
I 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização fisiológica  da técnica de crol em nadadores de 

géneros, níveis e escalões competitivos distintos em diferentes 

intensidades 

 

 

 

Dissertação apresentada com vista à obtenção do 2º Ciclo em Treino de Alto 

Rendimento Desportivo – Natação, orientada pelo Professor Doutor Ricardo 

Fernandes e co-orientada pela Mestre Ana Catarina Sousa ao abrigo do 

Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março. 

 

 

Gustavo Guimarães Fortuna 

 

Porto, Setembro de 2014 

 

 

 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortuna, G. (2014). Caracterização fisiológica da técnica de crol em nadadores 

de géneros, níveis e escalões competitivos distintos em diferentes 

intensidades. Tese de Mestrado em Ciências do Desporto. Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. 

 

Palavras-chave: NATAÇÃO, FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO, CONSUMO DE 

OXIGÉNIO, AVALIAÇÃO E CONTROLO, NADO CROL.  



III 

 

Agradecimentos 

 

Gostaria de agradecer a todos que de alguma maneira contribuíram para a 

elaboração deste trabalho. Quando tomei a decisão de iniciar este mestrado, 

sabia que as dificuldades seriam imensas, por estar em um outro país, longe 

de minha casa, pelas exigências do próprio mestrado. Porém, quando seus 

sonhos e objetivos são compartilhados, todo o trajeto torna-se mais especial e 

exitôso. À estas pessoas que compartilharam do meu objetivo nesses dois 

anos de mestrado e em especial, neste trabalho, deixo meus sinceros votos de 

gratidão. Não poderia deixar de citar de uma maneira especial: 

 

- A Deus, por ser meu alicerce maior em todas as minhas decisões e caminhos 

a seguir.  

 

-  À minha família, na pessoa da minha mãe Eliane, meu pai Benilton, além dos 

meus dois irmãos Danielle e Guilherme, por terem dado a mim esta 

oportunidade de fazer um mestrado na Universidade do Porto e por sempre me 

apoiarem, dando força para prosseguir, sejam nas dificuldades ou nos bons 

momentos. A eles que devo a realização de minhas metas pessoais e 

profissionais. 

 

- Ao meu orientador, Professor Doutor Ricardo Fernandes, por todo 

conhecimento, motivação e paciência depositados à minha pessoa na 

elaboração desta dissertação, bem como, ao longo dos dois anos de mestrado. 

 

-  À minha co-orientadora, Ms Ana Sousa por todo esforço, competência e 

tempo demandados desde os primeiros dias de realização desta dissertação. 

 

- A todos os meus colegas do gabinete de natação da FADEUP, em especial 

aos Ms Rodrigo Zacca e Ms João Ribeiro por todo apoio, além das Ms Karla de 

Jesus e Ms Kelly de Jesus e a Dra Catarina Cascais. 

 



IV 

 

- Aos meu amigos, Mônica, Teresa, em especial, a Ms Sandra Marisa Sousa 

por estar em todos os momentos disponível a ajudar-me e ao Prof.Ms Lorenzo 

Laporta pelos dois anos de amizade, companheirismo, conselhos e suporte 

emocional desde o início dos nossos mestrados, fazendo-me suportar da 

melhor maneira a distância de casa e dos familiares. 

 

- A todos os nadadores que fizeram parte do estudo, além de seus treinadores 

e clubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Índice 

 

 Pg. 

1. Introdução 1 

2. Materiais e Métodos 5 

2.1 Participantes    5 

2.2 Protocolo Experimental    6 

2.3 Coleta dos Dados 7 

2.4 Análise dos Dados 9 

2.5 Análise Estatística 9 

3. Resultados 11 

4. Discussão 20 

4.1 Variáveis de Performance 20 

4.2 Variáveis Fisiológicas 22 

5. Conclusões 25 

6. Referências 26 

  

  

  

  

 

 

 



VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



VII 

 

Índice de figuras 

 

 Pg. 

Capítulo 2  

Figura 1. Pacer visual (GBK-Pacer2, GBKEletrônica – 
Aveiro Portugal). 

6 

Figura 2. Analisador de gases telemétricos portátil 
(Cosmed K4b2, Cosmed, Italy) e AquaTrainer Snorkel® 

especialmente desenvolvido para os experimentos em 
natação (Cosmed, Roma, Itália); painel da esquerda e da 
direita, respectivamente. 

7 

                        Figura 3. Analisador de gases telemétricos portátil   
(Cosmed K4b2, Cosmed, Italy) conectado a um snorkel 
respiratório (AquaTrainer Snorkel®, Cosmed, Roma, Itália).  

8 

Figura 4. Analisador de lactato portátil (Lactate Pro 2 
Arkay, inc., Kyoto - Japão). 

8 

  

Capítulo 3.   

Figura 5. Variação dos valores médios (±DP) da variável 
Fr por géneros (a), níveis competitivos (b) e escalões 
competitivos (c), ao longo do protocolo incremental. * 
significativamente diferente do outro sub-grupo (p≤ 0.05). 

12 

Figura 6. Variação dos valores médios (±DP) da variável 
VE para géneros (a), níveis competitivos (b) e escalões 
competitivos (c), ao longo do protocolo incremental. * 
significativamente diferente do outro sub-grupo (p≤ 0.05). 

13 

Figura 7. Variação dos valores médios (±DP) da variável 
VO2absoluto entre o género feminino e masculino (a), entre 
os níveis competitivos moderado e elevado (b) e, entre os 
escalões competitivos juvenil, junior e sênior (c) ao longo 
do protocolo incremental.  * significativamente diferente do 
outro sub-grupo (p≤ 0.05). O coeficiente de determinação 
(r2) bem como o valor de prova (p) são também 
apresentados. 

14 



VIII 

 

Figura 8. Variação dos valores médios (±DP) da variável 
VCO2 entre o género feminino e masculino (a), entre os 
níveis competitivos moderado e elevado (b) e, entre os 
escalões competitivos juvenil, junior e sênior (c) ao longo 
do protocolo incremental.  * significativamente diferente do 
outro sub-grupo; c significativamente diferente entre os 
sub-grupos junior e sênior (p≤ 0.05) O coeficiente de 
determinação (r2) bem como o valor de prova (p) são 
também apresentados. 

15 

Figura 9. Variação dos valores médios (±DP) da variável 
VO2relativo entre o género feminino e masculino (a), entre os 
níveis competitivos moderado e elevado (b) e, entre os 
escalões competitivos juvenil, junior e sênior (c) ao longo 
do protocolo incremental.  * significativamente diferente do 
outro sub-grupo; ab significativamente diferente entre os 
sub-grupos juvenil e junior, juvenil e sénior, 
respectivamente (p≤ 0.05). O coeficiente de determinação 
(r2) bem como o valor de prova (p) são também 
apresentados. 

16 

Figura 10. Variação dos valores médios (±DP) da variável 
R entre o géneros (a), níveis competitivos (b) e escalões 
competitivos (c) ao longo do protocolo incremental. 
significativamente diferente do outro sub-grupo (p≤ 0.05). 
ac significativamente diferente entre os sub-grupos juvenil 
e junior, junior e sénior, respectivamente, p≤ 0.05). 

17 

Figura 11. Variação dos valores médios (±DP) da variável 
FC entre géneros(a), níveis competitivos (b) e escalões 
competitivos (c), ao longo do protocolo incremental. * 
significativamente diferente do outro sub-grupo (p≤ 0.05). c 

significativamente diferente entre os sub-grupos junior e 
sénior, respectivamente, p≤ 0.05). 

18 

Figura 12. Variação dos valores médios (±DP) da variável 
[La-] entre géneros (a), níveis competitivos (b) e escalões 
competitivos (c), ao longo do protocolo incremental. * 
significativamente diferente do outro sub-grupo (p≤ 0.05). 

19 

 

  

 

 

 

 



IX 

 

Índice de tabelas 

 Pg. 

Capítulo 2  

Tabela 1. Valores de média ±DP das características 
físicas – estatura, massa corporal e idade dos nadadores. 

5 

Capítulo 3  

Tabela 2. Valores médios ± DP das características físicas - 
estatura, massa corporal e idade, e, variáveis de 
performance - velocidade ao limiar anaeróbio (vLan) e 
velocidade correspondente ao consumo máximo de 
oxigénio (vVO2max) para os grupos considerados - género, 
nível competitivo e escalão competitivo.  
* Significativamente diferente do outro sub-grupo (p≤0.05).  
  

11 

. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

                        

 

   

 

 



X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

Resumo 

O rendimento em natação pura desportiva (NPD) é influenciado por factores  

bioenergéticos e biomecânicos. O presente estudo teve por objetivo 

caracterizar fisiologicamente nadadores pertencentes a géneros, níveis de 

performances e escalões competitivos distintos em diferentes intensidades de 

nado. Quarenta e sete nadadores (10 do género feminino e 37 do género 

masculino) realizaram um protocolo incremental intermitente em nado crol, 

consistindo em 7x200 m com  incremento de 0.05 m.s-1 e intervalo de 30 s 

entre cada patamar. Amostras de sangue capilar (25 µl) para análise das 

concentrações de lactato sanguíneo [La-] foram coletadas do lóbulo da orelha 

em repouso, nos 30 s de intervalo após cada patamar, e no 1º 3º e 5º min após 

o protocolo. A velocidade do último patamar foi estabelecida de acordo com o 

melhor tempo aos 400 m livres de cada nadador e sucessivamente 0.05m.s-1  

foram subtraídos a esta velocidade. Verificou-se  valores superiores ao longo 

do protocolo incremental (média ± DP) para o género masculino as variáveis 

VE (87.8 ± 6.0 l.min), VO2abs (3387.17 ± 78.8 ml.min-1), VCO2 (3097.5 ± 101.7 

ml.min-1), VO2rel (48.6 ± 0.6 ml.kg-1.min-1), R (0.88 ± 0.01) e [La-] (3.0 ± 0.7 

mmol.l-1), para o nível moderado as variáveis Fr (37.4 ± 0.6 bpm) e FC (166.1 ± 

3.3 bpm) e para o escalão de juvenis as variáveis VO2abs (3471.7 ml.min-1), 

VCO2 (3087.8 ± 147.4 ml.min-1) e VO2rel (50.3 ± 1.4 ml.kg-1.min-1) . Os resultados 

sugerem que à medida em que elevam-se as intensidades de esforço, os 

valores das variáveis fisiológicas tendem a ser superiores e que o género 

parece influenciar o comportamento de uma maior quantidade de variáveis 

fisiológicas estudadas. 

Palavras-chave: NATAÇÃO, FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO, CONSUMO DE 

OXIGÉNIO, AVALIAÇÃO E CONTROLO, NADO CROL. 
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Abstract 

Performance in swimming (NPD) is influenced by factors bioenergetic and 

biomechanical. The present study aimed to characterize physiologically 

swimmers of distinct genders, levels of performances and classes at different 

intensities of swimming. Forty-seven swimmers (10 females and 37 males) 

performed an intermittent incremental protocol on swimming crawl, consisting of 

7x200m, an increase of 0.05m·s-1 at each stage and 30-second interval 

between each level. Capillary blood samples (25 µl) for blood lactate 

concentrations [La-] analysis were collected from the ear lobe at rest,30 s 

interval after each level, and in the 1st 3rd and 5th min after the protocol. The 

speed of the last step was established according to the best time to 400 m free 

of each swimmer, 0.05 m.s-1 being successively subtracted from this target 

speed. It was found higher values throughout the experimental protocol (mean ± 

SD) for males: for VE (87.8 ± 6.0 l.min), VO2abs (3387.17 ± 78.8 ml.min-1), VCO2 

(3097.5 ± 101.7 ml.min-1), VO2rel (48.6 ± 0.6 ml.kg-1.min-1), R (0.88 ± 0.01) and 

[La-] (3.0 ± 0.7 mmol.l-1), moderate level: Fr (37.4 ± 0.6 bpm) and HR (166.1 ± 

3.3 bpm) and the level of juvenile group: VO2abs (3471.7 ml.min-1), VCO2 (3087.8 

± 147.4 ml.min-1) and VO2rel (50.3 ± 1.4 ml.kg-1.min-1). The results suggest that 

the values of the physiological parameters tend to be higher when the exercise 

intensity increases, and the gender appears to influence the behavior of a larger 

amount of physiological variables studied. 

Keywords: SWIMMING, EXERCISE PHYSIOLOGY, OXYGEN 

CONSUMPTION, EVALUATION AND CONTROL, CRAWL 
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Abreviaturas 

[La-] – concentrações de lactato sanguíneo 

± - mais ou menos 

% - percentagem 

≥ - maior ou igual que 

≤ - menor ou igual que 

m.s-1 – metros por segundo 

bpm – batimentos por minuto  

C – custo energético 

cm - centímetros 

DP- desvio padrão 

Ė – dispêndio energético 

FC – frequência cardíaca 

Fr- frequência respiratória 

LAn - limiar anaeróbio 

l - litro 

m - metros 

min – minutos 

ml – mililitro 

nº - número  

NPD - natação pura desportiva  

O2 - oxigénio 

R – quociente respiratório 

s - segundos 

VE – ventilação 

VCO2 – volume de dióxido de carbono 

VO2 - consumo de oxigénio 

VO2max – consumo máximo de oxigénio 

VO2abs – consumo de oxigénio absoluto 

VO2rel –  consumo de oxigénio relativo  

vLAn – velocidade ao limiar anaeróbio 

vVO2max – velocidade mínima que induz o consumo máximo de oxigénio
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1. Introdução Geral 

O rendimento em natação pura desportiva (NPD) é influenciado por vários 

factores (Fernandes et al., 2008), dentre os quais os bioenergéticos e 

biomecânicos, assumindo um papel fundamental na busca do melhor 

desempenho em competições desportivas (Hamill and Haymes, 2005; 

Fernandes, 2006). Na década de 1920, período que caracterizou-se por uma 

evolução consistente de pesquisas na área da fisiologia do exercício humano, a 

natação conjuntamente com o ciclismo e a corrida, estabeleceu-se como uma 

das principais áreas de pesquisa em Ciências do Desporto (Sousa et al., 2014). 

Dentro dos factores bioenergéticos estudados, o sistema aeróbio é o que tem 

conquistado maior ênfase. Neste, destaca-se a avaliação do consumo de 

oxigénio (VO2), o qual possibilita ter informações acerca do custo energético 

(C) inerente ao exercício realizado. Por ser considerado um parâmetro 

essencial na prestação aeróbia do exercício, o VO2 tornou-se numa das 

principais áreais de interesse na formação e diagnóstico de desempenho em 

nadadores (Sousa et al., 2011; Fernandes e Vilas-Boas, 2012; Sousa et al., 

2014). Já Hill e Lupton (1922) conseguiram mensurar, pela primeira vez, o 

volume máximo de oxigénio (VO2max) em corredores através da metodologia 

“Saco de Douglas”, estudo este que se consubstanciou como ponto de partida 

na avaliação bioenergética para as demais modalidades cíclicas (Hale, 2008). 

As limitações técnicas inerentes ao ambiente aquático em NPD impuseram, 

desde cedo, dificuldades nas avaliações do VO2max de nadadores (Toussaint et 

al., 1987; Sousa et al., 2014). Não obstante, desde cedo surgiram os estudos 

pioneiros conduzidos com nadadores: (i) Liljestrand e Lindhard (1920) 

coletaram o ar expirado e outros parâmetros fisiológicos (e.g. pressão arterial e 

débito cardíaco) em um indivíduo a nadar livremente em um lago; (ii) Karpovich 

e Le Maistre (1940) estudaram a demanda de oxigênio no nado bruços à 

distâncias que variavam entre 36.6 e 55 m. Os gases expirados durante o teste 

foram coletados através da metodologia “Saco de Douglas”, com o intuito de 

medição do débito de oxigênio, o que na época era um bom indicador do C; (iii) 

Karpovich e Millman (1944) investigaram o dispêndio energético (Ė) em 5 

técnicas de nado diferentes (nado crawl, crawl invertido, lateral, bruços e 
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mariposa) em uma piscina coberta. No entanto, nenhum destes estudos 

pioneiros foram conduzidos em condições ecológicas reais de nado e em 

nadadores treinados (Sousa et al., 2014). 

Nas décadas seguintes, o investimento efectuado na busca de tecnologia que 

diminuísse os constrangimentos impostos pelos instrumentos de medida 

inicialmente utilizados, foi elevado. Desta forma, melhorias substanciais foram 

surgindo na avaliação em ambiente aquático (e.g., o arrasto associado ao 

sistema de válvula respiratória usada para captar o gás expirado diminuiu 

substancialmente), as quais possibilitaram seguir o nadador ao longo da 

piscina, minimizando as perturbações aos movimentos naturais do mesmo. 

Desta forma, e durante as décadas seguintes, assistiu-se a um período de 

progresso tecnológico, tendo surgido novos métodos para avaliar o VO2 (e.g. 

utilização de sistemas portáteis de avaliação directa), sobretudo em condições 

reais (próximas do ambiente ecológico da NPD), permitindo resultados mais 

válidos e fidedignos (Sousa et al., 2014). 

Segundo Fernandes et al. (2003), a capacidade de sustentar um esforço é 

muito dependente do sistema aeróbio e da habilidade do corpo transportar 

eficientemente o oxigénio. Por este motivo, o VO2max é amplamente assumido 

como um padrão de potência aeróbia, associando-se a intensidades de 

exercício condizentes com as exigências competitivas em distâncias 

específicas (e.g. 200m e 400m). Para além do VO2max, outro importante 

parâmetro bioenergético é o limiar anaeróbio (LAn),  o qual representa a 

intensidade de exercício mais alta que o nadador é capaz de suportar, 

equilibrando as ações de produção e remoção do lactato sanguíneo [La¯] 

(Faude et al., 2009). Este parâmetro é comumente usado na previsão de 

desempenho, na avaliação da capacidade aeróbia, assim como, na prescrição 

e controlo das intensidades de treino (Denadai et al., 2000). Rodríguez e Mader 

(2003) e Figueiredo et al. (2011) estabelecem a predominância do metabolismo 

aeróbio no dispêndio energético total em quase todas as provas em NPD, 

assim como que a aplicação de intensidades correspondentes ao LAn 

individual, em treino de NPD, como sendo uma importante meta fisiológica 

relacionada ao desenvolvimento da capacidade aeróbia em nadadores.  
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A intensidade correspondente ao LAn foi primariamente avaliada usando 

medidas de trocas gasosas (Wasserman & McIlroy, 1964), mas na década de 

1960 alguns métodos para avaliação da [La-] obtidos através de amostras 

capilares foram desenvolvidos (Faude et al., 2009; Sousa, 2010). Isto levou a 

uma crescente popularidade desse parâmetro metabólico para avaliação do 

desempenho aeróbio, além da importância para classificar a carga de trabalho 

durante o exercício (Mader et al., 1976). Estes autores afirmaram 

posteriormente que o desempenho aeróbio é dependente da intensidade do 

exercício que pode ser coberto principalmente pelo sistema oxidativo, sendo 

este área de transição entre o puramente aeróbio, para uma contribuição 

aeróbia/anaeróbia definido como o limiar aeróbio-anaeróbio. Posteriormente, 

Kindermann et al. (1979) propuseram o conceito de transição aeróbia-

anaeróbia, o que foi aperfeiçoado por vários autores em seus estudos, usando 

[La-] para esportes de predomínio aeróbio em especial a natação, 

denominando-os de LAn (Heck et al., 1985). 

Actualmente, no desempenho competitivo em NPD, torna-se essencial o 

diagnóstico de treinamento e avaliação em nadadores de nível competitivo 

como parte do planeamento da temporada, mostrando a evolução gradual dos 

parâmetros fisiológicos e se estes encontram-se condizentes com os objectivos 

traçados para cada fase do planeamento de treinos (Smith et al., 2002). 

Segundo Faude et al. (2009), o uso de protocolos específicos para avaliar 

performance aeróbia são, dentre outros factores, um dos mais importantes para 

determinar o sucesso do nadador. 

Habitualmente, os protocolos contínuos têm sido utilizados para avaliação do 

VO2max. Cardoso et al. (2003) e Fernandes et al. (2003), propuseram um 

protocolo incremental intermitente, em contraposição a um protocolo contínuo 

para a avaliação dos parâmetros fisiológicos inerentes aos sistemas aeróbico e 

anaeróbico. Este protocolo também possibilita a avaliação das [La¯] e, 

consequentemente, a determinação do Ė e C, associados a várias intensidades 

de nado. Não obstante, a utilização de dispositivos portáteis, como o K4b2 

(Cosmed K4b2, Cosmed, Italy), permitem ao treinador examinar, em tempo 

real, uma série de variáveis fisiológicas como o VO2, a ventilação (VE) e o 

volume de CO2 (VCO2) (Fernandes et al., 2003). 
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Inicialmente, os protocolos de avaliação do VO2max privilegiavam patamares de 

duração ≥4 min, os quais sempre foram evidenciados como os mais propícios 

para a avaliação do VO2 e outras variáveis fisiológicas (Rinehardt et al., 1991). 

No entanto, e após a realização de um aquecimento convencional a baixa 

intensidade (~ 50% do VO2max), 2-3 min de duração de esforço foi considerado 

suficiente para ocorrência de adaptações cardiovasculares e biomecânicas, 

não tendo sido observado diferenças nos parâmetros fisiológicos como [La-] e 

VO2max entre os protocolos incrementais de 200, 300 e 400 m (Fernandes et al, 

2011). Adicionalmente, os patamares mais curtos (200m), são mais específicos 

para o treinamento e exigências competitivas na natação, sendo melhor aceites 

pelos nadadores e treinadores (Fernandes e Vilas-Boas, 2012).  

Apesar de alguns estudos terem sido realizados no âmbito da avaliação 

fisiológica em condições reais de prática e com nadadores de diferentes níveis 

de performance e género (e.g. Fernandes et al., 2006a; Fernandes et al., 

2006b; Fernandes et al., 2008), esta avaliação nunca foi realizada 

considerando outros parâmetros fisiológicos que não o VO2max e o LAn, a 

diferentes intensidades de nado em escalões competitivos e géneros distintos. 

Face ao exposto, o objectivo do presente trabalho é a caracterização fisiológica 

de nadadores pertencentes a géneros, níveis de rendimento e escalões 

competitivos distintos em diferentes intensidades de esforço. 
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2. Materiais e Métodos 

 

2.1 Participantes 

A Tabela 1 apresenta os valores de Média ± DP das características físicas 

(estatura, massa corporal e idade) dos sujeitos que se voluntariaram para 

participar do presente estudo. 

Tabela 1- Valores médios ± DP das características físicas - estatura, massa corporal e idade   
da amostra total, considerando os sub-grupos género, nível competitivo e 
escalão competitivo. 

 

 

 

Os valores médios das variáveis estatura e massa corporal apresentam  

valores inferiores no género feminino. A variável idade apresenta valores 

inferiores para o nível moderado, bem como para os escalões juvenil e júnior 

comparativamente ao nível elevado e escalão sénior, respectivamente. 

Cada um dos nadadores apresenta uma frequência de treino mínima de 8 

vezes semanais e participava regularmente em provas de livres em 

campeonatos nacionais por pelo menos 5 anos antes dos experimentos. Todos 

os sujeitos estavam familiarizados com o procedimento de teste e 
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equipamentos, bem como assinaram um termo de consentimento (ou os 

familiares quando de menor idade). 

 

2.2 Protocolo Experimental 

O protocolo experimental ocorreu em uma piscina coberta (1.90 m de 

profundidade) com condições ambientais semelhantes (média ± DP: 

temperatura da água de 27.5 ± 0.2 ° C, temperatura ambiente 28.8 ± 0.3 ° C, 

humidade de 55.1 ± 0.4%) e a hora do dia (entre 15h00 – 20h00). Depois de 

um aquecimento de intensidade moderada (~50% do VO2max) com duração de 

20 min e 15 min de recuperação, os nadadores realizaram um protocolo 

incremental intermitente em nado crawl específico para avaliação do VO2max, 

consistindo em 7x200m (com saídas dentro de água e viragens abertas) com  

incremento de 0.05 m.s-1 e intervalo de 30 s entre cada patamar, até exaustão 

voluntária. 

 A velocidade do último patamar foi estabelecida de acordo com o melhor 

tempo aos 400 m livres de cada nadador no momento dos experimentos e 

sucessivamente 0.05 m.s-1  foram subtraídos a esta velocidade alvo, permitindo 

a determinação da velocidade média-alvo para cada patamar (Cardoso et al., 

2003; Fernandes et al., 2006). Para ajudar a manter os ritmos individualizados 

pré-definidos, um pacer visual (GBK-Pacer2, GBKEletrônica – Aveiro Portugal 

– Figura 1) foi inserido no fundo da piscina durante o percurso dos 25 m com 

sucessivas luzes a cada 2.5 m. O  tempo decorrido  em cada patamar foi 

medido com um cronômetro (Seiko base 3 chronofrequencemeter). 

 

Figura 1. Pacer visual (GBK-Pacer2, GBKEletrônica – Aveiro Portugal) utilizado nos momentos 
experimentais. 
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2.3 Coleta dos dados 

A troca gasosa respiratória durante o protocolo experimental foi avaliada 

respiração por respiração (“breath-by-breath” - bxb) com um analisador de 

gases telemétricos portátil (Cosmed K4b2, Cosmed, Italy – Figura 2, painel da 

esquerda) conectado a um snorkel respiratório previamente desenvolvido e 

considerado adequado para a recolha de gases expirados em natação 

(AquaTrainer Snorkel®, Cosmed, Roma, Itália – Figura 2, painel da direita). 

Todo este aparato foi acoplado a um cabo de aço instalado sobre a piscina, 

minizando, desta forma, as perturbações no movimento dos nadadores. 

 

   

Figura 2.  Analisador de gases telemétricos portátil (Cosmed K4b2, Cosmed, Italy) e 
AquaTrainer Snorkel® especialmente desenvolvido para os experimentos em natação 

(Cosmed, Roma, Itália), painel da esquerda e da direita, respectivamente. 
 
 

O aparelho K4b2 foi calibrado seguindo um certificado padrão de preparação de 

gases comerciais (“K4b2 use manual” Cosmed Ltd., 2011 44–47).,  

Adicionalmente, no final de cada patamar de 200 m, a temperatura do ar 

expirado detectado na turbina foi medido com um termômetro infravermelho 

(Kramer, Med.Ico). A frequência cardíaca (FC), foi também gravada em 

repouso e a cada batimento, durante todo o protocolo, usando um cinto 

transmissor da FC, o qual transmitia os dados para a unidade portátil K4b2 por 

telemetria (Figura 3). Durante cada teste, todos os dados recolhidos foram 

telemetricamente, a partir da unidade portátil K4b2, enviados para um PC, para 

que o seu controlo em tempo real fosse possível. 
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Figura 3. Analisador de gases telemétricos portátil (Cosmed K4b2, Cosmed, Italy) conectado a 
um snorkel respiratório (AquaTrainer Snorkel®, Cosmed, Roma, Itália) com recetor de 

frequência cardíaca. 
 

Amostras de sangue capilar (25 µl) para análise das concentrações de lactato 

sanguíneo ([La-]) foram coletadas do lóbulo da orelha em repouso, nos 30 s de 

intervalo após cada patamar, e no 1º 3º e 5º min após a finalização do 

protocolo incremental. As amostras foram  coletadas através de analisador de 

lactato portátil (Lactate Pro 1 Arkay, inc., Kyoto - Japão), o qual foi previamente 

considerado correto e confiável (Baldari et al., 2009), sendo usado com 

frequência para pesquisas em natação (Baldari et al., 2013 ; Fernandes et al., 

2011 ; Fernandes et al., 2012, Zacca et al., 2014). 

 
 

Figura 4. Analisador de lactato portátil (Lactate Pro 1 Arkay, inc., Kyoto - Japão) utilizado nas 
presentes avaliaç 
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2.4 Análise dos dados 

Todos os gases foram analisados ao longo do protocolo incremental, dividindo 

seus patamares em intensidades baixa a moderada e forte a severa. O domínio 

de intensidade baixa a moderada foi definido como sendo as intensidades de 

nado compreendidas entre o 1º e o 4º patamar, estando delimitado 

superiormente pelo LAn. Este foi avaliado através do método  curva [La-] vs 

velocidade, assumido como sendo o ponto de intercepção para o ajuste de um 

par combinado de regressões (linear e exponencial) usado para determinar o 

ponto exato do início de um aumento exponencial na [La-] (Machado et al., 

2006; Fernandes et al., 2008; Fernandes et al., 2011). 

O domínio forte foi definido como sendo as intensidades de nado 

compreendidas entre o 5º e 6º patamar, os quais estão acima do LAn, porém 

abaixo da velocidade de nado que permite a obtenção do VO2max. O último 

patamar do teste, coincidente com a intensidade de VO2max , consubstanciou-se 

no domínio de intensidade severa (7º patamar). O VO2max foi considerado ser 

alcançado  de acordo com critérios fisiológicos tradicionais primários e 

secundários (Howley et al., 1995). Nomeadamente: (i) a ocorrência de um 

plateau do consumo de oxigénio (≤ 2.1 mL·kg-1· min-1) apesar de um aumento 

na velocidade de nado; (ii) elevados níveis de [La-] nos min seguintes ao 

exercício ([La-] ≥ 8 mmol.l-1); (iii) elevada relação respiratória (r ≥ 1.0); (iv) 

elevada frequência cardíaca [90 % (220-age)] e (v) um exaustivo esforço 

percebido que era controlado visualmente caso a caso. Este e todos os 

restantes parâmetros respiratórios foram medidos durante todo o protocolo, 

todavia, apenas a média dos últimos 60 s de exercício foram considerados.  

2.5 Análise Estatística 

Foram calculadas médias e desvios-padrão para as variáveis mensuradas. 

Também foi verificada a normalidade e a esfericidade dos dados. Utilizou-se o 

procedimento estatístico T Teste medidas independentes com o intuito de 

verificar as diferenças entre cada step nos sub-grupos género e nível 

competitivo. Para o sub-grupo escalão competitivo, e para o mesmo fim, 

utilizou-se o procedimento ANOVA medidas independentes. O procedimento 

estatístico ANOVA medidas repetidas foi utilizado para verificação das 
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diferenças ao longo do protocolo incremental, nos 3 sub-grupos: género, nível 

competitivo e escalão competitivo. Finalmente, o procedimento ANOVA 

medidas repetidas (2 factores) foi utilizado para verificar a influência dos grupos 

género, nível competitivo e escalão competitivo nas diferenças encontradas ao 

longo do protocolo incremental em todas as variáveis fisiológicas. Todos os 

procedimentos estatísticos foram realizados com SPSS 10.05 e o nível de 

significância foi fixado em 5% (p≤ 0.05). 
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3. Resultados 

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios ± DP das características 

físicas e variáveis de rendimento desportivo considerados nos grupos género, 

nível competitivo e escalão competitivo. 

Tabela 2: Valores das variáveis de performance - velocidade ao limiar anaeróbio (vLan) e 
velocidade correspondente ao consumo máximo de oxigénio (vVO2max) para os grupos 
considerados - género, nível competitivo e escalão competitivo. * Significativamente diferente 
do outro sub-grupo (p≤ 0.05). 

 

* Significativamente diferente do outro sub-grupo (p≤ 0.05). 

As variáveis de performance - vLan e vVO2max - apresentaram valores inferiores 

no género feminino e nível moderado comparativamente ao género masculino 

e nível elevado, respectivamente.  

Na Figura 5, encontram-se os valores médios ± DP da variável fisiológica 

frequência respiratória (Fr) por nível competitivo. 
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Figura 5. Variação dos valores médios ± DP da variável frequência respiratória por géneros (a), 
por nível competitivo (b) e por escalão competitivo (c), ao longo do protocolo incremental. * 
Significativamente diferente do outro sub-grupo (p≤ 0.05).  

Os valores da variável Fr apresentaram valores superiores para o nível 

moderado nos steps 5 e 6 do protocolo incremental. Os grupos gênero e 

escalão competitivo não apresentaram diferenças  para a variável fisiológica Fr 

ao longo do protocolo incremental. 

Na figura 6, encontram-se os valores médios ± DP da variável fisiológica 

ventilação (VE) para o grupo género. 
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Figura 6. Variação dos valores médios ± DP da variável ventilação por géneros (a), por nível 
competitivo (b) e por escalão competitivo (c), ao longo do protocolo incremental. * 
Significativamente diferente do outro sub-grupo (p≤ 0.05). 

Os valores da variável VE apresentaram diferenças em todos os steps do 

protocolo incremental, com valores superiores para o género masculino. Não 

obstante, os grupos nível competitivo e escalão competitivo apresentaram 

valores semelhantes para a variável fisiológica VE ao longo do protocolo 

incremental. 

A variável consumo de oxigênio em valores absolutos (VO2abs) encontra-se na 

figura 7 (painéis a, b e c), representando género, nível e escalão competitivo, 

respectivamente. 
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Figura 7. Valores de consumo de oxigénio em valores absolutos entre géneros (a), entre  
níveis competitivos (b) e entre escalões (c) ao longo do protocolo incremental. 
*significativamente diferente do outro sub-grupo (p≤ 0.05); c significamente diferente entre os 
sub-grupos júnior e sénior. O coeficiente de determinação (r2) bem como o valor de prova (p) 
são também apresentados. 

 Os valores da variável VO2abs são superiores para o género masculino e para o 

grupo moderado comparativamente ao grupo elevado, mas apenas para o step 

2 (figura 7b). Não obstante, verificou-se uma influência de 7% do nível 

competitivo (moderado ou elevado) na variação dos valores médios da variável 

VO2abs (p = 0.007) ao longo do protocolo incremental. No que concerne ao 

escalão competitivo (figura 7c), foram encontradas diferenças significativas 

nesta variável entre os escalões competitivos júnior e sénior (step 2). Não 

obstante, verificou-se que a variação dos valores médios da variável VO2abs ao 

longo do protocolo incremental foi explicada em 11% (p = 0.008) pelo escalão 

competitivo (juvenil ou júnior ou sénior).  

A variável fisiológica volume de CO2, encontra-se na figura 8 (painéis a, b e c), 

representados por género, nível e escalão competitivo, respectivamente.  
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Figura 8. Valores de consumo de CO2 entre géneros (a), entre níveis competitivos (b) e, entre  
escalões (c) ao longo do protocolo incremental. *significativamente diferente do outro sub-
grupo; b significativamente diferente entre os sub-grupos juvenil e sênior (p≤ 0.05). O 
coeficiente de determinação (r2) bem como o valor de prova (p) são também apresentados. 

 Nos 3 grupos (género, nível competitivo, escalão competitivo), verificou-se 

uma influência sobre a variação dos valores médios da variável VCO2 em 6% 

(p= 0.02, p= 0.05) nos géneros e níveis competitivos (respectivamente) e 10% 

(p= 0.01) no grupo escalão competitivo. Adicionalmente, no grupo género 

verificaram-se em todos os steps do protocolo incremental valores superiores 

para o género masculino, bem como nos steps 1 e 2 no grupo escalão 

competitivo, com valores superiores para o escalão sénior. O grupo nível 

competitivo (Figura 8b) apresentou valores semelhantes de VCO2  ao longo do 

protocolo incremental. 

Na figura 9 (painéis a, b e c), estão representados valores de género, nível e 

escalão competitivo, respectivamente, para a variável consumo de oxigénio 

relativo (VO2rel).  
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Figura 9. Valores do consumo de oxigénio em valores relativos entre entre géneros (a), entre 
níveis competitivos (b) e, entre  escalões (c) ao longo do protocolo incremental. 
*significativamente diferente do outro sub-grupo; ab significativamente diferente entre os sub-
grupos juvenil e júnior, juvenil e sénior, respectivamente. (p≤ 0.05). O coeficiente de 
determinação (r2) bem como o valor de prova (p) são também apresentados. 

Verificaram-se diferenças nos 3 grupos (gênero, nível competitivo, escalão 

competitivo), no step 1 e 2 do protocolo incremental (figura 9a) com valores 

superiores para género masculino, no step 2 (figura 9b) com valores superiores 

para o nível moderado e nos steps 1, 2, e 3 (figura 9c) com valores superiores 

para os escalãos juvenil e júnior. Bem como, verificou-se que a variação dos 

valores médios da variável VO2rel ao longo do protocolo incremental foi 

explicada em 6% (p= 0.03) pelo nível competitivo e 12% (p= 0.004) pelo 

escalão competitivo. O género não apresentou influência sobre os valores 

médios da variável VO2rel ao longo do protocolo incremental. 

Na figura 10 (painéis a e b), representando género e escalão competitivo, 

encontram-se os valores para a variável quociente respiratório (R).  
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Figura 10. Valores valores da variável quosciente respiratório entre géneros (a), níveis 
competitivos (b) e entre os escalões competitivos (c) ao longo do protocolo incremental. 
*significativamente diferente do outro sub-grupo; ac significativamente diferente entre os sub-
grupos juvenil e junior, júnior e sênior, respectivamente. (p≤ 0.05).  

Verificaram-se diferenças nos grupos género e escalão competitivo sobre a 

variação dos valores médios para a variável R, do step 3 ao 7 (género), e nos 

steps 5 e 6 (escalão competitivo). O género masculino e escalão competitivo 

júnior apresentando valores superiores, comparativamente ao escalão sénior 

(step 4) e escalões juvenil e sénior (step 5). Os grupos estudados não 

apresentaram influências sobre a variação da variável R ao longo do protocolo 

incremental. 

Os valores da variável fisiológica FC encontram-se representados na figura 11 

(painéis a e b), representando nível e escalão competitivo. 
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Figura 11. Valores da variável frequência cardíaca entre géneros (a) níveis competitivos (b) e 
entre  escalões (c) ao longo do protocolo incremental. *significativamente diferente do outro 
sub-grupo; ac significativamente diferente entre os sub-grupos juvenil e junior, júnior e sênior, 
respectivamente. (p≤ 0.05).  

Verificaram-se diferenças em 2 grupos (nível competitivo e escalão 

competitivo) sobre os valores da variável FC nos steps 5 e 6, com valores 

superiores para o nível moderado e escalão competitivo júnior, 

comparativamente ao nível elevado e sénior, respectivamente. Contudo, os três 

grupos não apresentaram influências sobre os valores médios da variável FC 

ao longo do protocolo incremental.  

Os valores da variável fisiológica [La-], estão representados pela figura 12.  
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Figura 12. Valores da variável concentrações de lactato sanguíneo para os géneros (a), níveis 

competitivos (b) e (c) escalões competitivos ao longo do protocolo incremental. * 

Significativamente diferente do outro sub-grupo (p≤ 0.05). 

O grupo género apresentou diferenças sobre os valores médios da variável [La] 

do primeiro ao quarto step, com valores superiores para o género masculino. 

Os outros 2 grupos (nível e escalão competitivo) apresentaram valores 

semelhantes para a variável [La-]. Não obstante, nos  3 grupos não verificou-se 

influência sobre os valores da variável [La-] ao longo do protocolo incremental. 
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4. Discussão 

A discussão dos resultados está composta em duas partes. A primeira parte 

apresenta a discussão referente aos resultados das variáveis de performance 

(vLaN e vVO2max) e a segunda parte apresenta a discussão dos resultados das 

variáveis fisiológicas (Fr, VE, VO2abs, VCO2, VO2rel, R, FC e [La-]).  

4.1 Variáveis de Performance 

As variáveis vLAn e vVO2max são duas das mais importantes ferramentas de 

avaliação e controlo do treinamento no que se refere ao treino do sistema 

aeróbico e de suas intensidades.No presente estudo, verificaram-se diferenças 

significativas entre géneros masculino e feminino sobre a variável vLAn, com 

valores superiores para o género masculino ao longo do protocolo incremental. 

Os resultados obtidos corroboram a literatura na medida em que o estudo de 

Fernandes et al., (2008)  apresenta valores para a variável vLAn   semelhantes 

no género feminino (1.27 m.s), mas  inferiores no género masculino (1.45 m.s).  

Esta diferença de valores para o género masculino, que corresponde a uma 

diferença de ~ 8 s em um esforço de 100 m, parece dever-se ao nível 

competitivo da amostra utilizada (o estudo referido testou nadadores de elite de 

meia distância, enquanto que o presente avaliou uma amostra de sujeitos mais 

heterogénea) e ao número de sujeitos avaliados (o nº de sujeitos do presente 

estudo é 5 vezes superior). As diferenças  encontradas entre os géneros nos 

resultados  sugerem que exista uma tolerância maior do género masculino a 

maiores intensidades de treino, consequentemente, suportando esforços em  

velocidades superiores ao nível do LAn em relação ao género feminino, o que 

segundo Fernandes et al. (2005) deve-se também as características 

antropométricas e níveis de força superiores do género masculino.  

Adicionalmente, os nadadores do género masculino realizaram o protocolo 

incremental a velocidades superiores em cada step, relacionalmente ao género 

feminino. De acordo  

No que diz respeito aos valores de vLan superiores nos nadadores de nível 

elevado relativamente aos moderados, os resultados obtidos no presente 

estudo parecem estar de acordo com a literatura em relação aos valores 

obtidos pelos nadadores de nível elevado (Fernandes et al., 2006). De fato,  
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parece consensual o facto da remoção do lactato durante o esforço ser 

superior e mais eficiente em nadadores de nível elevado, expressando que 

estes conseguem nadar a uma velocidade superior vinculada ao LAn (Olbrecht, 

2000). 

Verificou-se também, diferenças significativas entre géneros masculino e 

feminino para a variável vVO2max, com valores superiores para o género 

masculino ao longo do protocolo incremental. Os valores encontrados são 

similares aos encontrados em outros estudos (Fernandes et al., 2003; 

Fernandes et al., 2005; Fernandes et al., 2006b, Fernandes et al., 2008). Como 

esperado, os valores são superiores no género masculino em relação ao 

feminino, refletindo fatores, como: (i) maiores valores em determinadas 

variáveis fisiológicas (e.g. VO2max) e (ii) características antropométricas 

(estatura, envergadura e massa corporal), corroborando os resultados obtidos 

por Fernandes et al (2005). 

Os grupos de nível moderado e elevado apresentaram diferenças significativas 

em seus valores sobre a variável vVO2max, resultados estes que corroboram a 

literatura da especialidade (Fernandes et al., 2006a). Os nadadores de nível 

elevado parecem responder a exigências superiores no treino, e por 

conseguinte, parecem suportar maiores intensidades e estas durante mais 

tempo, este fato poder-se-á dever às características técnicas superiores destes 

nadadores, comparativamente aos nadadores de nível moderado, obtendo uma 

maior economia de nado (Fernandes e Vilas-Boas, 2012). 

Porém, quando comparados os valores de vVO2max obtidos nos nadadores de 

nível moderado do referido estudo (Fernandes et al., 2005) com os dados dos 

nadadores de nivel moderado do presente estudo, verificaram-se valores 

superiores para este último. Tal facto, parece ser explicado, pelo diferente nivel 

da amostra testada, já que no estudo referido participaram atletas de outros 

esportes e estudantes de educação física, enquanto que, no presente estudo  

apenas participaram nadadores bem treinados, o que poderá ter reflectido 

níveis de treino diferentes em ambas as amostras.  
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4.2 Variáveis Fisiológicas 

Verificaram-se diferenças significativas entre o grupo de nível competitivo 

moderado e elevado sobre a variável Fr no presente estudo, com valores 

superiores para o nível moderado. A literatura é escassa relativamente a este 

parâmetro fisiológico, porém Fernandes et al. (2006) obteve valores máximos 

para a variável Fr superiores ao presente estudo, podendo esta diferença estar 

relacionada com as diferentes  velocidades empregadas durante o protocolo 

incremental nos dois estudos.  

No que diz respeito ao comportamento da variável fisiológica Fr no presente 

estudo, os valores superiores para os nadadores de nível moderado era já 

esperado na medida em que, os nadadores de nível elevado com uma menor 

Fr, conseguem obter o aporte de oxigénio necessário quando comparados com 

os nadadores de nível moderado. Consequentemente, os nadadores de nível 

elevado com uma menor frequência respiratória conseguem produzir energia 

suficiente para manter a intensidade de exercício, tornando-se por isso mais 

eficientes do ponto de vista bioenergético. Adicionalmente, os nadadores de 

nível elevado possuem adaptações fisiológicas ao treino superiores aos 

nadadores de nível moderado, pelo que, em intensidade severa, necessitam de 

uma menor Fr para obter oxigénio suficiente para a produção de energia 

necessária. 

Relativamente ao valores diferenciados entre géneros para a variável VE 

obtidos, os resultados do presente estudo parecem estar de acordo com a 

literatura, na medida em que está descrita uma maior concentração de 

hemoglobina do sexo masculino, que permite uma maior concentração de 

oxigénio no sangue, quando comparado com o género feminino (Astrand et al., 

2003). A maior concentração de oxigénio no sangue por parte do género 

masculino torna compreensível os valores superiores da ventilação deste 

género relativamente ao género feminino. 

Verificou-se para os grupos género feminino e género masculino diferenças 

significativas sobre as variáveis fisiológicas VO2 abs, VCO2, VO2rel e R. Os 

valores encontrados no presente estudo são inferiores aos apresentados por 

Fernandes et al. (2005) para VO2abs e Fernandes et al. (2006b) para VO2bs e 
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VO2rel, e não foram encontrados estudos relacionando os géneros feminino e 

masculino com as variáveis VCO2 e R. Estas diferenças, com valores 

superiores para o género masculino relativamente ao género feminino, 

parecem dever-se a : (i) as características antropométricas (peso, altura, 

massa corporal e massa muscular) superiores para o género masculino 

relativamente ao feminino (Fernandes et. al., 2005); e (ii) hemoglobina e 

hematócritos em níveis superiores para o género masculino (Deschenes et al., 

2006; Wiebe et al., 1998; Wilmore et al., 2001).  

Apresentaram-se valores superiores no grupo nível competitivo moderado  para 

a variável FC ao longo do protocolo. Encontrou-se similaridade com os valores  

encontrados por de Jesus et al. (2014), como também verificou-se valores 

inferiores dos grupos moderado e elevado  para FCmax em relação ao estudo de 

Fernandes et al. (2006). Estes resultados parecem revelar que os nadadores 

de nível elevado necessitam de uma menor FC para atingir elevadas 

intensidades de exercício relativamente aos nadadores de nível moderado. Isto 

parace dever-se ao fato de que os nadadores de nível elevado apresentarem 

adaptações ao nível cardíaco que os permite uma eficiência superior por parte 

do coração ao bombear sangue oxigenado para todo o corpo. Deste modo, 

com a mesma FC, os nadadores de nível elevado conseguem obter um aporte 

de oxigénio superior que lhes permite produzir uma quantidade de energia 

igualmente superior e consequentemente nadar em uma velocidade superior.  

No que respeita as diferenças obtidas entre os escalões juvenil e sénior para a 

variável FC, os resultados obtidos também eram expectáveis na medida em 

que os nadadores do escalão sénior possuem adaptações fisiológicas mais 

efetivas, fruto da maior experiência de treino que possuem relativamente ao 

escalão de juvenis. Adicionalmente, o escalão de juvenis encontra-se ainda em 

desenvolvimento ao nível maturacional, que tenha influência direta nas 

adaptações inerentes ao treino. 

Relativamente aos valores de [La¯] obtidos no presente estudo, verificou-se um 

aumento destes mesmos valores ao longo do protocolo, para ambos os 

géneros  acompanhando o aumento da velocidade, à semelhança do que já foi 

descrito por Figueiredo et al. (2013). Parece confirmar-se que elevadas 
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velocidades requerem uma contribuição anaeróbia maior, causando o referido 

aumento nas concentrações de lactato (Figueiredo 2013: Capelli et al. 1998; 

Gastin 2001). As diferenças obtidas entre géneros para os valores  na variável 

[La-], parecem corroborar a literatura que já descreveu valores superiores de 

lactato para o género masculino relativamente ao género feminino (Holfelder et 

al., 2013; Stanula et al., 2012;  Crewther et al., 2006). Para tal facto, parecem 

existir vários factores: (i)  a técnica do género feminino é mais económica que a 

técnica do género masculino (Fernandes et al., 2005; Barbosa et al., 2006; 

Barbosa et al., 2008), o que parece causar valores de lactato inferiores para as 

nadadoras (Holfelder el al., 2013); (ii) o género masculino parece reagir a 

mesma intensidade de treino que o género feminino com concentrações de 

lactato superiores; (iii) o metabolismo anaeróbio do género masculino parece 

ser mais desenvolvido do que o género feminino, enquanto este parece possuir 

um metabolismo aeróbio mais desenvolvido (Stanula et al., 2012); e (iv) o 

género masculino possui maior massa muscular que o género feminino 

(Stanula et al., 2012). 
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5. Conclusões 

Conforme os objetivos propostos, os resultados do presente estudo contribuem 

para um maior conhecimento dos investigadores e treinadores de natação 

acerca da influência dos diferentes grupos e escalões competitivos de ambos 

os géneros sobre as variáveis fisiológicas inerentes ao nado crawl a diferentes 

intensidades. Adicionalmente, o presente estudo, ao inserir e  verificar uma 

maior quantidade de variáveis fisiológicas, apresenta uma importante 

contribuição para futuras pesquisas na área. Os resultados obtidos sugerem 

que: 

•  O protocolo incremental de 7x200, com base nos resultados obtidos,  

demonstrou-se sensível a análise dos valores obtidos para os 3 grupos 

verificados (género, nível competitivo e escalão competitivo).  

• À medida em que elevam-se as intensidades de esforço, os valores das 

variáveis fisiológicas tendem a ser superiores, no entanto, há pequeno 

aumento nos valores da variável [La-]  do primeiro ao quarto patamar, 

havendo crescimento exponencial somente a partir do quinto patamar. 

• O grupo género apresenta diferenças significativas para uma maior 

quantidade de variáveis fisiológicas em relação aos grupos nível 

competitivo e escalão competitivo ao longo do protocolo incremental e 

parece influenciar o comportamento das variáveis estudadas; 

• O sub-grupo género masculino apresenta valores superiores em relação 

ao sub-grupo género feminino para a maioria das variáveis fisiológicas 

ao longo do protocolo incremental, estando de acordo com a literatura. 
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