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Desde tempos remotos, aprendemos que precisamos 

de carboidrato para rodar. Só que corredores da pesada 

adotaram a dieta do paleolítico e estão mais magros 

e velozes. O segredo? Gordura, muita gordura

Por Fiona Bugler e Patricia Julianelli   Ilustrações Tainá Tamashiro
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E
spaguete ao sugo na véspera da prova. Sanduíche na recu-
 peração. Gel na prova, batata no km 35 da maratona. Desde 
que nos conhecemos por corredores, aprendemos que o carboi-
drato é a base da dieta, combustível primário. Esse nutriente 

está também na base da pirâmide alimentar adotada no Brasil: seis por-
ções de carboidratos, entre arroz, pão, massa, batata, mandioca. No topo,
apenas uma porção de gordura. Pelo 
menos até hoje. Isso porque estudiosos e 
corredores de peso estão tentando inver-
ter essa pirâmide. Eles defendem a dieta 
“low carb paleo”: os carboidratos lá em 
cima, em porções ínfimas, e lá embaixo 
gordura, muita gordura.

A dieta paleo preconiza o consumo de 
“comida de verdade”, igual à disponível 
na era paleolítica: carnes, oleaginosas, fru-
tas silvestres e vegetais. Prioriza alimen-
tos naturais, frescos e crus. A versão low 
carb da paleo ainda restringe o teor de 
carboidratos. “Seu consumo excessivo, 
especialmente o dos produtos refinados, 
eleva os níveis de glicose e também de 
insulina, hormônio liberado justamente 

para regular esse açúcar no sangue. Níveis 
altos de insulina favorecem o acúmulo 
de gordura e ainda predispõem a pessoa 
à diabetes do tipo 2”, afirma o médico José 
Carlos Souto, que mantém o maior blog 
brasileiro dedicado ao tema: o Dieta Low 
Carb e Paleolítica.

“E de onde tiraríamos energia para as 
atividades diárias e para a corrida?”, você 
pode estar se perguntando. “Um marke-
ting habilidoso nos fez acreditar que só 
podemos obter energia dos carboidratos, 
o que não é verdade”, afirma Tim Noakes, 

peso-pesado da ciência esportiva e da cor-
rida, autor de The Lore of Running (em tra-
dução livre, “Lendas da corrida”). “Nosso 
corpo tem flexibilidade metabólica. Com 
uma dieta pobre em carboidrato, ele se 
adapta e passa usar a gordura como com-
bustível. A pessoa emagrece e até ganha 
mais pique. Do contrário, se houver gli-
cose disponível, o corpo guarda gordura 
para quando não houver glicose. E aí fica 
difícil queimá-la...”, afirma Souto.

Virando a chaVinha
“O corpo se adapta e, se consumimos 
grandes quantidades de carboidrato, 
ficará bom em metabolizá-los”, reforça 
o nutricionista inglês Laurent Bannock, 
especialista em nutrição esportiva e per-
formance. Segundo ele, para turbinar o 
desempenho, será preciso treinar o meta-
bolismo novamente “para que o corpo 
fique eficiente no uso de gordura como 
fonte de energia primária”. Segundo 
Souto, o tempo dessa adaptação varia de 
pessoa para pessoa, mas geralmente leva 
de duas a seis semanas para que o corpo 
passe a contar com as próprias reservas de 
gordura durante os exercícios. “Há atletas 
adaptados que completam uma maratona 
em jejum”, afirma o médico.

E como treinamos nosso metabo-
lismo para queimar gordura como fonte 
de energia? “Consumindo menos car-
boidratos e mais gorduras saudáveis, na 
hora certa. Isso já afetaria o modo como o 
metabolismo utiliza carboidratos”, afirma 
Laurent. A exata proporção de gorduras e 
carboidratos varia de acordo com o obje-
tivo. “No caso de pessoas com sobrepeso 

ou obesas e tendência a desenvolver dia-
betes ou doenças metabólicas, restringir 
os carboidratos a menos de 100 gramas 
por dia (15% das calorias diárias em uma 
dieta de 2 500 calorias) seria eficiente. 
Outros 20% das calorias seriam de pro-
teínas e 65%, das gorduras”, afirma Souto. 
“Mas 150 gramas por dia já configurariam 
uma dieta low carb, afinal a dieta tradicio-
nal sugere duas ou três vezes isso.”

Mas temos ainda a “very low carb”, 
que preconiza menos de 40 gramas por 
dia. Em alguns casos, apenas 20 gramas 
(o equivalente a uma banana pequena — 
sim, apenas uma). Esse número soa como 
alarme para boa parte dos especialistas. 
“Carboidrato é fonte primordial de ener-
gia para o cérebro. Cortar ou reduzir dras-
ticamente esse nutriente pode compro-
meter o rendimento cognitivo. Isso sem 
falar que a restrição de fontes puras de car-
boidrato, como pão, arroz e batata, pode 
causar fraqueza, fadiga, queda de imu-
nidade e até maior propensão a lesões”, 
afirma a nutricionista Suzana Bonumá, 

especialista em fisiologia do exercício 
pela USP e proprietária da FoodCoach, 
em São Paulo. Os defensores da low carb 
rebatem. “Com teores muito baixos de 
carboidrato, a pessoa queima mais gor-
dura e parte dela é transformada em ‘cor-
pos cetônicos’, que são usados como fonte 
de energia por todas as células do corpo, 
inclusive as do cérebro. Assim, ele passa a 
precisar de uma dose mínima de glicose, 
que pode ser sintetizada a partir de outros 
micronutrientes”, diz Souto.

a corrida low carb
No caso de exercícios de explosão, como 
corridas curtas e intensas, os especialis-
tas concordam que um pouco mais de car-
boidrato pode turbinar o desempenho. 
“Mesmo assim, em doses muito menores 
do que dizem por aí”, afirma Souto. Mas, 
segundo Tim Noakes, a maioria das pes-
soas que abusa dos carboidratos faz exer-
cícios prolongados e de baixa intensidade, 
para os quais a gordura seria a fonte de 
energia ideal.

Com a redução alimentar, o historiador 
Nelton Araújo passou de 130 para 70 
kg. “Comia de tudo, mas em pouca 
quantidade”, afirma. Em 2009, já bem 
mais fininho, começou a correr e logo 
se tornou um viciado em endorfina. 
Mas então o peso estagnou. “Por mais 
que eu forçasse na dieta e aumentasse 
a carga de treino, não conseguia 
emagrecer mais.” Na preparação para 
a primeira maratona, em outubro 
de 2012, foi contagiado pela falácia 
“eu corro, eu posso” e o ponteiro da 
balança chegou a 76 kg. Foi aí que 
resolveu dar uma chance para a dieta 
low carb paleo.

Além de reduzir drasticamente o 
consumo de carboidratos — uma ou 
duas rodelas de batata-doce são um 

luxo —, passou a evitar açúcar, trigo  
e glúten. “Eu me sentia bem e fui 
emagrecendo sem passar fome nem 
me matar de treinar. Em vez de correr 
para perder peso, passei a correr para 
me superar”, conta. Na dieta atual, 
ovos, carnes, queijos, folhas, alguns 
legumes e pouquíssimo carboidrato. 
“Antes das provas, só como um 
pouco mais de batata-doce ou aipim 
no jantar e ovos mexidos no café da 
manhã. Durante, só água. Depois, o 
que me der na telha”, conta. Hoje, com 
63 kg, ostenta incríveis 16min46 nos 
5 km, 35min25 nos 10 km, 1h16min55 
na meia e 2h49 na maratona. “Fiquei 
mais leve e me senti melhor para 
correr mais rápido. A recuperação 
também melhorou muito”, conta.

Faca na caveiRa
nelton araújo reduziu carboidratos, “secou” e voou como nunca 

máquina de correr
Mais magro que nunca, Nelton crava 16min46 
nos 5 km da Série Delta, novo recorde pessoal
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O consumo de bebidas esportivas — 
que geralmente trazem 30 gramas de car-
boidrato por 500 ml — também deve-
ria ser revisto, segundo os defensores 
da linha low carb. “Você simplesmente 
não precisa delas se for correr em ritmo 
moderado por 60 a 90 minutos. Nesse 
caso, água é suficiente para se hidratar”, 
afirma Anita Bean, autora de The Complete 
Guide to Sports Nutrition (“Guia completo 
sobre nutrição esportiva”, em tradução 
livre). Na verdade, se você treina o meta-
bolismo para usar gordura, nem precisa-
ria de bebidas e géis açucarados, defendem 
eles. “Você tem toda a energia de que pre-
cisa em seu corpo”, diz Noakes.

Carboidratos com amido (como 
batata, mandioca, batata-doce) seriam 
mais indicados para o pós-treino. “Con-
suma 50% de carboidratos e 50% de 
proteínas até 1 hora após a corrida. Em 
seguida, após 2 horas, o lanche ou refei-
ção teria um terço de proteínas, um terço 
de carboidratos e um terço de gorduras 
saudáveis”, explica Bannock. Se nosso 
corpo fosse uma fogueira, estaria em 
chamas logo após o treino, e essa seria a 
hora ideal de jogar lenha — no caso, car-
boidrato. “Nesse momento, o transporte 
de glicose para os músculos é facilitado, 
e ela não fica disponível para conversão 
em gordura”, afirma Souto.

intolerância a  
carboidratos
Para Noakes, não se trata apenas de desem-
penho, mas de saúde. Ele defende que 
algumas pessoas simplesmente não são 
capazes de metabolizar carboidratos de 
modo tão eficiente. E, nesse caso, o con-
sumo de altas doses desse nutriente limi-
taria a capacidade de queima de gordura 
e não forneceria energia suficiente para o 
bom desempenho. O que levaria a proble-
mas de peso e de saúde.

Apesar de correr 200 km por semana, 
Noakes sempre teve problemas com o 
peso. Ele fazia a dieta tradicional, rica em 
carboidratos e pobre em gorduras, que 
defendeu por 33 anos. “Mas hoje vejo que 
não há motivo para consumir mais do 
que 200 gramas de carboidratos por dia. 
Infelizmente, alguns atletas consomem 
até 700 gramas e o único resultado prová-
vel de uma ingestão tão elevada é o desen-
volvimento de diabetes tipo 2 em pessoas 
com predisposição genética à doença, 
como aconteceu comigo”, afirma.

Diversos especialistas se juntam a 
Noakes na crença de que as pessoas não 
processam os carboidratos com a mesma 
eficiência. Argumentam que algumas 
pessoas toleram e usam esse nutriente 
de forma mais eficiente, em maiores 

quantidades, ao passo que outras não — 
e podem acabar armazenando as grandes 
quantidades consumidas na forma de gor-
dura. “Os quenianos, por exemplo, correm 
muito bem com dietas com alto teor de 
carboidratos e provavelmente seria ina-
dequado mudar sua escolha. Mas isso não 
vale para todo mundo”, diz Noakes.

“Se, como corredor, você está acima 
do peso, com IMC [Índice de Massa Cor-
poral] maior do que 25 kg/m2, talvez 
você tenha intolerância a carboidratos”, 
afirma Noakes. “Se temos gordura extra, 
se podemos ‘pinçar’ com os dedos mais de 
2,5 cm e consumimos muito carboidrato, 
é provável que nosso organismo o esteja 
armazenando como gordura, em vez de 
usá-lo como combustível”, afirma Lau-
rent Bannock. Muitos corredores são “fal-
sos magros”. “Eles armazenam mais gor-
dura na cintura e menos nos quadris e nas 
coxas, o que pode significar intolerância”, 
explica o nutricionista.

Além do peso e da gordura corporal, há 
outra maneira simples de descobrir se seu 
corpo é “amigo” dos carboidratos. “Basta 
reduzir a quantidade ingerida e observar 
a resposta”, diz Noakes. O empresário pau-
lista Augusto Verrengia, de 42 anos, vivia 
lutando contra os quilinhos a mais e a 
compulsão alimentar: “Eu era um come-
dor compulsivo de carboidratos, algo sem 

A dieta paleo prega a ingestão 
de “comida de verdade”, como a 
disponível na era paleolítica. Na versão 
“low carb”, a ingestão de carboidratos 
é drasticamente reduzida. Os adeptos 
não contam calorias: os nutrientes 
em maior abundância — gordura e 
proteína — dão sensação de saciedade 
e não causam picos na produção 
de insulina como os carboidratos 
refinados, que uma hora o deixam 
satisfeito e, pouco tempo depois, 
sedentos por mais carboidrato.

As linhas mais “radicais” da 
low carb paleo excluem todos os 
alimentos que não existiam no 
paleolítico. Já a adotada por Souto  
e nutricionistas (os ainda poucos 
que aderiram a essa “nova” pirâmide 
alimentar) libera gorduras como a 
da manteiga, do azeite e do óleo de 
coco, bem como queijos amarelos  
e iogurtes integrais (que têm menos 
lactose que o leite em si). Mas veta 
grãos de boa reputação: trigo, aveia, 
centeio e cevada, mesmo as versões 

integrais. “Eles contêm glúten, que 
pode causar irritações no intestino e 
produzir inflamação crônica, mesmo 
nas pessoas sem intolerância a essa 
proteína.” O trigo também não entra 
na dieta por, segundo Souto, “conter 
um amido facilmente digerível, que 
eleva as taxas de glicose no sangue 
mais rapidamente que o açúcar de 
mesa, e a proteína gliadina, que 
pode estimular as mesmas áreas no 
cérebro que a morfina, levando ao 
consumo excessivo”, afirma.

como nossos ancestRais
mandamentos da dieta paleolítica e com baixo teor de carboidratos

com moderação

Proibidos

liberados

w Raízes como batata-doce, beterraba, cenoura cozida: têm 
boa dose de amido e são cozidos (o que eleva o índice glicêmico)

w Leguminosas que crescem em vagens: soja, feijão, 
amendoim, lentilha (além do amido, podem causar inflamação)

w Frutas com bastante frutose, como manga, banana e abacaxi 

w Grãos com baixo IG e sem glúten (quinoa, linhaça, gergelim)

w Iogurte natural, que tem menos açúcar que o leite

w Açúcar e xarope de milho

w Farinha de trigo e derivados como pães, massas e doces

w Os grãos trigo, aveia, centeio e cevada (mesmo integrais)

w Refrigerantes e sucos: normais (com açúcar) e lights

w Cerveja, pois contém maltose, açúcar que eleva a insulina

w Óleos vegetais extraídos de sementes (como soja e canola) 
e margarina. São ricos em ômega 6, que causa inflamação

w Carnes de todo tipo, da bisteca ao salmão

w Ovos

w Azeite de oliva, manteiga, gordura do coco

w Oleaginosas como castanha, nozes e pistache

w Queijos amarelos, praticamente sem lactose

w Vegetais e hortaliças como espinafre, couve, abobrinha

w Frutas silvestres como amora e framboesa

w Coco e abacate
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controle mesmo”. Em 30 dias de dieta low 
carb paleo, perdeu 8 kg e 9 cm de circun-
ferência abdominal. “E me sinto muito, 
muito melhor, a fome está controlada e 
continuo com pique para pedalar por 3 ou 
4 horas direto”, conta.

o Verdadeiro Vilão
Em um ponto, os especialistas tendem a 
concordar: carboidratos com baixo índice 
glicêmico (IG) — ou seja, que liberam ener-
gia aos poucos ao organismo — são uma 
opção muito melhor que carboidratos 
com alto IG, que são normalmente “bran-
cos” (como farinha de trigo, pães, massas, 
batata, arroz) e elevam os níveis de insu-
lina e podem gerar compulsão: ora estamos 
satisfeitos, ora estamos com fome de novo.

Para manter os picos de insulina sob 
controle, Bannock recomenda investir 
em vegetais sem amido (como brócolis, 
pimentas e espinafre) e frutas com baixo 
IG (como ameixa, amora e framboesa), 
“que devem ser suficientes para satisfazer 

as necessidades de carboidratos do corre-
dor”, afirma. Noakes vai além e recomenda 
que pessoas com intolerância a carboidra-
tos evitem totalmente o consumo de fru-
tas, enquanto o resto dos mortais “tal-
vez devesse restringir a ingestão a uma 
ou duas unidades por semana”. Segundo 
Souto, “um prato bem colorido de salada 
tem todos os nutrientes das frutas, sem o 
açúcar delas”.

a redenção da gordura
Com a má fama que a gordura carregou 
nas últimas décadas, muita gente, inclu-
sive corredores, decidiu priorizar os car-
boidratos (como pães, massas e até doces). 
A estratégia não funcionou. “Apesar da 
redução no consumo de gordura ao longo 
dos últimos 30 anos, a incidência de obesi-
dade aumentou muito”, afirma Anita Bean. 
“Dezenas de estudos, liderados por cientis-
tas da Universidade Harvard, nos Estados 
Unidos, mostraram que dietas pobres em 

gordura não são mais saudáveis que die-
tas com teor moderado ou alto de gordura 
e que podem até mesmo ser piores.”

Pesquisas recentes sugerem inclusive 
que os corredores precisam de gordura 
de qualidade para turbinar a saúde e o 
desempenho. E até mesmo as saturadas — 
encontradas em produtos de origem ani-
mal, como carnes vermelhas e leite inte-
gral — deixaram de ser a força do mal de 
outrora. “As melhores fontes de gordura 
são manteiga, queijo, ovos, carnes, pei-
xes, além de abacate, oleaginosas e azeite 
de oliva”, explica Anita. “As gorduras que 
precisamos evitar são as dos óleos ‘vege-
tais’, como o de canola, que causam infla-
mação, e gorduras trans, das margarinas, 
biscoitos, salgadinhos, sorvetes.”

Uma recente pesquisa publicada 
no American Journal of Clinical Nutrition 

Que caminho 
seguiR
Tanto entre defensores ferrenhos da 
low carb paleo como da tradicional 
reeducação alimentar, encontramos 
gente séria e munida de estudos 
relevantes. Assim como se 
multiplicam os exemplos de gente 
que aliou uma dieta equilibrada (com 
carboidrato, proteína e gordura) 
ao exercício físico, emagreceu e 
não voltou mais a engordar, temos 
gente que nunca teve sucesso com 
a reeducação (ou teve, mas depois o 
peso estagnou) e encontrou na low 
carb paleo a saída. “É preciso levar em 
conta a individualidade biológica. Não 
posso dizer que ela é a melhor opção 
para atletas magros e saudáveis. 
Mas em pessoas que por anos ou até 
décadas abusaram de carboidratos 
refinados e se tornaram obesos e/ou 
diabéticos, acredito que seria a melhor 

solução terapêutica”, afirma Souto. 
“Em casos de obesidade, diabetes 
ou triglicérides alterados, a redução 
dos carboidratos pode sim ser uma 
alternativa”, afirma Suzana.

E não é todo mundo que vive numa 
boa à base de carnes, ovos e queijos 
— por mais criativo que seja nas 
variações — e se dispõe a deixar seus 
grandes prazeres apenas na memória. 
A compulsão pode ser domada com 
um belo corte nos carboidratos e a 
liberação da gordura, mas ninguém 
come apenas para saciar os centros de 
controle do cérebro, come por prazer. E 
gosto pessoal e paladar não podem ser 
deixados de fora da equação.

Com correntes tão díspares sobre 
dieta, talvez para muitos a solução 
esteja no meio do caminho, nas 
intersecções entre as duas linhas. Afinal 
de contas, algumas recomendações 
as permeiam: investir em alimentos 
frescos, em carboidratos de baixo índice 
glicêmico, em fontes de proteína e de 

ômega 3 (como oleaginosas e salmão) 
e evitar açúcar, farinha e derivados, 
gordura trans, industrializados e 
processados em geral.

Ouvir o próprio corpo continua 
sendo um sábio conselho. Perceba 
se seu organismo digere bem o 
carboidrato e se realmente tira energia 
desse nutriente. Tente reduzir ou cortar 
açúcar, farinha branca e seus derivados 
(massas, pães, doces) enquanto 
aumenta a ingestão de gordura, e veja 
como o corpo e a corrida reagem. Faça 
isso idealmente com a ajuda de um 
especialista, já que fraqueza, tontura, 
queda na imunidade e problemas 
intestinais podem marcar o início 
dessa transição. “Especialmente para 
atletas, precisaríamos de bastante 
tempo para testar esse tipo de dieta  
e ver o impacto no rendimento. 
Sempre com acompanhamento 
de perto”, afirma Lívia Hasegawa, 
nutricionista especialista em fisiologia 
do exercício pela Unifesp.

mostrou que o consumo de gordura satu-
rada não está associado a maior risco de 
doença coronariana ou AVC. E, na revista 
científica Nutrition, um estudo que avaliou 
a ingestão média de gordura saturada em 
41 países europeus e o risco de mortali-
dade por doença cardíaca indicou que, 
conforme o percentual de gordura satu-
rada aumentou, o índice de morte por 
doença cardíaca diminuiu.

Diversos estudos apontam que a res-
trição de carboidratos (em vez da de gor-
duras) seria mais vantajosa para o cora-
ção, já que reduz os níveis de triglicérides 
e aumenta os do colesterol bom (HDL). 
“E comida de verdade, como as fontes 
genuínas de gordura e proteína, sacia de 
uma forma que os carboidratos refinados 
jamais farão. A pessoa come menos sem 
pensar e sem passar fome. Nem contamos 
calorias”, afirma Souto.

Mesmo com a possível redenção em 
relação aos males do coração, muitos 
profissionais ainda veem com ressalvas 
esse clima de liberou geral. “O excesso de 

gordura saturada aumenta a produção de 
radicais livres, o que pode danificar célu-
las sadias, causar inflamações e favore-
cer lesões musculares”, afirma Suzana 
Bonumá. Souto rebate: “Toda a respira-
ção celular, seja ela com glicose ou áci-
dos graxos como substrato, gera radicais 
livres. Mas a glicose gera mais. Uma dieta 
rica em gordura saturada sempre levará a 
um menor estresse oxidativo”.

reconstruir  
Para eVoluir
Corredores precisam de mais proteína 
do que a maioria das pessoas. Precisamos 
dos aminoácidos para recuperar as fibras 
musculares (que sofrem microlesões nos 
treinos) e também para renovar os mús-
culos para a próxima corrida. Além disso, 
proteínas fortalecem o sistema imunoló-
gico — só com bom aporte de proteínas 
produzimos os glóbulos brancos (leucó-
citos), que combatem infecções — e redu-
zem o índice glicêmico dos alimentos que 
consumimos com elas, limitando os picos 

de insulina conduzidos por carboidratos. 
“O consumo de quantidade suficiente 
desse nutriente protege a massa magra. 
E é daí que vem nossa energia”, afirma a 
nutricionista esportiva Roberta Anding, 
do Texas (EUA).

Peixe, frango e carne vermelha são as 
fontes clássicas, mas não as únicas opções. 
Assim como a carne, os ovos e os laticínios 
são considerados proteínas “completas”, já 
que trazem todos os aminoácidos essen-
ciais, necessários para a reconstrução celu-
lar. O leite é especialmente rico em leu-
cina, que ativa a recuperação muscular, e 
a proteína do ovo é muito bem absorvida 
pelo organismo.

“Muitas fontes de proteína ainda tra-
zem outros nutrientes valiosos”, afirma 
Roberta. A carne e o frango, exceto peito, 
também contêm muito ferro, que ajuda 
a levar oxigênio para os músculos. Baca-
lhau, salmão e outros peixes de água fria 
fornecem ácidos graxos ômega 3, que ali-
viam a dor nas articulações e músculos e 
protegem o coração, ao passo que os laticí-
nios fornecem cálcio para suprir os ossos 
e estimulam a ativação muscular. 
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