.53). 

A busca insaciável por vitória, o desejo de quebrar recordes e romper paradigmas que 

diziam impossíveis no campo do esporte, levou o homem a buscar resposta na ciência. Quais 

seriam as formas especificas para elevar sua preparação física para de trazer os resultados 

esperados?  Resposta que a cada dia vem sendo descoberta com a evolução cientifica do 

desporto (FERNANDES, NASCIMENTO e SILVA, 2003).  

 Ao submeter o corpo a determinado treinamento a consequência orgânica é um grau 

de adaptação gerado por nosso organismo. Trata-se de uma ligação de fatores endógenos (ou 

seja, as situações internas do organismo) e exógenos (questões externas; Ex.: alimentação, 

condições climáticas, etc.). Assim, essas questões devem ser avaliadas conforme cada 

indivíduo (WEINECK, 2001). 

O desempenho físico é de fundamental importância para a prática esportiva. Com isso, 

surge a necessidade de realizar constantes avaliações nos indivíduos que estão sujeitos aos 

treinamentos. Estas avaliações surgem como feed-back daquilo que esta sendo trabalhando 

durante a temporada de competição, respaldando a eficácia do treinamento aplicado ou 
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analisando aquilo que deve ser repensado para progressão do treinamento (ROSCHEL, 

TRICOLI E UGRINOWITSCH, 2001 apud KISS & BÖHME, 2003). 

 

2.1. Tipos de preparação física 

 

Podemos encontrar a periodização do treinamento dividida em três períodos: período 

preparatório, período competitivo e o período transitório.  

A evolução do treinamento acontece conforme cada fase do desenvolvimento da forma 

física. No período preparatório é caracterizado pelo treinamento com objetivo de aquisição da 

forma física, com base no desenvolvimento das capacidades motoras gerais e especifica 

(MATVEEV, 1997).  

Ferreira (2001) afirma que o período preparatório tem como objetivo principal criar 

uma base geral e especifica para obtenção de uma excelente forma desportiva durante o 

período competitivo.  

Zakharov (1992) descreve que o período preparatório é a etapa responsável pelo 

desenvolvimento das capacidades funcionais do organismo do desportista e também, o inicio 

ao trabalho específico conforme as necessidades do individuo. Este período possibilita a 

avaliação do desempenho individual e sua estabilização. A qualidade e quantidade de cargas 

de treinamento esta ligada a individualidade de cada atleta (WEINCEK, 1999).  

Se tratando de árbitros de futebol e assistentes, é no período preparatório que eles 

realizam o que no meio esportivo conhecemos como a pré-temporada de treinamento. É nesta 

fase que acontece a preparação geral das capacidades físicas e o trabalho daquilo que é 

especifico de sua atuação, ou seja, o árbitro trabalha dentro de sua especificidade, e o mesmo 

acontece com os assistentes. Também, é nesse período que acontece um dos testes físico da 

Federação, pois a aprovação nesta avaliação é imprescindível para sua atuação durante os 

campeonatos. 

O período competitivo visa à manutenção da forma física. As principais tarefas desse 

período são: desenvolver o máximo a forma desportiva adequada a partir das bases criadas no 

preparatório (FERREIRA, 2001).  

É durante o período competitivo que o atleta busca manter os níveis de preparação 

atingida e sua estrutura tem como objetivo principal preparar o desportista para chegar ao 

ápice em suas competições de altos níveis (ZAKHAROV, 1992). 
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O período transitório, é a etapa que acontece a perda temporal e natural da forma física 

do individuo, nesta fase acontece o descanso ativo, com estímulos de menor intensidade no 

treinamento. Esta fase é de grande importância, pois reestabelece os esgotamentos físico e 

psicológico causada pelas cargas de treinamentos e competição (FERREIRA, 2001). 

O período transitório para Zakharov (1992) é o espaço da preparação voltado para a 

recuperação do potencial de adaptação do organismo do atleta e também serve como uma 

ponte de ligação entre os macrociclos de treinamento.  Desta forma, Weineck (1999) afirma 

que na fase de transição acontece a perda inevitável do estado de desempenho, então, 

acontece à diminuição da intensidade e do volume de treinamento. 

 

2.1.2. Capacidades Físicas 

 

 A preparação física inclui a formação de diversas capacidades físicas como: força, 

resistência, flexibilidade, velocidade e coordenação (ZHAKHAROV, 1992). 

 

2.2.1. Força 

 

 Weineck (1999) afirma que força é um conceito multifatorial, uma vez que o tipo de 

força, o trabalho muscular, as diferentes características da tensão muscular sofre influência de 

diversos fatores. A força pode ser considerada sob os aspectos de força geral e força 

específica. A força geral esta ligada a força que de todos os grupos musculares é capaz de 

produzir em dado momento de contração, já a força específica, é a força empregada à 

determinada prática esportiva, desenvolvida por determinado grupamento muscular, em 

determinado movimento do esporte. 

 Para Bulatova e Platonov (2003) a preparação da força tem o objetivo de desenvolver 

as distintas categorias de força, aumentar a massa muscular, reforçar os tecidos conectivos, 

conjuntivo e de apoio, e também melhorar a composição corporal do atleta. Outro aspecto que 

merece destaque é o aumento da capacidade do atleta de manifestar sua força no treinamento 

e na competição, assim, potencializando seu rendimento esportivo.  

 Os tipos de força são: força máxima, força rápida ou de velocidade e força de 

resistência. 
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 A força máxima no homem corresponde à capacidade máxima de força que ele pode 

gerar durante uma contração máxima, esta força é manifesta contra resistências externas. 

(BULATOVA E PLATONOV, 2003). 

 Da mesma forma, Weineck (1999) aprofunda a discussão afirmando que a força 

máxima representa o maior nível de força disponível, onde, sistema neuromuscular é capaz de 

mobilizar através de uma contração máxima voluntária. 

 A força rápida ou força de velocidade é a capacidade do sistema neuromuscular 

realizar níveis elevados de forças em menor tempo possível (BULATOVA E PLATONOV, 

2003). Para Weineck (1999) a compreensão de força rápida esta ligada a capacidade do 

sistema neuromuscular movimentar o corpo ou um membro do corpo (perna, braço, cabeça) 

ou algum objeto (bola, peso) com o máximo de velocidade possível. 

 Podemos definir a força de resistência como “a capacidade em manter índices de força 

relativamente alto durante o máximo de tempo possível” (BULATOVA E PLATONOV 2003, 

p.34). A força de resistência conforme Weineck (1999) é a capacidade muscular de resistir à 

fadiga em condições de prolongado desempenho de força. Então, “os métodos para 

desenvolvimento da resistência de força, distinguem-se pela lenta realização e pelo alto 

número de repetições” (WEINECK, 2000, p. 188). 

 Convém considerar que nas práticas esportivas, os diferentes tipos de forças citados 

acima não se manifestam de forma separada, mas sim de maneira interativa, conforme a 

especificidade de cada modalidade (BULATOVA E PLATONOV, 2003). 

  

2.2.2 Resistência 

 

A resistência é a capacidade do corpo em realizar o exercício de maneira que supere a 

fadiga que o mesmo produz. O grau de desenvolvimento desta capacidade sofre influência 

direta dos sistemas de produção de energia (anaeróbio alático, anaeróbio lático e aeróbio) do 

organismo do atleta e conforme a especificidade de cada modalidade desportiva 

(BULATOVA E PLATONOV, 2003). 

 Zakharov (1992) descreve a resistência como uma capacidade física que desperta 

grande atenção entre os professores desportivos. É caracterizada pela potencialidade do atleta 

realizar durante um tempo prolongado o trabalho muscular mantendo sua constância no 

movimento. Os tipos de resistência estão pautados nas características dos fatores 
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bioenergéticos. Desta forma os tipos de resistência são caracterizados por: resistência 

anaeróbia alática, resistência anaeróbia lática e resistência aeróbia.  

 Weineck (2000) entende a resistência como resultante de duplos fatores. O conceito de 

resistência é entendido como a capacidade psíquica e física (psicofísica) de tolerar a fadiga 

em sobrecargas de longa duração e a capacidade de se recuperar após as sobrecargas.  

 

2.2.3 Flexibilidade 

 

A flexibilidade é explicada por Dantas (2003) como a capacidade física responsável 

pela execução de um movimento em amplitude angular máxima, realizado por uma 

articulação ou por conjunto articulares, dentro dos limites morfológicos sem que provoque 

lesão no indivíduo.   

 Flexibilidade pode ser entendida como as características morfofuncionais do aparelho 

locomotor que tem relação direta na amplitude de movimento do atleta. O termo flexibilidade 

é adequado para compreensão da mobilidade articular do corpo (BULATOVA E 

PLATONOV, 2003). 

 A capacidade física do organismo humano que possibilita a execução de movimentos 

em máximas amplitudes é caracterizada por Zakharov (1992) como flexibilidade. A 

manifestação da flexibilidade em uma articulação é denominada como mobilidade, 

entendendo ser a capacidade de deslocamento dos ossos da mesma articulação em relação a 

outro.  

 Ao analisar a flexibilidade de uma articulação devemos nos atentar para alguns 

fatores. Estes fatores são: 1) Mobilidade: que é o grau de liberdade de movimento da 

articulação. 2) Elasticidade: capacidade de acontecer os estiramentos elástico de componentes 

musculares. 3) Plasticidade: deformação temporária que acontece em músculos e articulações 

para possibilitar o movimento. 4) Maleabilidade: alterações das tensões parciais da pelo fruto 

das acomodações necessárias nos segmentos considerados (DANTAS, 2003). 

 A flexibilidade é um componente elementar para uma boa execução dos movimentos, 

com o aumento da flexibilidade os exercícios podem ser realizados em maiores amplitudes de 

movimento, maior força, mais facilmente e modo mais dinâmico (WEINECK, 1999). Assim, 

um elevado nível de flexibilidade potencializa a amplitude de movimento do aluno.  
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2.2.4 Velocidade 

 

 A capacidade de velocidade do atleta é um conjunto de propriedades funcionais que 

permitem a realização de ações motoras no menor tempo possível. A avaliação dos níveis de 

velocidade depende de diversas particularidades, como: os diferentes tipos de fibras 

musculares (Tipo I e Tipo II), a elasticidade, o nível de coordenação inter e intramuscular, de 

alongamento, entre outros (BULATOVA E PLATONOV, 2003). 

 “As capacidades de velocidade se manifestam na possibilidade do atleta executar as 

ações motoras, no menor tempo possível, em determinado percurso” (ZAKHAROV, 1992, p. 

141). A velocidade é um fator de desempenho físico que sofre influência de diversos 

condicionantes. Idade, sexo, antropometria, constituição, são fatores que podem influenciar 

num déficit ou acréscimo de velocidade (WEINECK, 1999). 

 Durante as partidas de futebol, os árbitros e assistentes utilizam muito desta 

capacidade física (velocidade), principalmente durante os Sprints, que realizam corridas 

rápidas e de curto espaço para estar próximo do lance de jogo. 

  

2.2.5 Coordenação 

 

As capacidades coordenativas são de fundamental importância no que diz respeito ao 

controle dos movimentos. Estas capacidades tornam os atletas aptos para realização de ações 

motoras em situação previsíveis ou imprevisíveis e para o rápido aprendizado e domínio dos 

esportes (Frey, 1977 apud Weineck, 1999). A coordenação como capacidade física é 

caracterizada como a aptidão de dominar os movimentos de acordo com as condições de 

soluções de tarefas motoras (ZAKHAROV, 1992). 

 Um fator importante na determinação do nível de coordenação é o efeito da 

coordenação intra e intermuscular. A capacidade de ativar a quantidade adequada de unidades 

motoras, de obter uma boa interação dos músculos sinergistas e antagonistas, são 

características que elevam o nível de coordenação do indivíduo (BULATOVA E 

PLATONOV, 2003). 

 As capacidades coordenativas podem ser diferenciadas entre gerais e especifica. As 

capacidades gerais resultam no desempenho de diversas modalidades esportivas e também em 

diversas situações do cotidiano da vida humana. Já a especifica, é caracterizada como a 
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coordenação que se insere no contexto de determinada modalidade esportiva específica 

(WEINECK, 1999).   

 

2.3. Princípios do Treinamento 

 

 Na área do treinamento desportivo existem princípios que auxiliam como pilares para 

planejar e executar a prática em diferentes modalidades esportiva. Ou seja, é aquilo que 

sustenta a organização do treinamento.  

“Os princípios do treinamento esportivo referem-se a todas as modalidades 

esportivas e funções do treinamento. Eles determinam o programa e o método a ser 

utilizado, bem como a organização do treinamento, e constituem parâmetros para 

treinador e atleta, uma vez que se relacionam à utilização consciente e complexa de 

normas e regularidade em um processo de treinamento” (Weineck, 1999, p. 27). 

 

Dantas (2005) afirma que é necessário levar em consideração os princípios científicos 

do treinamento desportivos que serão determinantes nas avaliações dos resultados esperados. 

Esses princípios são: individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade, volume-

intensidade e especificidade. 

 

2.3.1. Individualidade Biológica 

 

Dantas (2003, p. 47) explica a individualidade biológica como que cada indivíduo tem 

sua formação, tanto na sua constituição genética (genótipo) quanto no fenótipo (capacidades e 

habilidades). Assim, deve ser pensada a intervenção individualizada e personalizada para suas 

devidas características individuais.  

Para Weineck (1999, p.28), este princípio deve ser pensando de modo que cada 

estímulo corresponde a uma aceitação individual e a necessidade de cada individuo. Uma 

mesma sobrecarga aplicada em dois atletas pode gerar respostas diferentes entre eles. Assim, 

os estímulos devem ser pensados de modo a se adequarem a cada caso. 

Lussac (2008, p.1) aprofunda a discussão afirmando que “cada ser humano possui uma 

estrutura e formação física e psíquica própria, neste sentido, o treinamento individual tem 

melhores resultados, pois obedeceriam as características e necessidades do indivíduo”. Assim, 

cabe ao professor ou técnico analisar as potencialidades e elaborar a intervenção 

individualizada e personalizada para os indivíduos que compõe o grupo para acontecer um 

real desenvolvimento entre os atletas. 
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2.3.2. Adaptação 

 

Para compreender o principio da adaptação é necessário atentar para o homeostase. 

Homeostase é o estado de equilíbrio entre o meio interno e externo do organismo. A cada 

estimulo que nosso corpo é submetido gera determinada reação. O estímulo provoca uma 

resposta proporcional a sua intensidade (DANTAS, 2003). 

Sendo assim, nosso organismo é capaz de receber estímulos que gerar reação 

desencadeando em determinada resposta. Então, “o treinamento desportivo é a ciência de 

provocar adaptação no organismo de uma pessoa para torná-la mais apta a realizar 

determinada performance” (DANTAS, 2003, p. 50). O treinamento deve sempre obedecer a 

certa progressão sistematizada, com estímulos que seja capaz de provocar o efeito do 

treinamento, pois, se for utilizado um exercício de intensidade fraca ou média, não haverá 

efeito de treinamento, ou então, se o treinamento for feito com apenas estímulos muito fortes, 

estará provocando exaustão no individuo. 

 

Estímulos 

(carga) 

Fase da Síndrome de Adaptação 

Geral (SAG) 

Fracos Não há resposta 

Médios Excitação 

Fortes Adaptação 

Muito Fortes Exaustão 

                                                                                                                  (Dantas, 2003, p.50) 

 

2.3.3. Sobrecarga 

 

O princípio da sobrecarga é a capacidade e o equilíbrio entre as cargas de 

treinamentos, caracterizadas como os períodos de treinamento e descanso. O tempo necessário 

para recuperação é proporcional à intensidade do trabalho realizado, respeitando assim a 

subjetividade de cada organismo, que após a fase de recuperação está pronto para que o corpo 

seja submetido a outro estímulo de treinamento. Se o tempo de recuperação for insuficiente 

pra que aconteça a supercompensação o treinamento não terá o aproveitamento esperando, 

podendo expor ao risco as condições físicas do indivíduo em treinamento.  

“O aproveitamento do fenômeno da assimilação compensatória ou 

supercompensação, que permite a aplicação progressiva do princípio da sobrecarga, 

pode, ainda, ser severamente comprometido por uma incorreta disposição do tempo 
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de aplicação das cargas. O equilíbrio entre carga aplicada e tempo de recuperação é 

que garantirá a existência da supercompensação de forma permanente.” (DANTAS, 

2003, p.52). 

 

Weineck (1999) entende o princípio da sobrecarga como resultante dos estímulos, das 

adaptações e do aumento das cargas de treinamento. O intervalo entre os estímulos deve 

obedecer à capacidade do organismo a se recuperar do estímulo anterior, levando em 

consideração a idade do desportista, seu nível de desempenho, seu preparo, entre outros 

fatores.  

O princípio da sobrecarga consiste no aumento progressivo e dentro das possibilidades 

do volume e intensidade de trabalho, pois a aplicação de cargas subsequentes é importante 

para melhoras no desempenho e ajuda evitar possíveis erros quanto à utilização de cargas 

inadequadas de trabalho. 

  

2.3.4. Volume-Intensidade 

 

Em relação ao princípio da interdependência volume-intensidade, Dantas (2003) 

conclui que um indivíduo que se submete a trabalhos extenuantes só conseguira executá-lo se 

for à pequena duração, e por outro lado, se for necessário à execução por um período longo de 

tempo, consequentemente a carga deverá ser moderada. Então, cabe ao profissional, saber 

mesclar durante a periodização do treinamento, treinos de baixa intensidade e alto volume, e 

treinos de alto volume e baixa intensidade. 

Deste modo, entendemos que esta diretamente ligada às cargas volume e intensidade. 

“Na maioria das vezes, o aumento dos estímulos de uma dessas variáveis é acompanhado da 

diminuição da abordagem em treinamento da outra” (Tubino, 1984, p.110 apud Lussac, 2008, 

p.6). Ou seja, para haver um equilíbrio deve aumentar intensidade e diminuir o volume, ou 

aumentar o volume e diminuir a intensidade.  

Então, vale ressaltar a importância da adequação dos estímulos no treinamento, pois 

um equívoco neste princípio pode acarretar grandes perdas ao atleta, podendo suspendê-lo 

determinado tempo da sua prática por lesões, e mais ainda, causar o fenômeno chamado 

overtraining.  
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2.3.5. Continuidade 

 

O grande segredo do princípio da continuidade depende prioritariamente de dois 

fatores. O primeiro é compreender a necessidade da aplicação de nova carga de trabalho após 

o período de recuperação. O segundo é referente à duração mínima de treinamento. 

Compreendendo que cada indivíduo passa por o período de adaptação, sendo assim, 

respeitando o princípio da individualidade biológica, é necessário constatar quando o atleta 

estará preparado para outro estímulo. Enfim, para que seja desenvolvido este princípio é 

necessário o tempo mínimo de treinamento, conforme cada modalidade esportiva 

(especificidade), com o objetivo de provocar alterações bioquímicas e morfológicas no 

organismo (DANTAS, 2003). 

Para Lussac (2008, p. 1 apud Tubino, 1984, p.10), “o principio da continuidade é 

aquela diretriz que não permite interrupções durante o trabalho”.  

De forma geral, atletas de alto desempenho, tem uma vivência maciça e se inclui 

perfeitamente na continuidade do treinamento. É importante para que não pule etapas na vida 

atlética de cada individuo. Este princípio merece destaque pelo poder da interferência 

fisiológica e psicológica, fatores esses que interferem diretamente na prática do esporte. O 

fator fisiológico no que diz respeito à evolução interna do organismo e psicológica gerando 

adaptação e hábito na prática (LUSSAC, 2008).  

 

2.3.6. Especificidade 

 

O último princípio é o da especificidade, Dantas (2003) afirma ser o qual o 

treinamento deve ser pensando e montando sobre as necessidades específicas da performance 

desportiva do atleta, visando seus objetivos e as particularidades da modalidade 

desempenhada. Por exemplo, um corredor de 100 metros não tem necessidade realizar 

treinamentos de endurance, mais deve treinar dentro da sua especificidade, visando 

desenvolver as capacidades necessárias para sua prática. Então, o treinamento deve responder 

as exigências específicas da modalidade desportiva em questão.  

O treinamento deve ser o mais próximo possível na realidade do atleta. Os árbitros e 

assistentes de futebol devem priorizar os treinos que se aproximem das reais situações de 

jogo. Ou seja, os aspectos físicos devem ser treinados conforme a demanda energética durante 
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as partidas, as questões de posicionamento do campo, assim, buscando trabalhar todas as 

ações motoras que serão executadas durante sua atuação. 

 

2.4. Periodização do Treinamento 

 

A ideia de periodizar o treinamento não é contemporânea. Sua origem vem desde o 

tempo da Grécia Antiga, aplicado na preparação de militares, e atualmente a prática da 

periodização tem como objetivo melhorar o desempenho esportivo (AZEVEDO et all, 2011).  

Um grande desafio na área da preparação física é elaborar determinada estrutura para a 

periodização do treinamento. Dantas (2003, p. 65) nos ensina que: “Periodização é o 

planejamento geral e detalhado do tempo disponível para treinamento, de acordo com 

objetivos intermediários perfeitamente estabelecidos”. Então, a periodização elaborada de 

maneira correta, dará suporte para o atleta manter o ápice de sua forma física durante todo o 

período competitivo e toda periodização deve obedecer aos princípios do treinamento.  

Zakharov (1992, p.22) afirma que a periodização desportiva, esta ligado a 

conhecimentos objetivos e generalizado. Conhecendo aquilo que é especifico da prática mais 

não deixando de lado o conhecimento total da área do treinamento. Desta forma, esses 

conhecimentos se tornam a essência do processo da periodização, sendo assim, a forma 

organizacional daquilo que será trabalhado com os atletas. 

A periodização do treinamento físico consiste na variação dos métodos de 

treinamento, divididos em etapas bem elaboradas, com objetivo de realizar ajustes específicos 

para o aumento do desempenho físico do atleta, e sempre se preocupando com a manipulação 

para que não aconteça o excesso de treinamento (SPINETI et all, 2013). Zacharov e Gomes 

(1992, p. 232) apud Azevedo et all (2011), afirmam que, a periodização deve estar apoiada a 

uma clara elaboração da estrutura de treinamento. 

Um dos conceitos que merece destaque no campo do treinamento é o de periodização, 

pois, é através de um bom planejamento que o atleta/aluno alcançará seus objetivos (BOMPA, 

2002).  

Gomes (2009), conclui que o treinamento deve ser pensando a partir do calendário 

desportivo, pois, os treinamentos são específicos e se diferem conforme o período de 

competição, como por exemplo, o treinamento de pré-temporada é diferente e segue outros 

parâmetros do treinamento durante a temporada de competição. Júnior (2002) descreve que é 

necessário se atentar nas aplicações desses métodos, acompanhando sempre o 
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desenvolvimento da ciência do esporte, lembrando que, a volatilidade da ciência possibilita 

sempre algo novo ao profissional.  

Conforme Bompa (2002) o principal objetivo de desenvolver o treinamento é dar 

possibilidades para o atleta atingir um alto nível de desempenho principalmente durante o 

tempo no qual ele for mais exigido, ou seja, durante a temporada de competição o atleta deve 

estar bem preparado para atender as demandas competitivas, mantendo uma boa forma física, 

técnica e psicológica. Sendo assim, para que isso aconteça com êxito o professor deve saber 

organizar as cargas de treinamento da melhor maneira possível.  

A periodização do treinamento desportivo constitui como um método pedagógico 

organizado, que visa aperfeiçoar ao máximo as potencialidades do atleta de acordo com os 

objetivos pretendidos da modalidade praticada, ou seja, de acordo com a especificidade 

(ZAKHAROV, 1992). Então: “Diversos fatores devem ser considerados na elaboração do 

programa de treinamento, para poder alternar racionalmente as sessões com cargas de 

distintas finalidades” (BULATOVA E PLATONOV, 2003, p. 29). Portanto, é necessária uma 

visão geral do cotidiano do atleta para que as cargas de treinamento sejam colocadas de 

maneira benéfica, e não de maneira equivocada, podendo assim, gerar diversas lesões 

impedindo o êxito do indivíduo em treinamento.  

 “Geralmente a forma mais concentrada da preparação física dos atletas é a 

organização do treinamento em períodos e etapas” (ROSA, 2001, p.101). Assim, esta 

organização do treinamento deve ser dividida conforme cada período e etapa para preparar o 

atleta a chegar aos objetivos pré-estabelecidos e assim alcançar êxito na sua atuação. Então: 

“A periodização do treinamento desportivo pode ser entendida como uma divisão 

organizada do treinamento anual ou semestral dos atletas, na busca de prepara-los 

para alcançar as metas estabelecidas previamente e obter grande resultado em 

determinado ponto culminante da temporada competitiva, exigindo que a forma 

obtida seja o ajuste da dinâmica das cargas em seu ponto máximo para o momento 

competitivo” (Rosa, 2001, p. 102). 

 

Para periodizar a preparação física do atleta a alternativa que nos traz a ciência é 

programar o trabalho desenvolvido em blocos de treinamentos. Realizando constantes 

avaliações para que possibilite concluir se os objetivos estão sendo alcançando, permitindo 

assim uma reprogramação desta periodização, pois o treinamento não é uma metodologia fixa, 

mas pode estar sujeita a diversas mudanças para atender as necessidades do atleta. 
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2.5. BLOCOS DE TREINAMENTO 

 

Os blocos de treinamento são divididos em: microciclo, mesociclo e o macrociclo. 

 

2.5.1. Microciclo 

 

Dantas (2003) nos ensina que microciclo é a menor parte da periodização do 

treinamento. Combinando fases de estímulo e de recuperação para que assim aconteça o 

fenômeno da supercompensação, melhorando o nível de condicionamento físico do atleta. 

Comumente encontramos este ciclo tendo duração de uma semana (sete dias), dividindo assim 

o que ira ser trabalhado durante esses dias.  

Desta forma, Zakharov (1992) descreve que o microciclo é o bloco de treinamento 

mais curto da estrutura de preparação de um atleta. No microciclo esta incluso uma série de 

treinamentos que na prática desportiva é usualmente encontrado a divisão durante sete dias. 

 

2.5.2. Mesociclo 

 

O mesosiclo representa o componente da estrutura de preparação do atleta e inclui 

uma série de microciclos orientados para a solução das tarefas do dado período de preparação. 

Muitas vezes, é a partir deste ciclo que inicia o período de preparação do macrociclo de 

treinamento. É também caracterizado como uma fase de transição de treinos leves para uma 

fase caracterizada por altos parâmetros de cargas de treinamento e competição (ZAKHAROV, 

1992).  

Dantas (2003) afirma que o mesociclo é o espaço na estruturação da periodização que 

possibilita a homogeneização do trabalho executado. É durante este período que acontecera 

uma melhor definição dos objetivos parciais e maior oscilação de cargas. É importante 

ressaltar que durante o microciclo de treinamento a variação de cargas é relativamente 

reduzida, sendo assim, no mesociclo esta variação ocorre de forma mais acentuada, 

viabilizando a obtenção de resultados cumulativos das cargas utilizadas em cada microciclo. 

Esta fase de treinamento pode variar entre 21 a 35 dias em média. 
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2.5.3. Macrociclo 

 

Por fim, o último bloco do treinamento é o macrociclo, que consiste na parte mais 

complexa do treinamento, alguns autores afirmam que pode durar um ano, um semestre e até 

mesmo ser dividido em trimestres. Assim, podendo acontecer de constituir um, dois ou até 

três macrociclos durante o ano, dependendo do que é pensando dentro da periodização de 

determinado treinamento. 

“O macrociclo é uma parte do plano de expectativa desportivo que se compõe dos 

períodos de treino, competição e recuperação, executados dentro de uma temporada, 

visando levar o atleta, ou a equipe, a um nível de condicionamento que os capacite a 

realizar as performances desejadas, nas competições escolhidas, dentro de um 

planejamento de treinamento previamente feito” (DANTAS, 2003 p. 68). 

  

Tendo em vista que o bom estado físico de um atleta se adquire num processo de 

preparação esportiva relativamente prolongada, o macrociclo pode ser caracterizado com 

potencial de produzir um efeito cumulativo de cargas. A maior parte do treinamento é o 

macrociclo que pode ter duração de um ano, com esse período sendo divididos em blocos de 

treinamento (micro e mesociclo) que se encaixam numa sintonia de cargas com objetivo de 

alcançar os objetivos pré-estabelecidos. 
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3. O ÁRBITRO DE FUTEBOL E SUA PREPARAÇÃO FÍSICA 

 

O árbitro é de fundamental importância no futebol, pois sem o mesmo não é permitido 

que aconteça um jogo (Internacional Football Association Board, 1999 apud Silva et all, 

2002). “O árbitro de futebol é a entidade oficial que regula o comportamento desportivo dos 

intervenientes directos no jogo, fazendo cumprir as regras do jogo” (PEREIRA et all, 2002, p. 

25). Então, o árbitro é aquele que regula e monitora as ações e comportamento dos atletas, 

intervindo quando as regras são violadas ou algo incomum acontece. 

O árbitro foi considerado por muito tempo uma figura secundária no futebol, no 

entanto, com o passar do tempo e com a evolução deste esporte, assume papel fundamental. 

Pois, através de suas atitudes é capaz de decidir um resultado ou até mesmo um título de 

campeonato (Silva, 2005, p.20). 

Cada partida de futebol deve ser dirigida por um árbitro, este possui total autoridade 

para fazer cumprir a regra do jogo. Ele deve controlar a partida juntamente com os árbitros 

assistentes, e quando possível e necessário com o quarto árbitro. Assim, o árbitro assistente é 

aquele que esta a todo tempo auxiliando o árbitro em todas as tarefas envolvendo a direção da 

partida (CBF, 2015). 

Diante da legitimação e consolidação do papel do árbitro no futebol, este se tornou 

assunto e despertou a curiosidade da comunidade científica em estudar suas atitudes e seus 

comportamentos, e sobre tudo, o aspecto da preparação física dos árbitros. Pois sua 

preparação física é determinante na realização do seu trabalho. No entanto, esse processo de 

cientificidade dos árbitros ainda se encontra no início, pois são poucos estudos na área, então, 

os estudiosos devem recorrer aos estudos envolvendo futebol e preparação física (SILVA, 

2005). 

É de conhecimento popular no meio da arbitragem que o trabalho dos árbitros de 

futebol deve estar alicerçado naquilo que chamam de “três pilares da arbitragem”, o pilar 

físico, mental e social. Ou seja, o árbitro deve estar bem preparado fisicamente para que 

consiga acompanhar o decorrer físico da partida, bem preparado mentalmente, para tomadas 

de decisões mesmo em meio à pressão de jogadores, torcedores, mídia, e deve ter uma 

conduta de respeito perante a sociedade. Neste estudo o objetivo principal é discutir a respeito 

dos aspectos físicos dos árbitros.  
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Um estudo realizado por AOKI, COSTA E VIEIRA (2010) envolvendo árbitros da 

Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF), submetera-os há testes físicos/fisiológicos 

(distância percorrida, velocidade média e máxima, frequência cardíaca, VO2 Máximo, 

percentual de gordura e Índice de Massa Corporal (IMC)), os dados deste estudo comprova 

que a aptidão física pode interferir diretamente na atuação do árbitro. Surge então a 

preocupação em trabalhar com as demandas físicas dos árbitros, pois o condicionamento 

físico destes protagonistas do esporte influencia a qualidade do trabalho desenvolvido. 

O árbitro é aquele que a todo o momento deve estar concentrado aos acontecimentos 

da partida, assim, para que se tome a melhor decisão é necessário que esteja próximo às 

jogadas. Com a evolução do futebol o árbitro teve que aprimorar também suas capacidades 

físicas, para conseguir acompanhar o ritmo do jogo imposto pelos jogadores. 

“Com a evolução da preparação física, o futebol moderno aumenta cada vez mais o 

seu ritmo de jogo. A preparação física do árbitro é estreitamente ligada a este 

aumento do ritmo, jogos mais intensos exigem do árbitro uma movimentação mais 

intensa para melhor se posicionar e, estar mais próximo aos lances da partida 

(Navarro e Victória, 2009, p. 111apud Rebelo et all, 2002; Roman et all, 2004). 

 

Com a evolução física dos atletas de futebol, os árbitros sofreram influencia direta no 

modo de proceder durante as partidas, pois, foram submetidos à alta demanda física para 

acompanhar os ritmos dos jogadores. Durante a maior parte do tempo de jogo o árbitro 

mantem a corrida de baixa intensidade (parado, andando, trotando e deslocando de costas), 

sendo assim a predominância do sistema energético é aeróbio. O trabalho de movimentação é 

intermitente com importância participação dos picos anaeróbios (CERQUEIRA, MARINS E 

SILVA, 2011).  

Com a evolução da arbitragem surge também um profissional que o auxilia na sua 

preparação. Este profissional é o preparador físico que se dedica exclusivamente para 

potencializar o bom rendimento físico dos árbitros e assistentes. Uma área de conhecimento 

que vem sendo desenvolvida contemporaneamente, podendo ser caracterizado como um 

desafio essa profissão, pois muitas vezes na elaboração dos treinos é necessário voltar aos 

conhecimentos relativos à preparação física de jogadores de futebol e de profissionais do 

atletismo. A Federação Goiana de Futebol dispõe de um professor de Educação Física 

dedicando exclusivamente para a elaboração dos treinos dos árbitros e assistentes. 

Este preparador físico acompanha semanalmente os árbitros e assistentes em 

treinamentos, e como a FGF é constituída no seu quadro de arbitragem de algumas pessoas 

que residem no interior do estado, este professor envia planilhas de treinos via e-mail 

semanalmente. Essas planilhas de treinamento são constituídas por treinamento físico, força, 
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flexibilidade, e também com potencial de atender as capacidades funcionais de cada 

individuo. 

Silva (2005) realiza um estudo com árbitros da Federação Paranaense de Futebol onde 

o objetivo foi determinar o nível de aptidão física dos árbitros utilizando o teste físico usado 

na época pela FIFA. Uma das conclusões do estudo é que existiu a queda na capacidade física 

dos árbitros o que pode ter ocorrido por consequência da ausência de um profissional de 

educação física dedicado exclusivamente nos treinamentos específicos para árbitros.  

O papel do preparador físico é preparar o árbitro para que seja capaz de atingir todas 

as exigências físicas necessárias para sua atuação. Pois, é necessário que ele esteja próximo 

das jogadas para possíveis tomadas de decisões que se aproximem dos reais acontecimentos.  

“O árbitro deve seguir as jogadas independente da intensidade dos movimentos dos 

jogadores e das alterações de ritmo do próprio jogo. Assim exige-se que o árbitro 

esteja fisicamente bem preparado, que possua conhecimentos técnicos relativos às 

regras e que tenha os atributos psicológicos para enfrentar a imensa variedade de 

situações e experiências em que o jogo de futebol é fértil” (Pereira et all, 2002, p. 

25). 

 

Rebelo et all (2002), não se limita apenas as questões físicas para o bom desempenho 

do árbitro. Merece destaque outros fatores no que tange sua atuação. Além de estar bem 

preparado fisicamente, exige-se, que o árbitro tenha conhecimento das regras, que tenha 

adequada preparação psicológica para enfrentar as diversas situações que surgem durante o 

período do jogo, sendo as situações internas, com relação a jogadores e fatores externos, como 

a pressão da torcida, e por fim é necessário que esteja bem colocado taticamente em um 

ângulo que possibilite enxergar as jogadas. 

Arruda, Roman e Silva (2012), descreve que atualmente a idade máxima para um 

árbitro fazer parte do quadro da FIFA é de 45 anos. Idade esta que foi diminuída após a copa 

de 1990, pois, um dos destaques nesta copa foi às sucessões de erros dos árbitros, e um dos 

motivos alegados foi à questão da idade, pois até então era permitido que apitassem os jogos 

até os 50 anos.  

Assim, a avaliação física dos árbitros e árbitros assistentes consiste em dois testes. O 

primeiro consiste em seis tiros de 40 metros e 20 tiros de 150 metros. Então, o objetivo do 

primeiro é avaliar a velocidade média da corrida durante e as jogadas de caráter rápido e o 

segundo a capacidade aeróbia em corridas de repetidas intensidades (Cerqueira, Marins e 

Silva, 2011). No entanto, este método avaliativo sofre veemente criticas.  

“[...] o modelo atual de avaliação não satisfaz a exigência de movimentação a que os 

árbitros estão submetidos. Um importante princípio que vem sendo negligenciado na 

elaboração dos testes físicos para os árbitros, tanto no modelo antigo quanto no 

atual, é que eles devem se aproximar da atividade a ser avaliada e refletir a situação 
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real da atividade praticada. Conforme observado nos relatos dos estudos sobre o 

perfil da atividade desempenhada pelos árbitros, o tipo de movimentação e 

intermitente, ocorrendo ocasionalmente piques de, no máximo, 30 metros. Portanto, 

não existe razão para se prescrever um teste de corrida continua ou piques de 150 

metros, uma vez que esses estímulos não fazem parte do rol de movimentações dos 

árbitros durante uma partida” (Cerqueira, Marins e Silva, 2011, p. 428-429). 

 

Todos os árbitros e assistentes são submetidos semestralmente a uma bateria de testes 

exigidos pela federação local, com o objetivo de comprovar sua aptidão física para atuar nos 

jogos daquele período de tempo (Cardoso et all, 2001). 

Gussen e Sá (2010) afirmam que a grande dificuldade enfrentada pelos árbitros e 

assistentes de futebol é o fato dos mesmos desempenharem outras funções e terem outros 

trabalhos formais além da arbitragem. Trabalha durante grande carga horária em atividades 

profissionais distintas, isso faz com que seu rendimento nos treinamentos fique prejudicado o 

que pode interferir diretamente na sua atuação durante as partidas de futebol. 

Um estudo realizado por Silva (2005) com os árbitros assistentes da Federação 

Paranaense de Futebol, mais especificamente da cidade de Curitiba, com o objetivo de 

identificar as ações motoras utilizadas durante o jogo, conclui que a atividade física 

predominante é a aeróbia de intensidade moderada e com curtos períodos de deslocamento 

anaeróbio (lático e alático). Desta forma, vejamos a seguir, alguns aspectos relacionados com 

os sistemas energéticos e a atividade física do árbitro de futebol.  

 

3.1 Sistemas Energéticos 

 

 “A energia necessária para realizar o trabalho muscular resulta de reações químicas 

fundamentadas no uso de fonte de três tipos: anaeróbia alática, anaeróbia lática e aeróbia” 

(BULATOVA E PLATONOV, 2003, p. 288). Então, para que aconteça o trabalho muscular 

são necessárias fontes de energia, tendo relação direta com o exercício ou esporte a ser 

realizado. 

De acordo com Weineck (1999) a fonte imediata de energia para o musculo é o ATP. 

Como a reserva dentro da célula de ATP é pequena, o organismo tenta suprir com diversos 

caminhos para ressintetizar o ATP. Considera se os seguintes tipos de obtenção de energia: 

obtenção anaeróbica (alática e lática) e a obtenção aeróbica ou oxidativa. 

 

3.1.1. Sistema Anaeróbico 
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O sistema energético anaeróbico alático consiste na produção de energia sem a 

utilização de oxigênio. É o produto final da quebra da molécula de Adenosina Tri Fosfato 

(ATP). É uma energia caracterizada como mais rápida e consequentemente utilizada em 

exercícios de curta duração. Ex.: Corrida de 100 metros rasos, onde a fonte principal de 

energia é o sistema anaeróbio alático (DANTAS, 2003).  

A fonte anaeróbica alática atua através da utilização de ATP, da fosfocreatina (CP) e 

com a dissociação da glicose muscular. No organismo humano a quantidade de energia 

acumulada em forma de ATP, CP e glicose muscular, ressaltando que pode haver uma 

variação considerada conforme cada indivíduo. As fontes anaeróbias alática realizam um 

trabalho importante no fornecimento energético em atividades de intensidade máxima, onde a 

duração pode variar entre 15 e 30 segundos (BULATOVA E PLATONOV, 2003). 

Ao iniciar uma atividade onde acontece o estímulo de alta intensidade o suprimento 

energético não pode ser completado apenas por mecanismos oxidativos ou aeróbicos, o 

músculo é obrigado a recorrer a processos anaeróbicos de obtenção de energia. A primeira 

reação que participa do fornecimento de energia é através da quebra da molécula de ATP. O 

produto da degradação do ATP, ADP e P, estimulam em até 100 vezes um aumento da 

respiração e funciona como uma intensa ativação do metabolismo muscular (WEINECK, 

1999). 

Trabalhar com atividades que visam desenvolver o sistema anaeróbico alático é de 

fundamental importância na atuação dos árbitros de futebol. Durante a realização de sprints 

que são corridas rápidas de alta intensidade onde a principal via energética é a energia 

produzida sem a presença de oxigênio e sem o produto final (lactato).  

As fontes anaeróbias glicolíticas (lática) tem relação direta com as reservas de glicose 

armazenada no músculo, que se quebram e formam ATP e CP. Desta forma, esse processo de 

produção de energia se caracteriza por uma ação retardada, de menor potência, no entanto de 

duração significativa maior. Esta é a principal fonte energética nas atividades que tem duração 

entre 30 segundos e 6 minutos, que podemos citar como exemplo: provas de 1000 e 4000 

metros do ciclismo (BULATOVA E PLATONOV, 2003).  

O sistema anaeróbio lático é: 

“Quando a intensidade, apesar de alta, não é máxima e/ou há necessidade de realizar 

a performance durante mais algum tempo, o organismo pode reciclar o ATP através 

do sistema anaeróbio lático, que tem este nome por funcionar sem a presença de 

oxigênio e por ter como produto final o ácido lático” (DANTAS, 2003, p. 129). 

 



 

 

29 

 

Então, o sistema anaeróbio lático é um sistema energético mais complexo que o 

anterior, sendo capaz de suporta e suprir as necessidades do organismo durante um período de 

tempo maior e tendo como produto final o acúmulo de ácido lático. 

Bulatova e Platonov (2003) explica que os carboidratos e lipídeos são oxidados pelo 

oxigênio do ar. Sendo assim, as fontes aeróbicas podem garantir a execução do trabalho por 

maiores períodos, assim, gerando grande capacidade apesar de sua menor potência em relação 

às fontes anaeróbicas. A via aeróbica é responsável pelo fornecimento de energia em 

atividades de longa duração, como por exemplo: maratonas, provas de estrada de ciclismo, 

iron-man, entre outros esportes.  

 

3.1.2. Sistema Aeróbico 

 

O metabolismo aeróbico também conhecido como sistema oxidativo é caracterizado 

por ser a fonte de energia que necessita de oxigênio para que aconteça a oxidação dos 

carboidratos e lipídeos. Então, o nível de produção aeróbica depende da capacidade do 

organismo absorver, transportar e utilizar o oxigênio que é conduzido pela corrente sanguínea 

(DANTAS, 2003). 

O organismo humano ao ser submetido a estímulos prolongados inicia-se o processo 

aeróbico de energia. No processo aeróbico não acontece somente à degradação da glicose, 

mais também de gordura, e em casos especiais até mesmo de proteínas. Enfatizando que a 

intensidade da atividade muscular altera-se conforme a possibilidade de suprimento 

energético (WEINECK, 1999). 

A seguir, um quadro com as fontes de energia, o modo e o tempo de formação e 

duração do período de formação. 

 

Fontes          Modo de formação           Tempo de formação            Período de Ação 

Alático         Reação fosfoquinática,                     0                                            Até 30 seg. 

                     ATP dos músculos 

 

Lático         Glicólise com formação                  15-20                                 De 30 seg a 5-6 min 

                    de ácido lático 

 

Aeróbico     Oxidação de HCO e lipídeos         90-180                                até várias horas 

                    na presença de Oxigênio 

                                                                                             (Bulatova e Platonov, 2003) 
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4. METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-se por uma análise, que apresentara dados quantitativos 

da diferença de deslocamento e intensidade entre os árbitros e assistentes que atuam nas 

categorias de base e outros que atuam no profissional. Destacando que os sujeitos que 

apitaram jogos da categoria de base, neste estudo, não foram os mesmos que apitaram os 

jogos do profissional. 

Durante o período de quatro meses foi acompanhado semanalmente como acontece à 

preparação física dos árbitros. O treinamento acontece duas vezes por semana (terça e quinta-

feira), com carga horária de duas horas por sessão.  O espaço de treinamento conta com um 

campo tamanho oficial e uma pista de atletismo oficial. A localização está situada na Avenida 

Engler, s/n – Jardim Mariliza, Goiânia – GO, na Faculdade de Educação Física da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás.  

 

4.1. Caracterização dos sujeitos  

 

A amostra foi constituída por 13 árbitros e 14 assistentes que atuaram em jogos das 

categorias de base (sub 13, 15, 17 e 20) da copa Goiás e da taça Mané Garrincha, e mais 2 

árbitros e 4 assistentes que atuaram na serie A do campeonato brasileiro (2015) e no 

campeonato goiano de 2013, totalizando n= 33. Todos os árbitros são do sexo masculino 

filiados a Federação Goiana de Futebol. 

A escolha dos participantes aconteceu conforme a escala de arbitragem da FGF. Os 

jogos das categorias de base foram os últimos da fase classificatória e das finais, já os do 

profissional foi durante a última rodada do campeonato brasileiro da série A e as finais do 

campeonato goiano de 2013. 

A idade dos árbitros que participaram da pesquisa variava entre 24 à 41 anos, 

enquanto os árbitros assistentes era entre 27 à 42 anos 

  

4.2. Critérios para inclusão dos dados 

 

Para a validação dos dados na pesquisa era necessário que o GPS registrasse os dados 

dos dois tempos do jogo. No entanto alguns GPS não foram possíveis à transcrição dos dados 

por motivo de falta de bateria. 
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Os participantes da pesquisa foram instruídos sobre os objetivos e como aconteceriam 

os procedimentos de coleta de dados, estando ciente da não obrigatoriedade de adesão e 

conservando o anonimato daqueles que aceitaram a realização deste estudo, assim todos 

assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. 

O tempo de jogo foi diferente em algumas categorias. No sub 13, era de 35 minutos 

cada tempo, no sub 15, era 40 minutos cada tempo, e no sub 17, 20 e profissional era 45 

minutos cada tempo. Os dados recolhidos para pesquisa se limitou ao tempo regulamentar de 

cada partida, não sendo inseridos os acréscimos.   

 

4.3. Parâmetros do aparelho GPS 

 

Os dados foram coletados por GPS QSTARZ SPORTS RECORDER, model: BT-

Q1300ST, que foi colocado no calção dos árbitros e assistentes e recolhidos após as partidas. 

 Imagem 1. GPS QSTARZ SPORTS RECORDER. 

Os GPS eram entregues para os árbitros e assistentes durante os treinamentos 

semanais, então, explicado como manusear o mesmo. Era ligado o aparelho GPS, amarrado 

no cordão do calção no início do jogo, e retirado após o termino. O GPS era entregue ao 

pesquisador no treino seguinte 

Para realizar a leitura dos dados foi utilizado um software de computador próprio (CD-

ROM) que acompanha o GPS e uma planilha de dados criada no programa Excel. 

Na transcrição da velocidade dos árbitros para os gráficos, foi adotado o critério que 

corridas entre 0 e 10 km/h era considerada como baixa intensidade, entre 10 e 18 km/h corrida 

de média intensidade e dentro do patamar de 18 a 22 km/h alta intensidade (sprint) 
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5. RESULTADOS 

 

Gráfico 1 

 

O resultado apresentado pelo gráfico 1 afirma que o deslocamento da categoria sub-13 

foi mensurado a partir de quatro árbitros. Sendo assim, a média de deslocamento total foi de 

6136 metros, deste patamar, três árbitros conseguiram estar acima e um ficou abaixo (árbitro 

3), faltando 947 metros para atingir a média mínima. Destaca-se que o tempo total de 

deslocamento fora de 70 minutos, divididos em duas etapas de 35 minutos. 

 

Gráfico 2 

 

A partir dos dados apresentados referentes ao deslocamento total e médio dos árbitros 

podemos analisar também a intensidade no qual aconteceram estes deslocamentos. 

Média: 6136 



 

 

33 

 

A partir dos dados apresentados podemos afirmar que a corrida de baixa intensidade 

teve duração de 48,53 minutos, a média intensidade 19,72 minutos e a alta intensidade 1,84 

minutos, o que totaliza setenta minutos, sendo esta a duração de uma partida do sub-13. 

 

Gráfico 3 

 

No gráfico 3, podemos analisar que um árbitro (árbitro 3) a partir do seu deslocamento 

(7982 metros) fez com que a média total da categoria sub-15 se elevasse. A média ficou em 

7170 metros, então, três árbitros ficaram a baixo da média de deslocamento na categoria sub 

15. 

 

Gráfico 4 

Podemos destacar no gráfico acima que a característica média de deslocamento 

predominante foi à corrida de baixa intensidade, alcançando um total de 66,46 % do tempo de 
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jogo, que transformando para minutos seria o equivalente há 52,56 minutos. A corrida de 

média intensidade alcançou um patamar de 27,93 %, ou seja, 23 minutos, e por fim, a média 

de 5,56 % se deslocando em alta intensidade, que corresponde a 4,44 minutos. 

 

Gráfico 5 

 

O gráfico 5 apresenta dados de três árbitros. A média de deslocamento foi de 7905 

metros, deste total, apenas um árbitro (árbitro 2) teve um deslocamento menor. Nesta 

categoria não foi possível analisar os dados do árbitro 4, pois o GPS descarregou durante a 

partida. 

 

Gráfico 6 

A partir dos dados apresentados no gráfico 6, podemos contabilizar que a média de 

intensidade de deslocamento dos árbitros que aturam na categoria sub-17 fora mensurado 
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dentro do tempo regulamentar de 90 minutos. Desta forma, a corrida de baixa intensidade 

prevaleceu, contabilizando 62,50 minutos, a corrida de média intensidade 24,42 e corrida de 

alta intensidade 5,47 minutos. 

 

Gráfico 7 

No gráfico acima é apresentado os dados de quatro árbitros que atuaram em partidas 

da categoria sub-20. A média de deslocamento foi de 8034 metros, dois árbitros estiveram 

acima e dois não conseguiram alcançar o deslocamento médio mínimo.  

Três árbitros (árbitro 2,3,4) tiveram deslocamento semelhantes, apenas um (árbitro 1) 

apresenta o rendimento a baixo dos demais. 

 

Gráfico 8 

Assim como na categoria sub-17, a sub-20 também foi marcado a intensidade média 

de deslocamento dos árbitros durante 90 minutos.  
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A corrida de baixa intensidade teve a duração média de 60,73 minutos, a de 

intensidade média 24,22 minutos e a alta intensidade 5 minutos. 

 

Gráfico 9 

No profissional, quatro árbitros foram monitorados por GPS. O deslocamento médio 

atingido durante o tempo regulamentar de noventa minutos foi de 7525,5 metros, deste valor, 

dois árbitros ficaram acima e dois abaixo. 

Outro dado que podemos apresentar é a diferença de deslocamento do árbitro dois para 

os demais, pois é notório que o total que ele percorreu foi abaixo dos demais árbitros de sua 

categoria. 

 

Gráfico 10 
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A intensidade média alcançada pelos árbitros do profissional ficou de: corrida de baixa 

intensidade 65,32 minutos, média intensidade 20,60 minutos e alta intensidade 4,95 minutos.  

Neste dado já podemos destacar que assim como no profissional como em todas 

demais categorias existe a predominância da corrida de baixa importante, o que nos da 

subsidio para afirmar que o sistema de produção de energia predominante é o aeróbio, 

também, não podemos desconsiderar a característica do sistema anaeróbio lático e alático.  

 

 

Gráfico 11 

 

Os dados coletados do deslocamento dos árbitros assistentes da categoria sub-13 

foram de quatro indivíduos. Após a análise dos dados foi calculado que o deslocamento 

médio desta categoria foi de 3041,5 metros, desta forma, dois árbitros estiveram acima da 

média e dois abaixo. 
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Gráfico 12 

 

Devemos levar em consideração que as ações motoras dos árbitros assistentes se 

diferem do árbitro, por esse motivo, a intensidade de deslocamento durante a partida entre 

eles sofre ampla variação. 

 A intensidade que predomina continua sendo a baixa intensidade, com 91,17 sendo 

calculado o tempo médio de 63,81 minutos, a média intensidade 5, 82 minutos e a alta 

intensidade como 0,35 segundos. 

 

 

Gráfico 13 
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No gráfico 13 podemos analisar o deslocamento dos árbitros assistentes da categoria 

sub-15. A média de deslocamento alcançou o patamar de 3828,25 metros, percorrido durante 

o curso de 80 minutos. 

Dos quatro assistentes avaliados, dois ficaram acima da média e dois abaixo. Nesta 

categoria destaca-se o assistente dois e três, que com seus elevados deslocamento fez com que 

a média subisse e desta forma ficaram acima dos 3828,25 metros. 

 

Gráfico 14 

Analisamos também na categoria sub-15 a intensidade média do deslocamento dos 

árbitros assistentes. A baixa intensidade prevaleceu, com equivalência de 70,30 minutos, a 

média de 8,32 minutos e a alta de 1,12 minutos. 

 

 

Gráfico 15 
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Na categoria sub-17 o tempo regulamentar de jogo já passa a ser de 90 minutos. Neste 

espaço de tempo a média de deslocamento entre os quatro árbitros foi de 4370,75 metros. 

 

Gráfico 16 

 

A média da intensidade do deslocamento dos árbitros assistentes que aturam nas 

partidas do sub-17 ficaram entre: corrida de baixa intensidade 79,89 minutos, média 

intensidade 9 minutos e alta intensidade 1,11 minutos. 

 

 

Gráfico 17 
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Os dados apresentados no gráfico acima são relativos aos deslocamentos que cada 

assistente teve durante sua atuação em partidas de futebol da categoria sub-20. Podemos 

destacar que o deslocamento médio foi de 44,78 metros, sendo assim, dois árbitros assistentes 

conseguiram estar acima da média e dois estiveram a baixo. 

  

 

Gráfico 18 

 

Assim como em todas as categorias mensuradas os árbitros assistentes que atuaram 

nas partidas do sub-20 teve como predominância média a corrida de baixa intensidade, estes 

estiveram neste patamar de deslocamento durante 81,10 minutos, em média intensidade 7,90 

minutos e em alta intensidade 1 minuto. 

 

Gráfico 19 



 

 

42 

 

 

Os dados coletados do deslocamento dos árbitros do profissional foram de grande 

significância, assim como as demais categorias, pois podemos observar que não foram os 

assistentes que atuaram no profissional que deslocaram as maiores distâncias. 

A distância média foi de 4329,25 metros, deste valor, dois assistentes conseguiram 

ficar acima da média e dois ficaram a baixo. 

 

Gráfico 20 

 

No quesito intensidade de deslocamento, podemos analisar outra variante importante 

dos árbitros assistentes que atuaram nos jogos do profissional. Foi esta a categoria que 

demostrou menos nível de corrida de alta intensidade (0,31%). 

 Os dados quantitativos do deslocamento ficaram da seguinte maneira: corrida de baixa 

intensidade 80,58 minutos, média intensidade 9,11 minutos e alta intensidade 31 segundos. 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1. Árbitros 

 

O árbitro esta inserido na prática do futebol, pois sem o mesmo é impossível que seja 

realizado uma partida regulamentar. Com a evolução da preparação física dos jogadores 

torna-se necessário que os árbitros acompanhem este progresso, pois, assim como os 

jogadores os árbitros também necessitam estar bem preparados fisicamente. Por este motivo, 

surge a necessidade dos árbitros realizarem treinamentos que desenvolvam suas capacidades 

físicas, tendo em vista que cada dia mais os atletas realizam preparação física para 

potencializar sua prática. 

O nível de preparo físico do árbitro será determinante para sua atuação. Pois é 

necessário que ele acompanhe o ritmo do jogo que e imposto pelos jogadores, a aptidão física 

que se exige do árbitro esta relacionada com o aumento do ritmo de jogo. 

Podemos contemplar no gráfico a baixo o deslocamento médio dos árbitros que 

atuaram em todas as categorias onde aconteceu o monitoramento via GPS. 

 
Gráfico 21 

 

  

A categoria que apresentou maior média de deslocamento foi a sub-20, com o valor de 

8034 metros. Este dado nos leva a contradizer com a hipótese inicial de que os árbitros que 

atuam em partidas do profissional seriam aqueles que apresentariam o maior deslocamento 

médio. Sendo que das três categorias onde a partida tem a duração de 90 minutos (sub17, 20, 

profissional) os árbitros do profissional ficaram apenas em terceiro lugar. Não podemos aqui 

limitar a análise concluindo que os árbitros que atuaram em jogos do profissional se 
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encontram mal preparados fisicamente, pois esta análise passa por um olhar multifatorial, ou 

seja, deve ser levado em consideração a característica do jogo, a experiência do árbitro, o que 

lhe possibilita um melhor posicionamento no campo de jogo, fazendo que o deslocamento 

físico seja menor, priorizando sua capacidade técnica, as condições climática, as condições 

psicológicas, entre outros fatores.  

Conforme pode ser constatado no gráfico acima, é indiscutível que os árbitros de 

futebol gozem de boa preparação física, pois o desgaste é grande. Da categoria sub-13 até a 

sub-20 os árbitros podem ser os mesmos, isto conforme a escala da FGF, ou seja, entre 

6,136,25 metros até 8034 metros o árbitro deve estar preparado, pois, uma semana ele pode 

estar apitando jogos do sub-13 e na semana seguinte já esta trabalhando numa partida do sub-

20. 

Assim para que aconteça a periodização da preparação física dos árbitros devemos 

levar em consideração as capacidades físicas de cada individuo; conceitos que já foram 

discutidos anteriormente. 

Podemos destacar que o treinamento da flexibilidade pode trazer vários benefícios. 

Com o treinamento da flexibilidade aplicado na musculatura dos árbitros acontece o aumento 

da mobilidade articular. Junto com esse benefício, podemos afirmar que acontecem também 

ganhos no que diz respeito à execução dos exercícios em uma maior amplitude de movimento. 

 Através da elevação dos níveis de força do organismo, o árbitro se torna capaz de 

realizar os exercícios mais facilmente, uma vez que a musculatura responsável pelo 

movimento vai estar treinada a suportar as demandas imposta pelo exercício, e ainda é um 

componente importante na composição corporal dos árbitros. 

A coordenação é outro componente que deve ser trabalhado, pois as capacidades 

coordenativas são indispensáveis para o controle dos movimentos, ou seja, a coordenação 

aplicada aos árbitros potencializa o domínio dos movimentos de modo que seja diminuído o 

nível de esforço ao executar. Podemos destacar este treino especifico principalmente durante a 

fase de aquecimento. 

Após discutirmos o deslocamento médio dos árbitros, podemos agora debater sobre os 

dados que foram apresentados referentes à intensidade do deslocamento (ver capítulo 

anterior). 

A intensidade média dos árbitros que foi predominante em todas as categorias foi à 

corrida de baixa intensidade. Com isso, a fonte de energia mais solicitada pelo árbitro durante 

o jogo é o metabolismo aeróbio. Juntamente com o treinamento aeróbio deve-se trabalhar a 
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resistência, para que o corpo consiga superar a fadiga gerada pelo desgaste físico. No entanto, 

devemos caracterizar como uma atividade intermitente, como picos de diferentes 

intensidades. 

Podemos utilizar estes dados no momento em que for pensado o treinamento e a 

periodização da preparação física dos árbitros. Pois o treinamento do árbitro deve acontecer 

conforme a especificidade da sua atuação, e respeitando o volume do estimulo de treinamento 

e sua intensidade, aquilo que conhecemos como principio da interdependência volume-

intensidade.  

 Porém, deve ser concedida ao metabolismo anaeróbio (lático e alático) uma atenção 

especial, pois muitas vezes as definições mais importantes de uma partida acontecem durante 

um sprint para acompanhar uma jogada rápida. Nesta preparação deve se priorizar peaks de 

distância pequena e de elevada intensidade, então o metabolismo anaeróbio é o que produz a 

energia mais rápida, pois não necessita da utilização do oxigênio. Aqui entra potencialização 

da velocidade, que possibilita o árbitro deslocar em um dado espaço no menor tempo 

possível. 

 

6.1.2. Árbitros Assistentes 

 

As ações motoras durante a partida de futebol se diferem dos árbitros para os árbitros 

assistentes. 

 
Gráfico 22 

 

A análise do deslocamento médio dos assistentes demonstra que assim como os 

árbitros a categoria no qual teve o maior índice médio foi o sub-20, rompendo com a hipótese 

de que os assistentes  que atuaram em partidas do profissional tivessem a maior distância 
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deslocada. E também em comparativo com os dados dos árbitros, dos jogos de duração de 90 

minutos os assistentes do profissional ficaram em terceiro lugar, estando atrás do sub 20 e 17. 

No entanto devemos fazer uma discussão multifatorial para os assistentes. 

Assim como os árbitros os assistentes devem estar preparados para atuar em todas as 

categorias, então entre 3041,5 a 4478,5 metros são os deslocamentos no qual foram achados 

neste estudo. O trabalho do assistente também requer um bom nível de preparo físico. 

Deve-se pensar a preparação física dos assistentes respeitando os princípios do 

treinamento desportivo e as capacidades físicas gerais. Assim como citado acima, os 

assistentes devem ser submetidos aos treinos de flexibilidade, força, coordenação e etc.  

Vale distinguir o uso da “bandeirinha” pelo assistente, então, é importante dentro da 

categoria força, destacar a força rápida ou de velocidade, que está ligada a movimentar um 

membro do corpo com o máximo de velocidade possível. No caso do bandeirinha, seria a 

necessidade fazer o movimento de elevação do ombro com o braço para sinalizar alguma 

eventual irregularidade que possa estar acontecendo durante a partida. 

O assistente tem suas especificidades que se diferem do árbitro. No que diz respeito à 

forma de deslocamento, podemos encontrar ênfase no deslocamento lateral segurando a 

bandeira, que deve ser segurada durante todo jogo, interferindo diretamente na coordenação 

de braços e pernas necessária para realização da corrida. 

Quanto à intensidade de deslocamento, o sistema aeróbio é o predominante com picos 

anaeróbios, a grande diferença para os árbitros é que os assistentes têm valores médios 

maiores de corrida de baixa intensidade. No entanto não podemos deixar de lado a 

importância do sistema anaeróbio (lático e alático) que são responsáveis para produção de 

energia durante os sprints. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Enquanto aspectos relevantes para a conclusão deste estudo resgatamos a seguir os 

objetivos propostos e nossa avaliação sobre os mesmos.  

 Com relação à avaliação física que os árbitros e assistentes são submetidos concluímos 

que a forma no qual acontece estes testes consiste em seis tiros de quarenta metros e vinte 

tiros de centro e cinquenta metros. A diferença do teste dos árbitros e dos assistentes está no 

tempo, pois para realização dos tiros de 40 metros o árbitros pode realizar em no máximo 

6”40 segundos  e os assistentes em 6”,20 segundos. Já no teste de 150 metros o tempo de 

execução é alcançar a distância (150 metros) em 30” e descanso ativo de 40”, para os 

assistentes é 30” de execução e 45” de descanso ativo. Sendo assim, podemos afirmar que o 

nível de preparo físico dos árbitros interfere diretamente em seu rendimento, pois o desgaste 

físico é grande durante a execução dos testes e consequentemente elevados também são os 

níveis de estresse físico durante as partidas.  

Já com relação ao deslocamento e a intensidade de corrida, neste estudo a média de 

deslocamento dos árbitros esteve entre 6136,25 a 8034 metros. A média dos assistentes foi de 

3041,5 a 4478,5 metros. Para consolidar a avaliação do deslocamento, devemos fazer uma 

análise multifatorial da atuação da arbitragem, pois o deslocamento durante as partidas esta 

relacionado com as características dos jogos, a experiência do árbitro, o que lhe possibilita um 

melhor posicionamento no campo de jogo, fazendo que o deslocamento físico seja menor, 

priorizando sua capacidade técnica, as condições climática, as condições psicológicas, entre 

outros fatores.  

Analisando a intensidade do deslocamento, afirmamos que a fonte de energia mais 

solicitada nos árbitros foi o metabolismo aeróbio, com picos do metabolismo anaeróbio 

(alático e lático). A partir desses dados em conjunto com o referencial teórico do presente 

trabalho nos dos subsídios para elaborar o treinamento dos árbitros e assistentes de futebol, 

pensando esta especificidade de sua atuação.  

 Há necessidade de estudos envolvendo árbitros e assistentes de futebol, pois se trata de 

um campo cientifico que esta em processo de formação. A partir desta pesquisa podemos 

pensar a possibilidade de novos estudos envolvendo o processo de profissionalização dos 

árbitros. E com a chegada do preparador físico especifico para árbitros podemos questionar se 

os cursos de educação física podem oferecer aos acadêmicos conteúdos para atuar com este 

público especifico 
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