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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo identificar a opinião dos participantes sobre 

Largadas em ondas. Foram pesquisados 288 corredores amadores nas Dez Milhas 

Garoto em sua 28º edição sendo um tradicional corrida do Estado do ES  e na Meia 

Maratona de Vitoria ES em sua 1º edição. Ao final de cada corrida os participantes 

responderam a um questionário composto por 21 perguntas fechadas. Em relação 

ao sexo 64,5 % eram masculinos e 34,5% eram do sexo feminino dos participantes 

na corrida Dez Milhas Garoto, e 61,7% eram masculino e 37,3% eram do sexo 

feminino na Meia Maratona de Vitória. A média de idade dos participantes da corrida 

Dez Milhas garoto foi de 37 anos e 36 anos para Meia Maratona. Ao serem 

indagados se os organizadores devem dar atenção ao setor de largada, afim de que 

seja uma saída mais bem organizada 71% dos participantes da Dez Milhas Garoto 

responderam que sim, 23,5% Não, dos participantes da meia Maratona de Vitoria ES 

89,2% sim, 7,5 Não. Em face da opinião desses participantes, podemos concluir que 

além do sucesso geral da corrida, há uma deficiência nesta largada, sendo um saída 

desorganizada, havendo insatisfação  destes corredores. 

 
Palavras-chave: Corrida, Largada em ondas, Opinião dos participantes. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to identify the opinion of the participants on 

racing wave start. 288 amateur runners were surveyed in the Ten Miles Garoto in its 

28th edition being a traditional race of  Espiríto Santo State and the Half Marathon of 

Vitoria-ES in its 1st edition. At the end of each race the participants answered a 

survey composed of 21 questions. Regarding sex of the participants of the Ten Miles 

Garoto, 64.5% were male and 34.5% were female and from the Vitoria Half Maraton 

61.7% were male and 37.3% were female. The average age of participants in the 

Ten Miles Garoto was 37 years and 36 years for Half Marathon. When asked if the 

organizers should pay attention to the starting sector, in order to have a better 

organized exit 71% of the participants of the Ten Miles Garoto answered yes, 23.5% 

said no and about the participants of the half Marathon 89.2% said yes and 7.5% 

said no. According to the opinion of these participants, we can conclude that in 

addition to the general success of the race, there is a deficiency in this starting, being 

a disorganized exit, with dissatisfaction of these runners. 

Keywords: Race, Wave start, opinion of the participants 

. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nossos ancestrais percorriam cerca de 40 km por dia para a sobrevivência de suas 

famílias por meio da caça, pesca, e a colheita. Nos dias atuais se reduz a 2 km por 

dia (WEINECK, 2003). Isto se dá por vários fatores, entre eles o avanço tecnológico. 

Diante desta situação a população pode ficar cada vez mais sedentária, e assim as 

pessoas passam a buscar algum exercício físico como forma de compensação aos 

malefícios do sedentarismo (MOSS; GORDON, 2003; WHALEY; KAMINSKY, 2003). 

Dentre as práticas adotadas, destaca-se a prática da corrida, por ser uma atividade 

de baixo custo, com objetivo de buscar condicionamento, bem como qualidade de 

vida (SALGADO, 2005). Os eventos de corrida de endurance, incluindo meia-

maratona e maratona, tem se tornado um fenômeno social (JOKL et al., 2004; 

BURFOOT, 2007). Possuem forte influência coletiva e da família, sendo uma opção 

saudável e coletiva de lazer (GOODSELL; HARRIS, 2011). Além disso, existem 

aqueles que buscam baixar seus tempos, conhecer novos amigos, competir com 

suas faixas etárias a fim de ganhar suas premiações. Lee et al. (2014) encontraram, 

por meio de follow-up de 15 anos com 55.137 adultos na Clínica Cooper, em Dallas, 

(Texas), que correr no mínimo de 5 a 10 min/dia estava associado com uma redução 

da mortalidade por todas as causas (30%) e doença cardiovascular (45%), e poderia 

acrescentar 3 anos de expectativa de vida. 

 

A corrida de rua ficou popularmente conhecida no final do século XVIII, ganhando 

adeptos na Europa e nos Estado Unidos (RUNNER WOLD, 1999). Na década de 

1970 o médico americano Kenneth Cooper criou a teoria do jogging com o principal 

objetivo da prática de corrida, que originou o famoso teste de Cooper e que 

proporcionou um verdadeiro boom em busca da prática da corrida pela população. 

No Brasil, a corrida de rua ficou conhecida popularmente em meados dos anos 

1970, e neste período foi permitido aos corredores amadores correrem juntos com 

atletas de elite, porém em pelotão separado (SALGADO; CHACON-MIKAHIL, 2006). 

 

Em relação à organização de provas de corrida de rua no Brasil, a primeira foi em 

1912 no estado do Rio de Janeiro, sendo organizado pelo jornal O Estado de São 

Paulo - esta corrida foi chamada de “O estadinho” (ROLLO, 2002). Desde então caiu 

no gosto da população. Com o passar do tempo, as corridas tiveram aumento 
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exponencial pelo Brasil, e hoje são referência de atletas internacionais. Dentre as 

principais corridas de rua atualmente, destacam-se a São Silvestre, Meia Maratona 

do Rio, Volta da Pampulha entre outras. Segundo a Associação Internacional de 

Federações de Atletismo - IAAF (2005), a corrida de Rua é classificada como: 

circuitos de rua, Avenidas e estradas, nas distâncias de 5 a 100 km. Segundo Barros 

(2015) cerca de 54% das pessoas acima de 16 anos praticam algum tipo de esporte, 

sendo que 5% declararam que praticam a corrida.               

 

Segundo dados da Federação Paulista de Atletismo do estado de São Paulo (FPA, 

2005), a corrida de rua vem crescendo muito nos últimos anos, tendo esses dados 

ratificados pela Secretaria Municipal de São Paulo, que liberou em 2001, cerca de 

11 alvarás para realização destas corridas, apresentando alta expressiva em 2005 

para 174. Cerca de 250 provas são realizadas no estado de São Paulo, com 

aproximadamente quase 250 mil inscritos e, destes praticantes, 70% possuem 40 

anos, sendo apenas 1% corredores de elite (FPA, 2005). Dados mais recentes 

mostram que em 2016 foram registradas 906.930 mil participações em 424 provas, 

sendo 529.340 mil (58%) de participação masculina e 377.590 mil (42%) feminina 

representa um acréscimo de 25% em relação ao ano de 2015 (FPA, 2016).  

 

Devido este aumento de corridas pelo Brasil, faz-se necessário cada vez mais rigor 

em suas organizações, para evitar que não ocorra algum imprevisto, bem como 

todos os corredores possam sair satisfeitos com seus objetivos atingidos. Um ponto 

que merece muita atenção dos organizadores são as largadas em ondas, que são 

separações em baias especificas por ritmo de cada corredor feito no ato da 

inscrição, ou em quanto tempo faria aquela prova, exemplo: Baia A – Ritmo de 

04h00min a cada quilômetro, Baia B- ritmo de 05h00min a cada quilômetro, Baia C- 

06h00min a cada quilômetro, Baia D - demais corredores (SAVAZONI, 2012). A 

primeira corrida de rua a usar estas ondas ou baias no Brasil foi a Corpore 

(Corredores Paulista reunidos), com principal missão de ter uma largada mais 

organizada, na corrida 10° 10 K Corpore SP Classic em 20/11/2004 (CORPORE, 

2004). Em suma é uma forma de valorizar os corredores que são mais rápidos e que 

treinaram para a prova, evitando atropelos no início da corrida, até mantendo 

integridade física do atleta amador. Todavia não basta somente separar por baia, 

será necessário controle rígido pelo fiscal da prova, como também barreiras que 
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impeçam corredores pular para outra baia, como é feito em muitas corridas 

internacional e fluir muito bem, como a Maratona de Nova York, Chicago e 

Estocolmo (SAVAZONI, 2012). 

 

No Espírito Santo (ES) os organizadores das Dez milhas Garoto, que é considerada 

a maior e tradicional corrida do estado, e da 1º Meia Maratona de Vitória adotaram 

em seus regulamentos este tipo de separação de acordo com o ritmo de cada 

corredor exemplo: Dez Milhas Garoto - Abaixo de 01h20min-  Entre 01h20min e 

01h36min-  Entre 01h36min e 01h52min- Acima de 01h52min e na Meia Maratona 

de Vitória - Abaixo de 01h15min  -  Entre 01h16min e 01h30min  - Entre01h31min e 

01h52min  - Acima de 01h52min. Entretanto na prática parece que não há 

fiscalização efetiva e controle nestas baias, pois muitos corredores invadem outra 

baia que não seja a dele com facilidade, e como consequência pode atrapalhar o 

desempenho de outros participantes e atletas amadores que de fato estavam 

preparados para realizar a prova. 

 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar, por meio de questionários, 

as opiniões dos participantes sobre o setor de largada na corrida 1º Meia Maratona 

de Vitória, e na corrida 28º Dez Milhas realizada na cidade de Vitória/Vila Velha, 

corridas estas, que aderiam à separação por ritmo na largada. 
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1.1 OBJETIVOS GERAIS 

Analisar as opiniões dos participantes sobre o setor de largada na corrida 1º Meia 

Maratona de Vitória, e na corrida 28º Dez Milhas realizada na cidade de Vitória/Vila 

Velha. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Verificar quais corridas adotou a separação por ritmo na largada. 

b) Identificar o perfi l dos participantes destas corridas. 

c) Investigar a importância da separação por ritmo na largada. 

d) Analisar como é feita a separação por ritmo nestas corridas. 
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2. METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo de caráter descritivo, que tem como objetivo 

compreender as características do fenômeno (GIL 2002, p. 131). Para esta pesquisa 

foram pesquisados artigos científicos, e buscas nas mídias sociais (Internet, 

Revistas e outros) encontrados nos bancos de dados: SCIELO, GOOGLE 

ACADÊMICO, PUBMED. 

 

Um total de 288 corredores de ambos os sexos participaram da pesquisa, sendo 121 

da corrida Meia Maratona de Vitória realizada em 17 de Setembro de 2017 em sua 

primeira edição, e 167 participantes da corrida 28º Dez Milhas que foi realizada em 

03 de Setembro de 2017, nas cidades de Vitória e Vila Velha. 

 

Para a coleta dos dados, foi aplicado um questionário contendo 21 questões 

fechadas feitas pelos pesquisadores e entregue aos participantes após a chegada. 

Durante a abordagem os corredores e corredoras foram informados sobre o estudo, 

como também do sigilo das informações, tendo suas identidades preservadas. Para 

a tabulação dos dados e sua análise descritiva foi utilizada a planilha do Microsoft 

Excel 2007, apresentado em duas tabelas onde uma mostra o perfil dos 

participantes e a outra sobre informações da largada, não teve nenhum critério de 

exclusão. 

 

Esta pesquisa teve aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFES (CEP) – 

Campus Goiabeiras, sob o número 261.897, e CAAE de número 

13769613.9.0000.5542 (Plataforma Brasil). 
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3. RESULTADOS 

Tabela 1 Perfil dos participantes das corridas Dez Milhas e Meia Maratona 

    Dez Milhas   Meia Maratona 

    n ( % )   n ( % ) 

Entrevistados Participantes  167     120   

              

  Sexo: Feminino 59 35%   46 38% 

Masculino 108 65%   74 62% 

              

  
Idade: ( Anos ) 
*Desvio Padrão                                                                  

            

Média  37 Anos   36 Anos 

     ±10,66 Anos
  

 
     

±10,27  Anos
  

            

Tempo pratica a modalidade 
corrida de rua  

2 a 3 anos 34 20%   34 28% 

Até 1 ano 45 27%   25 21% 

Mais de 3 anos 88 53%   61 51% 

              

Quantas corridas de rua já 
participaram  

Média  42 
 
 

    71 
 

  

 *Desvio Padrão 
 

  ±71,45     ±178,91    

Frequência de treinamento 

média por semana 

1 vez por semana 15 9%   11 9% 

     3 a 5 vezes por semana 59 35%   36 30% 

Mais de 5 vezes por semana 16 10%   22 18% 

              

Objetivo que mais Enquadra 

em uma corrida de rua 

Disputar faixa etária 23 14%   10 8% 

Fazer novos amigos  15 9%   5 4% 

Lazer 77 46%   51 43% 

Recorde pessoal  52 31%   54 45% 

Fonte: Próprio autor  

 

 

Em relação ao sexo dos participantes na tabela na corrida Dez Milhas Garoto 65% é 

do sexo masculino e 35% do sexo feminino, na 1º Meia Maratona de Vitória, repara-

se que 62% são do sexo masculino e 38% do sexo feminino. 

 

 A média de idade dos participantes na corrida Dez Milhas Garoto foi de 37 anos 

(±10,66 ) na 1º Meia Maratona de Vitória a média foi de 36 anos ( ±10,27 ). Sobre 

quantas corridas já participaram, nota-se que os participantes da Dez Milhas Garoto 

correram em média 42 corridas (±71,45) e na 1º Meia Maratona de Vitória correram 

em média 71 corridas (±178,91). 
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Com relação ao tempo de pratica da modalidade corrida de rua, constata-se que na 

Dez Milhas Garoto 53% dos participantes praticavam a mais de 3 anos, 27% até 1 

ano e 20% de 2 a 3 anos, e na 1º Meia Maratona de Vitória 51%  praticavam a mais 

de 3 anos, 21% até 1 ano e 28% de 2 a 3 anos. 

 

Quanto à questão “Qual frequência de treinamento por semana?” na Dez Milhas 

Garoto observa-se que 35% treinavam de 3 a 5 vezes por semana, 46% de 2 a 3 

vezes por semana, 9% 1 vez por semana e 10% mais de 5 vezes por semana, na 1º 

Meia Maratona de Vitória nota-se que 30% treinavam de 3 a 5 vezes por semana, 

43% de 2 a 3 vezes por semana, 9% 1 vez por semana e 18% mais de 5 vezes por 

semana. 

 

Quanto à questão “Qual objetivo que mais te enquadra em uma corrida de rua?’’ na 

Dez Milhas Garoto repara-se que 46% o Lazer, 31%  Recorde Pessoal, 14% disputa 

por Faixa Etária, apenas 9% fazer novos amigos e na 1º Meia Maratona de Vitória 

nota-se que 43% o Lazer, 45% Recorde Pessoal, 8% disputa por Faixa Etária, 

apenas 4% fazer novos amigos  
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Tabela 2- Respostas dos parcicipantes das corridas Dez Milhas e Meia Maratona sobre a largada.  

   Dez 
Milhas 

  Meia 
Maratona 

    n ( % )   n ( % ) 

    167     120   

              

  Você sabe o que é um setor de largada? 
 

Não 4 2%   9 8% 

Não sei 7 4%   1 1% 

Sim 156 93%   110 92% 

              

  Como você avalia o setor de largada? Ótimo 46 28%   19 16% 

Bom 88 53%   74 62% 

Regular 33 20%   27 23% 

              

O corredor amador se sente valorizado com esta 

separação por ritmo ? 

Não 25 15%   24 20% 

Não sei 28 17%   21 18% 

Sim 114 68%   75 63% 

              

A separação por ritmo deve ser feita somente com 
o pelotão de elite ? 

Não 114 68%   65 54% 

Não sei 9 5%   9 8% 

Sim 44 26%   46 38% 

              

Encontrou seu setor de largada com facilidade ? Não 8 5%   19 16% 

Não sei 2 1%   5 4% 

Sim 157 94%   96 80% 

              

Tinha fiscais monitorando a sua entrada no setor 
de largada ? 

Não 41 25%   49 41% 

Não sei 12 7%   13 11% 

Sim 114 68%   58 48% 

              

Sofreu algum acidente na largada de alguma 

corrida ? 

Não 159 95%   111 93% 

Sim 8 5%   9 8% 

      

             
Já presenciou algum acidente na largada de 
alguma corrida? 

Não 109 65%   75 63% 

Não sei 1 1%   1 1% 

 

 

Sim 57 34%   44  37% 

A separação por ritmo pode melhorar seu 
desempenho na corrida? 

Não 22 13%   14 12% 

Não sei 14 8%   13 11% 

Sim 131 78%   93 78% 

              

Os organizadores devem dar atenção ao setor de 
largada, afim de que seja uma saída mais bem 
organizada? 

Não 17 10%   9 8% 

Não sei 3 2%   4 3% 

Sim 147 88%   107 89% 

              

A área de sua largada foi compatível com seu ritmo 
de prova? 

Não 33 20%   19 16% 

Não sei 7 4%   12 10% 

Sim 127 76%   89 74% 

              

 Presenciou pessoas que não era do ritmo de 
prova, que estavam atrapalhando à largada? 

Não 51 31%   48 40% 

Não sei 7 4%   7 6% 

Sim 109 65%   65 54% 

 
 O corredor amador deve comprovar seu ritmo de 

prova no momento da inscrição, para ficar no setor 
de largada correspondente ao seu ritmo? 

 
Não 

  
  50 

 
30% 

   
27 

 
23% 

Não sei  10 6%   7 6% 

Sim 107 64%   86 72% 

Fonte: Próprio autor  
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No que diz respeito à pergunta sobre “Você sabe o que é um setor de largada?” na 

Dez Milhas Garoto, verifica-se que 93% responderam sim, 4% não sabiam e 

somente 2% disseram não, na Meia Maratona de Vitória 92% sim, 1% não sabiam e 

somente 8% disseram não. Relativamente à questão “Como você avalia o setor de 

largada?” na Dez Milhas Garoto, 53% contestaram que foi bom, 28% ótimo e apenas 

20% regular, na Meia Maratona de Vitória 62% bom, 16% ótimo e apenas 23% 

responderam como regular. 

 

Sobre a questão “Em sua opinião o corredor amador se sente valorizado com esta 

separação por ritmo.” na Dez Milhas Garoto 68% responderam que sim, 17% não 

sabiam e 15% não, na Meia Maratona de Vitória 63% sim, 63%  não sabiam e 18% 

responderam que não. Ao serem perguntados sobre “Você acha que esta separação 

por ritmo deve ser feita somente com o pelotão de elite?” na Dez Milhas Garoto , 

68% replicaram que não, 26% sim e 5% não sabiam, na Meia Maratona de Vitória 

54% não, 38% sim e 8% disseram que não sabiam.  

 

No que concerne à questão “Encontrou seu setor de largada com facilidade?” na 

Dez Milhas Garoto, 94% responderam que sim, 5% não, apenas 1% não sabiam na 

Meia Maratona de Vitória 80% sim, 16% não, apenas 4% disseram que não sabiam. 

Sobre a questão ‘’Tinha fiscais monitorando a sua entrada no setor de largada?’’ na 

Dez Milhas Garoto, 68% responderam que sim, 25% não e somente 7% não sabiam 

na Meia Maratona de Vitória 48% sim, 41% não e somente 11% disseram que não 

sabiam. 

 

Tendo em consideração a questão sobre “Já sofreu algum acidente na largada de 

alguma corrida?” na Dez Milhas Garoto , 95% responderam que não, 5% sim, na 

Meia Maratona de Vitória 93% não, e apenas 8% responderam que sim. Sobre a 

questão “Já presenciou algum acidente na largada de alguma corrida?” na Dez 

Milhas Garoto, 65% responderam que não, 34% sim, só 1% não sabiam na Meia 

Maratona de Vitória 63 % não, 37% sim, e só 1% relataram que não sabiam. 

 

Com relação a “Você acha que esta separação por ritmo pode melhorar seu 

desempenho na corrida?” na Dez Milhas Garoto, 78% replicaram que sim, 13% não, 

somente 8% não sabiam e na Meia Maratona de Vitória 78% replicaram que sim, 
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12% não, somente 11% replicaram que não sabiam. Sobre a questão “Em sua 

opinião os organizadores devem dar atenção ao setor de largada, afim de que seja 

uma saída mais bem organizada?”, 88% responderam que sim, 10% não, só 5,4% 

não sabiam na Meia Maratona de Vitória 89% sim, 8% não, só 3% disseram que não 

sabiam. 

 

No tocante a questão sobre “A área de sua largada foi compatível com seu ritmo de 

prova?” na Dez Milhas Garoto, 76% refutaram que sim, 20% não, só 4% não sabiam 

na Meia Maratona de Vitória 74% sim, 16% não, só 10% responderam que não 

sabiam. 

 

No que se refere à questão “Você presenciou pessoas que não era do ritmo de 

prova, que estavam atrapalhando à largada?” na Dez Milhas Garoto, 65% 

contestaram que sim, 31% não e apenas 4% não sabiam na Meia Maratona de 

Vitória 54% sim, 40% não e apenas 6% contestaram que não sabiam. Quanto à 

questão “Em sua opinião o corredor amador deve comprovar seu ritmo de prova no 

momento da inscrição, para ficar no setor de largada correspondente o seu ritmo?” 

na Dez Milhas Garoto, 65% relataram que sim, 31% não, e somente 5,5% não 

sabiam, e na Meia Maratona de Vitória 72% sim, 23% não, e somente 5,8% 

relataram que não sabiam.  
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4. DISCUSSÃO 

 

Tem havido crescente interesse de pessoas à prática da modalidade Corrida de Rua 

nos últimos anos, todavia para a demanda deste crescimento faz-se necessário 

melhor organização, sobretudo nas largadas a fim de evitar atropelo e acidentes, 

garantindo assim que seja uma saída de prova mais organizada. 

 

Ao pesquisar sobre crescimento anual de participantes de corrida de rua, por meio 

de dados da Federação Paulista de Atletismo FPA (2016), nota-se que houve mais 

de 906 mil participações no ano de 2016, sendo 58% masculino e 42% feminino 

reforçando que este tipo de esporte que mais atrai pessoas para à prática. 

 

A corrida de rua proporciona desafio, ao aderir esta prática, muitos corredores não 

ficam somente na primeira que participa, pelo fato de eles conhecerem novas 

pessoas, estabelecerem metas e objetivos, ou simplesmente por iniciarem alguma 

atividade física faz com que se sintam estimulados em participar, aumentado a 

competitividade. Inclusive aumentando sua frequência de treino para mais de três 

vezes por semana. Estes dados reforçam os achados de Silva & Sousa (2013), 

Palhares et al. (2012), que mostraram que a os participantes das corridas em São 

Paulo, via de regra realizavam treinamentos de 3 a 5 vezes por semana. Segundo o 

American College of Sport Medicine (2003) esta carga de treino, é pertinente para 

melhora na aptidão cardiorrespiratória.  

 

A presente pesquisa reforça a importância da inclusão da separação por ondas, 

especialmente para os corredores amadores que buscam melhores resultados, 

considerando que estes representam mais de 90% dos participantes Pazin et al. 

(2008), ou seja, sem eles, muitas corridas do Brasil não seriam capazes de pagar 

grandes prêmios aos corredores que ganham estas competições, diante disto por 

que não valorizar estes corredores? Melhorando cada vez mais a estrutura destas 

Corridas que os valorizem, sobretudo nas largadas. 

 

Muitos participantes compreenderam a importância da separação por ritmo, desta 

forma, antes mesmo da competição praticaram a ética desportiva, que segundo 
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Marissa, Duarte (2008) é definido como uma limitação do comportamento do 

desportista, preservando uma competição mais civilizada. 

 

A cada Corrida concluída, o praticante fica mais competitivo e a vontade de melhorar 

o desempenho é enorme, não obstante, os organizadores precisam atentar para 

isto, de forma que valorize o corredor e melhore as largadas, podendo potencializar 

o desempenho deles, ao largar todos os corredores com o mesmo ritmo em um 

setor, a chance conseguir concluir seu objetivo é grande, pois não haverá 

retardatários na largada. 

           

Vários fatores que levam a prática da Corrida de Rua tais como: a melhora do 

condicionamento físico, saúde e qualidade vida, lazer e fazer novos amigos, pode 

ser praticado sem auxílio de material esportivo complexo, pode ser praticada em 

qualquer lugar, por indicação médica de simplesmente começar um exercício 

aeróbio ou por influência de amigos. Este dado corrobora com Salgado (2006) que 

há diversos motivos que levam a prática da Corrida de Rua, dentre eles: a promoção 

de saúde, estética, conhecer novos amigos, escape do stress da correria do dia a 

dia, atividade prazerosa, até mesmo competitiva, ainda segundo o autor, o público 

pode ser classificado em dois grupos distintos: 1) Os que procuram baixar seu 

próprio tempo; 2) Os que verificam seu tempo para ver o desempenho, de seus 

amigos, para descobrir o vencedor. 

 

Muitos participantes relataram que outros corredores estavam pulando a grade 

lateral para ficar mais a frente na largada, este comportamento evidenciou a falta de 

ética desportiva destes. Todavia este tipo de conduta pode ser evitado, se os 

organizadores implantarem grades altas, cor do numero do peito, letras do setor de 

acesso e controle rígido dos fiscais, inclusive podendo até desclassificá-lo caso não 

cumpra o regulamento, isto acontece em grandes corridas pelo mundo como: 

Maratona de Chicago com mais de 40 mil participantes, Meia Maratona de 

Estocolmo mais de 55 Mil participantes, Nova York mais de 45 mil participantes, com 

organização impecável (Savazoni 2012). 

 

Muitas Corridas atendem bem em alguns quesitos em sua estrutura, mas por outro 

lado os organizadores não dão importância para a questão das largadas, pois há 
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diversos interesses por parte de promotores, organizadores, patrocinadores, sendo 

público ou privado nos bastidores da organização dos eventos, a maioria destes, 

para obter lucros, e claro sempre passando uma boa imagem do evento para atrair 

mais corredores da elite e/ou amadores, através da estrutura da corrida Pedro 

(2010), desta forma sem dar a devida atenção na largada. 

 

Os organizadores precisam adotar estratégias voltadas para a integridade física dos 

participantes, principalmente na largada da corrida, desta forma evitará acidentes, 

normalmente ocorre com pessoas que não são daquele ritmo de prova e acabam 

atrapalhando os que estão treinados para aquele setor, faz necessário que o 

organizador inclua no seu planejamento, a gestão de risco que segundo Leopkey, 

Parent (2009), trata-se de um processo proativo que tem como principal objetivo 

descobrir, avaliar, sobretudo criar soluções nos eventos esportivos, para isto faz-se 

necessário buscar informações sobre estes problemas que podem ser obtido com os 

próprios participantes. 

 

Para evitar que muitos corredores não entrem em outro setor que não seja do seu 

ritmo, é necessário punição, se possível desclassificá-lo, importante ressaltar que 

deve estar claro no regulamento. Infelizmente somente após desclassificação de 

alguns, muitos outros cumprirão o regulamento. Problemas semelhantes foram 

encontrados por Santos (2004), muitos corredores burlaram a regra da competição, 

pulando grades em setores que não eram do ritmo deles, sendo claramente notados 

com as cores do número de peito diferente daquele setor , muitos corredores se 

iludem achando que estando mais a frente de todos vão vencer a competição, 

esquecendo eles, que o tempo que vale mesmo é o liquido, desta forma atrapalham 

os corredores que realmente estão no setor adequado e de fato treinaram para estar 

no seu ritmo, causando esbarrões e acidentes Santos (2004).    

  

A maioria dos participantes de ambas as corridas com objetivos distintos inclusive o 

lazer acham que a inclusão da separação por ritmo é importante para organização 

de uma corrida. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise das opiniões dos 

participantes sobre o setor de largada na corrida 1º Meia Maratona de Vitória, e na 

corrida 28º Dez Milhas realizada na cidade de Vitória/Vila Velha, corridas estas, que  

aderiam à separação por ritmo na largada, possibilitando assim uma pesquisa de 

campo para a obtenção de dados consistentes sobre a organização da corrida.  

 

De um modo geral, os participantes demonstraram conhecimento sobre o setor de 

largada e defendem que os organizadores devem dar atenção a ela. O uso do 

questionário contendo perguntas fechadas criado pelos pesquisadores teve baixo 

custo e permitiu obter o perfil e  opiniões dos participantes sobre a largada. 

 

Estudos posteriores são necessários nesta temática de forma que possa ampliar o 

número de corrida que usam a separação por ondas, bem como número de 

participantes. 

 

Os resultados da presente pesquisa sugere que são necessárias melhorias na 

largada destas corridas de forma que evite acidente, valorize o corredor amador, 

possa melhorar o desempenho, desclassificar os participantes que burlar a regra da 

competição, comprovação do tempo, estas modificações podem contribuir para o 

crescimento em número de participantes em corridas  posteriores. 
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO 

QUESTIONÁRIO OPINIÃO DOS PARTICIPANTES SOBRE A LARGADA EM 

ONDAS (SETORES DE LARGADA) NA CORRIDA MEIA MARATONA DE 

VITÓRIA  REALIZADA NA  CIDADE DE VITÓRIA– ES. 

  

1- Sexo: (  ) Masc (  ) Fem  

2-  Idade:_____  

3- Quanto tempo  pratica  a modalidade corrida de rua ?  

(  ) Até 1 ano  

(  ) 2 a 3 anos  

(  ) Mais de 3 anos  

  

4- Quantas corrida de rua já participou ?______  

  

5- Qual a sua frequência de treinamento média por ano?  

1.(  ) 1 vez por semana  

2.(  ) 2 a 3  vezes por semana    

3.(  ) 3 a 5 vezes por semana  

4 (  ) Mais de 5 vezes por semana  

            

6- Qual objetivo que mais te enquadra  em uma corrida de rua ?  

1.(  ) Recorde pessoal  

2.(  ) Fazer novos amigos  

3.(  ) Disputar faixa etária  

4.(  ) Lazer  
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7 - Você sabe o que é um setor de largada?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  

3.(  ) Não sei  

  

8- Como você avalia o setor de largada?  

1.(  ) Regular  

2.(  ) Bom  

3.(  ) Ótimo  

  

9-Em sua opinião o corredor amador se sente valorizado com esta separação 

por ritmo ?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  

3.(  ) Não sei  

  

10-Você acha que esta separação por ritmo deve ser feita somente com o 

pelotão de elite ?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  

3.(  ) Não sei  

  

11- Encontrou seu setor de largada com facilidade ?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  

3.(  ) Não sei  

12-Já presenciou algum acidente na largada de alguma corrida ?  

1.(  ) Sim  
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2.(  )Não  

3.(  ) Não sei  

  

13-Tinha fiscais monitorando a sua entrada no setor  de largada ?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  

3.(  ) Não sei  

  

14-Já sofreu algum acidente na largada de alguma corrida ?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  

3.(  ) Não sei  

  

15-Tinha  pessoas de outro setor, no  seu setor de largada ?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  

3.(  ) Não sei    

  

16-Em sua opinião a largada das corridas devem ser mais bem organizadas 

?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  

3.(  ) Não sei     

  

17-Você acha que esta separação por ritmo pode melhorar seu desempenho 

na corrida ?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  



27 

 

3.(  ) Não sei    

  

18-Em sua opinião os organizadores devem dar atenção ao setor de largada, 

afim de que seja uma saída mais bem  organizada ?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  

3.(  ) Não sei    

  

19- A área de sua  largada foi compatível com seu ritmo de prova ?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  

3.(  ) Não sei    

  

20-Você presenciou pessoas que não era do ritmo de prova, que estavam 

atrapalhando à largada ?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  

3.(  ) Não sei    

 

21- Em sua opinião o corredor amador deve comprovar seu ritmo de prova no 

momento da inscrição, para ficar no setor de largada correspondente ao seu ritmo ?  

1.(  ) Sim  

2.(  ) Não  

3.(  ) Não sei    

 


