
Você sabia que a escolha do tênis certo tem o poder de
potencializar os rendimentos do seu treino? você tinha
alguma ideia de que a sua pisada pode influenciar no
tênis ideal para você?

Pois é, apostar no melhor modelo pode aumentar a sua
motivação e te levar a fazer mais repetições ou correr por
mais tempo. Isso porque existem diferenças técnicas
entre o tênis de corrida e o tênis de musculação, por
exemplo.

O TÊNIS CERTO PARA O SEU
TREINO



É CERTO QUE A ESCOLHA DO CALÇADO IDEAL

AUMENTA O SEU DESEMPENHO, PROTEGE O SEU

CORPO, ESTIMULA A SUA IDA À ACADEMIA E ATÉ,

MESMO, PODE TE INCENTIVAR A PERDER ALGUNS

QUILINHOS A MAIS.

PRIMEIRO PASSO: DESCUBRA QUAL É O SEU
TIPO DE PISADA
De acordo com a distribuição do peso corporal ao tocar
os pés no solo, haverá um tipo de tênis que atenda
melhor às suas necessidades.
1. PISADA PRONADA: o peso ao tocar no solo se
concentra na parte interna dos pés.
2. PISADA SUPINADA: a ênfase do peso vai para a parte
externa dos pés.
3. PISADA NEUTRA: o peso do corpo se distribui de forma
uniforme sobre os pés.



O uso do calçado de acordo com o seu tipo de pisada
pode prevenir imprevistos ou acidentes envolvendo os
pés, quadril, articulações, coluna e deixa suas pernas
mais bonitas, por evitar varizes.

ENTÃO, QUAL É O MELHOR TÊNIS PARA O
MEU TREINO?

Agora que você já sabe da importância de acertar na
escolha do seu calçado, vamos entender como é cada
um deles:

TÊNIS PARA MUSCULAÇÃO1.

Os treinos de força tonificam a musculatura,
promovem a estética corporal, além de queimarem
algumas calorias.



Existem calçados que podem te ajudar a fazer algumas
repetições a mais na hora que o cansaço bater, fazendo
toda a diferença no resultado final.

O tênis ideal é aquele que não tenha salto ou
amortecedor, com solado baixo e proteção nos
tornozelos.

Isso porque, quanto mais os pés se fixam ao solo, maior
é a estabilidade na hora da executar os movimentos,
protegendo a coluna e prevenindo possíveis
transferências de peso sobre as articulações.

Existem por aí modelos descolados para você fazer o seu
treino com estilo!

2.TÊNIS PARA CORRIDA



A corrida é perfeita para emagrecer com saúde não é?
Você pode correr à vontade, mas tem que ficar de olho
na coluna: ela precisa estar bem amparada por um tênis
que forneça proteção para os altos impactos do “bater o
calcanhar no chão”.

Para isso, você precisa de um bom amortecedor,
amparado por uma base estável, com bastante
ventilação para os pés, que costumam esquentar muito.

3. TÊNIS PARA CROSSFIT

Essa modalidade de treino é perfeita para
emagrecimento rápido, aliado à resistência muscular.



Os movimentos exigem força e alta intensidade, e
para isso você precisa estar bem equipado!

Seu tênis deve ser flexível para ganhar agilidade na
troca de movimentos.

Também precisa ter um solado bem estável para
gerar equilíbrio. Esse tipo de tênis pode ter
amortecedor, desde que o solado seja mais planeável.

4. TÊNIS PARA TREINO FUNCIONAL

Os treinos funcionais são ótimos para aqueles querem
se exercitar com o tempo contado.



Essas atividades mesclam aeróbico com exercícios de
musculação livre em circuitos.

Os tênis mais indicados são aqueles que possuem
amortecedor levemente reduzido em comparação aos
tênis de corrida, com um solado mais uniforme,
porém flexível.

As marcas mais confiáveis do mercado oferecem
vários modelos para todos os gostos.

5. TÊNIS PARA FUTEBOL

No futebol, as incríveis chuteiras fazem toda a
diferença na performance do jogador.



Elas precisam estar confortáveis, apertadas na medida
certa, com aderência, e de acordo com a superfície do
campo em que se joga.

Além disso, há chuteiras específicas para cada
jogador:

1. ATACANTES: chuteiras leves, mais alongadas, com

bico mais pontudo, que deem

velocidade.

2. MEIO DE CAMPO: as chuteiras arredondadas têm

preferência aqui.

3. DEFESA: o mais indicado são tênis mais duros e sem

muita flexibilidade.

ENTÃO, AGORA QUE VOCÊ JÁ SABE COMO

ESCOLHER O MELHOR CALÇADO PARA O SEU

TREINO, APROVEITE PARA DAR UMA GUINADA NA

SUA ROTINA DE EXERCÍCIOS!


