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RESUMO 
 

O controlo de treino em natação é de fundamental importância para a obtenção 

de um melhor rendimento desportivo. A equação da recta de regressão obtida 

da relação entre as distâncias de nado à máxima velocidade e tempos de 

duração correspondentes, tem vindo a ser utilizada para avaliar a velocidade 

crítica (VC). Alguma inconstância no conceito de VC poderá ser explicada pelo 

método da sua determinação, sendo que quando se utilizam distâncias mais 

curtas, a sua relação com regimes mais potentes é superior. Com a maior parte 

das provas iguais ou inferiores a 200m, o contributo anaeróbio de produção de 

energia torna-se preponderante em natação. O objectivo deste estudo foi 

verificar a existência e o significado de uma velocidade crítica anaeróbia 

(VCAn) nas quatro técnicas de nado, e desta forma obter um método de 

avaliação e controlo do treino anaeróbio, não invasivo e de fácil aplicabilidade. 

Participaram no estudo 51 nadadores do sexo masculino, juniores e seniores 

de nível nacional (20.2±3.25 anos), distribuídos pelas 4 técnicas de nado. Para 

o cálculo da VCAn, os nadadores realizaram 15 m, 25 m, 37.5 m, 50 m à 

velocidade máxima de nado e com intervalo de 30min. Paralelamente, 10 

nadadores realizaram uma série de 6x50m à VCAn, em crol (4min de intervalo), 

com recolha de lactatemia. Foi avaliada a existência de relação entre a VCAn e 

a velocidade de prova dos 100m e parciais de 50m. Os valores médios da 

VCAn (m.s-1) na totalidade da amostra subestimam a Vprova dos 100m em 

cerca de 5.5±2.4%. Foram encontradas relações significativas entre a VCAn e 

a Vprova dos 100m em mariposa, costas, bruços e crol (r=0.60, p≤0.05; r=0.81, 

p≤0.01; r=0.83, p≤0.05; r=0.74, p≤0.01), não se encontrando diferenças entre a 

VCAn e a V dos segundos 50m da prova, nas técnicas simultâneas (p≤0.05). 

Os valores elevados de lactato registados na série sugerem que estaremos 

perante uma série de treino eminentemente anaeróbio. Os resultados parecem 

indicar a VCAn como um parâmetro anaeróbio de controlo de treino ou mesmo 

de predição de performance.  

PALAVRAS-CHAVE: NATAÇÃO; CONTROLO DE TREINO; EXERCÍCIO ANAERÓBIO; 

VELOCIDADE CRÍTICA 
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ABSTRACT 
 

Monitorization and evaluation of training in swimming is fundamental to achieve 

a better performance. The equation of the regression line obtained from the 

relationship between the distances of swimming at maximum speed and its 

duration times has been used to evaluate the critical velocity (CV). Some 

inconsistency in the concept of CV can be explained by the method of its 

determination, being that, when using shorter distances, its relationship with 

more powerful systems is higher. With most swimming events being equal or 

lower than 200 m, the contribution of anaerobic energy production becomes 

preponderant in swimming. The purpose of this study was to verify the 

existence and meaning of an anaerobic critical velocity (AnCV) in the four 

swimming strokes, and thus obtain a method of evaluation and control of 

anaerobic training, non-invasive and easy to apply. 51 male (20.2 ± 3.25 years) 

national level swimmers participated, distributed by the four swimming 

strokes.To calculate AnCV, swimmers performed 15, 25, 37.5 and 50 m at the 

maximum swimming speed with an interval of 30min. We evaluated the 

relationship between AnCV and the speed of competitive swimming events of 

100 m and its partials of 50 m. Simultaneously, 10 swimmers performed a 

series of 6x50m at AnCV in crawl (4 min interval), where lactic acid blood 

concentrations were taken. The average values of AnCV (m.s-1) for the whole 

sample underestimate the velocity of the 100m swimming event around 5.5 ± 

2.4%. We found significant relationships between AnCV and velocity of 100m 

butterfly, backstroke, breaststroke and freestyle (r = 0.60, p ≤ 0.05, r = 0.81, p ≤ 

0.01, r = 0.83, p ≤ 0.05, r = 0.74, p ≤ 0.01) and there weren’t differences 

between AnCV and V of the second half of the 100m event, in the simultaneous 

swimming strokes(p ≤ 0.05). The high values of lactate concentration, suggest 

that it will be a series of anaerobic training. These results seem to indicate 

AnCV as a parameter of control of anaerobic training or even a prediction of 

performance. 

KEY WORDS: SWIMMING; TRAINING CONTROL; ANAEROBIC EXERCISE; CRITICAL 

VELOCITY. 
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RÉSUMÉ 

Le contrôle de l’entraînement dans la natation est d'une importance 

fondamentale pour parvenir à une meilleure performance sportive. L'équation 

de la droite de régression obtenue à partir de la relation entre les distances à 

une vitesse maximale et la durée de temps correspondants, a été utilisée pour 

évaluer la vitesse critique (VC). L’instabilité dans le concept de VC peut être 

expliqué par la méthode de sa détermination, et que, en utilisant de courtes 

distances, ses relations avec les plus puissants systèmes sont plus élevé. Avec 

la plupart des éléments de preuve égales ou inférieures à 200 m, la contribution 

de la production d'énergie anaérobie devient dominante en natation. L'objectif 

de cette étude était de vérifier l'existence et l'importance d'une vitesse critique 

anaérobie (VCAn) dans les quatre techniques de natation, et d'obtenir ainsi une 

méthode d'évaluation et de contrôle de l’entraînement anaérobie, non invasive 

et facile à appliquer. Participé à l'étude 51 hommes nageurs, junior et senior au 

niveau national (20,2 ± 3,25 ans), distribué par les quatre techniques de la 

natation. Pour le calcul de la VCAn, les nageurs ont fait 15m, 25m, 37,5 m et 50 

m à la vitesse maximale et avec un intervalle de 30 min. Nous avons évalué la 

relation entre l'existence de VCAn et de la vitesse de 100m concurrence et 

chaque partie de 50m. En parallèle, 10 nageurs ont efectuée 6x50m crol à la 

VCAn (intervalle de 4min), par la collecte de lactatémie.. Les valeurs moyennes 

de VCAn (m.s-1) pour l'ensemble de l'échantillon sous-estimé 5,5 ± 2,4% la 

vélocité de compétition de los 100 m. Nous avons constaté d'importantes 

relations entre les VCAn et les vélocités dans le 100 m papillon, dos, brasse et 

crawl (r=0.60, p≤0.05; r=0.81, p≤0.01; r=0.83, p≤0.05; r=0.74, p≤0.01). Il n'ya 

pas de différences entre les VCAn et V de la deuxième 50m de la compétition 

de 100m, en technique simultanée (p≤0.05). La grande valeur de lactate dans 

la série donnent à penser que ce sera une série de  entraînement anaérobique. 

Les résultats semblent indiquer VCAn comme paramètre de contrôle de 

l’entraînement anaérobique ou même de prédire les performances. 

MOTS CLÉS: NATATION ; CONTROLE DE L’ENTRAINEMENT ; EXERCICE ANAEROBIQUE; 

VITESSE CRITIQUE 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em Natação Pura Desportiva (NPD), a impossibilidade de continuar o 

apreciável aumento de volume de treino tendo em vista a melhoria do 

rendimento desportivo (Vilas-Boas, 1989, Vilas-Boas & Duarte, 1994), com a 

saturação no número de horas diárias e de unidades semanais destinadas à 

preparação desportiva (Fernandes, Mouroço, Querido,& Silva, 2003), tornam o 

controlo e avaliação de treino como uma ferramenta fundamental para 

aumentar a eficiência e eficácia dos processos de treino (Mujika et al., 1995) e 

para predizer a performance (Wright & Smith, 1994). O treino deve ser cada 

vez mais eficaz e eficiente de forma a melhorar o rendimento desportivo dos 

nadadores (Vilas-Boas, 1989, 1991a, 1991b). 

Os processos de avaliação de controlo permitem aos treinadores o correcto 

acompanhamento e planeamento do treino, apreciando e avaliando o estado 

de desenvolvimento dos pressupostos de rendimento da modalidade desportiva 

(Castelo et al., 2000). 

Dos pressupostos de rendimento em NPD apontados por Fernandes (1999), os 

factores bioenergéticos parecem ser dos mais determinantes para o 

rendimento do nadador (Costill, 1985; Gomes-Pereira, 1988; Hohmann, 1998). 

A energia de que necessitamos para as actividades do dia-a-dia é obtida 

através da alimentação, na forma dos seus nutrientes nomeadamente hidratos 

de carbono, gorduras e proteínas. Mas é o ATP, um composto de elevada 

energia, que é a fonte imediata de energia utilizada para todos os processos 

biológicos (Guyton & Hall, 2002; Wilmore & Costill, 1999). 

Como forma de satisfazer das exigências energéticas do músculo, existem três 

processos bioquímicos que actuam de forma integrada na produção de ATP: o 

sistema ATP-CP (sistema dos fosfagênios ou sistema anaeróbio aláctico), a 

glicólise (sistema anaeróbio láctico) e o sistema oxidativo (aeróbio) (Brooks, 

Fahey, White, & Baldwin, 2000; Gastin, 2001; Guyton & Hall, 2002; Willmore & 
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Costill, 1999). Vilas-Boas & Duarte (1994) e Vilas-Boas (2000) sugerem o 

sistema ATP-CP como não sendo o primeiro sistema fornecedor de energia, 

mas como um armazenador de energia, disponibilizada em repouso pelo 

sistema oxidativo. A acção destes sistemas fornecedores de energia acontece 

de forma integrada, ocorrendo simultaneamente, muito embora exista a 

preponderância de um determinado sistema em relação aos outros, 

dependendo de factores como a intensidade e a duração do esforço, a 

quantidade de substratos disponíveis em cada sistema, as proporções entre os 

vários tipos de fibras e a presença de enzimas específicas (Gastin 2001; 

Green, 1995; Olbrecht, 2000). 

 De forma simplificada, podemos referir que a energia disponível para o 

trabalho muscular provém de duas fontes, uma anaeróbia e outra aeróbia 

(Vilas-Boas, 2000). Gastin (2001) aponta os 75s como um ponto de equilíbrio 

entre o fornecimento de energia por via anaeróbia e por via aeróbia. 

 Especificamente em NPD, Holmér (1983) refere que para provas de 50 e 100 

m, a contribuição anaeróbia ronda os 80%. Apesar dos diferentes valores 

demonstrados pelos autores, podemos verificar que nas provas até aos 100 m 

o metabolismo anaeróbio prevalece sobre o aeróbio, sendo que continua a ser 

de larga importância ainda nas provas de 200 m, prevalecendo mesmo em 

alguns casos (Maglischo, 1993; Ogita, 2006; Olbrecht, 2000; Troup & Trappe, 

1994).  

Com cerca de 80% dos eventos desportivos em NPD inferiores ou iguais a 

200m, torna-se necessário o treino a velocidades máximas para a melhoria da 

utilização de energia anaeróbia, sendo o metabolismo anaeróbio 

preponderante em NPD (Troup & Trappe, 1994). Assim a aplicação prática do 

treino anaeróbio surge como meio necessário para potenciar o desempenho 

dos nadadores em provas curtas e nas partidas (Olbrecht, 2000). 

No âmbito da avaliação e controlo dos factores bioenergéticos de rendimento 

em NPD, importa sobretudo conhecer o desempenho do metabolismo de 

produção de energia em regime anaeróbio (Fernandes & Vilas-Boas, 2002).  
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O conceito de velocidade crítica foi especificamente desenvolvido para a NPD 

por Wakayoshi et al. (1992a), sendo um parâmetro de avaliação aeróbia do 

nadador, que relaciona de forma linear a distância de nado à máxima 

velocidade e o tempo correspondente. Os estudos realizados até ao momento 

permitem perceber que quanto maior a distância de nado dos testes, maior a 

relação da velocidade crítica com o limiar anaeróbio e com as performances de 

longa distância, podendo-se sugerir que com a utilização de distâncias mais 

curtas, maiores as relações com regimes mais potentes (Fernandes, Aleixo, 

Soares & Vilas-Boas, 2008). Contudo, os estudos escasseiam nesta área 

recente da investigação desportiva, necessitando portanto de mais 

desenvolvimentos. Estudos recentes têm vindo a explorar uma nova tendência 

da velocidade crítica, como parâmetro de avaliação e controlo do treino 

anaeróbio em NPD, utilizando distâncias curtas de nado e relacionando-as com 

performances anaeróbias (Abe el al., 2006; Aleixo et al., 2008; Fernandes et 

al., 2008). 

Pretendeu-se com este estudo verificar a existência e o significado da 

velocidade crítica “anaeróbia”, calculada com base em distâncias de curta 

duração, em nadadores masculinos e à sua melhor técnica de nado, parâmetro 

eventualmente passível de ser utilizado como instrumento de controlo e 

planeamento do treino anaeróbio em NPD. Procurou-se também relacionar 

esta velocidade com as velocidades da prova de 100m, essencialmente 

anaeróbia, e seus parciais. Ao mesmo tempo procurou-se perceber a resposta 

metabólica dos nadadores a uma série de treino anaeróbio nadada à 

velocidade crítica “anaeróbia”, de forma a compreender melhor o significado 

deste que poderá ser um parâmetro de avaliação dos regimes anaeróbios em 

NPD. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Avaliação e Controlo do Treino 

 

O desenvolvimento actual da Natação Pura Desportiva (NPD) é de tal forma 

exuberante que quase todas as grandes competições internacionais se pautam 

pela obtenção de novos recordes sobre aqueles que antes pareciam quase 

inultrapassáveis. Vilas-Boas (2006) debruçando-se sobre as perspectivas de 

evolução do desporto de alto rendimento, enumera alguns factores que 

poderão desempenhar um papel importante, nomeadamente a melhor 

formação dos técnicos e dos próprios atletas, a melhor capacidade dos 

técnicos em usarem de forma eficiente os conceitos aprendidos para o 

planeamento e gestão do exercício, e a capacidade dos técnicos e atletas em 

perceberem a especificidade biológica de cada um e desta forma saberem 

valorizar a medida e a avaliação em programas regulares e sistemáticos de 

avaliação e controlo do treino e de aconselhamento desportivo.  

O processo de controlo do treino (CT) tem vindo a ser considerado como um 

aspecto fundamental na planificação de qualquer desporto, constituindo uma 

tarefa primordial do processo de treino em NPD (Fernandes, Santos Silva, & 

Vilas-Boas, 1998). O constante aumento do volume de treino leva a uma 

saturação de horas de treino diárias destinadas à preparação desportiva 

(Fernandes et al., 2003), tornando-se fundamental o aumento da eficiência e 

eficácia dos processos de treino (Mujika et al., 1995). Já na década de 90, 

Vilas-Boas (1989, 1991a, 1991b) havia, em diversas ocasiões, demonstrado 

interesse por esta temática, referindo mesmo que o desenvolvimento futuro da 

capacidade de rendimento desportivo deve ser procurado à custa, 

principalmente, de um incremento da eficiência do processo de treino, isto é, de 

uma mais conseguida relação de causalidade entre os exercícios de treino 

propostos, o efeito pretendido e as prioridades de preparação de cada nadador, 

passando assim da quantidade para a qualidade do treino. Troup (1991) 
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salienta também o facto de que o processo de treino se torna mais eficiente 

quanto mais específico for em relação ao evento desportivo e às necessidades 

individuais do nadador.  

Actualmente, as comunidades técnica e científica parecem salientar a 

importância dos processos de avaliação, controlo e aconselhamento do treino e 

do potencial de rendimento desportivo de atletas (Fernandes, 1999). Estes 

processos, aos quais é geralmente atribuída a designação simplista de controlo 

do treino (CT), têm vindo a ser considerados aspectos fundamentais para que o 

treinador possa dirigir correctamente o programa de treino, apreciando e 

avaliando o estado de desenvolvimento dos pressupostos do rendimento de 

qualquer modalidade desportiva (Castelo et al., 2000). Proença (1985) e Mujika 

et al. (1995) referem, inclusivamente, que discutir a necessidade do controlo 

como meio de incrementar a quantidade e qualidade de informação disponível, 

quaisquer que sejam a área e o âmbito da acção, é uma questão perfeitamente 

ultrapassada e sem sentido. 

Landry (1977), de uma forma abrangente, refere que o CT consiste na arte de 

observar, medir e aconselhar o atleta para que obtenha maior eficácia. 

Villanueva (1997) é mais específico, dividindo o CT em duas actividades 

inseparáveis: o controlo das cargas de treino e o controlo da evolução do 

nadador, salientando que nenhum deles tem significado sem o outro. 

Especificamente em NPD, o CT pode ser definido como sendo o complexo de 

tarefas inerentes à avaliação do estado de desenvolvimento dos pressupostos 

de rendimento desportivo e, consequentemente, do resultado e adequação dos 

exercícios e programas de treino (Vilas-Boas, 1989). Assim sendo, o CT 

supõem 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). 

O CT possibilita, a treinadores e equipas técnicas, conhecer o estado actual de 

treino e desenvolvimento do atleta, avaliar os efeitos do treino, objectivar, 

confirmando ou não, as impressões subjectivas resultantes da observação 

contínua do atleta, verificar a adequação do planeamento do treino, seguir 
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longitudinalmente os processos ligados ao processo de treino, ou mesmo 

prognosticar o desempenho desportivo futuro (Fernandes et al., 2003).  

 

2.1.1. Factores Bioenergéticos Influenciadores do Rendimento 
Desportivo em Natação Pura Desportiva 

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, 1989).  

 

Figura 1 - Diagrama de síntese dos factores determinantes do rendimento desportivo do nadador 

(adaptado de Fernandes, 1999). 

 

Tendo por base o modelo dos pressupostos de rendimento em NPD proposto 

por Fernandes (1999) (Figura 1) e tendo em consideração a complexa 

interacção e interdependência de factores, um processo de CT deve tentar 

avaliar cada um desses factores da forma mais isolada quanto possível 

(Fernandes & Vilas-Boas, 2002).  

FACTORES 
BIOENERGÉTICOS 

RENDIMENTO

FACTORES 

BIOMECÂNICos 

FACTORES GENÉTICOS

FACTORES PSICOLÓGICOS 

FACTORES CONTEXTUAIS
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No entanto, dos vários determinantes de rendimento em NPD representados na 

figura 1, os factores bioenergéticos parecem ser um dos mais importantes e, 

consequentemente, um dos mais estudados por treinadores e cientistas 

(Costill, Maglischo, & Richardson, 1992). Diversos autores referem os factores 

condicionais, energéticos ou fisiológicos como sendo dos pressupostos mais 

determinantes do rendimento do nadador (Cazorla, 1993; Costill, 1985; 

Hohmann, 1998). Clarys (1996) observou que os estudos de Bioenergética 

representaram 18% do montante total de 685 publicações relacionadas com a 

natação publicadas até à data. Gomes-Pereira (1988, 1995) sublinha que a 

correcta avaliação do nadador sob o prisma da Fisiologia e Bioquímica constitui 

um importante contributo para o treino em natação. Desta forma, para que seja 

possível programar e controlar objectivamente em NPD, necessitamos de 

conhecer os factores bioenergéticos condicionantes do rendimento desportivo: 

(i) dois sistemas fornecedores de energia para o trabalho muscular; (ii) uma 

reserva de energética rapidamente disponibilizável; (iii) a “capacidade” 

característica de cada sistema e da reserva de fosfagénios; (iv) a “potência” 

máxima a que cada sistema e a reserva de fosfagénios conseguem operar, em 

cada circunstância e em cada ambiente fisiológico e celular, (Vilas-Boas, 2000). 

Podemos então referir que como objectivo principal do controlo e avaliação 

bioenergética dos nadadores, a determinação o seu perfil bioenergético e a 

observação das correspondentes alterações fisiológicas com o processo de 

treino, através de parâmetros fisiológicos conhecidos. 

2.2. Bioenergética 

 

2.2.1. Energia para as actividades celulares 

Os elementos básicos dos alimentos, nomeadamente hidratos de carbono, 

gorduras e proteínas, podem ser degradados nas nossas células como forma 

de obtenção de energia, para satisfazer as necessidades do dia-a-dia (Willmore 

& Costill, 1999).  
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Os alimentos, primariamente constituídos por carbono, oxigénio e hidrogénio (e 

nitrogénio no caso das proteínas), não são usados directamente nas funções 

celulares, já que a sua degradação liberta pouca quantidade de energia. Assim, 

é utilizado um componente de alta energia denominado de ATP (Adenosina 

Trifosfato) que é uma fonte imediata de energia utilizada para todos os 

processos biológicos (Guyton & Hall, 2002; Powers & Howley, 1997; Wilmore & 

Costill, 1999). 

Uma molécula de ATP é constituída por adenosina (uma molécula de adenina 

ligada a uma molécula de ribose), combinada com três grupos de fosfato 

inorgânico (Brooks et al., 2000; Guyton & Hall, 2002; Wilmore & Costill, 1999). 

Quando activados pela enzima ATPase, o último grupo de fosfato separa-se da 

molécula de ATP e rapidamente liberta energia. Isto provoca a redução do ATP 

em adenosina difosfato (ADP) e fosfato (Pi) . O processo oposto, de formação 

de ATP, é denominado de fosforilação, em que o grupo de fosfato é adicionado 

à molécula de ADP através de várias reacções químicas, formando ATP 

(Brooks et al., 2000; Wilmore & Costill, 1999). 

Em repouso, a energia que o organismo necessita é quase derivada somente 

da quebra dos hidratos de carbono e gorduras. Com o aumento da intensidade 

do esforço muscular, são utilizados mais hidratos de carbono em detrimento 

das gorduras, sendo que o exercício máximo de curta duração utiliza quase 

exclusivamente o ATP gerado pelos hidratos de carbono (Wilmore & Costill, 

1999). 

Como as reservas de ATP nas células musculares são limitadas (Gastin, 2001) 

e como o exercício muscular necessita de fornecimento constante de 

moléculas de ATP para providenciar a energia necessária à contracção, são 

necessárias vias metabólicas com a capacidade de produzir ATP de forma 

imediata, de acordo com a velocidade, intensidade e duração com que o 

exercício se desenrola (Powers & Howley, 1997). 
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2.2.2. Sistemas de produção de energia 

Como forma de satisfazer das exigências energéticas do músculo, existem três 

processos bioquímicos que actuam de forma integrada na produção de ATP: o 

sistema ATP-CP (sistema dos fosfagênios ou sistema anaeróbio aláctico), a 

glicólise (sistema anaeróbio láctico) e o sistema oxidativo (aeróbio) (Brooks et 

al., 2000; Gastin, 2001; Guyton & Hall, 2002; Willmore & Costill, 1999). De 

forma simplificada, podemos referir que quando não se é capaz de utilizar o 

oxigénio nas reacções celulares à razão necessária, é denominado de 

metabolismo anaeróbio, sendo que o processo denominado de metabolismo 

aeróbio ocorre quando se consegue utilizar o oxigénio disponível na razão 

necessária (Willmore & Costill, 1999). 

 

2.2.2.1. O Sistema Anaeróbio Aláctico 

Este sistema é a forma mais simples de obter energia e permite o imediato 

restabelecimento de ATP muscular. Segundo Gastin (2001), Guyton e Hall 

(2002), Powers e Howley (1997), Willmore e Costill (1999), é o primeiro 

processo energético celular. Vilas-Boas e Duarte (1994) e Vilas-Boas (2000) 

sugerem este sistema como não sendo o primeiro sistema fornecedor de 

energia, mas como um armazenador de energia, disponibilizada em repouso 

pelo sistema oxidativo. 

Para além do ATP, as células possuem outra molécula de alta energia que é a 

fosfocreatina (CP). A libertação de energia que resulta da quebra das ligações 

da molécula de CP é facilitada pela enzima creatina kinase (CK), degradando-a 

em creatina e fósforo. Esta energia libertada pode ser usada para juntar a 

molécula de ADP com o fosfato, formando ATP (Willmore & Costill, 1999). 

Durante os primeiros segundos de uma actividade muscular elevada, como o 

sprint, o ATP é mantido a um nível relativamente constante, contudo a CP 

diminui com a sua utilização na reposição de ATP. Com este sistema a célula 

pode prevenir a depleção rápida do ATP, reduzindo a CP e assim fornecendo 

mais energia para a formação de ATP. Este é um processo rápido e pode ser 
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cumprido sem qualquer estrutura especial dentro da célula (Brooks et al., 2000; 

Willmore & Costill, 1999). 

Em situações de forte depleção energética, o ATP muscular pode ainda ser 

ressintetizado exclusivamente a partir de moléculas de ADP, com a acção da 

enzima mioquinase (MK). Contudo, é rara a quebra do segundo fosfato, 

ocorrendo na grande parte das reacções energéticas celulares, a hidrólise do 

último fosfato do ATP (Guyton & Hall, 2002). 

A capacidade de manter os níveis de ATP com a energia proveniente da CP é 

limitada, dado que as reservas de CP esgotam-se rapidamente, podendo este 

processo ser sustentando durante alguns segundos (Willmore & Costill, 1999). 

Guyton e Hall (2002), Willmore e Costill (1999) referem a durabilidade deste 

sistema entre os 3s e 15s de esforços máximos, facto realçado também por 

Brooks e colaboradores (2000) que referem os 15s como a durabilidade 

máxima do sistema, enquanto Gastin (2001) sugere que este metabolismo 

poderá chegar aos 20s de exercício de intensidade máxima. Já Powers e 

Howley (1997) referem que o sistema anaeróbio aláctico pode suprimir grande 

parte da energia necessária para o trabalho em esforços máximos de 1s a 5s, 

enquanto Maughan et al. (1997) e Guyton e Hall (2002) mencionam que a sua 

durabilidade é de cerca de 7s a 10s. 

 

2.2.2.2. O Sistema Anaeróbio Láctico 

Este método de produção de ATP envolve a libertação de energia pela 

degradação da glucose, envolvendo enzimas glicolíticas durante o processo, e 

daí a designação de glicólise (Willmore & Costill, 1999). 

A glucose presente no sangue advém da digestão dos hidratos de carbono , 

que é transformada em glicogénio, através da glicogénese, e é armazenado no 

músculo esquelético ou no fígado até ser necessária a sua utilização (Guyton & 

Hall, 2002; Willmore & Costill, 1999). As reacções celulares que decorrem 

durante o processo de glicólise dão-se no citosol da célula muscular, sendo a 

principal fonte de energia das fibras do tipo II, dado que estas possuem 
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grandes quantidades de enzimas glicolíticas (Gastin, 2001; Guyton & Hall, 

2002; Powers & Howley, 1997). 

Para iniciar o processo de glicólise, a glucose é convertida em glucose-6-

fosfato, sendo o último produto de todo o processo o ácido pirúvico. Apesar de 

não ser necessário oxigénio no processo, este é um factor determinante do 

destino final do ácido pirúvico. 

Na glicólise, cada molécula de glucose forma anaerobicamente 2 moléculas de 

ácido pirúvico. Por sua vez, o ácido pirúvico pode ser reduzido pela 

desidrogenase (LDH) e formar ácido láctico (Gastin, 2001; Guyton & Hall, 2002; 

Powers & Howley, 1997; Willmore & Costill, 1999).  

Importa referir que, tradicionalmente, quando nos referimos à glicólise, 

referimo-nos ao processo anaeróbio, onde o ácido pirúvico é convertido em 

ácido láctico (Willmore & Costill, 1999). 

Este sistema energético não produz uma larga quantidade de ATP, mas apesar 

desta limitação, a combinação com sistema ATP-CP permite gerar força 

mesmo com fornecimento limitado de oxigénio, conseguindo funcionar à sua 

máxima intensidade durante 1 a 2min (Gastin, 2001; Guyton & Hall, 2002; 

Maughan et al., 1997; Willmore & Costill, 1999). 

A acumulação de ácido láctico nos músculos e nos fluidos corporais, é uma das 

maiores limitações deste sistema fornecedor de energia, e esta acidificação 

impede o funcionamento normal das enzimas glicolíticas, assim como a acção 

do cálcio e por isso diminui a contracção muscular (Willmore & Costill, 1999). O 

ácido láctico é um dos ácidos mais fortes produzidos no nosso organismo, e 

como se dissocia rapidamente, liberta uma grande quantidade de iões de 

hidrogénio (H+) que conduz a uma diminuição da actividade de enzimas 

glicolíticas, particularmente da fosfofrutoquinase, o que acaba por bloquear 

progressivamente os próprios processos de formação de ATP na fibra 

esquelética (Powers & Howley, 1997; Wilmore & Costil, 1999; Gastin, 2001; 

Guyton & Hall, 2002). Como forma de protecção contra a demasiada acidose, 

as células e os fluidos corporais possuem substâncias denominadas de 
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tampões, que minimizam os efeitos do H+, evitando que o pH desça para 

valores que destruiriam as células. O tamponamento intracelular ocorre através 

de proteínas celulares, bicarbonato e grupos fosfato. O tamponamento 

sanguíneo ocorre por meio do bicarbonato, hemoglobina e das proteínas 

plasmáticas (Powers e Howley, 1997).  

O lactato produzido essencialmente nas fibras tipo IIb pode ser difundido ou 

transportado pelo sangue para as fibras tipo I, que pelas suas características 

aeróbias contribuem para a sua remetabolisação (Powers e Howley, 1997).  

 

2.2.2.3. O sistema Aeróbio 

Este pode ser considerado o mais complexo dos três sistemas energéticos, e é 

denominado de sistema aeróbio pelo correcto aproveitamento da presença do 

oxigénio, nas reacções que ocorrem nas mitocôndrias celulares para formação 

de “combustível” para as actividades corporais (Brooks et al., 2000; Willmore & 

Costill, 1999). Este processo de formação de ATP diz respeito à decomposição 

de hidratos de carbono, ácidos gordos e, em situações de esforço prolongado 

extremo, proteínas, para a libertação de energia (Gastin, 2001; Guyton & Hall, 

2002; Powers & Howley, 1997).  

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 glicose degradada. Esta via 

metabólica consegue funcionar várias horas seguidas, permitindo, no entanto, 

apenas esforços ligeiros ou moderados (Wilmore & Costill, 1999).  

Após a glisólise, o ácido pirúvico pode ser transportado para dentro das 

mitocôndrias através dos shuttles mitocondriais e continuar a disponibilizar 

energia via oxidação (ciclo de Krebs e cadeia transportadora de electrões), 

formando 34 ou 36 moléculas de ATP. Os shuttels mitocondriais malato -

aspartato, predominante no músculo cardíaco, e glicerol-fosfato, predominante 

no músculo esquelético, utilizam, respecivamente, as “moléculas 
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transportadoras” nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) e flavina adenina 

dinucleotídeo (FAD) para transportar hidrogénios e a energia associada aos 

mesmos, para o interior da mitocondria. Por cada molécula de NADH são 

produzidas 3 moléculas de ATP e por cada FADH são produzidos 2 moléculas 

ATP (Brooks et al., 2000; Powers & Howley, 1997).  

Durante a glicolise e o ciclo de krebs é libertado hidrogénio. Este higrogénio 

libertado combina-se com duas coenzimas: NAD (nicotinamida adenina 

dinucleótido) e FAD (flavina adenina dinucleótido). Estas transportam os 

átomos de hidrogénio para a cadeia transportadora de electrões, onde se 

separam em electrões e protões. No final da cadeia de electrões, o H+ 

combina-se com o oxigénio formando água e prevenindo a acidificação do 

ambiente celular. A energia libertada durante a cadeia transportadora de 

electrões é utilizada para a fosforolização do ADP transformando-o em ATP, e 

daí nome deste processo: foforolização oxidativa (Wilmore & Costill, 1999) 

Dentro dos lípidos, os triglicerídeos são os maiores fornecedores de energia, 

que estão armazenados nas células gordas e nas fibras do músculo 

esquelético. Para ser utilizado, o triglicerídeo necessita de ser degradado em 

três moléculas de ácidos gordos livres e uma molécula de glicerol, as suas 

unidades básicas, através de um processo denominado de lipólise. Depois de 

libertados, os ácidos gordos entram nas fibras musculares por difusão e são 

activados por enzimas, preparando-os para o catabolismo dentro da 

mitocôndria, num processo denominado de beta-oxidação (β-oxidação). Cada 

ácido gordo é degradado, formando moléculas de ácido acético, cada uma 

constituída por dois carbonos da cadeia de carbonos da molécula original. 

Cada molécula de ácido acético é convertido em acetil-coA e o metabolismo 

tem o mesmo seguimento do metabolismo de oxidação dos hidratos de 

carbono. Este processo de oxidação dos lípidos origina maior quantidade de 

energia que os anteriores, devido à maior quantidade de carbono e, portanto, 

formando maiores quantidades de Acetil-coA e, consecutivamente, maior 

quantidade de ATP – 129 moléculas (Brooks et al., 2000; Wilmore & Costill, 

1999). 
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Apesar dos hidratos de carbono e dos lípidos serem os “combustíveis” 

maioritariamente utilizados pelo nosso organismo, as proteínas também podem 

ser utilizadas como forma de fornecimento de energia. A oxidação das 

proteínas é um processo muito complexo devido ao facto dos aminoácidos que 

a constituem conterem nitrogénio, o qual não pode ser oxidado. Os 

aminoácidos constituintes da proteína podem ser transformados em glucose ou 

mesmo convertidos em vários intermediários do metabolismo oxidativo, 

entrando no processo oxidativo. Como um corpo saudável utiliza muito pouca 

quantidade de proteína durante o repouso ou exercício (menos de 5 a 10% da 

energia total dispendida), a estimativa de gasto energético normalmente ignora 

este metabolismo (Wilmore & Costill, 1999). 

 

2.2.3. Funcionamento Integrado dos Sistemas Energéticos 

É importante compreender que os sistemas funcionam de forma integrada, em 

termos de participação energética nos vários tipos de actividade física e nunca 

de forma isolada (Brooks et al., 2000; Gastin, 2001; Guyton & Hall, 2002; 

Olbrecht, 2000; Wilmore & Costill, 1999; Powers & Howley, 1997). 

Efectivamente, a acção destes sistemas ocorre sempre simultaneamente, 

embora exista a preponderância de um determinado sistema relativamente aos 

outros, dependendo de factores como a intensidade e a duração do esforço, a 

quantidade das reservas disponíveis em cada sistema, as proporções entre os 

vários tipos de fibras e a presença de enzimas específicas (Gastin 2001; 

Green, 1995). Juntos, os 3 sistemas fornecedores de energia parecem bem 

adequados a cooperar com as necessidades de energia que decorrem durante 

as actividades diárias e as actividades desportivas. Os sistemas energéticos 

respondem de forma sequencial mas em sobreposição às exigências 

energéticas do exercício (Gastin, 2001).  

Ao contrário de concepções antigas, Gastin (2001) refere que o sistema 

aeróbio responde surpreendentemente rápido às exigências do exercício 

intenso; contudo não é capaz de fornecer a energia necessária no início do 
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exercício. Num exercício de alta intensidade com esforço máximo de 75s, a 

energia necessária para responder da melhor forma, parece derivar 

equitativamente do sistema anaeróbio e do sistema aeróbio.  

Um outro aspecto fundamental, é a compreensão de que os vários sistemas 

apresentam potências energéticas distintas e capacidades diferenciadas para 

formar ATP. Em sentido lato, podemos referir que a maior ou menor quantidade 

de energia disponibilizavel para o trabalho muscular corresponde à capacidade 

dos sistemas fornecedores de energia, enquanto que a velocidade de 

processamento dessa mesma energia é designada por potência (Bouchard, 

Taylor, Simoneau, & Dulec, 1991; Green, 1995; Vilas-Boas, 2000). 

Com efeito, o primeiro sistema apresenta mais do dobro da potência da 

glicólise e quase quatro vezes a potência da oxidação, razão pela qual é o 

preferencialmente utilizado nos esforços de intensidade máxima e de curta 

duração (Brooks et al. 2000). Guyton e Hall (2002) caracterizam o sistema 

aeróbio como sendo capaz de suportar as necessidades energéticas do 

exercício prolongado, sobretudo devido às grandes reservas de substrato 

energético, embora a sua potência seja baixa.  

Apesar de ser capaz de responder imediatamente às exigências energéticas do 

exercício de elevada potência, o sistema anaeróbio é limitado na sua 

capacidade (Gastin, 2001). Dentro deste sistema, o anaeróbio aláctico é o mais 

limitado devido às reduzidas reservas musculares de CP (Powers e Howley, 

1997). Até aos 10s de um esforço máximo podemos verificar a manutenção 

das concentrações de ATP, momento a partir do qual quebram 

acentuadamente. No entanto, nunca existe uma depleção total do ATP. 

Contudo podemos verificar uma quase depleção nas reservas de CP durante o 

exercício máximo (Wilmore & Costill, 1999). Como já citado anteriormente 

neste documento, a preponderância deste sistema energético varia em termos 

de duração, de acordo com os autores. Contudo, todos estão de acordo que 

esta duração será de apenas alguns segundos iniciais durante o exercício de 

intensidade máxima. 
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Quanto ao metabolismo anaeróbio láctico, o principal factor limitativo é a 

acidose celular resultante produção e rápida dissociação do ácido láctico. Este 

facto faz diminuir o pH celular inibindo a acção das enzimas glicolíticas e assim 

interferindo no processo de contracção muscular (Powers & Howley, 1997). 

Os desempenhos de longa duração encontram-se limitados pelo sistema 

cardiovascular e a capacidade de transporte de oxigénio para os músculos 

activos (factores centrais) e, por outro lado, pela extracção de oxigénio que 

ocorre nesse tecido (factores periféricos), parâmetros relacionados com o 

consumo máximo de oxigénio (Powers & Howley, 1997; Wilmore & Costill, 

1999). 

Em breve síntese, podemos então referir que os sistemas de fornecimento de 

energia têm uma forma integrada de funcionamento, como forma de resposta 

aos vários tipos de actividade física, sempre limitados por factores que os 

tornam preponderantes em determinadas fases de exercício intenso, passando 

de regimes preponderantemente anaeróbios para aeróbios com o aumento da 

duração do exercício em causa, sendo que sensivelmente aos 75s de exercício 

máximo, a importância dos dois tipos de metabolismo é idêntica. 

 

2.2.4. Actividade Metabólica durante a Competição em NPD 

A NPD tem no seu calendário competitivo uma quantidade de distâncias de 

nado que vão desde os 50m aos 1500m. Como a intensidade do esforço e a 

importância relativa do metabolismo aeróbio e anaeróbio variam consoante o 

tempo de exercício e, consequentemente, a distância de nado, o regime de 

treino deve ser desenvolvido de acordo com a dependência desse metabolismo 

(Ogita, 2006; Olbrecht, 2000). 

No início da prova, o fornecimento de energia é imediatamente preenchido pelo 

sistema ATP-CP. O metabolismo aeróbio é activado logo desde o início, 

contudo, como tem um início vagaroso, não consegue providenciar a energia 

necessária para a manutenção de um esforço máximo, entrando em 

funcionamento o metabolismo anaeróbio láctico, que irá fazer acumular ácido 
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láctico no músculo (Gastin, 2001). Parte deste ácido irá ser degradado pelo 

sistema aeróbio em energia, enquanto o restante é mantido no músculo e 

gradualmente difundido para a corrente sanguínea. Para impedir a formação 

exacerbada de acidose muscular, a actuação deste metabolismo irá diminuir à 

medida que a concentração de acidose muscular aumenta, fazendo com que o 

nadador diminua a velocidade de nado. O nadador deverá equilibrar os seus 

esforços durante a distância de nado em competição. A duração do esforço irá 

determinar em grande parte a contribuição do sistema anaeróbio láctico no 

fornecimento de energia (Olbrecht, 2000).  

Um velocista poderá utilizar o seu sistema anaeróbio láctico como fornecedor 

de energia de forma mais acentuada, sem correr o risco deste acabar durante o 

decorrer da prova. Contudo, se o mesmo sistema fornecedor de energia for 

utilizado com a mesma intensidade durante uma prova de 200m, o nadador 

terá bastante dificuldade em terminar a prova. 

Assim, o nadador deve ser cuidadoso e deve ter a “arte” para não induzir 

demasiada acidose no organismo muito cedo na prova, que o irá impedir de 

nadar mais rápido nas provas mais longas. 

 

2.2.4.1. Metabolismo Anaeróbio – Metabolismo de Relevo 

A partir do que foi referido anteriormente, podemos verificar que quanto maior 

for a distância de nado, menos é utilizado o sistema anaeróbio láctico como 

sistema fornecedor de energia, como podemos também constatar no Quadro 1. 

Apesar dos diferentes valores demonstrados pelos autores, podemos verificar 

que nas provas até aos 100m o metabolismo anaeróbio prevalece sobre o 

aeróbio, sendo que continua a ser de larga importância ainda nas provas de 

200m, prevalecendo mesmo em alguns casos. 

No entanto, a contribuição aeróbia no fornecimento de energia para o trabalho 

muscular (Gastin, 2001; Ogita, 2006).  
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Quadro 1. Valores de recrutamento das diferentes vias energéticas nas distâncias competitivas em NPD 

 
* O autor sugere os valores percentuais da contribuição do sistema anaeróbio láctico, faltando a 

contribuição do anaeróbio aláctico. ** Valores correspondentes à contribuição anaeróbia aláctica + 

anaeróbia láctica. 

 
 
O metabolismo anaeróbio é estimulado ao máximo com 2-3min de exercício de 

máxima intensidade, sendo sugerido que este é recrutado ao máximo nas 

provas de 200m (Ogita, 2006). Troup & Trappe (1994) sugerem que cerca de 

80% dos eventos competitivos são de 200m ou menos, e portanto, torna-se 

necessário o treino a velocidades máximas para a melhoria da utilização de 

energia anaeróbia, sendo o metabolismo anaeróbio preponderante em NPD. 

 

2.2.4.1.1. O Treino Anaeróbio 

O treino dos nadadores não é mais que do que o treino dos processos 

bioenergéticos, sendo que a capacidade de rendimento de cada nadador deve 

ser desenvolvida optimizando a relação entre o treino anaeróbio e o treino 

aeróbio, conhecendo a dinâmica dos sistemas fornecedores de energia 

envolvidos nas distâncias de nado, e reconhecendo que parece haver alguma 

relação negativa na relação de treino aeróbio-anaeróbio. A maximização de 

uma capacidade parece coincidir com um baixo nível de desempenho na outra 

(Olbrecht, 2000; Maglischo, 1993). Um nadador velocista com uma capacidade 

Tempos de 
Competição 

Distâncias 
típicas em 

NPD 

Metabolismo Anaeróbio (%) 

Gastin 
(2001) 

Maglischo** 
(1993) 

Ogita 
 (2006) 

Olbrecht 
(2000) 

Troup & 
Trappe 
(1994) 

10-15s 25m 88 80+20 78-86   

19-30s 50m 73 50+48 64-71  70 

40-60s 100m 63-55 25+65 50-52 50 (An.lac)* 55 

90s-120s 200m 44-37 10+60 32-30 30 (An.lac)* 40 

4-6min 400m 21 5+45 15-16 20 (An.lac)*  20 

7-10min 800m  5+30 14-16  12 

14-22min 1500m  2+20   10 
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aeróbia muito baixa vai acidificar mais rapidamente e desta forma não 

conseguindo activar a sua capacidade anaeróbia ao mais alto nível, 

acontecendo o oposto num nadador de longa distância (Olbrecht & Mader, 

2006). Se o treino anaeróbio for estimulado em demasia num nadador de longa 

distância, quando este competir realizando maiores distâncias, vai acabar por 

estimular mais rapidamente o fornecimento de energia anaeróbio a 

intensidades mais baixas, aumentando a acidose do organismo mais 

rapidamente, e assim não tirando o melhor partido da sua capacidade aeróbia 

(Olbrecht, 2000). 

Em NPD considera-se que, a melhoria da performance de nado é proporcional 

à energia total fornecida pelas 3 vias energéticas, aláctica, láctica e aeróbia, ou 

simplesmente, segundo Olbrecht e Mader (2006), pela via anaeróbia e aeróbia. 

A capacidade metabólica e a performance de um nadador pode ser melhorada 

de forma mais eficaz se compreendermos a energética das diferentes provas 

em NPD, podendo assim planear um estímulo de treino apropriado para o 

sistema energético pretendido (Ogita, 2006). 

Importa então ao nadador e ao treinador debruçarem-se sobre o treino das 

diferentes capacidades e potências dos vários sistemas energéticos, 

reconhecendo a continuidade entre as zonas bioenergéticas ou objectivos de 

treino de forma a ser mais simples planear não só a harmonização dos 

diferentes programas de treino, como também a definição de soluções de 

sobrecarga e progressão (Vilas-Boas, 2000) 

Em sentido lato, o treino anaeróbio tem objectivos principais relacionados com 

a taxa de produção de lactato nos músculos, com a redução do efeito do ácido 

láctico no músculo, nomeadamente no seu pH, assim como a tolerância à dor 

proveniente do cansaço e da acidose (Maglischo, 1993; Sweetenham & 

Atkinson, 2003). 

Pelo facto do sistema ATP-CP prevalecer somente nos segundos iniciais de um 

esforço máximo e a preponderância do sistema anaeróbio láctico ser mais 

abrangente e mais relevante para o nosso estudo, debruçamo-nos 

seguidamente sobre o treino deste metabolismo, da sua capacidade e 

potência. 
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2.2.4.1.1.1. Tolerância Láctica 

O treino de tolerância láctica ou também denominada de capacidade anaeróbia 

láctica, envolve a capacidade muscular para dar continuidade ao trabalho em 

ambientes fisiológicos e celulares adversos, nomeadamente devido à acidose 

metabólica, assim como pretende a melhoria do aproveitamento das reservas 

de glicogénio, principalmente nas fibras musculares de tipo II (Olbrecht, 2000; 

Vilas Boas, 2000). Neste tipo de treino, a tolerância à acidose é o objectivo 

fundamental apontado pela grande parte dos autores, sendo este o principal 

factor limitativo deste sistema de fornecimento de energia (Hellard, 1998; 

Bouchard, Taylor,  Simoneau, & Dulec, 1995; Costill et al., 1992; Maglischo, 

1993; Olbrecht, 2000; Vilas-Boas, 2000).  

Embora não sendo muito comum, alguns autores citam uma subdivisão da 

tolerância láctica numa vertente curta (45 aos 60s), média (dos 60 aos 90s) e 

longa (dos 90 aos 120s) ou ligeiramente acima dos 2 min no caso do treino 

intervalado. As repetições mais curtas, de 25, 50 e 75 m estão ligados ao treino 

de tolerância láctica curta, os 50 e os 75 m ao treino de tolerância láctica média 

e os 100 m à tolerância longa, podendo esta chegar aos 200 m (Castelo et al., 

2000; Vilas-Boas, 2000). O treino de repetições máximas com distâncias 

equivalentes às utilizadas no treino da tolerância láctica média ou longa, 

poderá apresentar como objectivo alcançar uma zona de intensidade que 

alguns autores distinguem como máxima produção de lactato, procurando 

atingir os mais elevados níveis de concentração de ácido láctico. Sweetenham 

e Atkinson (2003) refere que para atingir o pico de lactato o nadador necessita 

de poucas repetições maior tempo de intervalo entre repetição do que no treino 

de tolerância láctica, a intensidades máximas, com distâncias entre os 75 e os 

200 m por repetição. 

A capacidade anaeróbia difere bastante de atleta para atleta. A quantidade dos 

diferentes tipos de fibras musculares nos atletas determina em grande parte a 

sua capacidade anaeróbia. Fibras rápidas demonstram maior actividade 

glicolítica e podem produzir mais energia láctica do que as fibras lentas 

(Bouchard et al., 1995; Troup, 1999, Olbrecht, 2000). 
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No Quadro 2 podemos verificar, segundo os diversos autores, as principais 

recomendações para o treino de tolerância láctica, em que existem repetições 

de distâncias curtas, com intervalos pequenos para repetições muito curtas e 

séries múltiplas, maior intervalo para repetições mais longas ou de maior 

intensidade, podendo chegar aos 5 minutos de intervalo e de intensidade 85% 

a 95%, com [La-] superior a 10 mmol/l. 
 
Quadro 2- Principais recomendações para o treino de tolerância láctica 

Autores Volume Intervalo Intensidade 
[La-] 

(mmol/l) 
Exemplo 

Maglischo (1982) 
50-100 Jardas 

4-20 séries 

4- 10 repetições 

10-15s:> 1 série 

3-5min: 1 série 
85 - 95% 12-20 10x100 c/3’ 

Maglischo (1988) 
600-1000m 

(50-200m) 
15s a 60s 85 - 95% 6-12  

Costill et al 
(1992) 

5x100m 

10x50m 

3min 

1min30s 
Máximo  5x100m c 3’ 

Maglischo (1993) 
300-1000m 

3-6 séries 

2-12 repetições de 25-50s. 

 

5-30s:> 1 série 

5-15min: 1 série 

 

+rápido possível   

Troup & Trappe 
(1994) 

4-15 min 

(100-200m) 

6 a 10 Repetições 

70s -100m 

100s -200m 
180 FC   

 Hellard (1998) 
50-100m 

1-4 séries 

2-8 repetições 

1-3min/repet. 

6min/série 
95%  

2x(6x50 

c/1’15) 

Navarro & 
Arsenio (s.d.) 

1000-2000m 

200-800m p/série 

(50-150m) 

15s-3min/repet. 

4-10min/série 

80-90% 

FC Max 
>8 

3x(4x100/3-

2-1)/10’ 

Castelo et al. 
(2000) 

< 30’ 

1 -3 séries(3 -12repetições) 

 

6’ a 8’ por série 

3 -5 séries(6-12 repetições) 

½ -6x esforço 

 

½ -1/6 do 

esforço 

85-95% 

 

85-90% 

> 10  

Olbrecht (2000) 25-75m 
35s-1min30s 

2x esforço 
Quase Máx. 5-10 

20x50 c40’’ 

5,8,12,16,20 

Rápidas 

Vilas-Boas 
(2000) 

2-3 séries 

4-10repetições de 30s-

5min 

10 - 20min-série 

30s-2min-rep. 

90% a 95% 

FC máxima 

10 – 20 

(Max) 
 

Sweetenham & 
Atkinson, 2003 

600-1200m 

(50-100m) 
3min-5min 

V= 2º parcial prova 

200m 
 

3x100 c/3’ 

6x100 c/5’ 
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2.2.2.4.1.2. Potência Glicolítica  

O treino da potência glicolítica, por sua vez, tem como objectivo fundamental o 

desenvolvimento da actividade enzimática responsável pela degradação do 

glicogénio até ao ácido láctico, aumentando por isso a taxa de produção de 

ácido láctico por tempo (Bouchard et al., 1995; Costill et al., 1992; Maglischo, 

1993; Vilas-Boas, 2000). Pela análise do quadro 3, e incidindo na análise das 

propostas dos autores mais recentes, é de referir que a potência glicolítica, 

poderá ser treinada com repetições entre 25 e 150m de nado, com intervalos 

superiores aos da tolerância láctica e com velocidades superiores. Apesar 

disso, os valores de lactato acumulados deverão ser inferiores aos da 

tolerância láctica. O intervalo de tempo entre repetição deve ser suficiente para 

repor as reservas de ATP e CP e alguma glicólise, mas fundamentalmente para 

limpar os resíduos fortes (metabolitos) do sistema glicolítico, nomeadamente o 

La-. (Castelo, 2000; Vilas-Boas, 2000). A recuperação deve permitir a 

realização de cada repetição à mesma intensidade da anterior, que será 

máxima ou muito perto da intensidade máxima. 

 

Quadro 3- Principais recomendações para o treino de potência glicolítica 

Autores Volume Intervalo Intensidade 
[La-] 

(mmol/l) 
Exemplo 

Maglischo (1988) 
300 - 600m 

(50-200) 
5-15min 

95 - 100% 

FC Max 
12-20  

Maglischo (1993) 
200-600m p/série 

1-3séries 

(25m,50m,75m) 

1-3min ≤ 5s LAN   

Troup & Trappe 
(1994) 

2-10min 

(25-150m) 

4 - 8 Repetições 

105s-160s 
Max. 

FC Max 
  

Navarro & 
Arsenio (s.d.) 

600-1000m 

150-300m p/série 

(50-100m) 

8-15min/série 

30s-3min/rep. 

90-95% 

FC Max 
>8 

3x(3x75/1’30’’) 

/10’ 

Castelo et al. 
(2000) 

<20min no total 

1 a 3 x(3 a 12) 
1-6x esforço 

>95% 

FC max 
>6  

Olbrecht (2000) 
110%-90% prova 

repetições 25-50m 
10-20s Maxima 9-15 4x50 c 10’’ 

Vilas-Boas (2000) 
2 - 4 séries 

4 - 8 repetições de 15 - 35s 

10-15min/série 

1-4min/rep. 

Máxima 

FC irrelevante 
8-10 

2x(6 x 25 m, 

c/1’) 

Sweetenham & 
Atkinson, 2003 

Repetições de 50-100m 2min30s -3 min V ≥ 2º parcial prova  
10x50m c 

2’30-3’ 
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Pela análise dos quadros relativos às recomendações do treino anaeróbio 

parece existir alguma controvérsia e alguma incoerência ao comparar as várias 

propostas de séries de nado específicas para o desenvolvimento das 

características anaeróbias lácticas do nadador. Nas recomendações em 

relação ao treino da tolerância láctica da potência glicolítica (Quadros 2 e 3), os 

autores diferem não só na própria construção da série, com variação no volume 

total a realizar e intervalos, assim como nos valores relativos aos parâmetros 

de avaliação de controlo, como frequência cardíaca e La-. 

 

2.3. Noção de Velocidade Crítica e novos desenvolvimentos da 
Avaliação Anaeróbia 

A Velocidade Crítica (VC) é um parâmetro que tem vindo a ser investigado ao 

longo dos anos e é cada vez mais utilizado pelos treinadores como um 

parâmetro de controlo e avaliação do treino, sendo um método simples, não 

invasivo, pouco dispendioso e que pode ser aplicado no local próprio do treino 

(Dekerle, Sidney, Hespel & Pelayo, 2002). 

O conceito de velocidade crítica foi especificamente desenvolvido para a NPD 

por Wakayoshi et al. (1992a), adaptando o conceito de potência crítica 

inicialmente apresentado por Monod e Sherrer (1965), autores que 

encontraram uma relação linear entre o trabalho total realizado por grupos 

musculares sinérgicos e o tempo até à exaustão durante o exercício de alta 

intensidade. Os mesmos autores definiram potência crítica como a intensidade 

de exercício que poderia ser mantida por um largo período de tempo sem 

exaustão e era determinada pelo declive da recta de regressão entre o trabalho 

total e o tempo até à exaustão. Moritani et al. (1981) associou este conceito ao 

trabalho total do sujeito no cicloergómetro, encontrando uma correlação 

elevada entre a potência crítica e o limiar anaeróbio ventilatório (r=0.928).  

Wakayoshi et al. (1992a) introduzindo o conceito de velocidade crítica em NPD, 

definiu-a como a velocidade máxima de nado que pode ser mantida sem 
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exaustão durante um longo período de tempo, e que é dada pelo declive da 

recta de regressão entre a distância (d) percorrida à máxima velocidade e o 

respectivo tempo (t) necessário para a percorrer, obtida através de várias 

distâncias de nado. A equação da recta de regressão é do tipo: y = ax +b. 

Wakayoshi et al. (1992a,b) verificaram a existência de elevada linearidade, 

através da análise da regressão, entre a d e o t de nado. Esta acentuada 

linearidade é verificada usando 2, 3 ou 4 distâncias de nado (Fernandes & 

Vilas-Boas, 1999). 

Vários foram os autores que se debruçaram sobre este parâmetro de avaliação 

aeróbia na técnica de crol, associando-o á ideia de intensidade máxima 

aeróbia, imediatamente inferior à que provocaria um desiquilíbrio entre a 

produção e a remoção de lactato, ou seja associável à avaliação o limiar 

anaeróbio (Dekerle, Pelayo, Sydney e Marais, 1999; Dekerle et al., 2002; 

Fernandes, Barbosa & Vilas-Boas, 2001; Fernandes & Vilas-Boas, 1999; 

Greco, Pelarigo, Figueira & Denadai, 2007; Hill & Smart, 2001; Martin and 

Whyte, 2000; Soares, Fernandes & Vilas-Boas, 2002; Vilas-Boas, Lamares, 

Fernandes & Duarte, 1997a; Wakayoshi et al., 1992a, b; Wakayoshi et al., 

1993; Wright & Smith, 1994).  

No entanto, Dekerle et al. (2005) referem que a VC não representa a 

velocidade máxima que pode ser mantida sem um aumento da concentração 

de lactato, sendo que di Prampero et al. (2008) assumem que esta 

corresponde à velocidade de consumo máximo de oxigénio. Billat, Koralsztein e 

Morton (1999) e Berthoin, Baquet, Dupont, Blondel e Mucci (2003) 

relacionaram as duas velocidades no atletismo (r=0.88 e r=0.73) sendo que os 

primeiros autores não encontraram diferenças entre as mesmas.  

Tal como referem Fernandes et al. (2008), os estudos realizados permitem 

perceber que quanto maior a distância de nado dos testes aplicados, maior a 

relação da velocidade critica de nado com o limiar anaeróbio e com as 

performances de longa distância. Assim, estas diferentes relações encontradas 

poderão ter alguma explicação relacionada com as diferentes metodologias 

utilizadas na determinação da VC.  
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Abe et al. (2006) num estudo realizado na técnica de bruços, encontraram uma 

forte relação entre a VC e o rendimento nos 50 m (r = 0.85, p<0.05), sendo esta 

velocidade de prova superior em cerca de 25% relativamente à VC. Na 

metodologia utilizada, estes autores utilizaram distâncias de nado mais curtas, 

entre 75 m e 150 m, encontrando relações com performances anaeróbias. Por 

sua vez, di Prampero et al. (2008) ao utilizarem distâncias de nado até 200 m, 

encontraram relações com a potência aeróbia, assim como outros autores que 

utilizaram distâncias entre 200 e 400 m, sobreestimaram os valores da 

velocidade de nado correspondente ao limiar anaeróbio (Wakayoshi et al., 

1992b; Wakayoshi et al., 1993; Hill, Steward & Lane, 1995; Ikuta, Wakayoshi & 

Nomura, 1996; Fernandes et al., 2001; Greco et al., 2007). Dekerle et al. (2005) 

concluiram que a VC não representa a velocidade de nado correspondente ao 

steady-state de lactato. Os autores que utilizaram distâncias de nado 

superiores para determinação da VC, encontraram relações mais elevadas com 

o limiar anaeróbio (Dekerle et al., 1999; Brickley Carter, Dekerle, & Clark, 2004; 

Fernandes et al., 1999; Kokubun, 1996; Toussaint, Wakayoshi & Hollander, 

1998; Vilas- Boas et al., 1997a; Wakayoshi et al., 1992a; Wright & Smith, 

1994).  

Poder-se-á sugerir que quando se utilizam distâncias maiores para a avaliação 

da VC, mais fortes as relações com regimes aeróbios de nado, e por sua vez, 

distâncias mais curtas, maiores relações com regimes potentes (Fernandes et 

al., 2008). 

Estudos recentes têm vindo a explorar esta nova tendência da VC, utilizando 

para a sua determinação distâncias curtas de nado e relacionando-a com 

performances anaeróbias (Abe et al., 2006; Aleixo et al., 2008; Fernandes et 

al., 2008). 

Fernandes et al. (2008) estudaram as relações entre VC determinada usando 

distâncias de nado até aos 50 m e a velocidade de prova de 100 m, em jovens 

nadadores e na técnica de crol, encontrando relações elevadas, tanto no sexo 

masculino como feminino. Com os seus resultados ainda apontam a VC como 

não sendo diferente da velocidade de nado dos 100 m, podendo este ser um 
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parâmetro de avaliação do potencial anaeróbio do nadador. Contudo, estes 

foram os únicos estudos apresentados, sendo uma área de investigação 

recente e que necessita de mais desenvolvimentos, nomeadamente em outras 

técnicas de nado, em nadadores de nível superior e possivelmente com mais 

anos de NPD. 

O valor de b que alguns autores apresentavam como sendo a distância de 

nado correspondente à capacidade anaeróbia (Biggerstaff, Hill, Jackson, & 

Sams, 1992; Dekerle et al., 2006; di Prampero et al., 2008) e que se mostrava 

como um valor muito controverso (Balonas, 2002; Dekerle et al., 2002; Dekerle 

& Carter, 2006; Hill et al., 1995; Soares et al., 2002; Soares, et al. 2003; 

Soares, Fernandes, Marinho & Vilas-Boas, 2004; Toussaint et al., 1998;) 

poderá porventura ser substituído por este novo conceito para a avaliação 

anaeróbia: a velocidade crítica anaeróbia (VCAn), uma outra vertente do 

conceito de VC. 
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3. OBJECTIVOS E HIPÓTESES 
 

3.1. Objectivos 

3.1.1. Geral 

O objectivo fundamental do nosso estudo consiste em verificar a existência e 

significado da Velocidade Crítica Anaeróbia, nadada à melhor técnica de um 

dado nadador, no sentido de permitir uma compreensão mais específica e 

individualizada do treino anaeróbio em nadadores juniores e seniores do sexo 

masculino. 

 

3.1.2. Objectivos Específicos 

(i) Verificar a relação entre a Velocidade Crítica Anaeróbia e as 

velocidades de nado obtidas na prova oficial dos 100 m nadados na 

melhor técnica; 

(ii) Verificar a aplicabilidade da Velocidade Crítica Anaeróbia numa série 

de treino anaeróbio. 

 

3.2. Hipóteses 

H1  - A Velocidade Crítica Anaeróbia correlaciona-se de forma elevada com 

as velocidades de nado obtidas na prova oficial dos 100 m, na melhor 

técnica de nado; 

H2  - A Velocidade Crítica Anaeróbia corresponde à velocidade de nado 

duma série de treino anaeróbio. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1. Caracterização da Amostra 

A amostra para este estudo foi constituída por 51 nadadores do sexo 

masculino, juniores e seniores, distribuídos pelas diferentes especialidades de 

nado: mariposa (n=12), costas (n = 8), bruços (n= 11), crol (n = 20). Os 

nadadores são de nível desportivo nacional, sendo que podemos realçar que 

18 dos nadadores integraram ou ainda integram a selecção nacional com 

participação em competições internacionais, seja no escalão júnior ou sénior. 

No Quadro 4 é possível observar os valores médios e respectivos desvios-

padrão relativos à idade, ao peso e altura, aos anos de prática federada em 

NPD assim como número de unidades de treino semanais e a sua respectiva 

duração, dos sujeitos da amostra. 

Quadro 4. Valores médios e desvio padrão (Х±SD), valores máximo e mínimo da idade, das 

características antropométricas, e da anamenese do treino 

 Х±SD Máximo Mínimo 

Idade (anos) 20.2±3.25 32 17 

Altura (cm) 181±6 196 171 

Peso (kg) 73.40±7.43 87 61 

Índice de Massa Corporal 22.45±1.86 27.46 19.04 

Anos de Federado em NPD (anos) 11.13±3.62 22 5 

Unidades de treinos de água semanais 8.41±0.92 9 5 

Duração da UT de água (min) 108.82± 6.60 120 105 

Unidades de treinos em seco semanais 3.42± 1.36 5 1 

Duração da UT em seco (min) 56.40±11.20 90 30 
 

Estes dados foram recolhidos através de um questionário individual aplicado 

aos nadadores participantes no presente estudo. Para a medição da altura 

utilizou-se um antropómetro e para a determinação do peso utilizou-se uma 

balança analógica comum, determinando o índice de massa corporal pela 

fórmula matemática correspondente. 
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4.2. Metodologia 

Os dois protocolos de avaliação foram aplicados em piscina de 50 m, coberta, 

à temperatura média de 28º C e com humidade média inferior a 75%. 

A recolha de dados foi realizada em período de taper para os Campeonatos 

Nacionais de Juvenis e Absolutos, perto do final da época desportiva, de onde 

foram retirados os melhores tempos dos 100 m bem como os seus parciais de 

50 m, realizados na técnica de nado em que foi aplicado o protocolo 

experimental. Estes tempos foram registados em placard electrónico. 

Inicialmente foram realizados os testes dos diferentes patamares, nadados à 

velocidade máxima, para determinação da Velocidade Crítica Anaeróbia, sendo 

que posteriormente foi realizado o protocolo relativo à recolha sangue capilar 

para avaliar a concentração de lactato, durante a realização de uma série de 

treino intervalado intensivo, num grupo restrito de 10 nadadores e na técnica de 

crol. Este grupo de nadadores é pertencente à totalidade da amostra do 

estudo, tendo o crol como melhor técnica de nado e com relativa facilidade de 

deslocação à piscina onde se realizaram os testes. 

Os testes foram realizados na melhor técnica individual de nado, de forma 

crescente em relação à sua distância, e controlados por dois cronómetros. A 

partida foi dada por sinal sonoro (apito). 

 

4.2.1. Protocolo Experimental 

Previamente à realização dos protocolos experimentais, os nadadores foram 

sujeitos a uma ligeira activação geral de 600 metros, e após 10 minutos de 

intervalo, prosseguindo para a realização do protocolo 1 ou 2. 

No protocolo 1, relativo à recolha de dados para determinar Velocidade Crítica 

Anaeróbia, os nadadores realizaram repetições de 15 m, 25 m, 37,5 m e 50 m 

com saída da parede, na melhor técnica de nado e à velocidade máxima. Entre 

cada repetição cumprida fazem um intervalo de 30 minutos em nado contínuo 

livre de baixa intensidade. 
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No protocolo 2, relativo à recolha de sangue capilar para determinação da 

concentração de lactato, os nadadores realizaram uma série típica de treino 

intervalado intensivo constituída por 6x50m com intervalo de 4 minutos entre 

repetição, na melhor técnica, realizada à intensidade correspondente à VCAn 

previamente calculada. Procede-se à recolha sangue para determinação da 

lactatemia ao 1º e ao 3º minuto de repouso, com o objectivo de detectar o valor 

mais elevado de concentração de lactato. As concentrações sanguíneas de 

lactato foram determinadas utilizando um analisador Lactate Pro (Arkray, Inc.) 

através de lancetas de sangue Heinz Herenz, Germany.  A colheita de sangue 

capilar foi obtida por punção do lóbulo auricular.  

 

4.3. Procedimentos Estatísticos 

Para a análise dos dados recolhidos foi utilizado o programa Microsoft Excel 

para Windows. Relativamente aos procedimentos estatísticos, os dados 

recolhidos foram tratados através do programa SPSS 15.0 para Windows. 

As variáveis foram analisadas para verificar se seguiam uma distribuição 

normal, utilizando o teste estatístico Shapiro-Wilk. 

A análise dos dados compreendeu a representação gráfica das distâncias 

anaeróbias e respectivos tempos de nado individuais, obtendo rectas do tipo 

y=ax+b, em que y equivale à distância (m), a é o declive da recta 

correspondente a uma velocidade (m.s-1), x corresponde ao tempo (s) e b é o 

valor da ordenada na origem.  

Para a análise descritiva foram calculadas as médias e relativos desvios-

padrão dos valores da VCAn e das velocidades de prova em cada técnica de 

nado. 

Relacionaram-se as velocidades críticas anaeróbias calculadas e as 

velocidades das provas de 100 m e seus parciais de 50 m utilizando o 

coeficiente de correlação de Pearson. Para comparar a VCAn e a velocidade 

de prova em cada técnica de nado procedeu-se à aplicação do t-teste de 
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medidas repetidas. Para múltiplas comparações foi aplicado o teste da ANOVA, 

seguida do teste post hoc de comparação múltipla de Scheffé. 

Os dados provenientes da recolha de sangue para determinação da 

concentração de lactato foram agrupados por repetição realizada e calculadas 

as médias, verificando a função gráfica que melhor se adapta ao crescimento 

médio dos valores registados, assim como também foram verificados os 

respectivos aumentos graduais da concentração de lactato no final de cada 

repetição. A comparação entre a VCAn e a velocidade do teste foi verificada 

através do t-teste de medidas repetidas, para cada repetição, bem como se 

determinou o coeficiente de correlação de Pierson. Para comparar os valores 

das concentrações de lactato registados, procedeu-se à aplicação do teste da 

ANOVA, com post hoc de comparação múltipla de Scheffé. 

As diferenças foram consideradas significativas quando p≤0.05 ou quando 

p≤0.01, para os casos devidamente identificados. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1. Relação entre o Valor da Distância e do Tempo de Nado  
 

No Quadro 5 são apresentados os valores obtidos através dos testes 

realizados no primeiro protocolo, na técnica de mariposa, através dos quais 

pudemos determinar a VCAn, recorrendo à recta de regressão linear, 

individualmente, obtendo assim uma recta de tipo y=ax+b, com um coeficiente 

de correlação de r². 

Quadro 5. Valores da Velocidade Crítica Anaeróbia (VCAn), valores da ordenada na origem (b) e 

coeficiente de correlação (r²), seus valores médios e respectivos desvios-padrão (X± SD), na técnica de 

mariposa. 

VCAn (m.s-1) b (m) r² 

Nadador_1 1.5174 3.8186 0.9997 

Nadador_2 1.7532 3.4072 0.9996 

Nadador_3 1.5708 3.1375 1 

Nadador_4 1.6189 3.0728 0.9992 

Nadador_5 1.6572 2.6664 0.9999 

Nadador_6 1.6165 3.3026 0.9996 

Nadador_7 1.6118 3.1462 0.9997 

Nadador_8 1.5187 4.5807 0.9996 

Nadador_9 1.5912 3.2859 0.9983 

Nadador_10 1.6819 3.1518 0.9998 

Nadador_11 1.6117 3.1415 0.9994 

Nadador_12 1.6409 3.3721 0.9999 

X± SD 1.62±0.07 3.34±0.47 0.99±0.00

 

Recorrendo aos valores médios e seus respectivos desvios padrão, obtemos o 

gráfico representado na Figura 2 
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Figura 2. Crescimento médio da distância (m) em função do tempo de nado (s) na técnica de mariposa 

 

A relação encontrada na técnica de costas entre os diferentes patamares do 

teste à velocidade máxima e o tempo poderá ser traduzida por uma função 

linear com uma correlação muito próxima do 1, como podemos verificar através 

do Quadro 6 e no gráfico dos valores médios representado na Figura 3. 

 

Quadro 6. Valores da Velocidade Crítica Anaeróbia (VCAn), valores da ordenada na origem (b) e 

coeficiente de correlação (r²), seus valores médios e respectivos desvios-padrão (X± SD), na técnica de 

costas. 

VCAn (m.s-1) b (m) r² 

Nadador_1 1.6117 3.3092 0.9998 

Nadador_2 1.5151 3.0624 1 

Nadador_3 1.4615 3.7103 0.9998 

Nadador_4 1.4955 2.8213 0.9997 

Nadador_5 1.5471 3.0217 0.9994 

Nadador_6 1.5817 3.9739 0.9999 

Nadador_7 1.5323 3.919 0.9988 

Nadador_8 1.523 3.2494 0.9998 

X± SD 1.53±0.05 3.38±0.43 0.99±0.00
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Figura 3. Crescimento médio da distância (m) em função do tempo de nado (s) na técnica de costas 

 

Os valores obtidos a partir dos gráficos de regressão linear para os diferentes 

nadadores da amostra na técnica de bruços estão expostos no Quadro 7 e com 

os valores médios apresentados na Figura 4. 

 

Quadro 7. Valores da Velocidade Crítica Anaeróbia (VCAn), valores da ordenada na origem (b) e 

coeficiente de correlação (r²), seus valores médios e respectivos desvios-padrão (X± SD), na técnica de 

bruços. 

VCAn (m.s-1) b (m) r² 

Nadador_1 1.3929 4.36 0.9987 

Nadador_2 1.3466 2.8782 0.9998 

Nadador_3 1.3822 2.3817 0.9981 

Nadador_4 1.4384 4.1497 0.9999 

Nadador_5 1.2998 3.4927 0.9999 

Nadador_6 1.3132 2.8782 1 

Nadador_7 1.2854 4.3176 1 

Nadador_8 1.3179 4.8671 0.9801 

Nadador_9 1.3093 3.5509 1 

Nadador_10 1.2707 4.2775 0.9994 

Nadador_11 1.3238 2.5116 0.9998 

X± SD 1.33±0.05 3.61±0.85 0.99±0.00
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Figura 4. Crescimento médio da distância (m) em função do tempo de nado (s) na técnica de bruços 

 

 

No Quadro 8 podemos verificar os dados relativos à amostra que realizou os 

testes na técnica de crol, nomeadamente os valores das diferentes VCAn e 

respectivos valores de b e r². 

 

Quadro 8. Valores da Velocidade Crítica Anaeróbia (VCAn), valores da ordenada na origem (b) e 

coeficiente de correlação (r²), seus valores médios e respectivos desvios-padrão (X± SD), na técnica de 

crol. (Continua na página seguinte). 

VCAn (m.s-1) b (m) r² 

Nadador_1 1.8185 3.1427 0.9995 

Nadador_2 1.7089 2.8254 0.9998 

Nadador_3 1.7203 4.0776 0.9999 

Nadador_4 1.7571 2.6091 0.9998 

Nadador_5 1.7476 2.0694 0.9991 

Nadador_6 1.8021 2.046 0.9996 

Nadador_7 1.7687 3.8501 1 

Nadador_8 1.7554 3.1787 0.9998 

Nadador_9 1.6997 3.0181 0.9997 

Nadador_10 1.8051 2.9793 0.9999 

Nadador_11 1.7383 2.7887 0.9998 

Nadador_12 1.733 2.7563 0.9995 
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VCAn (m.s-1) b (m) r² 

Nadador_13 1.8142 2.7736 0.9999 

Nadador_14 1.8392 3.1102 0.9992 

Nadador_15 1.7807 2.6802 0.9997 

Nadador_16 1.7194 3.3624 0.9994 

Nadador_17 1.684 3.0318 0.9998 

Nadador_18 1.7114 2.6236 0.9998 

Nadador_19 1.6904 4.2081 0.9998 

Nadador_20 1.7161 3.3877 0.9998 

X± SD 1.75±0.05 3.03±0.56 0.99±0.00

 

 

O gráfico apresentado como Figura 5 representa os valores médios e relativos 

desvios padrão dos valores obtidos no teste para o cálculo da VCAn.  

 

 

Figura 5. Crescimento médio da distância (m) em função do tempo de nado (s) na técnica de crol 
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5.2. Valores da Velocidade Crítica Anaeróbia e da Prova de 100 m 

 

No Quadro 9 estão presentes os valores médios (± desvios padrão) da  VCAn e 

tempos de nado à VCAn nas 4 técnicas de NPD, assim como os valores 

relativos à prova de 100m e seus parciais. 

 

Quadro 9. Médias e respectivos desvios-padrão dos valores da Velocidade Crítica Anaeróbia (VCAn), dos 

tempos dos 50 e 100 m à Velocidade Crítica Anaeróbia (VCAn) e dos tempos e velocidades de prova nas 

diferentes técnicas de nado. * Diferenças significativas entre as 4 técnicas de nado para p≤0.05. 

Diferenças significativas entre os valores com os mesmos símbolos β e Ø para p≤0.05. 

 

 

5.3. Relação entre a Velocidade Crítica Anaeróbia e a velocidade da 
prova de 100 m e seus parciais. 

 

No Quadro 10 podemos observar as correlações entre a Velocidade Crítica 

Anaeróbia e a velocidade da prova de 100 e seus parciais no que diz respeito à 

técnica de mariposa. 

 

Parâmetros 
Mariposa 

(n=12) 

Costas 

(n=8) 

Bruços 

(n=11) 

Crol 

(n=20) 

VCAn (m.s-1) * 1.61± 0.07 1.53±0.05 1.33±0.05 1.75± 0.05 

VCAn (tempo aos 100 m) * 61.98± 2.50 65.27± 2.00 75.03± 2.78 57.16± 1.50 

VCAn (tempo aos 50 m) * 30.99 ± 1.25 32.63± 1.00 37.51± 1.39 28.58± 0.75 

Prova 100 m (s) * 59.13± 2.17 62.05± 2.26 69.31± 2.13 54.14± 1.28 

Prova 100 m (m.s-1) * 1.69± 0.06 1.61± 0.06 1.44± 0.05 1.85± 0.04 

Prova 50 m 1º parcial (s) * 27.56± 1.19 30.19± 0.87 32.44± 0.97 25.92± 0.74 

Prova 50 m 1º parcial (m.s-1) * 1.82± 0.08 1.66± 0.05 1.54± 0.05 1.93± 0.06 

Prova 50 m 2º parcial (s) 31.57± 1.05 β 31.87± 1.45 Ø 36.87± 1.36 β, Ø 28.22± 0.73 β, Ø 

Prova 50 m 2º parcial (m.s-1) 1.59± 0.05 β 1.57± 0.07 Ø 1.36± 0.05 β, Ø 1.77± 0.05 β, Ø 
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Quadro 10. Matriz de correlações entre a velocidade correspondente à Velocidade Crítica Anaeróbia 

(VCAn) e as velocidades relativas ao primeiro parcial de 50 m da prova (V50), à prova de 100 m (V100) e 

ao segundo parcial de 50 m da prova de 100 m, na técnica de mariposa. No que se refere aos parâmetros 

sem valor, as correlações não foram calculadas (-). 

 VCAn V50 V100 V50 (2º) 

VCAn 1 0.58 0.60 0.61 

V50 0.58 1 - - 

V100 0.60 - 1  

V50 (2º) 0.61 - - 1 

 

Quando aplicado o t-teste, podemos verificar que existem diferenças 

significativas entre a VCAn e a velocidade de nado dos primeiros 50 m e a 

velocidade de nado dos 100 m. Os segundos 50 m da prova de 100 m não 

demonstram diferenças significativas em relação à VCAn (p≤0.05). 

Na técnica de costas, as relações entre a VCAn e as velocidades de nado dos 

100 m, dos primeiros 50 m e dos segundos 50 m demonstram correlações 

significativamente positivas como podemos verificar pelo Quadro 11. 

 

Quadro 11. Matriz de correlações entre a velocidade correspondente à Velocidade Crítica Anaeróbia 

(VCAn) e as velocidades relativas ao primeiro parcial de 50 m da prova (V50), à prova de 100 m (V100) e 

ao segundo parcial de 50 m da prova de 100 m, na técnica de costas (p≤0.01). No que se refere aos 

parâmetros sem valor, as correlações não foram calculadas (-). 

 VCAn V50 V100 V50 (2º) 

VCAn 1 0.79 0.81 0.79 

V50 0.79 1 - - 

V100 0.81 - 1  

V50 (2º) 0.79 - - 1 
 

Pudemos também observar que existem diferenças significativas entre as 

diferentes Vprova e a VCAn na técnica de costas, apesar de nos segundos 50 

m os valores das velocidades serem mais próximos da VCAn. 
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No Quadro 12 podemos verificar a forte correlação entre as variáveis em 

estudo, VCAn e as velocidade da prova de 100 m  e dos seus parciais de 50 m, 

na técnica de bruços. 

 

Quadro 12. Matriz de correlações entre a velocidade correspondente à Velocidade Crítica Anaeróbia 

(VCAn) e as velocidades relativas ao primeiro parcial de 50 m da prova (V50), à prova de 100 m (V100) e 

ao segundo parcial de 50 m da prova de 100 m, na técnica de bruços. No que se refere aos parâmetros 

sem valor, as correlações não foram calculadas (-). 

 VCAn V50 V100 V50 (2º) 

VCAn 1 0.84 0.83 0.70 

V50 0.84 1 - - 

V100 0.83 - 1  

V50 (2º) 0.70 - - 1 

 

Por seu lado, existem diferenças entre a velocidade de nado dos primeiros 50 

m e a VCAn e entre a velocidade de nado dos 100 m e a VCAn. Contudo, não 

verificamos diferenças entre a velocidade dos segundos 50 m da prova de 100 

m e a VCAn (p≤0.05). 

Relativamente à técnica de crol, apresentamos no Quadro 13 os valores das 

correlações encontradas entre as diferentes velocidades em estudo. 

 

Quadro 13. Matriz de correlações entre a velocidade correspondente à Velocidade Crítica Anaeróbia 

(VCAn) e as velocidades relativas ao primeiro parcial de 50 m da prova (V50), à prova de 100 m (V100) e 

ao segundo parcial de 50 m da prova de 100 m, na técnica de crol (p≤0.01). No que se refere aos 

parâmetros sem valor, as correlações não foram calculadas (-). 

 VCAn V50 V100 V50 (2º) 

VCAn 1 0.74 0.78 0.62 

V50 0.74 1 - - 

V100 0.78 - 1  

V50 (2º) 0.62 - - 1 
 

As diferenças entre a VCAn e os valores das velocidades de nado dos 

primeiros 50 m, segundos 50 m e da prova de 100 m, são significativas. 
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Agrupando a amostra nas técnicas alternadas (n=28) e nas técnicas 

simultâneas (n=23), podemos observar que nas técnicas alternadas, obtivemos 

uma forte relação linear entre os valores da velocidade de nado dos primeiros 

50m da prova com a VCAn (r=0.96, p≤0.01), da velocidade de nado dos 100m 

e a VCAn (r= 0.96, p≤0.01) e da velocidade de nado dos segundos 50m e a 

VCAn (r= 0.93, p≤0.01). Reportando-nos às técnicas simultâneas podemos 

verificar que existem correlações também elas bastante elevadas entre a VCAn 

e a velocidade dos primeiros 50 (r=0.95, p≤0.01), entre a VCAn e a velocidade 

dos 100m (r=0.95, p≤0.01) e entre a VCAn e a velocidade dos segundos 

parciais da prova de 100m (r=0.95, p≤0.01). 

 

Apesar das correlações elevadas, as diferenças mantiveram-se significativas 

entre as diferentes velocidades de prova e a VCAn nas técnicas alternadas. 

Por seu lado, podemos referir que a VCAn não é diferente da velocidade de 

nado dos segundos 50m da prova de 100 m.  

 

 

 

 
Figura 6.  Gráficos das relações entre a Velocidade Crítica Anaeróbia (VCAn) e as velocidades do primeiro

parcial de 50 m (V50), da prova de 100 m (V100) e do segundo parcial de 50 m (V50 últ), nas técnicas

simultâneas (Sim) e nas técnicas alternadas (Alt). 
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5.4. Série de Treino nadada à Velocidade Crítica Anaeróbia 

 

Na série de 6 x 50 m com 4 min de intervalo, em que os nadadores deveriam 

cumprir as repetições à VCAn previamente calculada, as velocidades médias 

em que cada nadador realizou o teste estão expostas no Quadro 14.  

Quadro 14. Valores da Velocidade Crítica Anaeróbia da amostra do 2º protocolo e velocidade média em 

que realizaram o teste. 

VCAn (m.s-1) VTeste (m.s-1) Diferença (m.s-1) 

Nadador_1 1.77 1.78 0.01 

Nadador_2 1.82 1.83 0.01 

Nadador_3 1.71 1.72 0.01 

Nadador_4 1.72 1.73 0.01 

Nadador_5 1.76 1.76 0.00 

Nadador_6 1.74 1.74 0.00 

Nadador_7 1.76 1.76 0.00 

Nadador_8 1.81 1.82 0.01 

Nadador_9 1.70 1.71 0.01 

Nadador_10 1.80 1.82 0.02 

X±SD 1.76±0.04 1.77±0.04 0.01±0.01 

 

As diferenças médias entre a VCAn e a velocidade realizada no teste foram 

mínimas, bem como não existem diferenças significativas entre os valores 

obtidos entre cada repetição e a VCAn. A correlação entre a velocidade média 

do teste e a VCAn também apresenta valores elevados (Figura 7). 

 

Figura 7. Relação entre a Velocidade Crítica Anaeróbia (VCAn) e a velocidade média em que cada 

nadador realizou o teste (VTeste). 
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Os valores relativos à concentração de lactato obtidos no final de cada 

repetição de 50m, por cada um dos 10 nadadores estão representados no 

Quadro 15. 

 

Quadro 15. Valores da concentração de lactato (mmol.l-1) registados em cada patamar de nado, equação 

da relação que melhor traduz a dinâmica de valores encontrados, em cada nadador, e seu valor de r², 

valores médios e seus desvios-padrão por cada patamar. * Diferenças significativas entre todos grupos 

para p≤0.05. Diferenças significativas entre os valores com os mesmos símbolos Ø, β, α, Σ, ¥, £, λ  para 

p≤0.05. 

 

 

De forma a melhor ilustrar os dados descritos no Quadro 15, apresentamos a 

Figura 8, relativa à representação gráfica dos valores de concentração média 

de La- e respectivos desvios-padrão registados no final de cada repetição. 

 
Pós aq. 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Relação  r² 

Nad_1 <0.8 6.8 8.5 10.1 13.2 13.6 14.6 y = -0.148x2+ 2.68x + 4 0.97 

Nad_2 1.3 9.7 10.9 14.1 14.6 14.6 15.6 y = -0.246x2 + 2.893x + 6.8 0.94 

Nad_3 0.8 9.7 11.6 12.7 14.3 15.6 15 y = -0.209x2 + 2.61x + 7.2 0.97 

Nad_4 0.9 7.4 12.8 14.3 14.8 15.4 14.9 y = -0.591x2 + 5.47x + 3.2 0.95 

Nad_5 0.9 9 13.9 15.3 15.8 15.6 15.3 y = -0.579x2 + 5.11x + 5.0 0.94 

Nad_6 1.3 6.1 12.7 13.8 14.7 14.6 14.4 y = -0.693x2 + 6.22x + 1.4 0.92 

Nad_7 0.8 4.9 5.6 10.8 12.2 13.9 14.6 y = -0.25x2 + 3.89x + 0.5 0.95 

Nad_8 1.4 6 9.4 10.3 13.7 13.8 14.4 y = -0.307x2 + 3.82x + 2.5 0.97 

Nad_9 <0.8 1.1 6.4 7.3 9.6 8.8 8.4 y =-0.630x2 + 5.73x - 3.6 0.96 

Nad_10 1.4 5.1 6.7 8.3 11 11.5 11.9 y = -0.186x2 + 2.76x + 2.2 0.97 

X± SD 1.1±0.2* 6.6±2.6 Ø,β,α,Σ 9.6±3.2 ¥, £,λ 11.5±3.0Ø 13.2±2.1β, ¥ 13.5±2.2α, £ 13.9±2.2Σ,λ  
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Figura 8. Representação gráfica dos valores médios e respectivos desvios padrão da [La-] (mmol.l-1) em 

cada patamar. * Diferenças estatisticamente significativas para p≤0.05. 

 

Os valores abaixo apresentados no Quadro 16 e Figura 8 são referentes ao 

incremento médio de concentração de La por repetição de 50 m à VCAn.  

 

Quadro 16. Valores médios e respectivos desvios-padrão do incremento da concentração de lactato 

(mmol.l-1) entre os valores registados após: repouso e a 1ª repetição (1), 1ª repetição e a 2ª (2), 2ªa 

repetição e a 3ª (3), 3ª repetição e a 4ª (4), 4ª repetição e a 5ª (5), 5ª repetição e a 6ª (6). Diferenças 

significativas entre os valores com o mesmo símbolo (λ,α,Σ,¥, £, Ø, ∆, Ω,µ)para p≤0.05. 

 1 2 3 4 5 6 

X± SD 6.14±2.1λ,α,Σ,¥ 3.27±2.1£, Ø 1.85±1.4λ, ∆ 1.69±1.1α,Ω,µ 0.35±0.7Σ,£,Ω 0.17±0.6¥,Ø,∆,µ 

 

 

Figura 9. Representação gráfica do incremento da concentração de lactato (mmol.l-1) entre cada 

repetição. * Diferenças estatisticamente significativas para p≤0.05. 
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6. DISCUSSÃO 
 

6.1. Discussão da Metodologia 

 

A VCAn foi calculada através do declive da equação da regressão linear entre 

a distância de nado e o tempo correspondente, nas repetições de 15 m, 25 m, 

37,5 m e 50 m nadadas à velocidade máxima. Este protocolo utilizado pretende 

adaptar o cálculo da velocidade crítica aeróbia, utilizado por Wakayoshi et al. 

(1992a), em que verificaram a existência de elevada linearidade entre a d e o t 

de nado, com correlações de r2≥0,998, p≤0,01, também verificada usando 2, 3 

ou 4 distâncias de nado por Fernandes & Vilas-Boas (1999) e por Fernandes et 

al. (2008) em curtas distâncias de nado.  

Vários são os autores que referem que os processos anaeróbios contribuem de 

forma significativa para a produção de esforços máximos correspondentes aos 

50 m de nado (Gastin, 2001; Holmér, 1983; Maglischo, 1993; Troup & Trappe, 

1994), distância esta utilizada como limite máximo do teste realizado no nosso 

estudo. Assim sendo, o protocolo utilizado no nosso estudo situa-se 

preponderantemente no espectro anaeróbio. 

Fernandes et al. (2008) apresentam um protocolo de três patamares para a 

determinação da denominada VCAn em jovens nadadores (12.5 m, 25 m e 50 

m). No nosso protocolo optamos por introduzir uma nova distância de teste, 

entre os 25 m e os 50 m, de forma a reduzir eventuais erros de determinação 

do declive da recta de regressão linear. A distância de 12,5 m também nos 

pareceu demasiado curta para nadadores Juniores e Seniores, passando-a 

para 15m, distância limite que o regulamento de NPD determina para o 

nadador iniciar o nado completo à superfície, nas provas de livres, costas e 

mariposa. 

Entre cada patamar os nadadores efectuaram um intervalo de 30 min, 

procurando a recuperação completa, para que os nadadores pudessem realizar 

todas as distâncias à velocidade máxima, sendo que o pH celular carece de 
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cerca de 30 min para voltar aos níveis de repouso após um exercício máximo 

(Wilmore & Costill 2000). 

O segundo protocolo utilizado não só utiliza uma série de treino anaeróbio, 

como vai de encontro às recentes investigações no âmbito da metodologia de 

treino, sobre o treino intervalado rápido. Estudos recentes realizados com 

séries de treino intervalado de elevada intensidade apontam resultados 

interessantes na melhoria das capacidades aeróbias dos nadadores testados, 

quando treinados utilizando este método de treino, muito embora a série 

utilizada seja curta e anaeróbia (Burgomaster, Hughes, Heigenhauser, 

Bradwell, & Gibala, 2005; Burgomaster, Heigenhauser,& Gibala, 2006, 

Burgomaster et al., 2008; Gibala et al., 2006). Nestes estudos foram utilizadas 

4-6 repetições de 30s de exercício físico máximo, com 4 min de recuperação.  

No nosso estudo utilizamos 6 repetições de 50m de nado (o que corresponde 

sensivelmente a 30s), com 4 minutos de recuperação, o que nos permitiu 

realizar duas recolhas capilares de sangue por cada repetição, ao primeiro e ao 

terceiro minuto, de forma a obter o valor mais elevado de concentração de 

lactato. Gastin (1994) refere que a concentração máxima de lactato encontrada 

após o exercício intenso é usada com frequência como medida da energia 

libertada durante o esforço. A concentração de lactato foi o parâmetro 

fisiológico escolhido para avaliar o comportamento bioenergético anaeróbio já 

que este é um indicador metabólico comum no controlo de treino em NPD, 

reflectindo a intensidade real do treino ou neste caso da série em causa, sendo 

utilizada a maior concentração de lactato registada pós exercício (Olbrecht, 

2000). Os testes de lactato são uma importante ferramenta utilizada para 

melhorar a eficiência do treino (Olbrecht & Mader, 2006).  

A série utilizada integra-se no espectro de recomendações para o treino 

anaeróbio, como podemos verificar nos Quadros 2 e 3 da presente dissertação. 

Tanto a distância de nado de cada repetição (50 m) como o número de 

repetições, encontram-se dentro das recomendações dos diversos autores 

para o treino tanto de potência glicolítica como de tolerância láctica (Hellard, 

1998; Maglischo, 1982, 1993; Navarro & Arsenio, s.d. ; Olbrecht, 2000; 
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Sweetenham & Atkinson, 2003; Troup & Trappe, 1994; Vilas-Boas, 2000). O 

intervalo de 4 minutos, que nos permite a recolha capilar de lactato, tende a 

fazer a série aproximar-se da potência glicolítica, cujo intervalo entre repetição 

é maior que o treino de tolerância láctica. Como referem Troup e Trappe 

(1994), quanto menor a distância de nado e maior o intervalo, maior será a 

contribuição anaeróbia. Assim podemos analisar a resposta dos nadadores a 

uma série de treino anaeróbio quando nadada à VCAn. 

 

6.2. Discussão dos Resultados 

6.2.1. Relação entre o Valor da Distância e Tempo de Nado 

Antes de iniciar a discussão dos resultados directamente relacionados com os 

objectivos do nosso estudo, importa referir que os dados obtidos no teste de 

diferentes distâncias de nado à máxima velocidade, 15 m, 25 m, 37.5m, 50 m, 

permitiram a obtenção de uma função linear entre a distância e o tempo, 

essencial para a determinação dos valores da VCAn segundo o nosso 

protocolo. 

No nosso estudo obtivemos regressões lineares indiviuais entre os valores de d 

e t de nado com valores de correlação muito elevado para todos nadadores, 

nas diferentes técnicas de nado, apesar de Vilas-Boas et al., (1997b) sugerirem 

o ajuste polinomial para distâncias inferiores a 50m. 

Na técnica de mariposa obtivemos um valor médio de r2 =0.9998, com todos os 

nadadores a registarem valores de r2 ≥0,99, o que poderá significar que a 

percentagem da variância do tempo de teste que pode ser explicado pela 

variância da distância é superior a 99%. Os valores médios da VCAn na 

mesma técnica registam um valor de desvio padrão muito reduzido, o que 

demonstra a homogeneidade da amostra em causa.  

Na técnica de costas, os valores médios da VCAn obtidos pela regressão linear 

individual entre a d e o t de nado, registam valores de r2 ≥0,99, confirmado pela 

figura onde se encontram os valores médios da amostra.  
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A ausência de estudos sobre este parâmetro de avaliação (VCAn) nas técnicas 

de nado acima citadas, não nos permite fazer qualquer comparação com os 

valores obtidos com a nossa amostra. 

As correlações individuais encontradas entre a d e o t de nado em bruços 

continuam a registar valores muito elevados r2 ≥0,99 e uma VCAn inferior às 

outras técnicas de nado. Abe et al. (2006) num estudo realizado em distâncias 

curtas de nado e na técnica de bruços, regista valores de VC inferiores aos 

valores registados pela nossa amostra (0.855 ± 0.106 m.s-1). Tal facto poder-

se-á dever não só ao protocolo aplicado, em que as distâncias utilizadas para o 

cálculo da VC são superiores às do nosso protocolo (75 m, 100 m, 150 m) mas 

também ao nível desportivo da amostra, já que os valores da Vprova dos 100 

m da nossa amostra (1.44± 0,05 m.s-1) superam os valores da velocidade 

máxima aos 50 m da amostra de Abe e colaboradores (1.125±0.123 m.s-1). Abe 

et al. (2006) regista valores de correlação entre 0.97 e 1, entre os valores de 1/t 

e os valores de V. 

Na técnica de crol, os valores médios da VCAn atingem valores superiores às 

outras técnicas de nado, com registo de elevada linearidade individual entre a 

distância percorrida e o tempo correspondente (r2 ≥0,99 para todos nadadores). 

Os valores de correlação encontrados estão de acordo com os estudos de 

Fernandes et al. (2008) que para a totalidade da amostra registou valores de r2 

superiores a 0.99. O mesmo estudo, que fora realizado em jovens nadadores, 

regista valores médios da VCAn registados são inferiores aos da nossa 

amostra (1.62±0.06 m.s-1) o que se justifica pelo menor nível desportivo dos 

sujeitos. 

A elevada linearidade registada no nosso estudo, entre os valores de d e t de 

nado correspondentes, foi também encontrada em estudos que se debruçaram 

sobre a componente aeróbia da VC (di Prampero et al. 2008; Fernandes et al., 

1999; Wakayoshi et al., 1992a; Wakayoshi et al., 1992b ; Wright and Smith, 

1994) e demonstra, tal como Fernandes et al. (2008) sugerem, ser possível 

avaliar a VCAn usando uma relação linear entre distância e tempo 
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correspondentes, podendo mesmo usar menos pontos de referência que os 

quatro utilizados no nosso estudo. 

Apesar do propósito do nosso estudo não se debruçar sobre os valores de “b”, 

podemos verificar que este apresenta-se como um valor que variam entre 2 m 

e os 4 m nas diferentes técnicas de nado, sendo esta uma distância demasiado 

pequena para corresponder à capacidade anaeróbia do nadador, que alguns 

autores defendem, aquando da determinação da VC aeróbia (Biggerstaff et al., 

1992; Dekerle et al., 2006; di Prampero et al., 2008). No entanto, mesmo 

aquando da determinação da VC aeróbia, vários autores mostraram o valor de 

b como muito controverso (Balonas, 2002; Dekerle et al., 2002; Dekerle & 

Carter, 2006; Hill et al., 1995; Soares et al., 2002, Soares et al, 2003; Soares et 

al., 2004; Toussaint et al., 1998), podendo variar de acordo com a metodologia 

utilizada (Soares et al., 2002). No nosso estudo, este valor corresponde a parte 

da distância em que os nadadores ainda se encontram na fase de deslize 

depois do impulso na parede. 

 

6.2.2. Relação entre Velocidade Crítica Anaeróbia e Velocidade de Prova 

Tendo em conta os objectivos específicos do nosso estudo, podemos dividir os 

resultados obtidos por dois propósitos: a relação entre a VCAn e as 

velocidades de nado de prova (parciais dos primeiros e segundos 50m e total 

dos 100m), e um segundo propósito relacionado com a resposta metabólica do 

nadador a uma série anaeróbia de treino intervalado, quando nadada à VCAn. 

Através de uma análise global dos resultados, podemos verificar que as VCAn 

calculadas se distribuem de forma decrescente pelas seguintes técnicas de 

nado: crol; mariposa; costas; bruços. A mesma forma de distribuição também é 

verificada nos dados relativos à Vprova, tanto na totalidade dos 100m, assim 

como em cada parcial de 50m. Os valores mais próximos verificam-se nos 

segundos parciais de 50m entre a técnica de mariposa e a técnica de costas. 

Holmér (1983) refere que para provas de 50m e 100m, a contribuição 

anaeróbia ronda os 80% ou ainda mais, confirmado por Troup (1984) 
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Maglischo (1993) e Gastin (2001) que apresentam a prova de 100m livres com 

valores entre 63% a 90% de participação glicolítica. Assim sendo, seria de 

esperar alguma relação entre a velocidade da prova dos 100m com a VCAn, ou 

ainda mesmo das velocidades parciais de 50m com a VCAn, já que esta foi 

calculada recorrendo a distâncias e tempos de nado essencialmente 

anaeróbios. Foram encontradas relações lineares entre a VCAn e a Vprova, 

aos 100m, nas técnicas de mariposa, costas, bruços e crol, sendo a relativa à 

técnica de bruços mais elevada. 

Na técnica de mariposa embora a relação linear entre a VCan e a velocidade 

de nado, também seja estatisticamente significativa para os primeiros 50 m da 

prova, é em relação à velocidade dos segundos 50 m que esta é superior. 

Podemos também afirmar que a velocidade dos segundos 50 m da prova não é 

estatisticamente diferente da VCAn, ao contrário da velocidade dos primeiros 

50 m e da prova de 100 m. 

A VCAn na técnica de costas correlaciona-se equitativamente com as 

velocidades de cada um dos dois parciais de 50 m da prova de 100 m. Apesar 

da relação linear entre as duas variáveis ser forte, podemos verificar que as 

velocidades da prova e seus parciais são diferentes da VCAn calculada. 

Na técnica de bruços, os primeiros 50m relacionam-se mais fortemente com a 

VCAn que os segundos (r=0.84 e r=0.70 respectivamente; p≤0.05), mas é 

nestes últimos 50m da prova de 100m que não encontramos diferenças 

estatisticamente significativas entre as velocidades de nado e a VCAn (p≤0.05).  

Já na técnica de crol, os valores da relação entre VCAn e as velocidades de 

nado dos primeiros 50m e dos segundos 50m são idênticos aos descritos na 

literatura por Fernandes et al. (2008) com jovens nadadores do sexo masculino 

(r=0.73, p≤0.01; r=0.60, p≤0.05). Contudo, e ao contrário do apresentado pelo 

mesmo autor e seus colaboradores, existem diferenças estatisticamente 

significativas na nossa amostra, entre a VCAn e as velocidades de nado, tanto 

nos parciais da prova de 100, como na totalidade da prova (p≤0.05). Apesar 

destas diferenças, também podemos verificar que a diferença entre o tempo 
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médio dos segundos 50 m e o tempo médio dos 50 m nadados à VCAn é 

reduzida (0.37±0.65s). 

A VCAn subestima a Vprova dos 100 m em cerca de 5.5±2.4% na totalidade da 

amostra do nosso estudo. Contudo, na técnica de mariposa, a VCAn 

sobrestima o valor da velocidade dos segundos 50m da prova. 

Os valores de correlação aumentam bastante quando aumentamos a 

quantidade de dados, juntando as técnicas alternadas. Verificamos que 92,2% 

da variância da Vprova dos 100 m e dos primeiros 50 m são explicadas pela 

VCAn, baixando este valor para 86.5% nos segundos 50 m da prova. 

Nas técnicas simultâneas a correlação também se mantém bastante forte, 

sendo que 90.3% da variância das velocidades dos parciais da prova ou 

mesmo da totalidade dos 100 m, são explicadas pela variância da VCAn. Por 

sua vez, o valor estatístico de p aumenta quando comparamos a velocidade de 

nado dos segundos 50m da prova e a VCAn, o que vem confirmar o que foi 

observado em cada técnica simultânea, em que a VCAn não é diferente da 

velocidade de nado dos segundos 50m da prova. 

A velocidade dos primeiros 50 m de uma prova de 100 m, para além de 

incluírem a partida de bloco, é muito próxima da velocidade máxima de uma 

prova 50 m. As relações mais fortes encontradas entre os primeiros 50 m da 

prova e a VCAn podem relacionar-se com o facto de os valores serem 

próximos de uma prova de 50 m e a sua componente anaeróbia ser bastante 

elevada, sendo os processos anaeróbios contributivos de forma significativa 

para a produção de esforços máximos e curtos de 30s (Bouchard et al., 1991; 

Gastin, 2001; Maglischo, 1993; Ogita, 2006; Troup & Trappe, 1994) 

Os tempos dos segundos 50 m aproximam-se mais dos tempos de nado à 

VCAn, apesar das suas correlações serem inferiores na generalidade das 

técnicas. Tal facto poder-se-á dever ao treino individual de cada nadador que 

lhe permite realizar uma segunda parte da prova melhor ou pior. Aleixo (2006), 

num estudo com jovens nadadores de nível regional, sugere que quanto maior 

é o nível desportivo menor é a relação entre o segundo parcial de 50m e a 
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VCAn, o que vem a ser confirmado com o nosso estudo, já que os nadadores 

são de nível desportivo superior e a relação citada inferior. 

Troup (1991) verificou que as técnicas alternadas eram mais económicas que 

as técnicas simultâneas, onde bruços se apresenta como a técnica menos 

económica, tal como Barbosa et al. (2006) num estudo realizado em nadadores 

portugueses de elite. Sendo as menos económicas, as técnicas de mariposa e 

bruços poderão originar uma maior quebra de rendimento durante a prova de 

100m, e a VCAn ao subestimar a Vprova, faz com que esta última se aproxime 

da VCAn com o acumular de desgaste físico no decorrer dos 100m da prova. 

Tal como Fernandes et al. (2008) apontam, o salto de partida não é tido em 

conta, o que poderá retirar entre 1 e 2 s ao tempo final ou mesmo aos primeiros 

50m da prova e, apesar de não afectar a correlação entre as velocidades de 

nado da prova e a VCAn, poderá sim reduzir as diferenças que existem entre a 

mesma VCAn e os primeiros 50 de nado ou os próprios 100m. 

Parece então que a VCAn poderá ser visto como um parâmetro de avaliação 

anaeróbia, ou mesmo uma forma de predição dos resultados desportivos, 

nomeadamente no caso das técnicas simultâneas. 

 

6.2.3. Resposta metabólica a uma série de treino anaeróbio, nadada à 
Velocidade Crítica Anaeróbia 

Na realização das seis repetições de 50 m podemos verificar que os nadadores 

cumpriram as velocidades que lhes eram pedidas, ou seja equivalentes à VCAn 

previamente calculada. Não podemos deixar de referir que a velocidade foi 

mantida constante ao longo das repetições, não havendo quebras de 

rendimento causadas pela acidose pela acumulação de lactato. 

Os valores de concentração de lactato antes do início do teste podem ser 

considerados negligenciáveis, por serem equivalentes aos de repouso 

(Bouchard et al., 1995Maglischo, 1993;). 
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Os valores de incremento da [La-] varia ao longo das repetições segundo uma 

função quadrática de concavidade voltada para cima, com r2 = 0.95. A 

diferença entre as repetições assume um valor inicial superior, o que é 

explicado pelo facto dos valores iniciais serem muito baixos, semelhantes aos 

de repouso. Depois de um aumento elevado da [La-] no início do teste, com 

registo de diferenças significativas entre os valores médios registados no final 

da 1ª repetição e os valores registados no final das repetições 3, 4, 5 e 6, a 

partir da segunda repetição os incrementos mantiveram-se menores até não 

existirem diferenças significativas entre os valores obtidos no final da quinta e 

da sexta repetição de 50 m, atingindo o incremento de 0,17±0,63 mmol.l-1 da 5ª 

para a 6ª repetição. Recorrendo ao gráfico das concentrações médias de 

lactato registadas, podemos verificar que a função atinge valores próximos dos 

14 mmol.l-1 nas três últimas repetições.  

É um facto que existe incremento dos valores médios da concentração de 

lactato, no entanto esses aumentos não são significativos no final das últimas 

repetições de 50 m. Apesar dos elevados valores de concentração de lactato 

encontrados, a estagnação de valores encontrados sugere que esta série 

nadada à VCAn poderá ser indicada como de potência glicolítica. Parece-nos 

que o intervalo em causa permite que os nadadores recuperem de forma a 

conseguirem cumprir a velocidade de nado da repetição seguinte, não 

continuando a contínua acumulação de lactato, que acabaria por limitar a 

tarefa. A própria construção da série aproxima-se mais da potência glicolítica, 

tendo em conta o intervalo grande e a distância de nado curta. 

Podemos verificar a existência de valores bastante inferiores por parte do 

nadador 9, em relação à restante amostra, que não ultrapassa os 10 mmol.l-1 

na acumulação máxima, conseguida no final da 4ª repetição. Este facto poderá 

influenciar os valores médios, subvalorizando-os, contudo a curva de lactato 

encontrada neste mesmo nadador é idêntica aos outros e à curva dos valores 

médios. Estes baixos valores registados poderão estar relacionados com 

quantidade de fibras musculares de tipo II do nadador, bem como o seu treino 
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aeróbio que poderá influenciar a existência maioritária de fibras de tipo I 

(Maughan, Gleeson & Greenhalf, 1997; Green, 1995). 

No final da segunda repetição já existem valores de concentração de lactato 

acima dos 13 mmol.l-1, sendo o valor máximo registado na 4ª repetição com 

15.8 mmol.l-1. 

Os valores de lactato registados encontram-se no espectro de valores de 

referência para o treino de tolerância láctica, dos 8 aos 20 mmol.l-1, citados por 

Castelo et al. (2000), Maglischo (1982), Navarro & Arsenio (s.d.), e Vilas-Boas 

(2000). Este último cita valores inferiores quando se referencia ao treino de 

potência glicolítica, 10 mmol.l-1, assim como Castelo et al. (2000) e Navarro e 

Arsenio (s.d.) que se referem a um espectro de valores que se inicia em 6 

mmol.l-1 ou 8 mmol.l-1 respectivamente. Por outro lado, Castelo et al. (2000) e 

Navarro e Arsenio (s.d.) alargam o espectro de valores de concentração de 

lactato registados nas séries de potência glicolítica, que com Maglischo (1982) 

e Olbrecht (2000) colocam os valores registados no nosso estudo como 

indicadores de série de potência glicolítica. 

Quando nos reportamos às percentagens da velocidade máxima, utilizada por 

alguns investigadores como referência para a intensidade das séries, podemos 

verificar que a intensidade média da série, nadada à VCAn, corresponde a 

aproximadamente 95.3±1.2% da velocidade da prova de 100 m, passando para 

cerca de 91.6±1.7% quando comparamos com a velocidade dos 50 m. Assim 

sendo, podemos referir que a série foi realizada a intensidades entre os 91% e 

os 95%, correspondendo às recomendações para o treino anaeróbio de 

tolerância láctica, já que na generalidade, a intensidade recomendada para o 

treino de potência glicolítica é máxima ou acima dos 95% (Castelo et al., 2000; 

Maglischo, 1982, 1993; Olbrecht, 2000; Sweetenham et al., 2003; Troup & 

Trappe, 1994; Vilas-Boas, 2000). 

Apesar de alguma controvérsia encontrada nos autores quanto às 

recomendações do treino anaeróbio (Quadros 2 e 3) parece-nos que esta série, 

nadada à VCAn, encontra-se dentro do espectro de treino de resistência 
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anaeróbia, numa vertente de treino de curta duração, porventura podendo 

corresponder a uma velocidade “máxima limite” de treino de tolerância láctica. 

Pela análise dos resultados obtidos, parece-nos que esta VCAn será uma 

velocidade máxima em que o nadador consegue realizar esta série de treino 

com o melhor rendimento, acumulando valores elevados de concentração de 

lactato, contudo sem prejudicar a velocidade de nado até o concluir da série. 

Burgomastter et al. (2005, 2006, 2008) e Gibala et al. (2006), encontraram 

melhorias de desempenho aeróbio com o treino realizado utilizado série de SIT. 

Com o treino utilizando uma série idêntica à utilizada no nosso estudo 

encontraram resultados que indicam a redução da utilização de glicogénio e da 

acumulação de lactato em esforços semelhantes e a melhoria do desempenho 

em exercícios predominantemente aeróbios, bem como adaptações a nível 

mitocôndrial idênticas ao treino contínuo prolongado. No entanto, os dados 

obtidos no nosso estudo indicam que esta série nadada à VCAn também 

poderá provocar melhorias anaeróbias nos nadadores, já que o seu campo de 

actuação se encontra essencialmente no espectro anaeróbio, com 

concentrações elevadas de lactato sanguíneo. 

A existência de uma VCAn e o seu significado para o controlo e avaliação de 

treino é uma área de intervenção bastante recente e que deverá continuar a ser 

alvo de investigação nos próximos tempos. 

O acompanhamento dum grupo de nadadores durante algum período de 

tempo, utilizando a VCAn como uma velocidade de treino anaeróbio e a 

verificação posterior de alterações de rendimento ou mesmo de alterações nos 

valores da VCAn, poderá ser um caminho a seguir na investigação deste 

possível parâmetro de controlo e avaliação de treino em NPD. 
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7. CONCLUSÕES 
 

Através da utilização de curtas distâncias de nado para a determinação da 

Velocidade Crítica Anaeróbia, nas diferentes técnicas de nado, e com a 

realização de uma série de treino anaeróbio à VCAn podemos concluir que: 

i) Os valores da distância de nado à velocidade máxima nas quatro técnicas 

de nado e o tempo correspondente relacionam-se de forma linear para 

distâncias até aos 50m, com r²≥0.99. 

ii) A VCAn correlaciona-se de forma significativa com a velocidade de prova 

dos 100 m e seus parciais de 50m. Nas técnicas alternadas verificamos 

que 92.2% da variância da Vprova dos 100 m e da velocidade dos seus 

primeiros 50 m são explicadas pela VCAn, baixando esse valor para 86.5% 

nos segundos parciais da prova. Nas técnicas simultâneas 90.3% da 

variância das velocidades dos parciais da prova ou mesmo da totalidade 

dos 100 m, são explicadas pela variância da VCAn. Estas correlações 

parecem indicar a VCAn como um parâmetro anaeróbio de controlo de 

treino.  

iii) Verificamos que a VCAn não é diferente da velocidade de nado dos 

segundos 50 m de prova nas técnicas simultâneas, podendo ser 

considerado um parâmetro de predição da performance das provas nestas 

técnicas. 

iv) A VCAn subestima a Vprova dos 100m em cerca de 5.5±2.4% na totalidade 

da amostra do nosso estudo. Contudo, na técnica de mariposa, a VCAn 

sobrestima o valor da velocidade dos segundos 50 m da prova. 

v) Os valores das concentrações de lactato registados no final de cada uma 

das 6 de 50 m nadadas à VCAn, com 4 min de intervalo, cujas intensidades 

de nado correspondem ao intervalo de 91-95%, sugerem que estaremos 

perante uma série de treino eminentemente anaeróbio. 
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