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RESUMO: Esse trabalho teve por objetivo apresentar uma análise dos estoques de carboidratos no pré-treino de 

corrida dos cadetes do 1º ano da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Procurei expor minha opinião 

de forma clara e objetiva visando abordar a importância de uma alimentação adequada como fator no alcance de 

bons índices nos testes de corrida. O desempenho físico do cadete é um fator muito exigido durante toda a sua 

formação, por isso, se faz necessária a disponibilização de condições adequadas para o alcance dos índices 

propostos no plano curricular. Observando que alimentação é uma condicionante para aptidão física, esta pesquisa 

torna-se importante na constatação das consequências da falta ou excesso de carboidratos antes da corrida, podendo 

servir como base para uma melhoria do desempenho dos cadetes nessa atividade. 
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Muito se tem discutido sobre alimentação dos cadetes antes da realização do teste de 

aptidão física feito na AMAN. A principal ideia decorrente é sobre a porcentagem adequada de 

carboidratos ingerida antes das provas físicas. Neste contexto, assuntos como: a função desse 

nutriente no organismo e a sua importância na realização da atividade corrida tornam-se 

relevantes. 

Este artigo está relacionado à área de Nutrologia, que abrange os benefícios e malefícios 

causados pela ingestão de nutrientes, tendo como foco avaliação e imposição das quantidades 

corretas desses nutrientes de acordo com a necessidade orgânica de cada pessoa. 

Por isso, observa-se que a alimentação adequada antes de atividades físicas promove 

saúde, proporciona um melhor desempenho e a diminuição de riscos causados pela falta de 

nutrientes, principalmente em atividades de corrida, que exigem um grande gasto energético. 

No curso básico da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), os cadetes do 1º 

ano são submetidos a intensas atividades físicas que geram desgastes energéticos altos e um 

aspecto que chama a atenção é o consumo de alimentos ricos em carboidratos por esses cadetes 

antes da Avaliação de Controle de Treinamento Físico Militar (AC de TFM). 

É sabido que na corrida, o treino e a disposição genética favorecem no desempenho 

dessa atividade física de acordo com indivíduo. Mas, existem outros fatores externos que 

influenciam diretamente nos resultados desse exercício físico, tal como a nutrição. Segundo 

Teixeira (2003), a nutrição correta proporciona ao atleta uma reserva energética que o garantem 

uma maior durabilidade na execução da atividade, retardamento da fadiga muscular, além de 

ser importante para saúde do corredor. 

Os carboidratos são a principal fonte de energia para o cérebro e corpo, para que os 

mesmos funcionem devidamente. Quando os carboidratos são ingeridos, acabam digeridos e 

divididos em moléculas menores de açúcar chamadas glicose. Estas moléculas de glicose são 

armazenadas no fígado e nos músculos a serem usados como combustível, durante a atividade 

física. Os carboidratos melhoram o desempenho atlético retardando a fadiga e permitindo que 

um atleta possa competir em níveis mais altos por mais tempo (FONTAN; AMADIO, 2015). 
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Constituem a base de a pirâmide alimentar e são encontrados em alimentos como: pão, legumes, 

verduras, leite e outros. 

Teixeira (2003), afirma que as pessoas que realizam atividades físicas e não incluem em 

sua dieta uma porcentagem de carboidratos suficiente para o fornecimento de energia para o 

corpo, poderão estar treinando e chegar à exaustão antes do tempo. Pode-se observar então que 

a corrida sendo uma atividade física considerável na formação do militar carece de uma maior 

atenção no que tange ao acompanhamento nutricional para que sejam disponibilizadas as 

melhores condições para ser realizada. 

Diante do exposto, necessário se faz um estudo mais aprofundado a respeito do tema, 

principalmente analisando como se dá o consumo de carboidratos antes da prova de corrida dos 

cadetes do 1º ano da AMAN, a fim de se comprovar se a quantidade necessária está sendo 

fornecida aos mesmos. Isso ajudará na melhora dos processos de formação do oficial, pois 

proporcionando um entrosamento da atividade física a ser realizada pelo cadete com a 

disposição do cardápio do rancho, possibilitará um maior rendimento físico nos exercícios 

tendo como consequências: diminuição de lesões e resultados mais eficientes. 
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