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RESUMO: 

O Le Parkour é uma nova prática esportiva cujo objetivo é a transposição de 

obstáculos comuns do dia-a-dia da forma mais eficiente possível. Esta é uma 

modalidade que exige elementos como força, concentração e tomada de decisão, 

fatores as quais a bebida energética se propõe a agir de forma positiva, melhorando 

o desempenho de atletas consumidores de forma aguda. Dessa forma, objetiva-se 

com o estudo investigar os efeitos da ingestão de uma bebida energética no 

desempenho de praticantes de Le Parkour. Participaram do estudo 6 indivíduos 

praticantes de Le Parkour que foram submetidos a um circuito, em três momentos 

diferentes, com a ingestão de 250ml de bebida energética, 500ml de bebida 

energética ou ingestão de bebida controle. Os dados coletados foram o tempo de 

circuito e a percepção subjetiva de esforço. A análise estatística utilizada foi a 

ANOVA com significância de p< 0,05. Até o presente momento só foram 

encontradas diferenças significativas entre a variável percepção de esforço, porém 

os resultados ainda estão sob análise.  

INTRODUÇÃO:  

 A busca por atividades que possam trazer benefícios físicos e 

psicológicos à seus praticantes fez com que novas práticas fossem surgindo. Uma 

atividade que vem ganhando cada vez mais adeptos é o Le Parkour. Criado na 

década de 80, na França, por David Belle, essa pratica passou a ser conhecida 

como a arte do deslocamento, pois tem por objetivo a transposição de obstáculos do 

espaço urbano da maneira mais eficiente possível (STRAMANDINOLI et al 2012). 

Alguns benefícios da prática são: o desenvolvimento integrado do corpo e 

da mente, por meio do desenvolvimento de uma maior consciência corporal, melhora 

na concentração e no raciocínio rápido, aumento da autoestima e da autoconfiança 

e o desenvolvimento de capacidades físicas como: força, resistência, agilidade, 

destreza e coordenação motora, desde que com auxilio de algum professor 

experiente (LEITE et al, 2003; SANTOS, 2003; STRAMANDINOLI et al 2012).  

Pelo Le Parkour ainda se uma pratica em desenvolvimento, existem poucos 

estudos sobre ele na literatura, especialmente mencionando como melhorar o 

desempenho destes atletas (LEITE et al. 2011). Visto isso, imagina-se se o consumo 

de bebidas energéticas, hoje em dia tão populares e massivamente divulgadas, 

poderia oferecer alguma melhora esse desempenho, uma vez que esse produto se 



 
 

propõe a fornecer um aumento do estado de alerta, na concentração, no tempo de 

reação, retardo na fadiga e promoção de bem-estar à seus consumidores 

(FERREIRA et al. 2011).  

Esses energéticos contam com as mais distintas substâncias, estando 

entre as mais comuns a cafeína, a taurina, carboidratos variados e vitaminas do 

complexo B (ASTORINO et al, 2012). Em sua maioria os efeitos produzidos por 

estes componentes necessitam de estudos mais profundos, pois a literatura, 

atualmente, apresenta resultados muito contraditórios (ALFORD et al, 2000; 

CAMPBELL at al, 2013). 

OBJETIVO: o presente estudo se propõe a verificar os efeitos da ingestão de 

uma bebida energética no desempenho de praticantes de Le Parkour. 

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

O grupo composto por 6 participantes com faixa etária entre 20 e 30 anos, 

com valor de IMC considerados normais, entre 20,90 e 24,99. Como critério de 

inclusão foram selecionados indivíduos praticantes de Le Parkour a pelo menos 6 

meses e com frequência mínima de 1 vez por semana. E como critério de exclusão 

praticantes iniciantes e indivíduos com alguma patologia cardiovascular. Os 

procedimentos foram explicados e todos os participantes assinaram o TCLE.  

Os dados coletados foram: tempo da passagem pelo circuito, através de um 

cronômetro e percepção subjetiva de esforço (Borg). O circuito constituiu-se de uma 

série de obstáculos a serem transpostos através da realização de habilidades 

básicas da modalidade. Foram criados três circuitos equivalentes, contendo número 

de exercícios e grau de dificuldade semelhante.   

A coleta foi realizada em três momentos separados entre si por duas 

semanas: um com ingestão de uma dose, 250ml, de bebida energética (BE) 

juntamente com uma dose da bebida controle, 250ml, outro com duas doses de 

bebida energética, 500 ml, e o último com ingestão de duas doses, 500ml, de bebida 

controle (BC). A BC era semelhante a bebida energética em odor, coloração e 

volume, porém livre dos compostos ativos do energético, já BE era composta por 

principalmente por taurina(1000mg), cafeína (80 mg) e carboidratos (28g). 

A coleta de dados ocorreu da seguinte forma: primeiramente houve a coleta 

de dados pessoais e em seguida houve a ingestão da bebida de forma aleatória. 

Foram disponibilizados 10 minutos de aquecimento e de reconhecimento do circuito 



 
 

aos participantes. Após 40 minutos da ingestão da bebida os sujeitos realizaram o 

teste de desempenho em circuito e em seguida avaliavam a percepção de esforço. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

 Durante a analise do tempo de desempenho em circuito não foi encontrada 

significância ao fazer uma comparação entre os momentos de consumo (BC 42,17 ± 

6,18; BE 250ml 49,25 ± 8,82; BE 500ml 42,37 ± 4,64). Entretanto, ao analisarmos a 

percepção de esforço o grupo BE 250ml (7,67 ± 0,52) apresentou diferença 

significativa quando comparado aos momentos BE 500ml (5,17 ± 1,72) e o BC(4,33 

± 1,86), porém estes últimos não apresentaram diferença entre si.  
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