
	   	   	  
	  

	  

 

Prezados Árbitros 

 

No encontro do Curso RAP FIFA-CBF Instrutores Físicos 2016, realizado na cidade 
Águas de Lindóia/SP em setembro último, foram definidas algumas diretrizes gerais em 
relação ao Pilar Físico: 

- Preocupação com a velocidade e capacidade de realizar repetidos esforços de 
velocidade; 

- Preocupação com a Preparação Física para o FIFA TEST e para a performance em 
jogos; 

- Conscientização do árbitro quanto a sua efetiva participação para o próprio 
desenvolvimento. 

Sobre as diretrizes específicas em relação ao FIFA TEST: 

- A partir de 2017, serão adotadas alterações pela FIFA e seguidas pela CBF e entidades 
estaduais das avaliações Físicas; 

- Agora os testes de estímulos intervalados passa a ser o 40-48 de 75 m x 25 m, tanto 
para Árbitros como para Assistentes; 

- O teste de velocidade para os Árbitros permanece o de 6 x 40 m, alterando apenas os 
índices e o intervalo de recuperação, que são mais intensos; 

- O teste de velocidade para Assistentes também alterou. Incluiu-se o CODA e em 
seguida se faz agora o 5 x 30 m, também com alterações de índices e intervalos, também 
mais intensos; 

- Recomendada a aplicação de pelo menos 2 testes de aptidão (FIFA TEST) por ano; 

- Recomendada também a inclusão dos testes adicionais, que são o Yoyo dinâmico, o 
Yoyo tradicional e o 7 x 7 x 7 m para árbitros e o Ariet, pelo menos duas vezes ao ano; 

- Por ocasião do teste, os exames médicos devem estar revalidados, não bastando os 
atestados simples, afirmando que o indivíduo está bem de saúde, deve constar que está 
apto para realizar atividades físicas intensas (o modelo será repassado). 

- Lembrar que a preparação física visa deixar o árbitro apto para realizar esforços físicos 
exigidos no jogo, mas principalmente deixa-lo em condições para realizar sua principal 
função - tomada de decisões. 



	   	   	  
	  

	  

É importante ressaltar que, fazendo um comparativo técnico e fisiológicos entre os dois 
protocolos, podemos considerar que: Em relação aos testes complementares (YOYO, 
Ariet, Área, Coda, 7x7x7 ) apresentam uma maior especificidade com o padrão motor e 
intensidades mais próximas à movimentação realizada pela equipe de arbitragem em 
campo. A prova de velocidade não apresenta grande variação, porém a prova de 
resistência em esforços intermitentes, que muitos julgam ter ficado mais fácil pela 
redução do estímulo de esforço, em função da manutenção do volume total, da 
manutenção da intensidade do esforço (expressa na velocidade de deslocamento) e pela 
redução do intervalo de recuperação em quase 50%, resultou em um aumento da 
densidade do esforço, acarretando também uma elevação da intensidade total. Durante 
os simulados aplicados, foi verificada uma maior graduação da percepção do esforço 
exercido. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para chamar a atenção para um 
detalhe sobre esta avaliação física? Identificar em que nível de fadiga a tomada de 
decisão passa a ficar afetada? Acreditamos que esta deve ser a maior preocupação na 
avaliação física, pois a tomada de decisão expressa a performance da equipe de 
arbitragem. 

Portanto, a COAF/RJ informa que neste período de adaptação, autoriza esta nova 
avaliação só em junho de 2017, possibilitando assim tempo considerável para a 
preparação, já que todos os árbitros do quadro já haviam sido informados que esta 
mudança estava iminente de acontecer. 

Comissão de Arbitragem 

Pilar Físico 

   

 

 

	  

	  

	  

	  


