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Resumo  

A velocidade crítica (VC) é definida como a máxima velocidade de nado 

susceptível de ser mantida por um longo período de tempo sem exaustão 

(Wakayoshi, 1992a). Este parâmetro é frequentemente utilizado como método 

indirecto para determinar a intensidade de treino de capacidade aeróbia em 

nadadores. O desempenho desta capacidade faz parte de um conjunto de 

tradicionais preocupações dos treinadores na representação das suas funções. 

Assim este estudo, baseando-se no protocolo utilizado pela Federação 

Portuguesa de Natação, tem como objectivos: (i) determinar os factores 

influenciadores do rendimento na VC na amostra global e nos géneros 

masculino e feminino e (ii) Identificar uma equação de regressão que permita 

melhor explicar a variabilidade da VC com base nos valores das variáveis 

determinantes analisadas. Assim, estuda-se 100 nadadores pré juniores da 

equipa nacional de natação - 52 do sexo masculino (15,8 ± 0,4 anos) e 48 do 

sexo feminino (13,8 ± 0,4 anos) envolvidos nos estágios destinados à avaliação 

e controlo de treino nas dimensões contextuais, antropométricas, funcionais, 

hidrodinâmicas/hidrostáticas. A VC é determinada através da recta de 

regressão múltipla na avaliação das distâncias de 200 e 800m nadados à 

velocidade máxima. As principais conclusões deste estudo são: (i) para 

amostra global, a prática federada, o tempo na água, percentagem de massa 

gorda (relação inversa), diâmetro toráco-sagital, preensão manual e deslize são 

variáveis que entram no modelo preditivo, influenciando em 46 % da variação 

da VC, a equação deste modelo parece ser a mais adequada para predizer a 

VC; (ii) No género feminino o tempo na água, a envergadura, a razão 

envergadura/altura e a altura são variáveis que entram no modelo influenciando 

em 18 % a variação da VC e (iii) no género masculino o deslize é a única 

variável que influencia em 9 % a variação da VC.  

 

Palavras-chave:  velocidade crítica, avaliação e controlo do treino, natação e 

regressão múltipla. 
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Abstract 

The critical velocity (CV) is defined as the maximum speed of swimming likely to 

be maintained for a long period of time without exhaustion (Wakayoshi, 1992a). 

This parameter is often used as an indirect method to determine the intensity of 

training for aerobic capacity in swimmers. The performance of this capacity is 

part of a set of traditional concerns of coaches in the representation of their 

duties.Therefore, this study, based on a protocol used by the Portuguese 

Swimming Federation, aims to: (i) determine the factors influencing the yield on 

VC in the overall sample and the male and female genders (ii) identify a 

regression equation to allow a better explanation of the variability of CV based 

on the values of the analyzed determinant parameters. Thus, 100 young 

swimmers from the national swimming team - 52 males (15.8 ± 0.4 years) and 

48 females (13.8 ± 0.4 years) were involved in training for the assessment and 

monitoring of training in contextual, anthropometric, functional, hydrodynamic / 

hydrostatic dimensions. The CV is determined by the multiple regression line in 

assessing the distances of 200 and 800m at maximum speed. The main 

conclusions of this study are: (i) for the overall sample, the federated practice, 

the time in the water, the percentage of fat mass (opposite effect), the chest 

depth diameter, the handgrip and the slide are variables that appear in the 

predictive model, influencing in 46%  the variation of CV (the equation of this 

model appears to be the most appropriate for predicting the CV) (ii) For the 

females, the time in the water, the weight, the relation weight/ height and the 

height are variables that enter the model, influencing the change of 18% of the 

CV and (iii) for males the slide is the only variable that influences the variation in 

9% of the CV. 

 

Keywords:  critical velocity, control and evaluation of training, swimming and 

multiple regression. 
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Résumé 

La vitesse critique (VC) est définie comme la vitesse maximale de la natation 

susceptible d'être maintenue pendant une longue période de temps sans 

épuisement (Wakayoshi, 1992a). Ce paramètre est souvent utilisé comme une 

méthode indirecte pour déterminer l'intensité de la formation de la capacité 

aérobique dans les nageurs. La performance de cette capacité fait partie d'un 

ensemble de préoccupations traditionnelles des entraîneurs dans la 

représentation de leurs fonctions. Ainsi, cette étude, basée sur le protocole 

utilisé par la Fédération de Natation Portugaise, vise à: (i) déterminer les 

facteurs qui influent sur le rendement de capital-risque dans l'ensemble de 

l'échantillon et les sexes masculin et féminin et (ii) identifier une équation de 

régression permettant de mieux expliquer la variabilité de VC fondée sur les 

valeurs des variables déterminantes analysées. Ainsi, on étudie 100 jeunes 

nageurs de l’équipe nationale de natation - 52 garçons (15,8 ± 0,4 ans) et 48 

filles (13,8 ± 0,4 ans) qui ont été impliqués dans la formation de l'évaluation 

dans les dimensions contextuelles, anthropométriques, fonctionnelles, 

hydrodynamiques / hydrostatiques. La VC est déterminée par la ligne de 

régression multiple dans l'évaluation des distances de 200 et 800m nagés à la 

vitesse maximale. Les principales conclusions de cette étude sont les 

suivantes: (i) pour l'ensemble de l'échantillon, la pratique fédérée, le temps 

dans l'eau, le pourcentage de la masse grasse (effet inverse), le diamètre 

thoracique-sagittal, la prehénsion manuelle et la glissade sont des variables qui 

entrent dans le modèle de prévision, d'influencer dans 46% de la variation des 

VC (l'équation de ce modèle semble être la plus appropriée pour la prévision de 

la VC) ; (ii) dans le sexe féminin, le temps dans l'eau, la taille, la relation 

taille/hauteur et la hauteur sont des variables qui entrent dans le modèle et 

influent 18% de la VC (iii) dans le sexe masculin la diapositive est la seule 

variable qui influence la variation de 9% de la VC.  

Mots clés:  vitesse critique, de contrôle et d'évaluation de la formation, la 

natation et de régression multiple. 
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1. Introdução  

Com o evoluir da investigação, os resultados desportivos têm caminhado para 

níveis de excelência tais que a vitória depende cada vez mais de diferenças 

mínimas (Mason, 1999). Desta forma, a ínfima melhoria torna-se 

particularmente decisiva no resultado final do desempenho desportivo. 

O incremento do processo de treino, aliado ao aperfeiçoamento dos 

mecanismos de planeamento e periodização, são aspectos directamente 

relacionados com a avaliação dos pressupostos determinantes do rendimento 

desportivo dos nadadores (Cardoso et al., 2003). Por isso, o processo de 

controlo do treino (CT) tem vindo a ser considerado como um aspecto 

fundamental na planificação de qualquer desporto (Villanueva, 1994) 

constituindo uma tarefa primordial do processo de treino em natação pura 

desportiva (NPD) (Fernandes, 1999).  

Vilas-Boas (1989b) define CT como sendo o complexo de tarefas inerentes à 

avaliação do estado dos pressupostos de rendimento desportivo e 

consequentemente resultado e adequação dos exercícios e programas de 

treino. Assim sendo, o CT supõe a criação de testes que traduzam e forneçam 

informações concretas e objectivas sobre estado de preparação desportiva dos 

nadadores de modo a aumentar a eficiência do treino (Fernandes et al., 2003). 

Em NPD os testes de terreno deverão ser implementados em detrimento dos 

laboratoriais, apesar da dificuldade em isolar e controlar as variáveis do 

envolvimento e alguns dos factores de prestação (Alves, 1996). Destes testes 

de terreno um dos que se têm mais destacado é a velocidade crítica (VC). A 

VC é uma das formas de avaliação não invasiva da capacidade aeróbia dos 

nadadores e baseia-se na determinação da velocidade máxima de nado 

individual susceptível de ser mantida por um longo período de tempo sem 

exaustão (Wakayoshi et al., 1992a). 

Diversos estudos demonstram que a VC pode ser relacionada com o steady 

state máximo de lactato, ou seja, correlacionada com a dinâmica do equilíbrio 

entre a produção e a remoção/utilização de lactato (Wakayoshi et al., 1993a; 



 

2 

Vilas-Boas, 1998). Cada vez mais estes tipos de testes são utilizados no CT 

servindo assim para a detecção de talentos em jovens nadadores. Segundo 

Rama et al., (2004) a avaliação das potencialidades dos praticantes jovens 

será de valor inestimável, se as características reveladas por nadadores em 

etapas iniciais da sua carreira, permitirem antever uma evolução em que estas 

se venham a aproximar dos atletas de elite. 

O propósito do presente estudo é, tendo como base o protocolo utilizado nos 

estágios de avaliação da selecção nacional pré-júnior da federação portuguesa 

de natação, identificar os parâmetros contextuais, antropométricos, funcionais e 

hidrodinâmicos/hidrostáticos que melhor se relacionam com a VC. 

Complementarmente estabelecer-se-á uma equação que permita melhor 

explicar a variação da VC com base no conhecimento dos valores individuais 

das determinantes identificadas. 

Seguidamente irá realizar-se uma revisão da literatura de modo a identificar o 

actual estado de conhecimento sobre avaliação e do CT, sobre os factores de 

rendimento desportivo em natação e o metabolismo aeróbio do qual a VC é 

indicador privilegiado. Posteriormente o estudo desenvolve-se com o enunciar 

dos nossos objectivos e hipóteses seguido do material e métodos, onde se irá 

expor e caracterizar a amostra, as variáveis do protocolo utilizado e 

pormenorizar o procedimento experimental. De seguida, apresenta-se e 

discute-se os resultados obtidos. Por último termina-se com as conclusões 

finais do estudo. 



 

3 

2. Revisão da literatura 

2.1. Importância da avaliação e do controlo de trei no. 

A obtenção de um maior rendimento desportivo em NPD, isto é, percorrer uma 

determinada distância à maior velocidade possível, levou a um 

desenvolvimento de várias ciências aplicadas ao desporto como a fisiologia, a 

bioquímica, a psicologia, a cineantropometria, a genética e a biomecânica. 

Perante estes campos de estudo emergentes é natural que o treinador, na sua 

realidade quotidiana, tenha dificuldade em lidar com um conjunto de tarefas 

que lhe proporcionam uma vasta informação momentânea. Nesse sentido a 

tomada decisão fica condicionada a um lapso de tempo, sendo o erro mais 

propício nestas ocasiões. 

Desse modo, para reduzir ao máximo a margem de erro, é natural que 

actualmente se assista a um aumento da importância que a comunidade 

técnica e científica tem demonstrando pelos processos de avaliação, CT e do 

potencial de rendimento desportivo dos nadadores (Fernandes et al., 2008). 

Castelo et al., (1996) revela-nos que o CT é essencial para que o treinador 

possa dirigir correctamente o treino desportivo, apreciando e avaliando as 

modificações de carácter intelectual, funcional e afectivo do praticante ou da 

equipa.  

O CT foi definido por Vilas-Boas (1989a) como sendo o complexo de tarefas 

inerentes à avaliação do estado de desenvolvimento dos pressupostos de 

rendimento desportivo, constituindo-se desde há alguns anos uma tarefa 

primordial do processo de treino em NPD. Segundo Fernandes et al., (2003) 

esta avaliação permite a treinadores e equipas técnicas: (i) detectar sujeitos 

com potencial acrescido; (ii) orientar os jovens para as actividades que se 

melhor adequam as suas capacidades; (iii) conhecer o estado actual de treino 

e desenvolvimento do atleta; (iv) avaliar os efeitos do treino (v) conhecer as 

vantagens e dificuldades do atleta em relação à referida modalidade; (vi) 

recolher informações sobre o estado de saúde do atleta; (vii) objectivar, 
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confirmando, ou não, as impressões subjectivas resultantes da observação 

contínua do atleta; (viii) verificar a adequação do planeamento do treino; (ix) 

verificar, pontualmente, o melhor ou pior desenvolvimento de uma capacidade 

particular; (x) seguir longitudinalmente os processos ligados ao processo de 

treino; (xi) detectar eventuais falhas e insuficiências no processo de treino e 

validar novos procedimento; (xii) realizar o perfil das principais capacidades do 

nadador e (xiii) prognosticar o desempenho desportivo futuro.  

Segundo Costill (1985) na estruturação de um programa de avaliação, 

primeiramente devem-se definir os factores essenciais para uma prestação 

bem sucedida. No caso da NPD importa avaliar um conjunto de factores 

determinantes do rendimento competitivo em cada tarefa motora específica 

(Vilas-Boas, 1989a). Diversos autores referem os factores condicionais, 

energéticos ou fisiológicos (Cureton, 1975; Costill, 1985; Vilas-Boas, 1987; 

Cazorla, 1993; Alves, 1995 e Hohmann, 1998) como um dos pressupostos 

determinantes do rendimento do nadador. Como segundo passo, a 

estruturação de um programa de avaliação, pressupõem a escolha ou 

desenvolvimento dos instrumentos de medida adequados e pertinentes 

(Cazorla, 1984). Para que um teste constitua um utensílio eficaz de medida 

deverá ser: (i) válido para medir o que está previsto medir; (ii) sensível para 

permitir escalonar os indivíduos em número de classes e (iii) fiável porque se o 

teste for aplicado duas vezes separadas no tempo deverá apresentar 

resultados estáveis (Thomas, 1989). 

Por seu turno Villlanueva (1997) divide o CT em duas actividades inseparáveis: 

o controlo das cargas de treino e o controlo da evolução do nadador – baseado 

em parâmetros fisiológicos e técnicos – salientando que nenhum deles tem 

significado sem o outro. Como já verificamos, a avaliação de nadadores e o CT 

tem vindo a assumir-se fundamental, quer ao nível processo de evolução dos 

nadadores, quer ao nível do crescimento da NPD em Portugal. Já no final da 

década de 1980 Vilas-Boas, (1989a) alertava-nos que a melhoria dos 

resultados desportivos são consequência de um apreciável aumento do volume 

de treino, o que veio implicar uma saturação do número de horas de treino 
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diárias e de unidades semanais destinadas à preparação desportiva 

(Fernandes et al., 2003).  

Já em diversos momentos, sobre a temática do volume, Vilas-Boas (1989a; 

1991a e 1991b) tentou demonstrar o interesse do assunto em questão, através 

de um incremento da eficiência do processo de treino, i.e., uma melhoria da 

relação de causalidade entre os exercícios de treino propostos, o efeito 

pretendido e as prioridades de preparação de cada nadador. Ora Fernandes et 

al., (2003) alerta para o facto do aumento na eficiência do processo de treino 

se dever a uma ocupação mais racional do tempo destinado à preparação 

desportiva, no sentido de cada parcela de tempo e empenho aplicados seja 

rentabilizada ao máximo, bem como, a aplicação das cargas de treino de 

acordo com as características individuais do organismo de cada nadador, das 

suas capacidades funcionais e do nível de rendimento (Vilas-Boas et al., 1997; 

Valdivielso e Feal, 2001).  

Complementarmente Costill (1985) refere que se deve identificar em primeiro 

lugar os factores que são essenciais para uma prestação bem sucedida, 

enquanto Wilke e Madsen, (1990) salientam que no início de cada processo de 

treino se deve definir um perfil de exigências, ou seja, analisar as variáveis que 

influenciam e determinam o rendimento. 

2.2. Pressupostos do rendimento desportivo em nataç ão pura 

Os importantes saltos qualitativos em termos desportivos da NPD permitiram 

que a comunidade técnica e científica reunisse esforços para trabalhar num 

objectivo comum. Nesse sentido a criação de estágios de avaliação e CT em 

locais que possam encontrar condições de trabalho ideais são hoje uma prática 

mais comum. 

O entendimento do fenómeno desportivo, mais especificamente no que 

respeita à compreensão e optimização dos factores limitadores do rendimento 

desportivo, prendem-se com aspectos directamente relacionados com a 

avaliação de pressupostos determinantes do rendimento desportivo dos 
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nadadores (Cardoso et al., 2003). Nesse sentido de seguida apresentamos 

uma revisão histórica de modo a perceber o estudo dos diferentes modelos de 

factores predisponentes do rendimento desportivo, no que se refere 

especificamente à temática em investigação. 

Quadro 1. Diferentes propostas de modelos de factores predisponentes do rendimento desportivo, no que 

se refere especificamente à natação pura desportiva (actualizado de Vilas-Boas, 1989a; Fernandes e 

Vilas-Boas, 2002 e Vilar, 2007). 

AUTORES FACTORES 

Cureton (1975) 
Constitucionais, 

Força e 
Flexibilidade 

Condicionais 
Mecânicos da 

Braçada e 
Coordenação 

Atitude, 
Personalidade e 

Confiança 

Swaine e Reilly (1983) 
Antropométricos e 

Força 
Energéticos Biomecânicos  

Cazorla et al. (1984)  Energéticos 
Propulsão e 

Deslizamento 
Psicológicos 

Costill (1985)  Energéticos 
Biomecânicos, 
Arrastamento e 
Flutuabilidade 

Resistência à 
fadiga 

Vilas-Boas (1987) Constitucionais Condicionais Coordenativos Psico-afectivos 

Wilke e Madsen 
(1990) 

 Físicos Coordenativos 

Psíquicos, 
conhecimento 

desportivo, 
orientações 

Toussaint (1992) Antropométricos Energéticos 
Neuro-musculares e 

Técnicos 
 

Cazorla (1993) Morfológicos Fisiológicos Biomecânicos Psicológicos 

Alves (1995) 
Mobilidade 

articular 
Energéticos Neuro-musculares Psicológicos 

Bigrel et al. (1997)  Condicionais Coordenativos  

Hohmann et al. (1998) Antropométricos 
Habilidades de 

Força 
Coordenação 

Motora e Técnica 
 

Olbrecht (2000) 
Força e 

Flexibilidade 
Energéticos 

Coordenação 
Motora e Técnicos 

Psicológicos 

Smith et al. (2002) 
Força e 

Flexibilidade 
 Técnicos Psicológicos 

Issurin (2007)  
Fontes 

energéticas 
 Concentração 
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2.3. Modelação do complexo de factores do rendiment o 

desportivo em natação 

De acordo com Fernandes (1999) existem um conjunto de parâmetros 

susceptíveis de influenciar o desempenho desportivo dos nadadores, podendo 

ser agrupados e denominados por: (i) factores contextuais; ii) factores 

genéticos; (iii) factores bioenergéticos; (iv) factores biomecânicos e (v) factores 

psicológicos.  

Em seguida iremos apresentar um modelo sugerido por Fernandes e Vilas 

Boas (2002a) dos pressupostos de rendimento em natação que 

interrelacionasse os factores que, quer directa ou indirectamente, influem no 

rendimento do nadador. 

 

Figura 1. Diagrama síntese dos factores determinantes do rendimento desportivo do nadador (Fernandes 
e Vilas Boas, 2002a) 

Parece-nos ainda importante referir que em concordância com Vilas 

Boas (1998a) a apresentação do diagrama tem como objectivo aclarar a 

relação extremamente complexa, sendo a sua elaboração foi motivada por 

necessidades de exposição, sendo possível observar, nesta combinação 

complexa de vários factores, um conjunto de parâmetros que através da sua 

interacção e interdependência, determinam o rendimento do nadador. Ainda 

sobre este assunto é de realçar o facto de todas as componentes ou factores 

condicionantes do desempenho desportivo terem uma forte influência 

recíproca, embora algumas ligações possam ser mais ténues. 
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Devido à pertinência para o nosso estudo de seguida apresentaremos uma 

breve especificação de cada um desses factores que quer directa ou 

indirectamente se enquadram no nosso trabalho. 

Os factores genéticos são decisivos na obtenção e predição do mais alto nível 

do rendimento desportivo (Klissouras, 1978) ou seja todos os processos 

fisiológicos e capacidades funcionais do homem são, em parte, determinados 

geneticamente (Klissouras, 1986). Corroborando este pensamento Platonov e 

Fessenko (1993) afirma que numa etapa inicial, nos devemos conduzir, em 

primeiro lugar, pelos factores determinados geneticamente.  

Os factores contextuais englobam parâmetros como a influência e apoio da 

família, as pressões sociais, os hábitos de vida, o regime alimentar e o treino 

(Fernandes e Vilas-Boas, 2002). O treino desportivo é o factor mais 

unanimemente reconhecido como influenciador do rendimento em NPD. Assim, 

o treino realizado por nadadores deverá ser extremamente bem controlado, 

para que possa compreender a relação existente entre o processo de treino e a 

prestação desportiva (Mujika et al., 1995) 

No espaço dos factores bioenergéticos para, cabem a avaliação da capacidade 

fisiológica da motricidade, especialmente, na mensuração directa ou indirecta 

das reservas energéticas disponíveis, bem como as suas potencialidades de 

mobilização, transporte e utilização durante o exercício (Cazorla et al., 1984). 

Na opinião de Vilas-Boas e Duarte (1994) o intitulado “sistema” adenosina 

trifosfato e fosfocreatina (ATP-CP) (primeiro sistema fornecedor de energia) 

não deve ser considerado como um sistema energético, mas sim um meio de 

transferência de energia dos sistemas metabólicos onde a energia química é 

transformada. Assim sendo, faz todo o sentido a convicção de Fernandes e 

Vilas-Boas (2002) onde destacam entre os factores bioenergéticos os dois 

sistemas produtores de energia, o potencial aeróbio e o potencial anaeróbio.  

Os factores biomecânicos baseiam-se na utilização de procedimentos de 

medição que permitem a obtenção de diferentes parâmetros do movimento 

humano (Winter, 1979). Para Baumann (1995) a análise do movimento humano 
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pode ser dividida em quatro áreas diferentes: (i) a cinemetria analisando a 

posição, orientação e movimentos dos segmentos corporais; (ii) a 

dinamometria estudando as forças externas bem a distribuição da pressão; (iii) 

a antropometria analisando parâmetros inerentes à definição do modelo 

corporal e (iv) a electromiografia estudando a actividade eléctrica muscular. 

Relativamente aos factores psicológicos Vilas – Boas (1998a), considera as 

competências do foro psicológico decisivas recorrendo à necessidade da 

potenciação de variáveis eminentemente individuais, quer ao condicionamento 

da dinâmica do grupo de treino com vista a assegurar o reforço das primeiras e 

a facilitar a organização das diferentes actividades. Deste modo a afirmação de 

Serpa (1989), faz sentido salientado para o facto do factor psicológico ser um 

aspecto determinante do treino, quer seja ou não intencionalmente 

contemplado. 

Assim sendo, parece que através da análise e compreensão da complexidade 

dos distintos níveis de desenvolvimento dos vários factores que influenciam o 

rendimento desportivo em NPD, que se conseguirá obter um controlo e 

avaliação do treino eficaz. Seguidamente iremos detalhar-nos mais na 

descrição do metabolismo aeróbio devido à VC ser um parâmetro central deste 

trabalho, parâmetro que foi considerado por Dekerle et al., (2002) como um 

bom indicador da capacidade aeróbia do nadador. 

2.4. O metabolismo aeróbio   

De acordo com Bouchard et al., (1991) para melhor caracterização do 

metabolismo aeróbio, importa desde o primeiro momento definir conceitos, por 

forma distinguir capacidade de potência deste sistema energético. Por 

capacidade entende-se o total equivalente à energia acessível para realizar 

trabalho e a energia cedida pelo metabolismo, enquanto que por potência 

entendemos a máxima energia equivalente à que pode ser gerada durante um 

exercício máximo por unidade de tempo.  
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Sobre esta temática Santos (2004), refere que a potência máxima aeróbia se 

expressa pelo consumo máximo de oxigénio (VO2máx), referindo-se à 

quantidade máxima de energia que pode ser transformada oxidativamente nas 

fibras musculares activas por unidade de tempo. Durante muito tempo, o 

VO2máx foi considerado como melhor meio de avaliar a capacidade de 

endurance (Heck et al., 1985). No entanto, posteriormente di Prampero et al., 

(1993) verificaram que este era um critério insuficiente para avaliação da 

resistência de média e longa duração e diagnosticaram a existência de outros 

parâmetros, que não o VO2máx, cruciais na predição do limiar anaeróbio. Um 

ano mais cedo, Pate et al., (1992), já haviam constatado que o factor de 

sucesso, entre corredores com um VO2máx semelhante, era determinado pela 

capacidade de manter elevadas intensidades de corrida, a uma elevada 

percentagem (%) do VO2máx e com baixas concentrações de lactato. Deste 

modo a atenção dos investigadores começou a incidir num critério associado a 

desportos de resistência e que envolvia a determinação de uma intensidade 

crítica a partir da qual se verificava um aumento acentuado das concentrações 

de lactato.  

Assim surgiu o interesse pelo limiar anaeróbio que se tornou um parâmetro 

individual com melhor poder preditivo relativamente a este tipo de exercício 

(SjÖdin e Svedenhag, 1985 e Svedahl e Macintosh, 2003). Ainda que este 

conceito seja gerador de alguma discussão ao nível conceptual, uma das 

razões apontadas acerca da controvérsia em torno do limiar anaeróbio é a falta 

de consenso relativamente à sua definição. Nesse sentido são numerosas as 

definições que tentam caracterizar este fenómeno (limiar anaeróbio; limiar 

aeróbio/anaeróbio; limiar anaeróbio láctico; início da acumulação do lactato 

sanguíneo; maximal lactate steady state; limiar anaeróbio ventilatório) (Foster e 

Snyder. 1995).   

Santos (2004), salienta que a capacidade aeróbia é expressa pelo limiar 

anaeróbio, relacionando-se com a energia disponível para o trabalho aeróbio e 

reflectindo a capacidade de manter uma determinada intensidade de exercício 

durante um período prolongado de tempo a baixas concentrações de lactato. 
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Nesse sentido Guyton e Hall (2002) afirma que o metabolismo aeróbio é 

expresso como um sistema de baixa potência e alta capacidade, capaz de 

suportar principalmente as necessidades energéticas do exercício prolongado, 

devido sobretudo às grandes reservas de substrato energético. 

O mecanismo aeróbio é considerado lento uma vez que comporta um conjunto 

de vias que integram cerca de trinta reacções em cadeia envolvendo a 

glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de electrões, produzindo 

na totalidade 36 a 38 ATP por cada molécula de glicólise degradada. Esta via 

metabólica consegue funcionar várias horas seguidas, permitindo no entanto, 

apenas esforços ligeiros ou moderados (Barata et al., 1997 e Wilmore e Costill, 

1999). O processo de formação de ATP na presença de oxigénio diz respeito à 

decomposição de hidratos de carbono, ácidos gordos e em situações de 

esforço prolongado, proteínas, para a libertação de energia (Powers e Howley, 

1997; Gastin, 2001 e Guyton e Hall, 2002) e a produção aeróbia de energia 

ocorre no interior das mitocôndrias, organelos que se encontram dispersos no 

citoplasma e que são responsáveis pela respiração celular (Brooks et al., 

2000). 

Green et al., (1979 e Connet et al., (1984) referem que o termo limiar anaeróbio 

surgiu porque a acumulação de lactato foi inicialmente associada à hipóxia 

tecidual que ocorria a partir de uma intensidade de exercício provocando um 

recurso mais acentuado da glicólise. No entanto, vários estudos têm vindo a 

contrariar este facto, demonstrando que produção láctica ocorre mesmo com a 

presença de oxigénio. 

Assim no que diz respeito à avaliação fisiológica e bioquímica do nadador 

Fernandes e Vilas-Boas (2002) consideram-no um parâmetro que tem 

mostrado uma importância acrescida na mensuração das velocidades de nado 

correspondestes ao limiar anaeróbio e a diferentes lactatemias. Os mesmos 

autores entendem por limiar anaeróbio a intensidade de exercício a partir da 

qual o metabolismo anaeróbio passa a participar significativamente na 

produção de energia, i.e., traduz o momento a partir do qual há um aumento 

súbito das concentrações de lactato, conjugado com o aumento da intensidade 
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de trabalho (Davis et al., 1978 e Treffene et al., 1980). Neste seguimento 

Kinderman et al., (1979) definiram limiar anaeróbio como a máxima intensidade 

constante de exercício, em que as variáveis fisiológicas seleccionadas 

(concentrações de lactato, frequência cardíaca, ventilação) não sofrem 

alterações significativas, no caso, inferiores a 5% (Yamamoto et al., 1991). 

Nesta perspectiva, então o limiar anaeróbio deve ser visto como área ou zona 

de transição (Sveddah e MacIntosh, 2003) entre uma intensidade de exercício, 

em que o metabolismo aeróbio começa a perder preponderância para o 

metabolismo anaeróbio (Wilmore e Costill, 1999). Com efeito o uso mais 

comum deste termo surge para descrever a carga de esforço mais elevada que 

gera um valor constante de lactato no sangue (Heck et al., 1985). 

Como vimos anteriormente são várias as justificações que abonam em favor da 

relevância de identificar uma intensidade de exercício correspondente ao limiar 

anaeróbio, sendo para Fernandes et al., (2006b) uma contingência 

frequentemente utilizada em NPD, porque o metabolismo aeróbio contribui de 

forma acentuada para um aporte energético da grande maioria das provas 

(Rodriguez e Mader, 2003). 

2.5. Velocidade crítica 

2.5.1. Contextualização 

O conceito de potência crítica sugerido por Monod e Scherrer (1965) para 

grupos musculares sinérgicos, é entendido como a intensidade máxima de 

exercício que um grupo muscular é capaz de manter durante um longo período 

de tempo sem atingir a exausta. Este conceito foi aplicado posteriormente à 

NPD por Wakayoshi et al., (1992a; Dekerle et al., 2006) renomeando-o como 

VC. Por VC entende-se a máxima velocidade de nado susceptível de ser 

mantida por um longo período de tempo sem exaustão (Wakayoshi et al., 

1992a), num estado de equilíbrio fisiológico aeróbio. A sua determinação foi 

obtida através do declive da recta de regressão entre a totalidade de trabalho 

realizado e o tempo total despendido até à exaustão. A VC é um parâmetro 

facilmente associado à ideia de intensidade máxima aeróbia, ou seja, trata-se 
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de um parâmetro esperadamente correlacionado com a velocidade de nado a 

que ocorre o limiar anaeróbio. Inclusivamente vários autores observaram 

correlações significativas entre a VC e as velocidades de nado 

correspondentes a 4 mmol-1 (V4) (Wakayoski et al., 1992a; 1992b; Wringht e 

Smith, 1994; Ikuta et al., 1996, Lamares, 1998; Fernandes, 1999; Dekerle et al., 

1999; Fernandes et al., 2000; Rodriguez et al., 2003 e Campos, 2006) e ao 

steady state máximo de lactato (Wakayoshi et al., 1993a) e teste de 30mim de 

nado contínuo, parâmetros considerados indicadores de capacidade aeróbia 

(Greco et al., 2006; Rama et al., 2006). 

(Wakayoshi et al., 1992a) afirma que VC corresponde ao declive da recta de 

regressão calculada entre um qualquer conjunto de pares de valores de 

distância de nado (d) e a respectiva duração (t), quando a primeira é percorrida 

à velocidade máxima. A equação da recta será do tipo: 

y = a * x + b          (1) 

Em que y é o valor da ordenada (eixo dos yy), no caso o valor da distância de 

prova, a é o valor do declive da recta, x é o valor da abcissa (eixo dos xx), no 

caso o valor de tempo de prova, e b é o valor da ordenada na origem. O valor 

da VC é o declive da recta de regressão, a, é dado pela razão da variação 

entre 2 pontos (mínimo para definir uma recta) dos valores das respectivas 

coordenadas (x,y) (equação 2) 

a = ∆y * ∆x-1           (2) 

2.5.2. Formas de determinação da velocidade crítica  

Na literatura podem apreciar-se várias metodologias para determinação da VC. 

A primeira forma é através da utilização da recta de regressão entre d e t, com 

base nos testes máximos de diferentes distâncias. Gin (1993) determinou a VC 

através de 2 testes máximos, sendo uma distância mais curta e uma distância 

longa. A VC foi encontrada pela razão entre as diferenças das duas distâncias 

e diferenças de tempos de prova (equação 2). Também (Dekerle et al., 2002; 

Dekerle, 2006 e Pelayo et al., 2000) propõem a determinação da VC a partir de 
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duas distâncias de nado, 200m e 400m, parecendo assim mais facilmente 

aceite e aplicável pelos treinadores. Todavia, usando somente duas distâncias 

para determinar a VC o seu nível de confiança poderá decrescer. 

Adicionalmente Wright e Smith (1994) referem que para o cálculo da VC ser 

fidedigno os testes de determinação deste parâmetro devem incluir uma 

distância cuja a duração seja superior a 15min, sob o risco do valor da VC ser 

sobre valorizado. Madsen e Lohberg (1987) refere que se o teste tem por 

objectivo mensurar a resistência aeróbia dos nadadores, deverá ter uma 

duração superior a 4min e quanto mais curta for a distância, maior será o 

contributo glicogénio para produção de energia e, portanto, maior o erro na 

estimação do potencial aeróbio  

A segunda metodologia baseia-se na utilização de tempos oficiais de 

competição – distâncias compreendidas entre 50 e 1500m. (Lamares, 1998 e 

Fernandes e Vilas-Boas, 1999), salientam a necessidade na determinação da 

VC com base nos tempos de competição da época transacta para aferição de 

intensidades de treino no início de épocas seguintes. 

Dekerle (2006) num estudo sugere três métodos que podem ser usados na 

determinação da VC em NPD. Num desses métodos a VC é determinada 

através do declive da recta d/t (método mais utilizado), noutro a VC é 

considerada a assimptota da relação velocidade/tempo (v/t) e o último a VC é 

considerada como intercepção da recta de regressão no eixo com o eixo dos yy 

(ordenada na origem – valor de b), (parâmetro este possível indicador de 

capacidade anaeróbia individual (Wakaysohi et al., 1993a).  

Complementarmente o valor da ordenada na origem como medida da 

capacidade energética anaeróbia foi sugerido por Ettema (1966) entre a 

distância da corrida e o tempo correspondente. Na década de 1990 Jenkins e 

Quigley (1990) voltaram a referir-se nesta temática em relação à potência 

crítica testada em cicloergómetro. Posteriormente Wakaysohi et al.,(1993b) 

aponta o valor de b como medida do potencial anaeróbio individual em NPD.  
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Vilas-Boas et al., (2001) refere que a ordenada na origem deve ser entendida 

como a distância de nado a partir da qual o papel do metabolismo oxidativo 

passa a ser efectivamente relevante para a progressão dos tempos em função 

da distância, isto é pela VC. Todavia, até que o metabolismo aeróbio seja 

relevante, a preponderância é assumida pelo metabolismo anaeróbio, pelo que 

uma ordenada na origem superior traduz uma capacidade anaeróbia superior. 

Campos (2003), num estudo sobre a variação da VC e do valor de b verificou 

que a variação de b é significativamente diferente entre os grupos de 

nadadores. Dekerle et al., (2002) afirma que em NPD, a capacidade anaeróbia 

em distância percorrida não parece fornecer uma estimativa válida das 

reservas de energia anaeróbia. (Vilar et al., 2004; Soares et al., 2003 e 

Fernandes et al., 2008b) tentaram verificar se o valor de b era um bom 

indicador de capacidade anaeróbia em nadadores tendo concluído que os 

valores de b não parecem proporcionar informação consistente acerca do 

rendimento anaeróbia dos nadadores. Apresenta-se de seguida uma síntese de 

autores e datas para mostrar a argumentação presente na literatura da 

especialidade. 

Quadro 2. Síntese de autores e datas que efectuaram investigações sobre a velocidade crítica 
(actualizado de Campos, 2006). 

Autores  Argumentação 

Wakayoski et al. (1992a; 
1992b; 1993a) 

Wright e Smith (1994) 

Ikuta et al. (1996) 

Vilas Boas et al (1997) 

Lamares (1998) 

Fernandes (1999) 

Dekerle et al. (1999;2002) 

Fernandes e Vilas-Boas (1999);  

Fernandes et al., (2000; 2006a) 

Rodriguez et al. (2003) 

Dekerle (2006) 

Abe et al (2006) 

di Prampero et al. (2007) 

Introdução do conceito da VC, sendo definida como a máxima 
velocidade de nado susceptível de ser mantida por um longo período 
de tempo sem exaustão. 

Estudos efectuados primeiro em swimming flume e depois em 
swimming flume e piscina de 25 metros. 

VC correlaciona-se com a V4. 

VC correlaciona-se com o VO2máx correspondente ao limiar 
anaeróbio 

VC correlaciona-se com Vobla. 

A VC correlaciona-se com a velocidade média dos 400 metros livres. 

A VC é um indicador válido do limiar anaeróbio individual. 

VC correlaciona-se com steady state máximo de lactato. 

VC calculada com base em testes, constitui um parâmetro que pode 
ser considerado como indicador de V4, ou seja, do limiar anaeróbio 

VC fornece informação valiosa de forma não invasiva e pouco 
dispendiosa 
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2.5.3. Capital informativo de uma ou mais rectas 

Segundo Vilas Boas e Lamares, (1997), a recta de regressão por ter diversas 

configurações (fig.2) poderá permitir a análise do desempenho do nadador. Isto 

é, se determinado nadador conseguir percorrer as distâncias mais longas em 

tempos mais próximos das distâncias mais curtas, este facto, pressupõe que 

tenha menos boas prestações relativas nas distâncias mais curtas e melhores 

prestações relativas nas distâncias mais longas. Isto traduzirá um competência 

aeróbia superior, nomeadamente e em caso especial, se as prestações nas 

distâncias mais curtas não se alterarem significativamente. 

 

Figura 2. Alternativas das flutuações da velocidade crítica num sujeito ao longo da época desportiva. Na 
figura a linha a cheio representa a nova recta e a tracejado a recta inicial. (Adaptada Vilas Boas et al., 
1997) 

Nesse âmbito, o estudo do capital informativo no que concerne ao seu 

contributo anaeróbio ou aeróbio no esforço, parece demonstrar que a recta de 

regressão pode ter outros pontos de interesse que convém salientar. Assim 

com base na figura 2 pode observar-se as seguintes alternativas: i) O aumento 

do declive e mantendo-se a ordenada na origem, a VC é superior e os tempos 

de prova decrescem todo, concretamente os das distâncias mais longas o que 

traduz uma melhoria da competência aeróbia; (ii) aumentando o declive, 

reduzindo-se o valor da ordenada na origem, aumenta a VC e os tempos de 

prova decrescem apenas os das distâncias mais longas, havendo um 

decréscimo nos desempenhos em provas curtas traduzindo uma melhoria da 

competência aeróbia, com sacrifício da capacidade anaeróbia que a primeira 

não foi capaz de compensar; (iii) aumentando o declive, aumenta também o 

valor da ordenada na origem e a VC, aumentando a capacidade de rendimento 
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em todas as distâncias, especialmente as mais longas o que faz com que o 

desempenho nas distâncias mais curtas aumente; (iv) aumentando a ordenada 

na origem e mantendo o declive, A VC não se altera pelo que se considera não 

ter progressos na capacidade de resistência aeróbia, melhorando a prestação 

desportiva em todas as distâncias, o que só pode ser explicado pela melhoria 

do potencial bioenergético anaeróbio desde que a capacidade técnica se 

mantenha inalterada; (v) aumentando o valor de ordenada na origem, 

diminuindo o declive, as distâncias mais curtas e anaeróbias melhoram os 

resultados, podendo, o rendimento vir a piorar nas provas mais longas, desde 

que o aumento da ordenada da origem não seja suficiente para compensar as 

perdas em VC; (vi) mantendo-se o valor da ordenada na origem, diminuindo o 

valor do declive, pioram todos os resultados desportivos das distâncias mais 

longas traduzindo uma quebra na capacidade de desempenho aeróbio, não 

compensado por uma elevação no valor da ordenada na origem (vii) mantendo-

se o declive e diminuindo o valor da ordenada na origem, a VC e a 

competência aeróbia não se alteram, sendo a prestação afectada 

negativamente em todas as provas, na medida da redução da ordenada na 

origem e (viii) diminuindo o declive e diminuindo também o valor da ordenada 

na origem, pioram os resultados em todas as distâncias, especialmente nas 

distâncias mais longas.  

2.5.4. Perfil metabólico e velocidade crítica em jo vens nadadores 

O treino desportivo não é simplesmente um processo de desenvolvimento 

biológico, mas um processo muito amplo e complexo para a formação do ser 

humano, devendo assumir-se nos jovens como um espaço de essência mais 

pedagógica e menos tecnológica, ou seja, como um verdadeiro processo 

educativo (Kepra, 1994). Isto não reduz a importância de implementação de 

protocolos de avaliação e CT de maneira a melhor objectivar o processo de 

treino. 

Bar–Or (1996) refere que existem diferenças muito grandes entre as respostas 

fisiológicas das crianças e dos adultos em exercício, reflectindo estas, 
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diferenças morfológicas e funcionais e que o rácio de enzimas aeróbias e 

anaeróbios nas crianças é inferior à dos adolescentes e à dos adultos. 

Na década de 1990 poucos estudos tinham aplicado o conceito de VC em 

jovens nadadores (Hill et al, 1995). Mas Denadai et al., (2000) e Fernandes et 

al., (1999) pretenderam verificar se a VC, a partir de um protocolo proposto por 

Wakayoshi et al., (1992b) podia ser utilizada como método não invasivo para 

determinar a V4 em crianças com idades compreendidas entre os 10 e 12 anos 

e verificar se o rendimento era afectado pela sua determinação. Os resultados 

deste estudo mostraram que os dois grupos de nadadores estudados, 

principiantes e treinados, atingiram velocidades superiores nas concentrações 

de lactato a 4 mmol.l-1 do que na VC. Estas verificações não estão de acordo 

com os resultados de (Wakayoshi et al., 1992b; 1993a). Ainda sobre o mesmo 

assunto Lamares, (1998) e Fernandes e Vilas Boas (1998) num estudo 

relacionara VC com V4 e teste de 30m de nado contínuo e confirmam a ideia 

de que a VC poderá ser adequada à aferição do limiar anaeróbio individual dos 

nadadores.   

Hill et al., (1995) encontraram uma elevada correlação entre a VC e a 

velocidade de nado de resistência quer avaliado em sessões de treino quer em 

competição num grupo de nadadores com idades compreendidas entre os 8 e 

18 anos. Propondo que a equação da recta de regressão prediz a performance 

aeróbia, também em jovens nadadores, não necessitando de se recorrer a 

amostras sanguíneas e a técnicas invasivas. Porém não compararam a VC 

com vários métodos para determinação da V4. 

2.5.5. Comportamento da relação entre distância e t empo em 

nadadores mais jovens 

Lamares, (1998) num estudo onde procurou resolver algumas dúvidas 

relativamente ao comportamento entre distância e tempo em nadadores 

(infantis e juvenis), procurou saber se a elevada linearidade verificada pelos 

escalões mais velhos, também se verifica nos escalões mais jovens, não 

sendo, portanto, dependente de factores como o escalão. Para cálculo da 
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linearidade entre distância e tempo foi utilizada a regressão linear simples entre 

distâncias (50, 200 e 1200m) e os tempos obtidos. O declive da recta de 

regressão foi considerado como o valor da respectiva VC. O autor concluiu que 

existe uma clara e elevada linearidade na relação entre distância e tempo em 

nadadores jovens, com valores de correlação concordantes com os 

encontrados com nadadores mais velhos (juniores e seniores). Nesse sentido 

as conclusões desse estudo estão em concordância com estudos de autores 

como (Wakayoshi et al. 1992a; 1992b;1993a e Fernandes e Villas-Boas, 1999) 

no tocante à linearidade da regressão entre distância e tempo, parâmetro 

essencial para utilização da VC na avaliação da capacidade aeróbia. 

Face a pesquisa bibliográfica efectuada pode-se concluir que subsistem ainda 

algumas carências no que diz respeito a estudos que relacionem a VC com os 

outros parâmetros (contextuais, funcionais, biomecânicos e 

hidrodinâmicos/hidrostáticos) habitualmente avaliados em protocolos de CT.  

. 
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3. Objectivos 

Considerando o protocolo utilizado na FPN os objectivos do presente trabalho 

são: (i) determinar os factores influenciadores do rendimento na VC na amostra 

global e nos géneros masculino e feminino e (ii) Identificar uma equação de 

regressão que permita melhor explicar a variação da VC com base nos valores 

das variáveis determinantes analisadas. 
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4. Material e métodos 

4.1. Caracterização da amostra 

Foi usada uma amostra de 100 nadadores da Selecção Nacional Portuguesa 

Pré-Júnior, sendo avaliados 52 rapazes, nascidos em 1990, 1991 e 1992 e 48 

raparigas, nascidas em 1992, 1993 e 1994. 

A recolha de dados decorreu durante os habituais estágios anuais da 

Federação Portuguesa de Natação, em dois fins-de-semana consecutivos. 

Todos os nadadores foram informados dos objectivos e procedimentos deste 

estudo, tendo participado voluntariamente nestes estágios de avaliação. 

4.2. Procedimentos experimentais 

O protocolo de avaliação utilizado neste estudo, aplicado nos estágios de 

avaliação de nadadores da Selecção Nacional Pré-Júnior da Federação 

Portuguesa de Natação, foi efectuado no centro desportivo de alto rendimento 

de Rio Maior e na piscina municipal de Rio Maior de 50 m, coberta e aquecida 

a 27 graus Célsius. Este protocolo baseou-se nos anteriormente 

implementados por Vilas-Boas et. al., (1997) e por Rama et al., (2004). 

Seguidamente descreveremos em detalhe os diferentes parâmetros avaliados 

e formas de os determinar. 

4.2.1. Factores contextuais 

Relativamente a estes factores, recolhe-mos informação relativa à anamnese 

do treino que se apresenta detalhadamente nos itens seguintes. 

Prática Federada (anos) - determinada desde o inicio regular de competições 

oficiais. 

Unidades de treino (unidades) - número de sessões de treino por semana. 

Treino fora de água (horas) - número de horas de treino fora de água por 

semana. 
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- Treino dentro de água (horas) - número de horas de treino dentro de água por 

semana. 

4.2.2. Factores antropométricos 

No que concerne aos factores antropométricos, o instrumentarium utilizado 

consistiu numa maleta de antropometria contendo um antropómetro de Martin, 

um adipómetro Holtein, e uma fita métrica Fisco Uniplas graduada em 

milímetros. Foram ainda utilizados uma balança portátil SECA com 

aproximação dos valores até aos 500 gramas e num dinamómetro TAKEI. A 

determinação da composição corporal foi realizada pelo método de bio-

impedância (Tanita, TBF 305, Japão). Os protocolos utilizados nesta avaliação, 

apresentados de seguida, são os utilizados por Sobral (1985), e estão de 

acordo com os procedimentos internacionais de medição antropométrica. 

Peso (kg) - o nadador deverá vestir apenas um fato de banho e estar imóvel 

em cima da balança até o valor ser registado. 

Massa Gorda (%) - o nadador deverá vestir apenas um fato de banho e estar 

imóvel em cima da balança até o valor ser registado. 

Massa isenta de gordura (kg) - a partir do cálculo da massa gorda em kg, 

obtido através da multiplicação da % de massa gorda por 100 e posteriormente 

pelo peso, calcula-se a massa isenta de gordura subtraindo ao peso a massa 

gorda em kg. 

Altura total (cm) - o nadador deverá colocar-se de costas para a craveira, 

descalço, com os tornozelos juntos encostados à craveira e em contacto com o 

solo estando os dedos ligeiramente orientados para fora, corpo erecto, olhar 

dirigido para a frente. A medida é determinada pela distância entre o solo e o 

vértex. 

Altura sentado (cm) - o nadador deverá estar sentado com as ancas, as costas 

e a cabeça em contacto com a craveira. Para isso os joelhos deverão estar 

flectidos a 90°, com a planta dos pés bem apoiada n o solo, estando uma mão 
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de cada lado com a região anterior apoiada no solo. O nadador deverá exercer 

uma ligeira pressão das mãos sobre o solo (sem que as nádegas percam o 

contacto com o solo), alongando ao máximo o tronco, com o olhar dirigido em 

frente. A medida é determinada pela distância entre o solo e o vértex. 

Envergadura (cm) - a craveira estará colocada em posição horizontal, à altura 

dos ombros do nadador. Este coloca-se de costas para a craveira com os 

membros superiores (MS) afastados horizontalmente e exactamente à mesma 

altura, estando as mãos em extensão. A medida é determinada pela distância 

entre a extremidade dos dedos médios de ambas as mãos. 

Índice envergadura-altura - calculado dividindo a envergadura pela altura. 

Comprimento da mão (cm) - distância entre a prega do punho (2º prega) e o 

dactylion. A mão deve estar esticada, com os dedos juntos e a palma virada 

para cima. A haste fixa do nónio deve ser colocada sobre a prega do punho e a 

haste móvel sobre o dactylion. 

Largura da mão (cm) - é medida à largura das articulações metacarpo-

falângicas do 2º e 5º dedo. A mão deve estar esticada com o polegar afastado. 

Comprimento do pé (cm) -. Com o nadador em pé, a haste fixa do compasso 

de barras deve ser colocada no pternion e a haste móvel na extremidade distal 

do dedo mais longo. 

Largura do pé (cm) - Medido à largura das articulações metatarso-falângicas. O 

nadador deverá estar colocado em pé. 

Diâmetro biacromial (cm) - o observador coloca-se por trás do observado (para 

uma mais fácil localização dos pontos acromiais). O nadador deve estar 

relaxado, com os ombros “para baixo” e ligeiramente para a frente, para a 

leitura ser máxima. O compasso deve ser mantido na horizontal (a medida 

deve ser arredondada até ao milímetro). 

Diâmetro bicristal (cm) - colocando as hastes do compasso na linha midaxilar 

sobre os pontos ilio-cristais. 
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Índice diâmetro biacromial/ bicristal - calculado dividindo o diâmetro biacromial 

pelo diâmetro bicristal. 

Diâmetro toráco-sagital (cm) - as hastes do compasso são colocados sobre o 

apêndice xifoideu e a apófise espinhosa situada ao mesmo nível num plano 

paralelo ao solo e no ponto da sua maior projecção posterior (para marcar a 

apófise espinhosa, o observador coloca-se lateralmente ao observado e 

“aponta”, com o indicador da mão direita, o apêndice xifoideu procurando em 

seguida colocar o indicador da mão esquerda na parte posterior do tronco ao 

mesmo nível do primeiro). 

Somatório de 6 pregas (mm) - De acordo com estipulado por (Carter 1982), o 

somatório das 6 pregas foi realizado de forma a permitir mensurar a quantidade 

de tecido adiposo de cada sujeito. O uso desta metodologia pressupõe o 

recurso a técnicas antropométricas realizando o somatório das pregas 

cutâneas: tricípital, subescapular, suprailíaca, abdominal, crural e geminal. 

4.2.3. Factores funcionais 

De entre estes factores avaliamos várias componentes de força, que 

descrevemos de seguida. 

Preensão manual (kg) - o nadador encontra-se em pé com um MS em 

extensão ao longo do corpo, com o dinamómetro na mão. Deverá realizar uma 

flexão dos dedos da mão sobre o dinamómetro, com uma intensidade máxima 

durante 5s. Deverão ser realizadas 3 repetições com cada mão sendo 

registado o valor mais elevado de cada uma das mãos. Este teste é realizado 

com a mão direita e a mão esquerda sendo utilizada a média das duas. 

Força inferior (cm) - realização do salto vertical (Cazorla, 1993). O nadador 

encontra-se em pé numa posição estática com um dos MS em extensão e em 

contacto com a escala de medição para a avaliação inicial. Seguidamente 

efectua um salto com contra movimento, tocando a escala de medição para se 

efectuar a avaliação final. A diferença entre estas duas avaliações constitui o 

valor da impulsão vertical. 
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Força abdominal - o nadador encontra-se deitado, em posição dorsal sobre um 

colchão, com as mãos cruzadas sobre o peito, os joelhos flectidos a 90 graus, 

os pés afastados à largura da bacia e apoiados no solo e fixos pela ajuda de 

um avaliador. Durante 60s realiza o maior número de flexões abdominais, onde 

terá de, em cada repetição, tocar com os cotovelos nas coxas e com as 

omoplatas no colchão, sendo registado o número total de flexões 

correctamente realizadas. 

Força dorso-lombar - o nadador encontra-se deitado, em posição ventral no 

plinto, apenas apoiado nos MI (estando estes seguros por um avaliador), e o 

tronco flectido a 100-110º. Durante 30s o nadador realiza o maior número 

possível de extensões - até ao plano dos MI - voltando sempre à posição 

inicialmente descrita. Sempre que o valor da flexão do tronco sobre as coxas 

for superior 110 º, não será contabilizada essa repetição. 

No que concerne aos aspectos de flexibilidade, descrevemos de seguida as 

várias medições efectuadas. 

Flexão plantar (°) - o nadador está descalço, senta do no solo, com os MI em 

extensão. È marcado o ponto mais saliente da articulação metatarso-falângica 

do 1º dedo do pé direito. Mantendo em contacto com o solo todas as regiões 

posteriores do MI até ao calcanhar, realizar uma flexão plantar activa máxima 

mantendo essa posição durante 5s, e registar o valor apresentado pelo 

goniómetro. 

Flexão dorsal do pé (°) - o nadador está descalço, sentado no solo, com os MI 

em extensão e a face plantar do pé em contacto com uma superfície vertical 

fixa (ex. uma parede). È marcado o ponto mais saliente da articulação 

metatarso-falângica do 1º dedo do pé direito. Mantendo em contacto com o 

solo todas as regiões posteriores do MI até ao calcanhar, realizar uma flexão 

dorsal activa máxima mantendo essa posição durante 5s, e registar o valor 

apresentado pelo goniómetro. 
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Flexão do ombro (cm) - o nadador está deitado em posição ventral, com o 

queixo em contacto com o solo, os braços em elevação superior, esticados 

com as mãos sobrepostas. O nadador deverá realizar uma progressiva 

elevação dos MS, sem levantar o queixo do chão, até atingir a máxima altura, a 

qual deverá manter durante 5s; a medição deverá ser realizada nesse 

momento desde o solo até ao maléolo cubital. Deverão ser realizadas duas 

tentativas, sendo registada a melhor das duas. 

Extensão do ombro (º) - o nadador está deitado em posição ventral, com o 

queixo em contacto com o solo, segurando um tubo cilíndrico. O nadador 

deverá realizar uma extensão progressiva dos braços (elevando-os para trás), 

até estes atingirem a máxima altura, deverá manter essa posição durante 5s. É 

medido o ângulo entre o solo e a linha que une o centro da articulação 

escápulo-humeral e o maléolo cubital  

Flexão do tronco (cm) - o nadador deverá colocar-se em pé, sobre um banco 

com uma altura superior a 30 cm, com um afastamento dos pés de 10 cm e 

dedos dos pés a 5 cm da extremidade do banco. Acoplada ao banco encontra-

se uma régua graduada, onde o zero se encontra ao nível da superfície do 

banco (os valores situados para cima são negativos e os valores situados para 

baixo são positivos). Na posição definida, e com as pernas em extensão 

completa, o nadador realizará, lentamente, uma flexão do tronco, com as mãos 

junto à régua, até atingir a sua máxima amplitude, onde deverá permanecer 

durante 5s. Deverão ser realizadas duas tentativas, sendo registada a melhor 

das duas. 

Extensão do tronco (cm) - o nadador encontra-se deitado ventral, com as mãos 

apoiadas na nuca. Os pés e os MI deverão estar em contacto com o solo e 

imobilizados. O nadador deverá realizar uma elevação do tronco acompanhada 

de uma extensão do pescoço até atingir a sua máxima amplitude, onde deverá 

permanecer durante 5s, momento onde se registará a altura entre o solo e a 

base do queixo do nadador. Deverão ser realizadas duas tentativas, sendo 

registada a melhor das duas. 
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4.2.4. Factores hidrodinâmicos e hidrostáticos 

De entre estes factores, foram avaliados, parâmetros de hidrodinâmica activa e 

características hidrostáticas, sendo seleccionados os testes de deslize e 

flutuabilidade preconizados por (Cazorla, 1993). 

Deslize (cm) - impulsão na parede da piscina, com o corpo completamente 

imerso, seguido de deslize até o corpo terminar a sua deslocação (cabeça 

flectida entre os braços que se encontram em elevação superior, os MI 

encontram-se unidos). O avaliador deve acompanhar os momentos finais do 

deslize com uma vara colocada perpendicularmente sobre os pés do nadador, 

e definir o local em que os pés se encontram quando o deslize termina. 

Deverão ser realizados dois ensaios e será registado o melhor. Antes do início 

do teste o nadador deverá ser informado sobre os seguintes erros a evitar: 

incorrecto alinhamento segmentar, deslize demasiado profundo, elevar-se sem 

que o deslize tenha terminado e realizar pequenas acções com os pés. 

 
 

Figura 3. Metodologia de avaliação do deslize (Adaptado de Cazorla, 1993). 

Flutuação vertical (escala própria) - o nadador está colocado verticalmente no 

meio aquático numa zona onde não tenha pé, com os MS ao longo do corpo, e 

os MI unidos. A superfície da água deverá estar o mais plana possível. Quando 

solicitado, o nadador realiza uma inspiração máxima e deverá manter a posição 

durante 15 a 20 s (para estabilização da posição do corpo). Para que o 

nadador adquira a posição desejada, mais facilmente, deverá ser ajudado por 

um indivíduo que também estará dentro de água. Quando a estabilidade se 

concretizar, regista-se o nível a que o nadador se encontra, de acordo com os 

parâmetros descritos na Figura 3. 
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0 - Cabeça totalmente imersa 

1 - Cabelo à superfície 

2 - Testa à superfície 

3 - 4 - Olhos à superfície/ nariz à superfície 

5 - Boca à superfície 

6 - Queixo à superfície 

7 - Pescoço à superfície  

Figura 4. Metodologia de avaliação da flutuação vertical (Adaptado de Cazorla, 1993). 

Flutuação horizontal (s) - ajudado por um indivíduo que se encontra dentro de 

água, o nadador fica colocado numa posição dorsal, com o tronco direito, os 

braços ao longo do corpo e as palmas das mãos junto às coxas, os MI unidos, 

em extensão completa e no prolongamento do tronco. Após uma inspiração 

máxima seguida de apneia, e no momento em que o nadador deixa de estar 

sujeito a ajuda, o cronómetro é accionado, sendo parado no momento em que 

o corpo, mantendo a posição bem esticada, adquire a posição vertical. Serão 

realizados dois ensaios, sendo registado o de maior duração. 

 

Figura 5. Metodologia de avaliação da flutuação horizontal (Adaptado de Cazorla, 1993). 

Quanto mais tempo o corpo do nadador demora a atingir a posição vertical, 

melhores são considerados os resultados. 
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4.2.5. Factores fisiológicos 

Para avaliar a capacidade aeróbia utilizamos o teste da VC proposto por 

Wakayoshi et. al (1992). A VC foi determinada através das distâncias de 200 e 

800 m crol com partida de blocos para simular de forma mais expressiva a 

competição. Foi-lhes pedido que nadassem as distâncias supracitadas à 

máxima velocidade a fim de simularem a competição. Todos os nadadores 

efectuaram o mesmo tipo de aquecimento, de características aeróbias. Após o 

aquecimento repousaram cerca de 10 m. Entre os dois testes os nadadores 

tiveram a possibilidade de nadar a uma velocidade reduzida, a fim de ser 

removido mais facilmente o lactato sanguíneo e repousaram cerca de 20 m. A 

VC foi calculada através da recta de regressão linear d/t considerando as 

distâncias de 200 e 800 m livres e os respectivos tempos. (Fernandes e Vilas-

Boas, 1999). 

4.3. Procedimentos estatísticos 

Para o tratamento dos dados foram utilizados os programas SPSS 16.0 e o 

Microsoft Office Excel 2007. Primeiramente procedeu-se à análise exploratória 

dos dados, aplicando teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e o teste de 

homogeneidade de variâncias (Levine´s). Ao nível da estatística descritiva, 

utilizaram-se medidas de tendência central (média) e dispersão (desvio-padrão) 

em todas a variáveis em estudo. Na análise inferencial recorreu-se ao test-t de 

medidas independentes para verificar as diferenças de médias entre géneros. 

Foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r), para verificar a 

associação entre as variáveis e sempre que adequado recorreu-se à regressão 

múltipla (método enter) para identificar cada uma das dimensões e as variáveis 

com significado estatístico O nível de significância foi estabelecido em 5%. 

y = a + b x 

Calculou-se também o Root Mean Square (RMS) para avaliação do erro médio, 

que consistiu na média das diferenças entre a VC real e a VC Estimada. 
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5. Apresentação dos resultados 

No Quadro 3 pode observar-se os resultados relativos à estatística descritiva, 

média e desvio padrão (média ± dp), das dimensões contextual, funcional, 

antropométrica e hidrodinâmica/hidrostática (dimensões independentes) e da 

dimensão fisiológica (dependente), estudadas. 

Quadro 3. Valores médios e respectivos desvios padrão das variáveis contextuais, antropométricas, 
funcionais, hidrodinâmicas, hidrostáticas e fisiológicas estudadas na amostra global e para géneros 
masculinos e femininos 

Variáveis  
Amostra global (n=100) 

(média ± dp) 

Masculinos (n=52) 

(média ± dp) 
Femininos (n=48) 

(média ± dp) 

Dimensão contextual    

Prática federada (anos) ** 4.99 ± 1.41 5.40 ± 1.33* 4.53 ± 1.37 

Unidades de treino (nº/semana) * 7.43 ± 1.04 7.65 ± 1.06* 7.18 ± 0.95 

Treino em seco (h/semana) 3.37 ± 1.69 3.53 ± 1.67 3.20 ± 1.70 

Tempo na água (h/semana) 13.10± 2.13 13.34 ± 2.21 12.74 ± 2.02 

Dimensão antropométrica    

Peso (kg) ** 59.48 ± 9.80 65.83 ± 7.26 52.60 ± 7.22 

Massa gorda (%) ** 15.00 ± 5.34 12.35 ± 3.81 17.88 ± 5.29 

Massa isenta de gordura (kg) ** 50.53 ± 8.75 57.52 ± 5.13 42.95 ± 4.46 

Altura (cm) ** 169.74 ± 9.85 177.16 ± 6.38 161.71 ± 5.78 

Altura sentado (cm) ** 87.22 ± 4.93 90.48 ± 4.08 83.70 ± 2.95 

Envergadura (cm) ** 173.88 ± 11.81 182.41 ± 8.10 164.61 ± 7.36 

Razão envergadura/altura * 1.02 ± 0.03 1.03 ± 0.03 1.02 ± 0.02 

Comprimento da mão (cm) ** 18.59 ± 1.20 19.34 ± 0.83 17.77 ± 0.98 

Largura da mão (cm) ** 7.96 ± 0.55 8.33 ± 0.36 7.55 ± 0.41 

Comprimento do pé (cm) ** 25.43 ± 1.67 26.56 ± 1.06 24.20 ± 1.31 

Largura do pé (cm) ** 9.30 ± 0.69 9.75 ± 0.55 8.82 ± 0.46 

Diâmetro biacromial (cm) ** 35.85 ± 3.14 37.49 ± 2.88 34.08 ± 2.38 

Diâmetro bicristal (cm) ** 24.98 ± 2.46 25.82 ± 2.45 24.08 ± 2.14 

Diâmetro toráco-sagital (cm) ** 17.74 ± 1.71 18.40 ± 1.65 17.02 ± 1.50 

Razão acrómio cristal (cm) 1.44 ± 0.10 1.46 ± 0.11 1.42 ± 0.09 

Somatório de seis pregas (mm) ** 56.39 ± 20.82 45.57 ± 12.45 68.12 ± 21.80 

(Continua)
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Dimensão funcional    

Preensão manual (kg) * 32.76 ± 8.40 38.92 ± 5.97 26.08 ± 4,73 

Força inferior (cm) ** 35.85 ± 8.86 41.54 ± 6.49* 29.69 ± 6,75 

Força abdominal (nº60s) 42.12 ± 9.81 42.75 ± 10.46 41.44 ± 9,13 

Força dorso-lombar (nº30s)  40.15 ± 5.37 40.85 ± 5.40 39.40 ± 5.29 

Flexão plantar (º) ** 72.42 ± 12.76 68.12 ± 8.25 77.08 ± 15.04 

Flexão dorsal (º) 12.80 ± 4,57 13.17 ± 4.49 12.40 ± 4.67 

Flexão ombro (cm) 22.34 ± 6.06 22.70 ± 6.19 21.94 ± 5.96 

Extensão ombro (º) 83.68 ±11.50 81.99 ± 10.39 85.52 ± 12.46 

Flexão tronco (cm) 11.27± 6.87 10.44 ± 6.98 12.16 ± 6.0 

Extensão tronco (º) 30.84 ±6.54 30.10 ± 5.80 31.63 ± 7.24 

Dimensão hidrodinâmica/hidrostática    

Deslize (cm) 695.45 ± 66.31 707.06 ± 59.07 682.88 ± 71.87 

Flutuação vertical (0-7) 2.75 ± 1.19 2.60 ± 1.12 2.92 ± 1.25 

Flutuação horizontal (s) ** 6.74 ± 1.68 5.82 ± 0.80 7.74 ± 1.81 

Variável fisiológica    

Velocidade crítica (m/s) ** 1.27 ± 0.08 1.30 ± 0.07 1.22 ± 0.06 

Diferenças estatisticamente significativas entre géneros *(p ≤ 0,05) **(p ≤ 0,01) 

Da análise do Quadro 3 pode verificar-se que: (i) na dimensão contextual as 

variáveis prática federada e unidades de treino apresentam valores superiores 

nos nadadores relativamente às nadadoras; (ii) todas as variáveis da dimensão 

antropométrica são superiores no grupo masculino com excepção da % massa 

gorda, o somatório das seis pregas e razão acrómio cristal; (iii) na dimensão 

funcional as variáveis da força (preensão manual e força inferior) apresentam 

valores superiores nos nadadores, enquanto que na flexibilidade (flexão 

plantar) as nadadoras apresentam valores superiores; (iv) na dimensão 

hidrodinâmica/hidrostática as variáveis analisadas, as nadadoras apresentam 

valores superiores na flutuação horizontal e (v) na variável fisiológica estudada, 

a VC é superior nos nadadores. Salientamos que 82 % das raparigas tiveram a 

menarca aos (11.87 ± 0.84). 
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Com vista à consecução de um dos objectivos centrais deste trabalho, 

identificaram-se as determinantes da VC. Desta forma, no Quadro 4, 

apresenta-se, por dimensão, os valores de correlação (r), coeficientes de 

determinação ajustado (r2) e os níveis de significância (p) entre a VC e as 

variáveis estudadas, para a amostra global. 

Quadro 4. Determinantes da velocidade crítica, por dimensão, na amostra global da selecção pré júnior, 
com os valores de correlação (r), coeficientes de determinação ajustado (r2) e níveis de significância (p).  

Dimensão Variáveis r r2 ajustado p 

Prática federada ** 
Contextual 

Tempo na água * 
0.52 0.24 ≤0.01 

Massa gorda * 
Antropométrica 

Diâmetro toráco-sagital * 
0.68 0.35 ≤0.01 

Funcional Preensão manual * 0.46 0.12 0.02 

Deslize * 
Hidrodinâmica/Hidrostática 

Flutuação horizontal ** 
0.37 0.11  ≤0.01 

Diferenças estatisticamente significativas entre a VC e as variáveis independentes: (i) * (p ≤ 0,05) e (ii) ** 
(p ≤ 0,01). 

Considerando as várias dimensões salientamos que na amostra global: (i) a 

dimensão contextual assume que os valores de anos de prática federada 

(p≤0.01) e o tempo na água (p=0.05) explicam 24% da variação total da VC; (ii) 

a dimensão antropométrica assume que a % massa gorda (p=0.03) e o 

perímetro toráco-sagital (p=0.05) explicam 35 % da variação total dos valores 

da VC; (iii) a dimensão funcional assume que a preensão manual (p=0.02) 

explica 12 % da variação total dos valores da VC e (iv) a dimensão 

hidrodinâmica/hidrostática assume que o deslize (p=0.05) e a flutuação 

horizontal explicam 11 % da variação total dos valores da VC. 

Apresenta-se de no quadro 5 o modelo integrado que inclui, todas as variáveis 

com significado estatístico, respectivos valores dos coeficientes não 

padronizados, o erro padrão e níveis de significância pela regressão múltipla. 

Quadro 5. Modelo integrado da amostra global com os valores dos coeficientes não padronizados (b), o 
erro padrão e níveis de significância obtidos no método de regressão múltipla pelo método Enter. 

Modelo Variáveis b Erro Padrão p 

Integrado VC (Constante) 0.80 0.01 ≤0.01 

(Continua) 
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(Continuação) 

 Prática federada 0.01 0.004 0.02 

 Tempo na água 0.01 0.003 ≤0.01 

Massa gorda -0.007 0.002 ≤0.01 
 

Diâmetro toráco-sagital 0.008 0.004 0.08 

Preensão manual 0.002 0.001 0.12 

Deslize 0.0001 0.0001 0.02  

Flutuação horizontal 0.009 0.005 0.08 

Pelo quadro 5 o modelo integrado assume que os valores das variáveis de 

prática federada, tempo na água, massa gorda, diâmetro toráco-sagital, 

preensão manual, deslize, flutuação horizontal explicam 46 % (r²=0.46) da 

variação total dos valores da VC, com r= 0.70, para um p=≤0.01. Desta forma, 

apresenta-se a equação (equação 3), que permite explicar melhor a variação 

da velocidade da VC estimada (VCEst). 

VCEst (m/s) = 0.80 + 0.01 (anos de prática) + 0.01 (tempo na água) – 0.007 (% 

massa gorda) + 0.008 (diâmetro toráco-sagital) + 0.002 (preensão manual) + 

0.0001 (deslize) + 0.009 (flutuação horizontal)          (3) 

Nos Quadros 6, apresenta-se, os valores de correlação (r), coeficientes de 

determinação ajustado (r2) e os níveis de significância (p) entre a VC e as 

variáveis estudadas, para o género feminino. 

Quadro 6. Determinantes da VC, por dimensão, no género feminino da selecção pré júnior, com os 
valores de correlação (r), coeficientes de determinação ajustado (r2), os níveis de significância (p).  

Dimensão Variáveis r r2 ajustado p 

Contextual Tempo na água * 0.41 0.09 0.09 

Altura *  

Envergadura ** 0.20 Antropométrica 

Envergadura/altura * 

0.65 0.11 

 

Diferenças estatisticamente significativas entre a VC e as variáveis independentes: (i) * (p ≤ 0,05) e (ii) ** 
(p ≤ 0,01). 

Assim, de entre todas as variáveis apresentadas no Quadro 6, apenas na 

dimensão contextual e antropométrica existem variáveis que assumem 

importância estatística. Considerando as várias dimensões salientamos que no 
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género feminino: (i) a dimensão contextual assume que os valores de tempo na 

água (p=0.09) explicam 9% da variação total da VC em nadadores e (ii) a 

dimensão antropométrica assume que a altura (p=0.02), a envergadura 

(p=≤0.01) e a razão envergadura / altura (p=0,02) explicam 11% da variação 

total da VC. 

Quadro 7. Modelo integrado do género feminino com os respectivos valores dos coeficientes não 
padronizados (b), o erro padrão e níveis de significância obtidos no método de regressão linear múltipla 
pelo método Enter. 

Modelo Variáveis b Erro Padrão p 

VC (Constante) 9.17 3.50 ≤0.01 

Tempo na água 0.01 0.01 ≤0.01 

Envergadura 0.05 0.02 0.02 

Envergadura/Altura -7.98 3.46 0.03 

Integrado 
 

Altura  -0.05 0.02 0.02 

 

No quadro 6 o modelo integrado assume que as variáveis, o tempo na água, 

envergadura, envergadura/altura e altura explicam 18 % (r²=0.18) da variação 

total dos valores da VC, com um coeficiente de correlação de (r= 0.50) para um 

p≤ 0.01. Desta forma, apresenta-se a equação (equação 4), que permite 

explicar melhor a variação da velocidade da VCEst no género feminino.  

VCEst (m/s)= 9.17+ 0.01 (tempo na água) + 0.05 (envergadura) – 7.98 (razão 

envergadura /altura) – 0.05 (altura)            (4) 

No Quadro 8, apresenta-se, a dimensão, com os valores de correlação (r), 

coeficientes de determinação ajustado (r2) e os níveis de significância (p) entre 

a VC e as variáveis estudadas, para o género masculino. 

Quadro 8. Determinantes da VC no género masculino da selecção pré júnior, com os valores de 
correlação (r), coeficientes de determinação ajustado (r2), os níveis de significância (p). 

Dimensão Variáveis r r2 ajustado p 

Hidrodinâmica/Hidrostática 

 
Deslize * 0.32 0.05 0.03 

Diferenças estatisticamente significativas entre a VC e as variáveis independentes: * (p ≤ 0,05).  
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Assim, de entre todas as variáveis estudadas, no Quadro 9 apenas na 

dimensão hidrodinâmica/hidrostática se verifica uma variável que assume 

importância estatística. Tendo em conta as varias dimensões consideramos 

que no género masculino a: (i) dimensão hidrodinâmica/hidrostática assume 

que os valores de deslize (p=0.03) explicam 5% da variação total da VC em 

nadadores. 

Quadro 9. Modelo integrado do género masculino com os respectivos valores dos coeficientes não 
padronizados (b), o erro padrão e níveis de significância obtidos no método de regressão linear múltipla 
pelo método Enter. 

 Variáveis b Erro Padrão P 

VC (Constante) 1.10 0.11 ≤0.01  Integrado 

 Deslize 0.0001 0.000 0.02 

 

No Quadro 9 o modelo integrado assume que a variável deslize explica 9 % 

(r²=0.09) da variação total dos valores da VC, com um coeficiente de 

correlação de (r= 0.32) para um p= 0.02. Desta forma, apresenta-se a equação 

(equação 5), que permite explicar melhor a variação da velocidade da VCEst 

no género masculino.  

VCEst (m/s)= 1.1 + 0.0001 (deslize)            (5) 

No Quadro 10 apresentam-se as médias e os desvios padrão da VC real e da 

VCEst, as medias das diferenças e o erro Root Mean Square (RMS) dos 

modelos preditores. Os valores são apresentados em segundos (s) aos 100m. 

Quadro 10. Médias e desvios padrão da velocidade crítica real e da velocidade crítica estimada aos 100m 
crol (em segundos), respectivas médias das diferenças e erro Root Mean Square (RMS) dos modelos 
preditores. 

Modelos Velocidade real (s)  
Média ± dp 

Velocidade estimada 
(s) Média ± dp 

Média das diferenças 
(s) 

Erro RMS (s) 

VC – amostra global 80.78 ± 5.04 82.61± 3.74 -3.33 ± 3.61 4.90 

VC – género feminino 82.15 ± 4.22 74.74 ± 1.91 6.40 ± 3.66 7.30 

VC – género masculino 76.63 ± 4.17 85.42 ± 0.43 - 8.79 ± 4.04 9.66 
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6. Discussão 

6.1. Discussão da metodologia 

Os sujeitos deste estudo foram nadadores pré juniores portugueses, cf FPN 

(2007) dum protocolo que visa identificar e avaliar um conjunto de variáveis 

num grupo alargado de nadadores, promovendo o espírito de selecção 

nacional e participação competitiva. As variáveis estudadas são as mais 

descritas na literatura nacional e internacional actual. 

As variáveis na dimensão contextual estão ligadas aos aspectos anamnese do 

treino, como sugerido por Vilas-Boas et al., (1997a) e por Rama et al., (2004), 

pelo que parecem estar adaptadas à necessidade de perceber o contexto de 

treino em que os nadadores da nossa amostra se inserem. 

Nas variáveis da dimensão antropométrica, vários autores e.g. (Hebbelinck et 

al. (1975) e  Persyn et al. (1984) salientam que a forma e as funções corporais 

dos desportistas estão intimamente relacionadas entre si, desempenhando um 

papel importante na conquista de um desempenho desportivo de alto nível. 

(Boulgakova,1990) refere que a especialização do desportista em função do 

perfil biométrico constitui um dos principais problemas em NPD de alto nível, 

implicando métodos de treino específicos. Nesse sentido a avaliação e o CT 

revestem-se de uma importância acrescida no sentido de conhecer as 

características individuais ou de um grupo de nadadores, visto que existem 

aspectos específicos que, segundo Vilas Boas (1989a) podem ser 

condicionados pela alimentação e pelo treino, como a composição corporal. 

Sendo assim as características antropométricas assumem um papel de 

inegável na importância do complexo conjunto de factores influenciadores do 

rendimento desportivo. Em NPD essa influência é notória, nomeadamente por 

influenciar decisivamente a capacidade propulsiva do nadador (Vilas-Boas, 

1989a; Camarero et al., 1995; Cardoso e Alves, 1995; Rama et al., 2006; 

Fernandes et al., 2006a).  
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Persyn e a sua equipa estabeleceram um programa de avaliação e 

aconselhamento de nadadores (Persyn et al., 1979; 1984) o qual permitia 

elaborar perfis morfológicos, hidrodinâmicos, técnicos e fisiológicos bem 

detalhados. Destes parâmetros podemos salientar as características da 

flexibilidade e da força. Em relação a aos aspectos antropométricos e 

funcionais Delsol (1998), refere que em NPD os desportistas caracterizam-se 

pela óptima amplitude de movimentos, bem como por elevados índices de 

força. Esta opinião parece-nos unânime, sendo que a metodologia por nós 

utilizada vai ao encontro aos métodos e parâmetros mais relevantes descritos 

na literatura. 

Relativamente à dimensão hidrodinâmica/hidrostática, Cazorla et al., (1984) 

menciona a necessidade de se avaliar as variáveis por nós estudadas. Assim 

uma flutuabilidade optimizada permite ao nadador de alto nível reduzir o arrasto 

hidrodinâmico e tornar a sua propulsão mais eficaz. Paralelamente Cazorla 

(1993), refere que a densidade corporal do nadador relativa à flutuação vertical 

é informativa sobre um parâmetro importante e selectivo para as distâncias de 

competição. Para além dos aspectos mencionados o mesmo autor salienta a 

evidência do deslize, ocorrendo em NPD após cada partida e cada viragem. 

Vários autores afirmam que a eficiência das partidas e viragens são essenciais 

para o rendimento em NPD (Hay e Guimarães, 1983; Machado, 1995; Lyttle et 

al., 1999). 

Na dimensão fisiológica a determinação da capacidade aeróbia, constitui-se 

como um procedimento importante para a definição e reajustamento das 

cargas de treino em NPD (Gomes Pereira, 1986; MacLaren e Coulson, 1999; 

Fernandes et al., 2000; Dekerle et al., 2002). Para a avaliação desta variável foi 

utilizado o método da VC, que pode ser considerado como um indicador do 

limiar anaeróbio (Wright e Smith, 1994; Ikuta et al., 1996; Lamares, 1998; 

Fernandes, 1999; Dekerle et al., 1999; Fernandes et al., 2000; Rodrigues et al., 

2003). Wakayoshi et al. (1993a) referem ainda que a VC está relacionada com 

o steady state máximo de lactato, ou seja, com a dinâmica do equilíbrio entre a 

produção e a remoção/utilização de lactato. Assim sendo, a VC pode ser 



 

38 

utilizada como um método de avaliação específico e individualizado da 

resistência aeróbia de nadadores, não sendo necessária a utilização de 

equipamentos muito dispendiosos e sofisticados, nem implicando 

procedimentos de cálculo morosos e complexos (Vilas-Boas et al., 1997), desta 

forma, face a vasta referenciação parece-nos justificada a opção pela utilização 

deste teste. 

Relativamente aos modelos preditores várias tentativas têm sido levadas a 

cabo de forma a modelar o desempenho em NPD (Sambanis et al., 2001; 

Edelmann-Nusser et al., 2002; Heazlewood, 2006; Silva et al., 2007). Contudo, 

Kerlinger (1979) refere a regressão linear múltipla como sendo um método que 

através de um procedimento estatístico se calcula o efeito combinado de 

variáveis ou de um conjunto das variáveis independentes sobre uma variável 

dependente. É também feita uma tentativa de analisar as contribuições de cada 

uma das variáveis independentes, assim como combinações destas. Pestana e 

Gageiro (2003) descrevem o modelo de regressão linear múltipla como uma 

técnica estatística, descritiva e inferencial, que permite a análise da relação 

entre uma variável dependente e um conjunto de variáveis independentes. 

Castro (2007), expressa que a explicação do desempenho ou a importância 

das características que possam ser treinadas de um modo sistemático ou 

mesmo de modo indirecto pode ser uma importante ferramenta na prescrição, 

avaliação e CT e assim ajudar os treinadores na sua actividade. Ainda 

relativamente aos modelos Edelmann-Nusser et al., (2002), refere que estes 

estão sujeitos a erros. Nesse sentido torna-se necessário o estudo do real erro 

associado aos modelos, por nós realizados, para estimativa da VC pelo que é 

relevante o cálculo do erro médio que consiste na média das diferenças entre a 

VC real e a VCEst para avaliação do RMS (Pestana e Gageiro, 2003). 

6.2. Discussão dos resultados 

Começaremos por abordar os resultados relativos à estatística descritiva das 

dimensões contextual, funcional, antropométrica e hidrodinâmica/hidrostática e 

fisiológica, estudadas. Assim, da análise dos resultados apresentados no 
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Quadro 3, relativamente à dimensão contextual os valores apresentados 

parecem estar de acordo com o plano de carreira proposto por Vilas-Boas 

(1998) e as propostas emanadas por Alves (1995). O número de anos de 

prática federada e no número de unidades de treino são superiores no género 

masculino, aparentemente justificados pelo facto deste grupo apresentar 

idades superiores. Apesar da superioridade cronológica tentar normalizar as 

diferenças no desenvolvimento maturacional, processo que ocorre mais cedo 

no género feminino (Tanner, 1962), parece-nos que o treino nestas idades não 

traduz igualdade entre géneros relativamente aos parâmetros descritos. 

Todavia, salientamos que este facto não é explicativo para a diferença 

encontrada no número de sessões de treino, uma vez que as variáveis do 

treino em seco e treino na água não apresentaram qualquer diferença. Desta 

forma as divergências poderão dever-se a diferenças existentes nos clubes a 

que pertencem no que diz respeito ao planeamento e periodização do treino. 

Na dimensão antropométrica verificou-se para as variáveis peso e altura, 

diferenças entre os géneros com valores superiores para os nadadores. Estes 

resultados estão em concordância com literatura apresentada (Quadros 11 e 

12). As diferenças observadas são superiores também devido a diferenças nas 

idades entre os géneros. Segundo Malina et al. (2004) para ambos os géneros 

nas idades da nossa amostra já ocorreu o take-off do peso e da altura. Para 

além disso Kuckmarski et al. (2000) apresentam dados que revelam ser nas 

idades compreendidas do nosso estudo, que ocorre uma diferenciação nas 

curvas da distância do peso e da altura, com superioridade para o género 

masculino, o que permite explicar as diferenças verificadas. (Lavoie e Monpetit, 

1986; Malina, 1989; Meleski et al., 1982) salientam que os jovens nadadores 

tendem a ser mais altos e pesados que as populações de referência. Contudo, 

quando analisada a literatura (Quadro 11) constatamos o género masculino da 

nossa amostra têm um peso semelhante e uma altura superior para as 

mesmas idades.  

Os Quadros 11 e 12 enumeram-se os autores que avaliaram as características 

antropométricas.   



 

40 

Quadro 11. Características antropométricas dos nadadores do género masculino do presente estudo 
comparadas com a literatura disponível. (Adaptado e actualizado de Fernandes et al., 2002). 

Autores Nível desportivo Idade (anos) Peso (kg) Altura (cm) 

Novak et al. (1968) Universitário 20.6 ± 1.96 78.9 ± 7.22 182.9 ± 5.01 
Sprynarova e Parizkova 

(1969) Internacional 21.8 ± 2.24 79.1 ± 4.75 182.3 ± 4.06 

Degaray et al. (1974) Júniores Olímp. 
Olímpico 

17.3 
19.2 ± 2.4 

72.7 
72.1 ± 6.1 

180.7 
179.3 ± 6.2 

Hebbelinck et al. (1975) Olímpico ----- 72.1 ± 6.8 179.3 ± 6.2 

Bagnall e Kellett (1977) Clube (Inglaterra) 15.7 62.8 173.6 

Araújo (1978) Internac. (Brasil) 
Internac. (EUA) 

18.6 ± 2.58 19.5 
± 1.33 

71.7 ± 7.12 77.3 
± 6.52 

178.3 ± 5.78 
183.6 ± 6.17 

Araújo et al. (1979) Clube (Brazil) 15.4 ± .37 63.2 ± 2.19 174.0 ± 1.92 

Perez (1981) Nacionais 
(Venezuela) 17.2 ± 2.5 68.0 ± 7.3 175.6 ± 3.8 

Malina et al. (1982) Olímpico 16.7 ± 0.9 66.2 ± 6.2 175.4 ± 4.3 

Carter et al. (1982a, b) Olímpico 19.3 ± 2.4 73.0 ± 8.0 178.6 ± 4.7 

Sobral (1983) Regional (Portugal) 15.2 57.6 168.2 

Thorland et al. (1983) Juniores Olímpicos 17.3 ± 0.9 72.7 ± 7.4 180.7 ± 7.6 

Sinning et al. (1984) Liceal 19.8 ± 1.15 79.9 ± 6.7 178.3 ± 6.41 

Zeng (1985) Nacional (China) 18.9 ± 2.5 71.4 7.1 178.2 4.8 

Alonso (1986) Nacional (Cuba) 12.5 40.7 149.1 

Brief (1986) Bolivar Games 17.8 ± 2.8 68.6 ± 5.7 174.4 ± 5.3 

Whithers et al. (1986) Nacional (Australia) 16.8 ± 1.4 66.2 ± 3.1 177.8 ± 4.5 

Maia e Vilas-Boas (1987) Nacional elevado 18.1 ± 0.98 77.4 ± 9.9 175.1 ± 6.3 

Maia et al. (1988) Regional 11.06 ± 1.1 39.7 ± 6.5 143.1 ± 9.4 

Bougakova (1990) Internacional 
Alto Nível ----- 66.5 ± 1.6 

76.5 ± 1.4 
175.0 ± 1.3 
183.0 ± 2.0 

Mazza et al. (1991) 
Sul Amer. (Elite) 
Sul Americano 

(Geral) 

19.1 ± 2.8 16.2 ± 
3.4 

73.5 ± 7.1 
65.2 ± 10.6 

181.3 ± 6.3 172.7 
± 8.9 

Cazorla (1993) Nacional (França) 
14 
15 
16 

60.6 
66.0 
67.0 

172.0 
176.9 
177.3 

Siders et al. (1993) Universitários (USA) 20.5 ± 1.9 76.1 ± 5.0 181.1 ± 5.1 

Mazza et al. (1994) Olímpico 21.3 ± 2.7 78.4 ± 7.1 183.3 ± 7.1 

Godo et al. (1996) Reg. elev. 
(Catalunha) 

15 61.1 ± 4.8 173.2 ± 4.8 

Fernandes (1999) Reg. Elevado 
(Portugal) 15.4 ± 0.5 64.6 ± 8.07 171.5 ± 6.6 

Pires et al (2000) Reg. Elevado 
(Portugal) 

12 
13 
14 

52.1 ± 6.8 
57.2 ± 8.1 
61.5 ± 0.8 

173.8 ± 8.5 
167.5 ± 6.1 
171.1 ± 7.5 

Rama e Alves (2004) Pré júnior Nacional 15 
16 

61.87 ± 6.82 
65.08 ± 6.83 

171.48 ± 5.61 
174.17 ± 5.56 

Rama et al. (2006) Pré júnior Nacional 13-14 
15-16 

55.5 ± 8.3 
62.1 ± 7.7 

166.9 ± 7.3 
172.3 ± 6.6 

Presente estudo Pré júnior Nacional 15.8 ± 0.4 65.83 ± 7.26 177.16 ± 6.4 

Em relação às raparigas da nossa amostra, quando comparadas com os dados 

da literatura (Quadro 12) parecem ser mais pesadas, contudo com alturas 

semelhantes. Gostaríamos também de salientar que 82 % das nadadoras eram 

menarcadas à data de avaliação, a qual ocorreu aos11.87 ± 0.84 anos.  
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Quadro 12.Características antropométricas (peso e altura) dos nadadores do género feminino do presente 
estudo comparadas com a literatura disponível (Adaptado e actualizado de Fernandes et al., 2002). 

Autores Nível desportivo Idade (anos) Peso (kg) Altura (cm) 
Sprynarova e Parizkova 

(1969) Internacional 19.5 ± 3.21 63.9 ± 5.56 166.2 ± 5.65 

Novak et al. (1973) Talentos (R.D.A) 14.6 48.2 158.1 

Degaray et al. (1974) Olímpico 16.3 ± 2.9 56.9 ± 9.1 164.4 ± 7.1 

Hebbelinck et al. (1975) Olímpico 16.3 ± 2.9 59.9 ± 9.1 164.4 ± 7.1 

Novak et al. (1976) Olímpico 17.7 60.1 167.0 

Wade (1976) Universitário 18.6 62.1 166.1 

Perez (1977) Clube 13.8 46.5 158.2 

Rocha (1977) Jún. Olimp. 
Nacional 

15.8 
16.3 ± 1.7 

58.5 
59.6 ± 4.6 

168.2 
166.0 ± 4.5 

Araújo (1978) Internac. (Brasil) 15.8 ± 1.68 58.7 ± 4.22 165.0 ± 4.37 

Araújo et al. (1979) Treinados (início ép.) 15.2 ± 0.58 53.1 ± 4.43 158.9 ± 4.24 

Perez (1981) Nac.(Venezuela) 14.8 ± 1.2 55.2 ± 4.4 163.7 ± 4.5 

Yuhasz et al. (1980) Clube (Canadá) 11.6 43.6 154.4 

Carter (1981) Clube (USA) 
Olímpico 

14.2 
17.7 ± 2.3 

52.2 
60.1 ± 7.7 

161.3 
167.0 ± 8.9 

Carter et al. (1982a, b) Olímpico 16.6 ± 2.6 57.8 ± 6.8 166.9 ± 5.7 

Malina et al. (1982) Olímpico 15.6 ± 1.4 57.0 ± 6.5 166.1 ± 5.3 

Meleski et al. (1982) Universitários (USA) 
13.5 ± 0.9 
16.4 ± 0.9 
19.2 ± 0.8 

53.3 ± 5.3 
57.9 ± 5.5 
56.0 ± 3.1 

164.5 ± 7.4 
168.8 ± 7.1 
169.6 ± 4.7 

Thorland et al. (1983) Júniores Olímp. 15.8 ± 1.4 58.5 ± 5.9 168.2 ± 6.6 

Spurgeon e Giese (1984) Internac. (USA) 19.3 62.5 170.8 

Alonso (1986) Nacional (Cuba) 12.5 42.0 148.2 

Brief (1986) Bolivar Games 14.5 ± 0.9 54.9 ± 7.0 160.0 ± 7.3 
Pancorbo e Rodriguez 

(1986) 
Nacional (Cuba) 13.2 47.6 154.3 

Maia e Vilas-Boas (1987) Nacional elevado 19.6 ± 1.5 57.5 ± 5.5 163.4 ± 5.7 

Maia et al. (1988) Regional 10.5 ± 0.5 34.9 ± 3.6 145.7 ± 7.5 

Bougakova (1990) Internacional (Alto 
Nível) ----- 58.0 ± 5.4 

61.3 ± 3.2 
164.1 ± 5.6 
169.1 ± 4.6 

Mazza et al. (1991) 
Sul Americano (Elite) 

Sul Americano 
(Geral) 

17.5 ± 3.4 
15.5 ± 2.1 

58.7 ± 7.2 
57.2 ± 7.7 

167.1 ± 5.8 165.0 
± 7.1 

Cazorla (1993) Nacional (França) 
12 
13 
14 

46.6 
48.3 
54.4 

158.1 
160.9 
164.9 

Siders et al. (1993) Universitários (USA) 19.7 ± 1.4 63.8 ± 6.7 168.3 ± 5.8 

Mazza et al. (1994) Olímpico 19.6 ± 2.9 63.1 ± 5.9 171.5 ± 7.0 

Fernandes (1999) Regi. elevado 13.5 ± .6 49.6 ± 6.1 158.2 ± 4.6 

Pires et al (2000). Reg. Elevado 
(Portugal) 

12 
13 
14 

47.4 ± 7.3 
48.3 ± 7.3 
52.8 ± 5.9 

155.4 ± 6.4 
157.9 ± 9.2 
162.3 ± 5.4 

Rama e Alves (2004) Pré júnior Nacional 14 52.83 ± 6.49 162.28 ± 5.57 

Rama et al. (2006) Pré júnior Nacional 12-13 
14 

45.7 ± 5.9 
52.6 ± 6.1 

157.7 ± 6.4 
161.9 ± 5.5 

Presente estudo Pré júnior Nacional 13.8 ± 0.4 52.60 ± 7.22 161.71 ± 5.78 

Relativamente à % de massa gorda e somatório das seis pregas, como 

expectável, verificaram-se valores superiores para o grupo feminino. Estes 
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resultados corroboram os apresentados por Malina et al. (1989). Maia (1991) e 

Siders et al. (1993) referem que valores de % elevados de massa isenta de 

gordura e valores % baixos de massa gorda são factores importantes e 

determinantes do rendimento em várias modalidades desportivas. Não 

obstante, a aparente importância da flutuabilidade no processo de treino 

marcadamente aeróbio, característico deste escalão etário (Navarro et al., 

1990; Wilke e Madsen, 1990), contribui para uma diminuição da adiposidade. 

Contudo Cazorla, (1993), realça que em NPD valores mais elevados de % de 

massa gorda poderão beneficiar a flutuabilidade. Marino (1984) refere valores 

de referência de massa gorda para o nadadores do género masculinos, entre 4 

e 10 %, como sendo os limites inferior e superior do percentual. Pode observar-

se no Quadro 13 que o limite superior é ultrapassado. Em relação às 

nadadoras, o mesmo autor limites 10 e os 18 %, verificando-se que estes 

valores são ultrapassados (Quadro 14). Nos Quadros 13 e 14 pode ainda 

observar-se que os nadadores jovens apresentam um percentagem de massa 

gorda superior aos nadadores mais velhos, enquanto os nadadores de elite têm 

um menor % de massa gorda que os restantes (Lavoie e Montpetit, 1986).  

O comprimento e superfície dos segmentos corporais do nadador revelam-se 

importantes na eficácia dos movimentos desportivos (Boulgakova, 1990). 

Assim, quanto maior for o comprimento desses segmentos corporais mais 

rápido será o nado e menor será o número de acções motoras necessárias 

para percorrer a mesma distância. Em conformidade, Mazza et al. (1994) 

referem que as dimensões dos segmentos corporais influenciam a técnica de 

nado e a potência muscular. Esta circunstância é corroborada pelo facto 

comummente aceite de que a velocidade de nado é determinada pela relação 

entre a força propulsiva e a força de arrasto hidrodinâmico. Assim m podemos 

verificar diferenças entre os géneros na altura sentado, envergadura, 

comprimento e largura da mão, comprimento e largura do pé, diâmetro 

biacromial e diâmetro bicristal. Estas diferenças podem ser justificadas do 

ponto de vista maturacional dadas as velocidades e picos de crescimento 

diferenciados no tempo e na forma dos rapazes e raparigas (Martorell et al., 

1988; Johnson et al., 1981; Tanner et al., 2001;McCammon, 1970; Roche e 
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Malina, 1983). Relativamente à largura da mão e do pé, diâmetro biacromial, 

bicristal e toráco-sagital, podemos observar na literatura específica diferenças 

entre os géneros (Fernandes, 1999; Rama et al., 2006), bem como para o 

comprimento da mão e comprimento do pé (cf Quadro 13 e 14). Os valores das 

dimensões da mão e do pé, dos nadadores testados parecem estar em 

concordância com os valores encontrados na literatura. 

Os dois géneros apresentam um índice diâmetro biacromial/diâmetro bicristal 

elevado, semelhante aos valores descritos para nadadores de elite mundial, os 

quais são, frequentemente, de idades superiores (cf. Quadro 13 e 14). Estes 

valores parecem revelar uma vantagem hidrodinâmica para os nadadores do 

presente estudo (Clarys, 1978), dadas as formas corporais que se consideram 

como hidrodinamicamente favorecedoras. 

Quadro 13. Características antropométricas (massa gorda, comprimento da mão, comprimento do pé e 
diâmetro biacromial/bicristal) dos nadadores do género masculino do presente estudo comparadas com a 
literatura disponível (Adaptado e actualizado de Fernandes et al., 2002). 

Autores Nível 
desportivo          

Idade anos Massa 
gorda (%) 

Comp. 
da mão 

(cm) 

Comp. 
do pé (cm) 

Diâmetro 
biacr/bicr 
(índice) 

Novak et al. (1968) Universitário 20.6 ± 1.96 4.95 ± 4.48 ----- ----- ----- 
Sprynarova e 

Parizkova (1969) Internacional 21.8 ± 2.24 8.45 ± 2.93 ----- ----- ----- 

Degaray et al. 
(1974) 

Jún. Olímp. 
Olímpico 

17.3 ± 2.4 
19.2 ± 2.4 ----- ----- ----- 1.47 

Hebbelinck et al. 
(1975) Olímpico ----- ----- ----- ----- ----- 

Bagnall e Kellett 
(1977) Clube 15.7 ----- ----- ----- ----- 

Araújo (1978) Int. (Brasil) 
Int. (EUA) 

18.6 ± 2.58 
19.5 ± 1.33 ----- ----- ----- ----- 

Araújo et al. (1979) Clube (Brazil) 15.4 ± 0.37 ----- ----- ----- ----- 

Perez (1981) Nac. 
(Venezuel) 

17.2 ± 2.5 ----- ----- ----- ----- 

Vervaeke e Persyn 
(1981) 

Elite 
(Belgica) 10-22 ----- ----- ----- ----- 

Carter et al. (1982a) Olímpicos 19.3 ± 2.4 7.5 ----- 26.8 ± 1.2 1.46 

Malina et al. (1982) Olímpico 16.7 ± 0.9 ----- ----- ----- 1.48 
Thorland et al. 

(1983) Júnior Olímp. 17.3 ± 0.9 12.1 ± 1.6 ----- ----- 1.45 

Carter (1984) Olímpicos ----- ----- ----- ----- ----- 

Sinning et al. (1984) Liceal 19.8 ± 1.15 8.8 ± 3.2 ----- ----- ----- 

Zeng (1985) Nacion. 
(China) 18.9 ± 2.5 ----- ----- ----- ----- 

Alonso (1986) Nacional 
(Cuba) 12.5 ----- ----- ----- ----- 

(Continua) 
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(Continuação) 

Brief (1986) Bolivar 
Games 17.8 ± 2.8 ----- ----- ----- ----- 

Rodriguez (1986a) Nac. 
(Espanha) 15 8.1 ± 3.5 ----- ----- ----- 

Withers et al. (1986) Nac. 
(Australia) 16.8 ± 1.4 ----- ----- ----- ----- 

Maia e Vilas-Boas 
(1987) Nac. elevado 18.1 ± .98 10.1 ± 1.81 ----- ----- ----- 

Maia et al. (1988) Regional 11.1 ± 1.1 13.3 ± 5.4 ----- ----- 1.42 

Meyer et al. (1988) Nacional 
(USA) 19.9 ± 1.7 7.6 ± 2.7 ----- ----- ----- 

Keskinen et al. 
(1989) 

Reg.  
(Finlândia) 19.5 ± 3.5 11.1 ± 1.4 ----- ----- ----- 

Boulgakova (1990) Internacional 
(Alto Nível) ----- ----- 20.3 - 24.2 26.7 - 28.0 1.41 - 1.70 

Mazza et al. (1992) 

Intern.  
(Geral) 

Internac. 
(Élite) 

16.1 ± 3.38 
19.1 ± 2.84 

----- 
----- 

----- 
----- 

----- 
----- 

----- 
1.47 

Mazza et al. (1994) Olímpico 21.3 ± 2.7 ----- 20.8 ± 1.0 27.4 ± 1.4 1.49 

Cazorla (1993) Nacional 
(França) 

14 
15 
16 

14 
14 
14 

20.0 
20.3 
20.2 

26.4 
26.5 
26.7 

----- 
----- 
----- 

Siders et al. (1993) Univers. 
(USA) 20.5 ± 1.9 14.1 ± 2.9 ----- ----- ----- 

Carter e Marfell-
Jones (1994) 

Camp. 
Mundo ----- ----- ----- ----- ----- 

Delgado (1996) 

Clube 
(Avilés) 

Nac. 
Espanha 

13-13.5 
Júnior 
Abs 

----- 
----- 
----- 

----- 
----- 
----- 

25.5 ± 0.41 
27.1 ± 0.87 
27.3 ± 1.20 

----- 
----- 
----- 

Godo et al. (1996) Reg. elevado 15 15.6 21.1 ± 0.7 ----- ----- 

Fernandes (1999) Reg. elevado 15.4 ± 0.5 17.0 ± 0.4 19.3 ± 1.8 26.3 ± 1.3 1.44 ± 0.09 

Pires et al (2000) . Reg. elevado 

13 
14 
15 
16 

15.0 ± 3.7 
----- 

15.0 ± 3.9 
----- 

18.0 ± 1.2 
18.9 ± 1.4 
19.1 ± 1.3 
19.6 ± 0.8 

25.2 ± 1.3 
25.8 ± 1.1 
26.9 ± 2.1 
27.8 ± 1.9 

1.42 

Rama e Alves 
(2004) 

Pré júnior 
Nacional 

15 
16 ----- 19.20 ± 0.8 

19.53 ± 1.1 
25.76 ± 1.0 
25.87 ± 1.3 

----- 
----- 

Rama et al. (2006) Pré júnior 
Nacional 

13-14 
15-16 

----- 
----- 

19.0 ± 1.0 
19.4 ± 0.9 

25.4 ± 1.1 
25.8 ± 1.2 

----- 
----- 

Presente estudo Pré júnior 
Nacional 15.8 ± 0.4 12.35 ± 3.81 19.34 ± 0.8 26.56 ± 1.06 1.46 ± 0.11 

 Quadro 14. Características antropométricas (massa gorda, comprimento da mão, comprimento do pé e 
diâmetro biacromial/bicristal) dos nadadores do género feminino do presente estudo comparadas com a 
literatura disponível (Adaptado e actualizado de Fernandes et al., 2002). 

Autores Nível 
desportivo  Idade anos % Massa 

Gorda 
Comp. 

da mão cm 
Comp. 

do pé cm 

Diâmetro 
biacr/bicr 

índice 
Sprynarova e 

Parizkova (1969) Internacional 19.5 ± 3.21 19.2 ± 3.13 ----- ----- ----- 

Novak et al. (1973) Talentos 
(RDA) 14.6 17.0 ----- ----- ----- 

Degaray et al. 
(1974) Olímpico 16.3 ± 2.9 ----- ----- ----- 1.37 

Hebbelinck et al. 
(1975) 

Olímpico 16.3 ± 2.9 ----- ----- ----- ----- 

(Continua) 



 

45 

(Continuação) 

Novak et al. (1976) Olímpico 17.7 18.9 ----- ----- ----- 

Wade (1976) Univers. 18.6 19.6 ----- ----- ----- 
Bagnall e Kellett 

(1977) Clube 15.3 ----- ----- ----- ----- 

Perez (1977) Clube  13.8 ----- ----- ----- ----- 

Rocha (1977) Jun.Olimpico
s 15.8 ----- ----- ----- ----- 

Rocha (1977) Nacio. 
(Brazil) 16.3 ± 1.7 ----- ----- ----- ----- 

Araújo (1978) Intern. 
(Brasil) 15.8 ± 1.68 ----- ----- ----- ----- 

Araújo et al. (1979) Trein. (início 
ép) 15.2 ± 0.58 ----- ----- ----- ----- 

Perez (1981) Nac. 
(Venezuel) 14.8 ± 1.2 ----- ----- ----- ----- 

Yuhasz et al. (1980) Clube 11.6 ----- ----- ----- ----- 

Carter (1981) Clube  (USA) 
Olímpico 

14.2 
17.7 ± 2.3 

----- 
----- 

----- 
----- 

----- 
----- 

----- 
----- 

Vervaeke e Persyn 
(1981) 

Nac. 
(Bélgica) 10-22 ----- ----- ----- ----- 

Carter et al. (1982a) Olímpico 16.6 ± 2.6 15.5 ----- 24.7 ± 1.0 1.39 

Malina et al. (1982) Olímpico 15.6 ± 1.4 ----- ----- ----- 1.39 

Meleski et al. (1982) Universitários 
(USA) 

13.5 ± 0.9 
16.4 ± 0.9 
19.2 ± 0.8 

17.2 ± 3.6 
15.6 ± 4.0 
16.1 ± 3.7 

----- 
----- 
----- 

----- 
----- 
----- 

1.43 
1.39 
1.36 

Thorland et al. 
(1983) 

Jun. 
Olímpicos 15.8 ± 1.4 19.7 ± 2.8 ----- ----- 1.38 

Spurgeon e Giese 
(1984) 

Intern. (USA) 19.3 17.7 ----- ----- 1.39 

Stager e Cordain 
(1984) Clubes (USA) 14.2 ± 1.7 16.8 ± 4.4 ----- ----- ----- 

Alonso (1986) Nacion 
(Cuba) 

12.5 ----- ----- ----- ----- 

Brief (1986) Bolivar 
Games 14.5 ± 0.9 ----- ----- ----- ----- 

Pancorbo e 
Rodriguez (1986) 

Nacion 
(Cuba) 

13.2 ----- ----- ----- ----- 

Rodriguez (1986a) Nac. 
(ESpanha) 13 14.3 ± 3.8 ----- ----- ----- 

Maia e Vilas-Boas 
(1987) 

Nac. elevado 19.6 ± 1.5 17.1 ± 1.52 ----- ----- ----- 

Maia et al. (1988) Regional 10.5 ± 0.5 19.6 ± 3.34 ----- ----- 1.39 

Meyer et al. (1988) Nacion. 
(USA) 19.1 ± 1.4 18.8 ± 4.3 ----- ----- ----- 

Bougakova (1990) Internacional 
(Alto Nível) ----- ----- ----- ----- 1.39-----1.45 

Mazza et al. (1992) Intern.  
(Geral) 15.5 ± 2.07 ----- ----- ----- ----- 

 Intern.  (Élite) 17.5 ± 3.42 ----- ----- ----- ----- 

Cazorla (1993) Nacional 
(França) 

12 
13 
14 

20 
20 
22 

18.3 
18.4 
18.6 

23.7 
23.6 
24.2 

----- 
----- 
----- 

Siders et al. (1993) Univer. 
(USA) 19.7 ± 1.4 25.0 ± 5.3 ----- ----- ----- 

Mazza et al. (1994) Olimpico 19.6 ± 2.9 ----- 19.3 ± 1.0 24.9 ± 1.3 1.38 

Delgado (1996) Nac. 
(Espanha) 

Júnior 
Absoluto 

----- ----- 24.5 ± 0.69 
24.8 ± 0.86 
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(Continuação) 

Fernandes (1999) Reg. elevado 13.5 ± .6 24.0 ± 0.5 17.8 ± 0.9 23.9 ± 1.8 1.40 ± 0 .08 

Pires et al (2000) . Reg. elevado 
12 
13 
14 

17.0 ± 3.9 
18.1 ± 3.4 
19.2.± 3.8 

17.0 ± 1.0 
17.5 ± 1.4 
18.1 ± 1.1 

22.9 ± 1.2 
23.1 ± 1.5 
23.8 ± 1.2 

----- 
----- 
----- 

Rama e Alves 
(2004) 

Pré júnior 
Nacional 

14 ----- 18.18 ± 0.9 23.67 € 1.2 ----- 

Rama et al (2006) Pré júnior 
Nacional 

12-13 
14 ----- 17.5 ± 0.9 

18.0 ± 0.9 
23.2 ± 1.0 
23.7 ± 1.1 

 
----- 

Presente estudo Pré júnior 
Nacional 13.8 ± 0.4 17.88 ± 5.29 17.77 ± 0.98 24.20 ± 1.31 1.42 ± 0.09 

Na dimensão funcional observaram-se, valores superiores para o género 

masculino da preensão manual e força inferior, o que parece estar de acordo 

com o maior desenvolvimento da massa isenta de gordura (Malina et al., 2004). 

Morouço (2006) encontrou igualmente valores superiores de preensão manual 

para o género masculino. Os valores encontrados estão de acordo com os 

apresentados por Rama et al. (2006). Na força abdominal e dorso-lombar não 

se encontraram diferenças entre géneros. Rama et al. (2006). Relativamente à 

força abdominal e dorso-lombar não se encontraram diferenças  

Relativamente aos parâmetros da flexibilidade não se verificaram diferenças 

entre géneros à excepção da flexão plantar (valores superiores para o género 

feminino), corroborando os resultados de Geladas et al. (2005). Os valores 

encontrados poderão dever-se à maior propensão de mobilidade articular no 

género feminino. Nos outros parâmetros, não foram encontradas diferenças. 

Sendo a flexibilidade, considerada como um parâmetro extremamente 

importante na NPD, (Counsilman, 1968; Maglischo, 2003; Sweetenham e 

Atckinson, 2003) é bastante trabalhada e desta forma poderá atenuar as 

diferenças naturais entre géneros. Na literatura, parece existir uma insuficiência 

de dados relativamente às diferenças de avaliação. 

Relativamente à dimensão hidrodinâmica/hidrostática encontraram-se valores 

superiores para o género feminino na variável flutuação horizontal, estando de 

acordo com a literatura (Cazorla, 1993; Costill et al., 1992; Rama et al., 2006) e 

com os resultados anteriormente referidos em relação à % de massa gorda. 

Assim, a superior flutuação horizontal poderá ser percebida com valores 

superiores de % massa gorda.  
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Na dimensão fisiológica, a variável VC é superior no género masculino. Este 

resultado vem de encontro ao esperado pois os nadadores juvenis apresentam 

níveis de resistência aeróbia superiores às raparigas desse escalão (Hill e tal., 

1995; Lamares, 1998; Fernandes et al., 1999; 2000; 2006a e; Dekerle et al., 

2002; Filipatou et al., 2006; Greco et al., 2006). Rama et al. (2006) utilizando o 

teste de 30 minutos, igualmente indicador da capacidade aeróbia, também 

obteve resultados semelhantes.  

Seguidamente discutem-se os modelos integrados para a amostra global, para 

o grupo feminino e grupo masculino, os quais explicam a VC com base 

dimensões estudadas.  

No modelo integrado da amostra global, todas as dimensões foram 

estatisticamente relevantes para estimar os valores da VC, sendo a prática 

federada, o tempo na água, a % massa gorda, o diâmetro toráco-sagital, a 

preensão manual, o deslize e a flutuação horizontal as varareis significativas. 

Relativamente à dimensão contextual o número de anos prática federada é 

considerado um dos factores influenciadores do desempenho desportivo 

(Olbrech, 2000) assim como o tempo na água, pois as horas de treino na água 

são um factor importante na progressão ao longo da sua carreira, no sentido de 

se alcançarem os objectivos a longo prazo expresso no plano carreira (Raposo, 

1995; Vilas-Boas, 1998). Nesse sentido o tempo de treino na água adquire 

relevância tornando-se necessário um trabalho de técnica aprimorado 

(Arellano, 1990) e maior frequência de treinos específicos na água (Kjendlie, 

2006) na medida em que a natação expressa uma vertente muito particular 

dado que é um meio com características diferentes do terrestre. As adaptações 

específicas para existirem, ao nível do padrão de recrutamento muscular 

Olbrecht e Clarys (1983), técnico (Arellano, 1990) e de solicitação 

bioenergética (Holmér, 1983), implicam o contacto com a água. Desta forma, é 

possível verificar que no estudo de Olbrecht e Clarys (1983), os padrões de 

actividade muscular na água são distintos dos padrões em seco. 

Relativamente à dimensão antropométrica, a % massa gorda é uma variável 

integrante do modelo, evidenciando uma relação inversa com a VC, i.e. quanto 
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maior for a % de massa gorda menores são os valores da VC. Alguns autores 

sustentam que % elevadas de massa magra e baixas % de massa gorda são 

factores determinantes do rendimento em várias modalidades desportivas 

(Sinning, 1984; Maia, 1991 e Siders et al., 1993). Campos, (2006) e Silva et al. 

(2007) observaram correlações positivas entre este parâmetro e o tempo obtido 

aos 400m crol. Existem ainda autores que suportam a existência de 

correlações positivas entre a % massa gorda, duração da prova e técnica 

utilizada (Drinkwater e Mazza, 1994), com valores superiores para distâncias 

também elas superiores (Cazorla, 1993). Desta forma, dado que a VC é um 

indicador do limiar anaeróbio e portanto da resistência aeróbia (Wakayoski et 

al., 1992a; 1992b; Wringht e Smith, 1994; Ikuta et al., 1996, Lamares, 1998; 

Fernandes, 1999; Dekerle et al., 1999; Fernandes et al., 2000; Rodriguez et al., 

2003 e Campos, 2006) parece-nos coerente a importância da % massa gorda 

neste modelo.  

Ainda relativamente à dimensão antropométrica, a variável diâmetro toráco-

sagital revelou-se importante no modelo. Rama et al. (2006) também referem 

este parâmetro como importante para o desempenho, tendo encontrado 

correlações positivas com desempenho. Esta variável foi também considerada 

relevante por (Kubiak-Janczaruk, 2005) e (Silva et al., 2007) no modelo preditor 

do desempenho dos 200m estilos. Carter e AcKland, (1994) salientam ainda 

que esta variável é essencial principalmente para o crol e costas, parâmetro 

que poderá estar relacionado com uma maior capacidade de trocas gasosas, 

extremamente importantes para exercícios aeróbios (Powers e Howley, 1997). 

Relativamente à dimensão funcional, o modelo considerou a força de preensão 

manual como importante. Rama e Alves (2004) referem que o rendimento 

desportivo seria explicado pelos valores de força, entre os quais a preensão 

manual. Blanksby et al. (1986) apresenta igualmente uma correlação positiva 

entre a força e o desempenho aos 100m crol. Troup (1991) refere que durante 

os estádios de desenvolvimento (11 a 14 anos) os nadadores que apresentam 

maiores níveis de força são também os mais rápidos, ocorrendo o pico de 

desenvolvimento da força entre os 14 e os 16 anos. Klika e Thorland (1994) 
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reforçam a importância do desenvolvimento da força para um maior 

desenvolvimento desportivo nestes escalões etários repercutindo-se na 

correcta realização técnica das acções propulsivas, aspecto este muito 

importante em modalidades fechadas e cíclicas (Vilas-Boas, 1987). Desta 

forma, a importância desta variável no nosso modelo preditor, parece ser 

explicada, não obstante Silva et al. (2007), não ter encontrado correlações 

significativas aos 400m livres. 

Por último, na dimensão hidrodinâmica/hidrostática, a variável deslize ao ser 

contemplada no modelo preditor salienta a importância de uma boa posição 

hidrodinâmica. Fernandes et al., (2002b) salienta que a boa posição 

hidrodinâmica é essencial em NPD pela diminuição do arrasto hidrodinâmico. 

Silva et al.(2007) encontraram igualmente fortes correlações entre o deslize e 

os 400 crol (r=0.807). Assim o deslize tem maior importância em distâncias 

competitivas superiores, uma vez que ocorre após cada partida e viragem (Hay 

1983, Maglischo, 1993, lyttle et al., 1999. Rama et al. (2006) estudando 

nadadores do mesmo escalão competitivo da nossa amostra observaram 

correlações positivas entre o deslize e o desempenho. Adicionalmente a 

flutuação horizontal revelou se importante para a construção do modelo. 

Fernandes et al. (2002) a flutuação horizontal está relacionada com % de 

massa gorda, que segundo Cazorla (1993) adquire maior importância em 

distâncias mais longas. 

O modelo integrado da amostra global mostra fortes correlações entre a VC 

(r=0.7) e as variáveis referidas anteriormente, explicando 46 % da variabilidade 

no seu desempenho. Assim estes resultados estão de acordo com literatura da 

especialidade (Smith, 1978; Sharp, 1982; Blanksby et al., 1986; Geladas et al., 

2005; Jagomägi e Jürimäe, 2005). Assim o modelo parece ajustar-se à 

predição da VC utilizando as variáveis das dimensões contextual, 

antropométrica, funcionai e hidrodinâmica/hidrostática.  

No que concerne ao modelo integrado relativo ao género feminino só as 

dimensões contextual e antropométrica forneceram variáveis para a sua 

construção. Assim na dimensão contextual o tempo na água adquire relevância 
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a qual já tinha expressado no modelo para a para amostra global. Na dimensão 

antropométrica os valores de envergadura são registados como importantes 

para a construção do modelo. Na literatura da especialidade os valores de 

envergadura, assim como da altura são registados como importantes (Pelayo 

et al., 1995 e Fernandes 1999), sendo 2 medidas fortemente correlacionadas 

(Sobral e Silva, 2001). Alguns estudos apontam nesse sentido sugerindo que 

existem correlações significativas ente o desempenho e a altura (Blanksby et 

al., 1986; Rama et al., 2006), desempenho e envergadura (Rama et al., 2006). 

A razão envergadura/altura, também é uma variável contemplada no modelo 

sendo este índice altamente valorizado em natação. Os valores por nós 

encontrados sugerem que estas variáveis são importantes na determinação do 

desempenho em NPD (Fernandes, 1999 e Campos, 2006) num estudo que 

efectuaram em nadadores da mesma faixa etária.  

Quanto ao modelo integrado masculino só dimensão hidrodinâmica/hidrostática 

forneceu uma variável explicativa do modelo: o deslize. Assim o deslize, como 

já referido para o modelo de amostra global é um aspecto importante para o 

desempenho na NPD (Cazorla, 1993; Lyttle e Blanksby, 2000). Este facto 

poderá ser devido a amostra (masculina) ser relativamente reduzida para o 

número de variáveis estudadas.  

Relativamente aos modelos integrados relativos aos géneros masculinos e 

femininos os baixos valores encontrados na explicação da VC, 9% e 18% 

respectivamente, poderão explicar-se face ao número reduzido de variáveis 

preditoras. Estas % ficam aquém dos valores compreendidos entre os 20% e 

os 93% da variabilidade dos desempenhos propostos pela literatura (Smith, 

1978; Sharp, 1982; Blanksby et al., 1986; Geladas et al., 2005; Jagomägi e 

Jürimäe, 2005). Para aumentar o poder preditivo poder-se-ia incluir variáveis 

eminentemente fisiológicas (respiratórias, cardiovasculares, metabólicas e 

musculares) Powers e Howley, (1997) e Brooks, et al. (2000). No entanto a 

determinação destas últimas variáveis é de difícil operacionalização, 

nomeadamente em estágios de avaliação e CT que envolvem um número 

alargado de nadadores. 
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Relativamente aos valores de erro dos modelos preditores da VC apresentados 

(cf Quandro 10) podemos observar que traduzem alguma variabilidade entre a 

VCEst e a VC real, nomeadamente um erro: (i) de 4.90s aos (100m) para o 

modelo global; (ii) de 7.30s aos (100m) para o modelo do género feminino e (iii) 

de 9.66s aos (100m) para o modelo do masculino. Nesse sentido, verificamos 

que neste estudo, face aos dados disponíveis na literatura, a equação da 

VCEst do modelo global é o melhor método para estimar a VC. 
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7. Conclusões 

De acordo com os resultados encontrados, pode-se concluir que: 

Para amostra global, a prática federada, tempo na água, a % massa gorda 

(relação inversa), diâmetro toráco-sagital, preensão manual e deslize são 

variáveis que entram no modelo preditivo, influenciando em 46 % os valores de 

VC.  

Para o género feminino o tempo na água, a envergadura, a razão 

envergadura/altura e a altura são variáveis que entram no modelo influenciando 

em 18 % dos valores de VC. 

Para o género masculino o deslize é a única variável que entra no modelo 

influenciado em 9 % dos valores de VC.  

A equação do modelo proposto para a amostra global parece ser a mais 

adequada para predizer a VC. 

 



 

53 

8. Referências bibliográficas 

Abe, D.; Tokumaru, H.; Niihata, S.; Satoshi, M.; Fukuoka, Y; Usui, S.; Yoshida. 

T (2006). Assessement of short-distance breaststroke swimming performance 

with critical velocity. Journal of Sports Science and Medicine. 5: 340 – 48. 

Alonso, R. F. (1986). Estudio del somatotipo de los atletas de 12 anõs de le 

EIDE ocidentales de Cuba. Boletin de Trabajos de Anthropologia: 3-18. 

Alves, F. (1995). Economia de nado e prestação competitiva. Determinantes 

mecânicas e metabólicas nas técnicas alternadas. Dissertação apresentada a 

provas de Doutoramento. Universidade Técnica de Lisboa-Faculdade de 

Motricidade Humana. 

Alves, F. (1996). Economia de nado, técnica e desempenho competitivo nas 

técnicas alternadas. Natação, V (28): separata. 

Araújo, C. S. (1978). Somatotipyng of top swimmers by Heath-Carter method. 

In: B. Eriksson e B. Furberg (eds.), Swimming Medicine IV, pp. 188-198. 

University Park Press, Baltimore.    

Araújo, C. S.; Pavel, R. C.; Gomes, P. S. (1979). Comparison of somatotype 

and speed in competitive swimming at different phases of training. In: J. 

Terauds e W. Bedingfield (eds.), Swimming III, pp. 329-337. University Park 

Press, Baltimore.  

Arellano, R. (1990). An evaluation of changes in the crawl-stroke technique 

(measured by kinematic parameters, tethered force and quantitative analysis) 

seen in the training periods of swimming season. Abstracts of the VI 

International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming, 

Liverpool. 

Bagnall, K. M.; e Kellett, D. W. (1977). A study of potential olympic swimmers: I, 

the starting point (abstract). Brit. J. Sports Med. 11: 127-132.   



 

54 

Barata, T; Malta, A.; Manso, C.; Virella, D.;Santo, E.; Pereira, G.; Stª Clara, H.; 

Branco, J. Horta, L.; Sardinha, L.; Matos, L.; Caetano, M. Manaças, M.; 

Mendes, M.; Lynce, N.; Lisboa, P.E.; Miller, R. (1997). Actividade física e 

medicina moderna. Europress, Odivelas. 

Bar-Or, O. (1996). Developing the prepubertal athlete: Physiology principles. In: 

J. Troup; A. Hollander; S. Strasse; S. Trappe; J. Capptaert; T. Trappe (eds). 

Biomechanics and Medicine and Swimming – Swimming Science VII: 135 – 39. 

E & FN Spon. London. 

Baumann, W. (1995). Métodos de medição e campos de aplicação da 

Biomecânica: estado da arte e perspectivas. In: A. David e J. Fonseca (eds): VI 

Congresso Brasileiro de Biomecânica, Brasília. 

Blanksby, B.; Boomflied, J.; Ponchard, M.; Ackland, T. (1986) the ralationship 

between anatomical characteristics and swimming performance in state age 

droup champions competitors. Journal of Swimming Reserach, 2 (2), 30 – 36. 

Bouchard, C.; Taylor, A.W.; Simoneau, J.;Dulec, S. (1991). Testing anaerobic 

power and capacity. In: J.D. Mcdougal; H. A. Wender, H. J Green (eds) 

Pysiological testing of high performance athlete, pp. 175-221. Human Kinetics 

Publishers. Champaing, Illinois. 

Boulgakova, N. (1990). Sélection et préparation des jeunes nageurs. Editions 

Vigot, Paris. 

Brief, F. K. (1986). Somatotipo y caractyeristicas antropometricas de los atletas 

Bolivarianos. Universidad Central de Venezuela, Caracas. 

Brooks, G. A.; Fahey, T. D.; White, T: P:; Baldwin, K. M. (2000). Exercise 

Physiology: Human Bioenergetics and its applications. 3rd edition. Macmillan 

Publishing Company. New York.  

Camarero, S.; Moreno, J.; Tella, V. (1995). Evaluación de los estilos simétricos 

en grupos de edad. Comunicações do III Congresso Ibérico de Técnicos de 

Natação e XVIII Congresso Técnico-Científico da Associação Portuguesa de 

Técnicos de Natação. APTN, Póvoa de Varzim.   



 

55 

Campos, A. (2003). Variação da velocidade crítica e do valor da ordenada na 

origem da função distância/tempo – Estudo longitudinal em dois grupos de 

nadadores. Monografia apresentada no âmbito de disciplina de seminário de 

Natação. FCDEF.UP. Porto. 

Campos, A. (2006). Velocidade crítica e frequência gestual Crítica – Relação 

com o Rendimento desportivo. Dissertação apresentada às provas de mestrado 

em ciências do desporto, na área de especialização de treino de alto 

rendimento desportivo. Faculdade de desporto da Universidade do Porto, 

Porto. 

Cardoso, C.; Fernandes, R.; Magalhães, J.; Santos, P.; Colaço, P.; Soares, S.; 

Carmo, C.; Barbosa, T.;Vilas-Boas, J.P. (2003). Comparison of continuous and 

intermittent incremental protocols for indirect VO2máx assessment. In: J. C. 

Chhatard (eds), Biomechanics and Medicine IX, pp 313-318. Publications de 

l’Université de Saint-Étienne, France. 

Cardoso, L. e Alves, F. (1995). Prestação e características antropométricas em 

nadadores portugueses. Comunicações do III Congresso Ibérico de Técnicos 

de Natação e XVIII Congresso Técnico-Científico da Associação Portuguesa de 

Técnicos de Natação. APTN, Póvoa de Varzim. 

Carter, J. E. (1981). Somatotypes of female athletes. In: J. Borms, M. 

Hebbelinck e A. Venerando (eds.), The female athlete: a socio-psychological 

and kinanthropometric approach. Karger, Basel, pp. 85-116. 

Carter, J. E. e Marfell-Jones, M. J. (1994). Somatotypes. In: J. E. Carter e T. R. 

Ackland (eds.), Kinanthropometry in Aquatic Sports. A Study of World Class 

Athletes, pp. 55-82. Human Kinetics. Champaign, Illinois.    

Carter, J. E.; Aubry, S. P. e Sleet, D. A. (1982a). Somatotypes of Montreal 

Olympic Athletes. In: J. E. Carter (edt.), Physical Structure of Olympic Athletes. 

Part I. The Montreal Olympic Games Anthropological Project, pp. 53-80. Basel, 

Karger.   



 

56 

Carter, J. E.; Ross, W.; Aubry, S.; Hebbelinck, M.; Borms, J. (1982b). 

Anthropometry of Montreal Olympic Athletes. In: J. E. Carter (edt.), Physical 

Structure of Olympic Athletes. Part I. The Montreal Olympic Games 

Anthropological Project, pp. 25-52. Basel, Karger.   

Carter, J.; Ackland, T. ( 1994). Kinantropomethry in Aquatic Sports: A study of 

world class athletes, Champaing: Human Kinetics. 

Carter, J.E. (1984). Somatotypes of Olympic athletes from 1948 to 1976. In: J. 

E. Carter (edt.), Physical Structure of Olympic Athletes. Part II. Kinantropometry 

of Olympic athletes, pp. 80-109. Basel, Karger.     

Castelo, J.; Barreto, H.; Alves, F.; Mil-Homens, P.; Carvalho, J.; Vieira, J. 

(1996). Metodologia do treino desportivo. Edições FMH-Universidade Técnica 

de Lisboa. Lisboa 

Castro, F. (2007). Determinantes do desempenho para a prova de 200 m nado 

livre. Dissertação apresentada a provas de Doutoramento. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

Cazorla, G. (1984). De l'evaluation en activité physique et sportive. Travaux et 

recherches en E.P.S. nº 7, Evaluation de la valeur physique, pp. 7-35. INSEP, 

Paris. 

Cazorla, G. (1993). Tests specifics d’evaluation du nageur. Association pour la 

recherche et l’evaluation en active physique et en sport, Cestas. 

Cazorla, G.; Montpetit, R.; Prokop, P.; Cervetti, J.-P. (1984a). De l´'évaluation 

des nageurs de haut niveau...à la détection des jeunes "talents". Travaux et 

recherches en E.P.S. nº 7, Evaluation de la valeur physique, pp. 185-208. 

INSEP, Paris. 

Clarys, J. (1978). An experimental investigation of the application of 

fundamental hydrodinamics to the human body. In: B. Eriksson e B. Furberg 

(eds.), Swimming Medicine IV, pp. 386-394. University Park Press, Baltimore. 



 

57 

Connet, R. ; Gayeski, T.; Honig, C. (1984). Lactate accumulation in fully 

aerobic, working, dog gracilis mescle. Am. J. Physiol., 246: H120 – H128.  

Costill, D.; Maglisho, E.; Richardson, A. (1992). Swimming. Blackwell Scientific 

Publication. Oxford. 

Costill, D.L. (1985). The 1985 C.H. Mc Cloy research lecture practical problems 

in exercise phsiology reseach. Res. Quart.,56 (4): 378 – 384. 

Counsilman, J.E. (1968). The Science of Swimming. United States of America, 

New Jersey. 

Cureton, T.K. (1975). Factors governing success in competitive swimming: a 

brief review of related studies. Proceedings of the Second International 

Symposium on Biomechanics in Swimming, pp. 9-39. Brussels, Belgium. 

Davis, J.; Vodak, P.; Wilmore, J.; Vodak, J.; Kurtz, P. (1978). Anaerobic 

threshold and maximal aerobic power for three modes of exercise. J Appl 

Physiol, 41: 544-549. 

Degaray, A. L.; Levine, L.; Carter, J. E. (1974). Genetic and anthropological 

studies on olympic athletes. Academic Press, New York.  

Dekerle, J. (2006). The use of critical velocity in swimming? A place for critical 

stroke rate? In: J.P. Vilas-Boas, F. Alves e A. Marques (eds). Biomechanics and 

Medicine in Swimming X. Revista Portuguesa Ciências do Desporto. 6 (Supl.2) 

201-05. Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Porto. 

Dekerle, J.; Brickley, G.; Sidney, M.; Pelayo, P. (2006). Application of the critical 

power concept in swimming? In: J.P.Vilas-Boas, F. Alves e A. Marques (eds). 

Biomechanics and Medicine in Swimming X. Revista Portuguesa de Ciências 

do Desporto. 6 (Supl.2) 121-23. Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. Porto. 



 

58 

Dekerle, J.; Pelayo, P.; Sidney, M.; Marais, G. (1999). Determination of the 

critical speed  in relation to front crawl swimming performances. 4th Annual 

Congress of the European Colege Of Sport Science. Roma. Itália.  

Dekerle, J.; Sidney, M.; Hespel, J.; Pelayo, P. (2002). Validity and reliability oj 

critical speed, critical stroke rate, and anaerobic capacity in relation to front 

crawl swimming performances. Int. J. Sports Med. 23 (2) 93 – 98.   

Delgado, D. (1996). Esudio antropométrico comparativo de las proporciones de 

brazos y piernas en edades de escuela y nadadores de diversos niveles. 

Comunicaciones del XVI Congreso Técnico International de la Asociación 

Española de Técnicos de Natación. Avilés, España.  

Delsol, P. (1998). Le stretching. In P. Hellard (Edt.), L’entrainement. Stratégies 

d’optimization, pp. 81-93. Atlantica 

Denadai, B. ; Greco, C.; Teixeira, M. (2000). Blood lactate response and critical 

speed in swimmers age 10-12 years of diferent standards. J. Sport Science. 18. 

779-784. 

Di Prampero, E.; Dekerle, C.; Carpelli, C.; Zamparo, P. (2007). The critical 

velocity in swimming. Eur. J. Appl. Physiol. 

Di prampero, P.; Capelli, C.; Pagliaro, P.; Antonutto, G.; Girardis, M.; Zamparo, 

P.; Soule, R. (1993). Energetics of best performances in middle- distance 

rinning. J. Apll Physiol., 74 (5): 2318 – 2824. 

Drinkwater, D. e Mazza, J.C (1994). Body composition. In: J.E. Carter e T. 

Ackland (eds.), Kinanthropometry in aquatic sports. A study of world class 

athletes, pp 103-137. Human Kinetics.  

Edelmann-Nusser, J. Hohmann, A. Henneberg, B. (2002). Modeling Prediction 

of Competitive Performance in Swimming Upon Neural Networks. European 

Journal of Sport Science, 2 (2), pp. 1-10. 

Ettema (1996). Limits of humam performance and energy-production. Int. Z. 

Angew. Physiol. Einschl. Arbritsphysiol. 22: 45-54 



 

59 

Federação Portuguesa de Natação. (2007). Plano de alta competição e 

selecções nacionais. Lisboa. 

Fernandes, R (1999). Perfil Cineantropométrico, fisiológico, técnico e 

psicológico do nadador pré-junior. Dissertação apresentada às provas de 

mestrado de alto no âmbito do 3º Mestrado em Ciências do Desporto, 

especialidade de treino de alto rendimento Desportivo da Faculdade de 

Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. Porto.  

Fernandes, R. e Vilas-Boas, J.P. (1999). Critical velocity as a criterion for 

estimating aerobic training pace in juvenile swimmers. In: K. Keskinen, P. Komi, 

P. Hollander (eds.), Proceedings of the VIII International Symposium of 

Biomechanics and Medicine in Swimming, pp. 233-238. University of Jyvaskyla, 

Finland. 

Fernandes, R. Mouroço, P. Querido, A.; Silva, J. V. S. (2003). 

Operacionalização de um macrociclo de treino para nadadores jovens. Livro de 

resumpos do 26º congresso técnico- científico da Associação Portuguesa de 

Técnicos de Natação. APTN, Estoril.  

Fernandes, R.; Barbosa; T.; Vilas-Boas, J.P. (2002) . Factores 

cineantropométricos determinantes em natação pura desportiva. Revista 

Brasileira de cineantropometria & desempenho humano., 4 (1) pp. 67 -79 

Universidade federal de Santa Catarina. Florianópolis 

Fernandes, R.; Campos, A.; Reis, J.; Freitas, B.; Cardoso, L.; Cunha, P.; Vilas-

Boas, J.P. (2006a). Avaliação da resistência aeróbia de nadadores pré-júniores 

portugueses através do teste da Velocidade Crítica. Rev. Brás. Educ. Fís. Esp., 

20: 469. 

Fernandes, R.; Campos, A.; Reis, J.; Freitas, B.; Cardoso, L.; Cunha, P.; Vilas-

Boas, J.P. (2006). Avaliação Antropométrica do Nadador Pré-Júnior Português. 

Rev. Brás. Educ. Fís. Esp., 20: 306. 

Fernandes, R.; Guerra, S.; Lamares, J. P.; Vilas-Boas, J. P. (2000). Critical 

velocity in swimming: three different methodologies for its determination. In: J. 



 

60 

Avela, P. Komi and J. Komulainen (eds.), Proceedings of the 5th Annual 

Congress of the European College of Sport Science, pp. 260. University of 

Jyvaskyla, Finland. 

Fernandes, R.; Marinho, D.;  Figueiredo, J.; Ramos, L.; Mota, J.; Morouço, P.; 

Barbosa, V.; Soares, D. (2002b). Deslize após partidas e viragens em natação 

pura. EFDeportes [periódico on-line], 8 (54). Disponível: 

www.efdeportes.com/efd54/deslize.htm. 

Fernandes, R.; Soares, S.; Santos Silva, J.V.; Vilas-Boas, J.P. (2008). 

Investigação em Natação na FADE-UP. Uma ponte entre a teoria e a prática. 

Resumos da 1ª Convenção de Natação “Ciclo Olímpico”. Disponível em 

http://www.annp.pt/website/index.php?q=node/775. 

Fernandes, R.; Vilas-Boas, J.P (2002a). Factores influenciadores do 

rendimento em Natação Pura Desportiva. Breve revisão. In: R. Fernandes, C. 

Carmo e J.P. Vilas-Boas (org.), Natação: Caracterização, Treino e 

Investigação, pp. 75-86. AE-FCDEF-UP, Porto. 

Fernandes, R.J.; Aleixo, I..; Soares, S.; Vilas-Boas, J.P. (2008b). Anaerobic 

Critical Velocity: A New Tool for Young Swimmers Training Advice (chapter 10). 

In: N. P. Beaulieu (edt.), Physical Activity and Children: New Research, pp. 211-

223. Nova Science Publishers, Inc. New York. ISBN: 978-1-60456-306-1. 

Fernandes,R.; Billat, V.; Cruz, A.; Colaço, C. ; Vilas-Boas, J.P. (2006b). Does 

net energy cost ef swimming affect time to exhaustion at the individual’s 

maximal oxygen consumption velocity? J. Sports Med. Phys. Fitness. 46: 373 – 

380. 

Filipatou, E.; Toubekis, A.; Douda, H:; Pilianidis, T.; Tokmakidis, M. (2006). 

Lactate and heart rate responses during swimming at 95% and 100% of the 

critical velocity in children and young swimmers. In: J.P. Vilas Boas, F. Alves e 

A. Marques (eds). Biomechanics and Medicine in swimming X. Revista 

Portuguesa de Ciências do Desporto. 6 (Supl.2) 132 – 134. Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto.  



 

61 

Foster, C.; Snyder, A. (1995). Blood lactate and respiratory measurement of 

capacity for sustained exercise. In: P.J. Maud e C. Foster (eds), Physiological 

assessment oj Humam Fiiness, pp. 57 – 72 (5). 

Gastin, P. (2001). Energy system interaction and relative contribution during 

maximal Exercise. Sports Med., 31 (10): 281-293. 

Geladas, N.; Nassis, G.; Pavlicevic, S. (2005). Somatic and physical traits 

affecting sprint swomming performance in young swimmers. International 

Journal of Sports Medicine 26 (2): 139 – 144.   

Gin, E. (1993). Critical speed and trainning intensities for swimming: coaches 

repport. National Sport Reseache Center, Australian Sports Comission. 

Belconnen. 

Godo, J.; Fusté, M.; Solé, J.; Joven, A.; Sanuy, X. (1996). Perfil 

cineantropométrico del nadador catalán de 15 años. Comunicaciones Técnicas, 

3:17-21.  

 Gomes Pereira, J. (1986). Relatório de controlo do treino 1985/86. Federação 

Portuguesa de Natação, Lisboa 

Grecco, C.; Pelarigo, J.; Perandini, L.; Figueira, T.; Denadai, B. (2006). Stroke 

rates corresponding to critical speed and the maximal speed of 30 min in 

swimmers of different training status. In: J.P.Vilas Boas. F. Alves e A. Marques 

(eds). Biomechanics and Medicine in swimming X. Revista Portuguesa de 

Ciências do Desporto. 6 (Supl.2) 134 – 137. Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto.  

Green, H.; Daub, B.; paitner, D.; Houston, M.; Thomson J. (1979). Anaerobic 

threshold and muscle fiber type and oxidative enzyme activity during graded 

cycling. Med. Sci. Sports, 11: 113 – 114. 

Guyton, A.C.; Hall, J.H. (2002). Tratado de fisiologia médica. Editora Gunabara 

Koogan S.A., Rio de Janeiro 



 

62 

Hay, J.G.; Guimarães, A.C. (1983). A quantitative look at swimming 

biomechanics. Swimming Technique, 20 (2), 11-17. 

Heazlewood, T. (2006). Predictions versus Reality: The use of Mathematical 

Models to Predicte Elite Performance in Swimming and Athletics at the Olympic 

Games. The 8th Australian Conference on Mathematics and Computers in 

Sport, 3-5 July 2006, Queensland, Australia. Journal of Sports and medicine, 5, 

541-547. 

Hebbelinck, M.; Carter, L.; Degaray, A. (1975). Body build and somatotype of 

olympic swimmers, divers and water polo players. In: J. P. Clarys e L. Lewillie 

(eds.), Swimming II, pp. 285-305. University Park Press, Baltimore. 

Heck, H.; Mader, A.; Hess, G.; Mucke, S.; Miller, R.; Hollmann, W. (1985). 

Justification of the 4-mmol/l lactate threshold. International Journal of Sport 

Medicine, 6 (3): 117-130 

Hill, D.; Steward, R.; Lane, C.; (1995). Application of critical power concept to 

young swimmers. Paediatric Exercise Science. 7: 281-293.  

Hohmann, A.; Dierks, B.; Luhnenschlob. D.; Seidel, L.; Wichmann, E. (1998). 

The influence of strenght, speed, motor coordenation and techenique on the 

performance in crawl sprint. Programme de abstracts of the VIII International 

Symposium og Biomechanics and Medicine in Swimming, pp. 71. University of 

Jyvaskyla , Finland 

Holmér (1983). Energetics and mechanical work in swimming. In: A. P. 

Hollander, P. Huijing e G. de Groot (eds.), Biomechanics and medicine in 

swimming, pp. 154-164. Human Kinetics. Champaign, Ilinois 

Ikuta, Y.; Wakayoshi, K.; Namura, T. (1996). Determination and validity of 

critical swimming force as performance index ind tethered swimmers. In: P. 

Troup; A. P. Hollander; D. Strasse ; S.W. Trappe; J.M. Cappaert and T.A. 

Trappe (eds). Biomechanics and Medicine in Swimming VII: 146 – 151. 



 

63 

Issurin, V. (2007). A modern approach to hight-performance training. The Block 

Composition. In: Blumenstein. pp. 216 – 234. Oxford: Meyer & Meyer Sport.  

Jagomägi, G.; Jürimäe, T. (2005). The influence of anthropometrical and 

flexibility parameters on the results of breaststroke swimming. Anthropol Anz, 

63 (2), 213-219. 

Jenkins, D.; Quigley, B. (1990). Blood lactate in trained cyclists durin ergometry 

at critical power. Eur. Appl. Physiol., 61: 278 – 283. 

Johnson, C.L.; Fulwood, R.; Abraham, S.; Bryner, J.D. (1981). Basic data on 

anthropometric measurements and angular measurements of the hip and knee 

joints for selected age groups 1-74 years of age, United States, 1971-1975. 

DHHS Publication No. (PHS) 81-1669. Washington, DC:US Government 

Printing Office. 

Kepra, T. (1994). O treino de meio fundo e fundo. Comunicação apresentada 

no Seminário Internacional de meio-fundo e fundo. Lisboa. Federação 

Portuguesa de Atletismo.  

Kerlinger, F.N. (1979). Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais. Um 

tratamento conceitual. São Paulo: E.P.U. 

Kindermam, W.; Simon G; Keul, J. (1979). The significance of the aerobic – 

anaerobic transition for determination of work intensities during endurance 

training. Eur. J. Appl. Physiol., 42: 25 – 34 

Kjendlie, P. (2006). Natação na Noruega: Pontes entre a Investigação Cientifica 

e o Treino Desportivo, Conferência. Federação Portuguesa de Natação, 

Faculdade de Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto, Porto. 

Klika, R.; Thorland, W. (1994). Physiological determinants of sprint swimming 

performance in children and young adults. Pediatric exercise science, 6. pp. 59-

68. 



 

64 

Klissouras, V. (1978).Predictonof athletic performance: genetic consideration. In 

F. Landry, W.A. Orban (eds.), Biomechanics of Sport and kinanthopometry. 

Symposia Specialistis Inc., Miami.  

Klissouras, V. (1986). Factores genéticos y redimiento deportivo. Stadium, 20 

(116). 

Kubiak-Janczaruk E. (2005) Spirometric evaluation of the respiratory system in 

adolescent swimmers. Annales Academiae Medicae Stetinensis, 51(2), 105-

113. 

Kuckmarski R.J.; Ogden, C.L.; Grummer-Strawn, L.M; Flegal, K.M.; Guo, S.S.; 

Wei,R.; Mei, Z.; Curtin, L.R.; Roche A.F.; Johnson, C.L.; (2000). CDC growth 

charts: United States. Advance Data from Vital and Health Statistics, no.314. 

Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 

Lamares, J.P. (1998). A velocidade critica como meio de controlo e avaliação 

do treino em nadadores. Dissertação apresentada às provas de mestrado no 

âmbito do 2º Mestrado em Ciência do Desporto, especialidade de Treino de 

Alto Rendimento Desportivo da Faculdade de Ciências do Desporto e de 

Educação Física da Universidade do Porto. Porto.  

Lavoie, J.- M. e Montpetit, R. (1986). Applied physiology of swimming. Sports 

Medicine, 3 (3): 165-189.  

Lowensteyn, I.; Signorile, J.; Giltz, K. (1994). The effect of varying body 

composition on swimming performance. J Strength and Cond Res, 8 (3): 149-

154.   

Lyttle, A.D.; Blanksby, B. (2000). Alook at gliding and underwater kicking in the 

swim turn. In: R. Sanders e  Y. Lian hong (eds). Proceedings of XVIII 

international symposium on biomechanics in sports,  pp 56 – 63. Hong Kong. 

Lyttle, A.D.; Blanksby, B.A.; Elliot, B.C.; Lloyd, D.G. (1999). Investigation 

kinetics in the Freestyle flip turn push-off. Journal of Applied Biomechanics, 15, 

242-252.  



 

65 

Machado, D.C. (1995). Natação: teoria e prática. Rio de Janeiro: Sprint. 

Madsen, O.; Lohberg, M. (1987). The lowdown on lactates. Swimming 

Technique. May – July  

Maglischo, E. (1993). Swimming even faster. Mayfield Publishing Company. 

Moutain View, California  

Maglischo, E. (2003). Swimiing Fastest. Tehe essentioal reference on technique 

training and program design. Champaign, Ilinois, Human Kinetics Publishers. 

Maia, J. (1991). Auxologia cineantropométrica. In: F. Sobral e A. Marques 

(Coord.), FACDEX: Desenvolvimento somato-motor e factores de excelência 

desportiva na população escolar portuguesa, pp. 21-31. Lisboa: ME, DGEBS-

DGD-GCDE.   

Maia, J. e Vilas-Boas, J. P. (1987). Caracterização antropométrica comparada 

de oito nadadores nacionais seniores de ambos os sexos. Comunicações do X 

Congresso Técnico da Associação Portuguesa de Técnicas de Natação. APTN, 

Póvoa de Varzim.  

Maia, J.; Mota, J.; Vilas-Boas, J.P.; Santos Silva, J. V. (1988). Controlo do 

treino e aconselhamento de nadadores da associação de natação do Porto - 

primeiros resultados de avaliação cineantropométrica. Comunicações do XI 

Congresso Técnico-Científico da Associação Portuguesa de Técnicos de 

Natação, pp 5-12. APTN, Viana do Castelo. 

Malina, R.; Bouchard, C.; Bar-Or, O. (2004). Growth, Maturation na Physical 

Activity (2nd edition). Champaign, Illinois: Human Kinetics Books. 

Malina, R.; Bouchard, C.; Shoup, R.; Demirjian, A.; Lariviere, G. (1982). Growth 

and maturity status of montreal olympic athletes less than 18 years of age. 

Medicine Sport, 16: 117-127. Karger, Basel.  

Malina, R.M. (1989). Growth and Maturation: Normal variation and the effects of 

training. In C.V. Gisolfi, D.R. Lamb (eds.). Perspectives in Exercise Science and 

Sports Medicine, 2, Youth, Exercise, and Sport. Indianapolis, Benchmark Press. 



 

66 

Marino, M. (1984). Profiling swimmers. Clin. Sports Med., 3 (1): 211-229. 

Martorell, R.; Malina, R.; Castillo, R.O.; Mendoza, F.S.; Pawson, I.G. (1988). 

Body proportions in three ethnic groups: Children and youths 2-17 years in 

NHanesII and HHanes. Human Biology 60, 205-222. 

Mason, B. (1999). Were are Races Won (or Lost)? [Online], disponível em: 

http://www.education.ed.ac.uk/swim/papers-ISBS1999/bm.html [2003, 

Fevereiro 28]. 

Mazza, J. C.; Alarcón, N.; Galasso, C.; Bermudez, C.; Cosolito, P.; Gribaudo, 

G. (1991). Proporcionality and anthropometric fractionation of body mass in 

South American swimmers. In: J.M. cameron (edt.), Aquatic sports medicine, 

pp. 230-244. Farrand Press. London.    

Mazza, J. C.; Cosolito, P.; Alarcón, N.; Galasso, C.; Bermudez, C.; Gribaudo, 

G.; Ferretti, J. L. (1992). Somatotype profile of South American swimmers. In: 

M. Maclaren, T. Reilly e A. Lees (eds.), Biomechanics and Medicine in 

Swimming, Swimming Science VI, pp. 371-378. E & FN Spon, London.  

Mazza, J.C.; Ackland, T.; Bach, T.; Cosolito, P. (1994). Absolute body size. In: 

J.E. Carter e T. Ackland (eds.),. A study of world class athletes. 

Kinanthropometry in aquatic sports, pp 15-53. Human Kinetics. 

McCammon, R.B. (1970). Human Growth and Development. Springfield, Illinois, 

Human Kinetics Books. 

Meleski, B. W.; Shoup, R. F.; Malina, R. M. (1982). Size, physique, and body 

composition of competitive female swimmers 11 through 20 years of age. 

Human Biol. 54: 609-625.   

Meleski, B. W.; Shoup, R. F.; Malina, R. M. (1982). Size, physique, and body 

composition of competitive female swimmers 11 through 20 years of age. 

Human Biol. 54: 609-625.    



 

67 

Meyer, J.; Bishop, P.; Horton, C.; Smith, J.; Whitehurst, M.; Lohberg, M. (1988). 

Blood lactate concentrations of swimming, pulling and kicking. J Swimming 

Research, 4 (3): 15-21.    

Monod, H.; Scherrer, J. (1965). The work capacity of sinergic group. 

Ergonomics, 8: 329 – 338. 

Morouço, P. (2006). Avaliação Funcional dos Jovens Nadadores de Leiria. In: 

SPEF (ed.) 7º Congresso Nacional de Educação Física – livro de resumos. 

Maia, Portugal. 

Mujika, I.; Chatard, J.C.; Busso, T.; Geyssant, A.; Barale, F.; Lacoste, L. (1995). 

Effects of training on performance in competitive swimming. Can. J. Appl. 

Physiol. 20 (4): 395-406. 

Navarro , F.; Arelhano, R.; Carnero, C.; Gosálvez, M. (1990). Natation. Comité 

Olímpico Español.  

Novak, L.; Bierbaum, M.; Mellerowicz, H. (1973). Maximal oxygen consumption, 

pulmunary function, body composition and anthropometry of adolescent female 

athletes. Int. Z. Angew. Physiol., 31: 103-119. 

Novak, L.; Hyatt, R.; Alexander, J. (1968). Body composition and physiological 

function of athletes. JAMA, 205: 764-770. 

Novak, L.; Woodward, W.; Bestitt, C.; Mellerowicz, H. (1976). Working capacity, 

body compostion and anthropometry of Olympic female athletess. In: H. 

Jungmann (ed.), Sportwissenschaftliche Untersucchungen wahrend der XX. 

Olympischen Spiele, Muchen 1972, pp. 69-78. Karl Demeter Verlag, Hamburg.* 

Olbrecht, J. (2000). The Science of Winning – Planning, Periodizing and 

Optimizing Swim Training. Luton: Swimshop. 

Olbrecht, J.; Clarys, J.P. (1983). EMG of specific strength training exercises for 

the front crawl. In P. A. H. A P. Hollander, G. de Groot (eds.) (Ed.), 



 

68 

Biomechanics and Medicine in Swimming (pp. 136-141). Champaign, Illinois: 

Human Kinetics Publishers. 

Pancorbo, A. E. e Rodriguez, C. (1986). Somatotype of high performance junior 

female swimmers. Boletin Científici-técnico Inder Cuba, 1 (2): 30-35. 

Pate, R.R.; Macera, C.A.; Bailey, S.P. (1992) Physiological, antropometric and 

training correlates of running economy. Medicine Sciense Sports Exercise, 24: 

1128 - 1133 

Pelayo, P.; Mujika, I.; Sidney, M.; Chatard., J.-C. (1996). Blood lactate recovery 

measurements, training and performance during a 23-week period of a 

competitive swimming. Eur J Appl Physiol, 74: 107-113. 

Perez, B. (1977). Somatotypes of male and female Venezuelan swimmers. In: 

Eiben (ed.), Growth and development: Physique. Akademiai Kiado, Budapeste, 

pp. 349-355. 

Perez, B. (1981). Los atletas venezolanos: su tipo físico, Ph. D. Thesis, 

Caracas. 

Persyn, U.; Daly, D.; van Tilborgh, L.; Dessein, M.; Verhetsel, D.; Vervaecke, N. 

(1984). Evaluation of elite swimmers (vídeo). Institut voor Lichamelijke 

Opleiding, Research Unit “Aquatics”. Audiovisuel Dienst, K. U. Leuven, Leuven 

Persyn, U.; Hoeven, R. e Daly, D. (1979). An evaluation center for competitive 

swimmers. In: J. Terauds e W. Beddingfield (eds.), Swimming III - Thirth 

International Symposium of  Biomechanivs in Swimming, pp. 182-195. 

University Parck Press, Baltimore.   

Pestana, M.H.; Gageiro, J.N. (2003). Análise de Dados para Ciências Sociais. 

A Complementaridade do SPSS (3ª edição). Lisboa: Edições Sílabo 

Platonov, V. N.; Fessenko, S.L. (1993). Los sistemas de entrenamiento de los 

mejores nadadores del mundo. Teoria y prática. Editorial Paidotribo, Barcelona. 



 

69 

Powers, S. K..; Howley, E. T. (1997). Exercise Physiology – theory and 

applications to fitness and performance. Brown and Benchmark, USA. 

Rama, L.; Cunha, P.; Cardoso, L.; Alves, F. (2004). O projecto nacional pré-

junior da Federação Portuguesa de Natação. Acompanhamento de Jovens 

talentos. In: Os Jovens e o desporto - oportunidades e dificuldades. 

Confederação do desporto de Portugal. Livros CFD. 

Rama, L.; Santos, J.; Gomes, P,; Alves, A. (2006). Determinant Factors Related 

to Perfomance in Young Swimmers. In: J.P. Vilas-Boas, F. Alves, A. Marques 

(eds.), International Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming X, 

portuguese journal of sport sciences, Porto, 6 (2): 246-248 

Raposo, J. (1995a). Motivação para a competição e treino. O caso das 

selecções portuguesas de natação. Separata da revista Natação, V (27). 

Roche, A.F.; Malina, R.M. (1983). Manual on Physical Status and Performance 

in Childhood. Volume I. Physical Status. New York, Plenum. 

Rodriguez, F. A. (1986a). Perfil fisiologico, antropometrico y medico-deportivo 

de nadadores de 12 a 16 años (grupo de edades). Ponencias de lo Congreso 

Tecnico de Natacion de la Escola Galega do Deporte, pp. 212-230. Vigo.  

Rodriguez, F.; Moreno, D.; Keskinen. K.L. (2003). Validity of two-distance 

simplified testing method for determining critical swimming velocity. In: J. 

Chatard (edt). World Symposium Biomechanics and medicine in swimming Ixth. 

Saint-Etienne. University of Saint-Etienne: 385 – 390. France. 

Rrodriguez., F.; Mader,A.(2003) Energy metabolism during 400 and 100m crawl 

swimming: computer simulation based on free swimming measurements. In: J. 

C. Chatard (ed.) Oroceedings of the ninth world symposim on biomechanics 

and medicine in swimming, pp.373 – 378. University de Saint- Étiene, Saint- 

Étiene.  

Sambanis, M.; Kalogeropoulou, E.; Kofotolis, N.; Kalogeropoulos, J. (2001). A 

Model of Prediction of Swimming Times of 200 Meters Freestyle. 6th Annual 



 

70 

Congress of the European College of Sport Science - 15th Congress of the 

German Society of Sport Science. Cologne, Germany. 

Santos, P. (2004). Fisiologia do Exercício: fisiologia e bioenergética do 

músculo-esquelético. A. Manz, Cacém. 

Serpa, S. (1989). O factor psicológico no treino em natação Resumos do XII 

Congresso Técnico da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação, 

Lisboa. 

Sharp, R.;Troup, J.; Costill, D. (1982). Relationship between power and sprint 

Freestyle swimming. Medicine and Science in Sports and Exercise 14: 53 - 56. 

Siders, W.; Lukaski, H.; Bolonchuk, W. (1993). Relationships among swimming 

performance, body composition and somatotype in competitive collegiate 

swimmers. J Sports Med Phys Fitness, 33: 166-171.   

Silva, A.; Costa, A.; Oliveira, P.; Reis, V.; Saavedra J.; Perl, J.; Rouboa, A.; 

Marinho, D. (2007). The use of neural network technology to model swimming 

performance. Journal of Sports Science and Medicine, 6. pp 117-125. 

Sinning, W.E.; Dolny, D.; Little, K.; Cunningham, L.; Recaniello, A.; Siconolfi, S.; 

Sholes, J. (1984). Validity of “generalized” equations for body composition 

analysis in male athletes. Med. Sci. Sports Exerc., 17 (1): 124-130.  

Sjodin, B.; Svedenhag, J. (1985). Applied physiology of marathon running. 

Sports Medicine, 2: 83 – 99 

Smith, D.J.; Norris, S.R.; Hogg, J.M. (2002). Performance Evaluation of 

Swimmers – Scientific Tools. Sports Medicine, 32 (9), 539 – 554 

Soares, S.; Vilar, S.; Bernardo, C.; Campo, A.; Fernandes, R.; Vilas Boas, J.P. 

(2003). Using data from critical velocity regression line fot the estimation of 

anaerobic capacity in infant and adult swimmers. Revista Portuguesa de 

Ciências do Desporto. Pediatric Work Phisiology Meeting. 3 (2) (Supl): 108 – 

110. Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física. Universidade 

do Porto. Porto 



 

71 

Sobral, F. (1985). Curso de antropometria. Instituto Superior de Educação 

Física da Universidade Técnica de Lisboa. 

Sobral, F.; Silva, M. (2001) Cineantropometria: Curso Básico. Faculdade de 

Ciências do Desporto e de Educação Física, Coimbra.  

Sprynatova, S. e Parizkova, J. (1969). Comparison of the circulatory and 

respiratory functional capacity in girl gymnasts and swimmers. J. Sports Med. 

Phys. Fitness, 9: 165-172. 

Spurgeon, J. e Giese, W. (1984). The physique of world class female 

swimmers. Scad. J. Sports Sci., 6 (1): 11-14.    

Stager, J. e Cordain, L. (1984). Relationship of body composition to swimming 

performance in female swimmers. J Swimming Research, 1 (1): 21-26.  

Svedahl, K.; MacIntosh, B. (2003). Anaerobic Threshold: The concept and 

methods of measurement. Can J. Appl. Physiol, 28 (2): 299 - 323 

Sweetenham, B.; Atckinson, J. (2003). Championship Swim Training. 

Champaign, Illinois. Human Kinetics Books. 

Tanner, J.M.; Healy, H.; Goldstein, N.; Cameron, N. (2001). Assessement of 

Skeletal Maturity. And Prediction of Adult Height (TW3 Method). London, 

Harcourt Publishers Limited. 

Thomas, R. (1989). Les outlisd’analyse de la structure de la motricité athlétique. 

In : R. Thomas, J.P. Eclache e J. Keller (eds.) Les aptitudes motrices. Structure 

et évaluation, pp. 47-57. Editons Vigot, Paris. 

Thorland, W.; Johnson, G. O.; Housh, T. J.; Refsell, M. J. (1983). 

Anthropometric characteristics of elite adolescent competitive swimmers. 

Human Biology, 55 (4): 735-748.    

Toussaint, H.M. (1992). Performance determining factors in front crawl 

swimming. In: D. Maclaren, T. Reilly e A. Lees (eds), Biomechanics and 



 

72 

Medicine in Swimming – Swimming science VI, pp. 13-32. E & FN Spon, 

London. 

Trefenne, R.J.; Dickson, R.; Craven, C.; Osbom, C.; Woodhead, K. Hobbs, K. 

(1980). Lactic acid accumulation during constant speed swimming at controlled 

relative intensities. J. Sports Med., 20: 244 – 254. 

Troup, J.P. (1991). Devlopmental changes of age-group swimmers. 

International Center For Aquatic Research Annual. pp. 33-41. 

Valdivielso, F. y Feal, A. (2001). Planificaión e control del entrenamento da 

natación. Editorial Gymnos, Madrid.  

Vervaeke, H. e Persyn, U. (1981). Some differences between men and women 

in various factors wich determine performance. In: J. Borms, M. Hebbeleinck e 

A. Venerando (eds.), The Female Athlete, pp. 150-156.    

 Vilar, S.; Fernandes, R.; Campos, A.; Marinho, D.; Querido, D. (2004). 

Relationship between the y-interception value obtained by the distance/time 

regression and b[LA]. A study made in age group and junior/senior swimmers. 

In: CD of Proceedings of the 9th Annual Congress of the European College of 

Sport Science. Clermond-Ferrand, France. 

Vilas-Boas, J. P. (1998). A avaliação objectiva dos factores de rendimento dos 

nadadores: contributo para o desenvolvimento da natação em Portugal. 

Documento de apoio à disciplina Metodologia I – Natação. FCDEF-UP. Porto 

Vilas-Boas, J.P. (1987). O mecanismo propulsivo em natação, pp. 11-63. 

Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica. ISEF-UP, Porto. 

Vilas-Boas, J.P. (1989a). Controlo do Treino em Natação. Considerações 

gerais, rigor e operacionalidade dos métodos de avaliação. Comunicação 

apresentada às jornadas Téncicas Galaico-Durienses de Natação. Corunha, 

Espanha. 

Vilas-Boas, J.P. (1989b). Bases do controlo do treino em natação I. Natação. 

F.P. Natação, 4 (1): 29-35. 



 

73 

Vilas-Boas, J.P. (1991a). O desenvolvimento científico e tecnológico e a prática 

desportiva em natação. In: J. Bento e A. Marques (eds.), As Ciências do 

Desporto e a Prática Desportiva (Vol. II), Desporto de Rendimento, Desporto de 

Recreação e Tempos Livres, pp. 301-325. FCDEF-UP, Porto.   

Vilas-Boas, J.P. (1991b). Avaliação objectiva e técnica em nadadores: um 

método de monitorização das variações da velocidade de nado por ciclo 

gestual na técnica de bruços. Resumos do I Congresso de Técnicos de 

Natação e XIV Congresso da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação, 

Lisboa.  

Vilas-Boas, J.P. (1998a). Concepção, planeamento e operacionalização de um 

macrociclo de treino em natação. Comunicações do XXI Congresso Técnico-

Científico da Associação Portuguesa de Treinadores de Natação. Porto 

Vilas-Boas, J.P.; Duarte, J.A. (1994). Factores de eficiência no treino de 

nadadores. Comunicações do XVII Congresso Técnico da Associação 

Portuguesa de Técnicos de Natação, pp. 1-19. 

Vilas-Boas, J.P.; Lamares, J.P. (1997). Velocidade crítica: Critério para 

avaliação do nadador e para definição de objectivos. Comunicações 

apresentadas ao XX Congresso Técnico-Científico da Associação de Técnicos 

de Natação. Setúbal. 

Vilas-Boas, J.P.; Lamares, J.P.; Fernandes, R.; Duarte, J.A. (1997). Avaliação 

do Nadador e definição de objectivos através de critérios não invasivos de 

simples implementação. Horizonte. XIV. 80: 22-30. 

Vilas-Boas, J.P.; Maia, J.; Janeira, A.M.; Duarte, J.A.; Garganta, R.; Fernandes, 

R.; Fonseca, A.; Santos Silva, J.V. (1997a). Relatório de avaliação. Estágio 

Pré-Júnior Jan’97. Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física 

da Universidade do Porto, Porto. 

Villanueva, L. (1994). El control del entreinamiento: teoria e pratica. 

Comunicationes técnicas. Federation Espanhola de Natacion, 6: 7-26. 



 

74 

Villanueva, L. (1997). Plan de actuación para la temporada 1997-98. 

Planificación e control del entrenamiento. Comunicaciones de lo IV Congreso 

Ibérico e XVII Congreso Técnico da Asociación Española de Técnicos de 

Natación. AETN, Camargo - Cantabria. 

Wade, C.E. (1976). Effects of a season’s training on the body composition of 

female college swimmers. Res. Quart. 47: 292-295. 

Wakayoshi, , K.; Yoshida, T.; Ikuta, Y.; Mutod, Y.; Miyashita, M. (1993b). 

Adaptations to six months of anaerobic swiming training. Changes in velocity, 

stroke rate, stroke lenght and blood lactate. Int J. Sports. Med., 14: 368 – 372.  

Wakayoshi, , K.; Yoshida, T.; Udo, M.; Kasai, T.; Moritani, T.; Mutod, Y.; 

Miyashita, M. (1992b). A simple method for determining critical speed as 

swimming fatigue threshold in competitive swimming. Int. J. Sports Med. 13: 

367 – 371. 

Wakayoshi, K.; Ikuta, K.; Yoshida, T.; Udo, M.; Moritani, T.; Mutod, Y.; 

Miyashita, M. (1992a). Determination and validity of critical velocity as an index 

of swimming performance in the competitive swimmer. Eur. J. Appl. Phisiol. 64: 

153 – 57. 

Wakayoshi, K.; Ikuta, K.; Yoshida, T.; Udo, M.; Moritani, T.; Mutod, Y.; 

Miyashita, M. (1993a). Does critical swimming velocity represent exercise 

intensity at maximal lactate steady state? Eur. J. Appl. Phisiol. 66: 90 – 95. 

Whithers, R. T.; Craig, N. P.; Norton, K. I. (1986). Somatotypes of South 

Australian male athletes. Human Biology, 58: 337-356.  

Wilke, K. E Madsen, O. (1990). El entrenamento del nadador juvenil. Stadium. 

Buenos Aires. 

Wilmore, J. H.; Costil, D.L. (1999). Physiology of Sport and Exercise 2nd edition. 

Human Kinetics. Champaign, Ilinois. 

Winter, D. (1979). Biomechanics of human movement. Wiley-Interscience. New 

York. 



 

75 

Wright, B.; Smith, D. (1994). A protocol for the determination of critical speed as 

an index of swimming endurance performance. In: M. Miyashita; Y. Mutod; A. 

Richardson (eds), Medicine and Science en Aquatic Sport, Med. Sport Science. 

39: 55 – 59. Karger, Basel.  

Yamamoto, Y.; Miyashita, M., Hughson; R., Tamura, S., Shinohara, M., Mutoh, 

Y. (1991). The ventilatory threshold gives maximal lactate steady state. Eur J 

Appl Physiol. 63: 55-59. 

Yuhasz, M. S., Enyon, R. B. e MacDonald, S. B. (1980). The body composition, 

fat pattern and somatotype of young female gymnasts and swimmers. 

Anthropologiai Kozlemények, 24: 283-289. 

Zeng, L. (1985). The morphological characteristics of elite Chinese athletes who 

participated in gymnastics, swimming, weightlifting and track and field events. 

Master’s Thesis, State University of New York, Cortland. 

 


