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Resumo 

Na natação pura desportiva (NPD) o consumo máximo de oxigénio (VO2max) é 

um fator influenciador do rendimento e um indicador da potência máxima 

aeróbia. Mais recentemente, o tempo limite à velocidade mínima que induz o 

VO2max, que traduz o tempo durante o qual essa intensidade de exercício é 

sustentada, tem ganho importância na prescrição e controlo de treino. Durante 

esta sustentação de esfoço até à exaustão, ocorrem alterações quer 

fisiológicas, quer na atividade elétrica muscular, as quais se repercutem no 

rendimento do nadador. Não obstante a importância do estudo destas 

alterações, a investigação nessa aérea é escassa, do ponto de vista geral e na 

NPD em particular. Face ao exposto, o propósito deste trabalho é caracterizar 

fisiológica e eletromiograficamente a técnica de crol a diferentes intensidades 

em esforços realizados até à exaustão. Onze nadadores realizaram um 

protocolo incremental descontínuo de 7x200 m crol para determinação da 

velocidade correspondente ao VO2max (vVO2max) e três testes até à exaustão a 

95, 100 e 105% da vVO2max, durante os quais se procedeu à avaliação dos 

gases expirados através de um sistema de medição portátil (K4b2 – Cosmed, 

Roma, Itália), e à medição das concentrações de lactato sanguíneo (Lactate 

Pro, Arkay, Japão). Posteriormente e nas mesmas condições, dois nadadores 

realizaram os testes anteriormente referidos, tendo sido incluído a análise 

telemétrica da atividade elétrica dos músculos bíceps brachii, tríceps brachii, 

pectoralis major e latissimus dorsi nas fases subaquática e aérea 

(Eletromiógrafo - Kine ehf, Islândia). A variável analisada foi a integral do sinal, 

normalizada à contração isométrica voluntária máxima. Os resultados 

evidenciaram: (i) um aumento de todas as variáveis ventilatórias - VO2, 

quociente respiratório, frequência cardíaca, ventilação, frequência respiratória - 

e metabólicas – concentrações de lactato sanguíneo - ao longo dos 7x200 m 

crol; (ii) A 95, 100 e 105% da vVO2max, uma diminuição do tempo de nado 

sustentado (344.1, 165.3 e 122.6 s, respetivamente); (iii) um aumento da 

ativação muscular do bíceps brachii na fase aérea e do latissimus dorsi na fase 

subaquática a intensidades submáximas (95% vVO2max); (iv) uma diminuição da 

ativação muscular do latissimus dorsi na fase aérea a intensidade 
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supramáximas (105% vVO2max). Os resultados permitem concluir que o 

comportamento das variáveis fisiológicas, do tempo sustentado e a ativação 

muscular observados são dependentes da intensidade a que o esforço é 

realizado.  

 

Palavras-chave: NATAÇÃO, TEMPO ATÉ À EXAUSTÃO, CONSUMO DE 

OXIGÉNIO, ELETROMIOGRAFIA 
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Abstract 

In swimming maximal oxygen consumption (VO2max) is an important 

performance-influencing fator and an indicator of the aerobic power. Recently, 

the time limit at VO2max, that it is the time that swimmer can swim at this 

intensity, has been considered in exercise prescription and control. During this 

effort until exhaustion, physiological but also eletromyographic changes occur, 

which have impact on swimmer performance. Regardless the importance of 

these parameters, the investigation is scarce in general and in swimming in 

particular. The aim of this work is to characterize physiological and 

eletromyografically the front crawl swimming technique at different intensities in 

an efforts until exhaustion. Eleven swimmers performed an incremental 

discontinuous test of 7x200 m front crawl to determine the velocity 

correspondent to VO2max (vVO2max) and three tests until exhaustion at 95, 100 

and 105% of vVO2max, in which expired gases were continuously measured 

(K4b2 – Cosmed, Roma, Itália) and blood lactate (Lactate Pro, Arkay, Japão) 

was also collected. Later, and in the same conditions, two swimmers performed 

the same tests including eletromyographic analysis of the muscles biceps 

brachii, triceps brachii, pectoralis major and latissimus dorsi, in subaquatic and 

aerial phases (eletromyographic apparatus - Kine ehf, Islândia). The variable 

analyzed was the integral of the signal, normalized of maximal voluntary 

isometric contraction. The results evidence: (i) an increase in all ventilator 

parameters - VO2, respiratory quotient, heart rate, ventilation, respiratory 

frequency - and metabolic – blood lactate - over the 7x200 m crol; (ii) at 95, 100 

and 105% of vVO2max there is a decrease in swimming time (344.1, 165.3 e 

122.6 s, respectively); (iii) an increase of muscular activation of biceps brachii in 

aerial phase and latissimus dorsi in subaquatic phase at submaximal intensities 

(95% vVO2max); (iv) a decrease of muscular activation of latissimus dorsi in 

aerial phase at supramaximal intensities (105% vVO2max). We can conclude that 

physiological behavior, swimming time and muscular activation depends on 

exercise intensity. 
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XIII 

 

Abreviaturas 

 

[La-] – concentrações de lactato sanguíneo 

[La-]LAN - concentrações de lactato sanguíneo ao limiar anaeróbio 

[La-]max – concentrações máximas de lactato sanguíneo 

± - mais ou menos 

% - percentagem 

≥ - maior ou igual que 

≤ - menor ou igual que 

ATP – adenosina trifosfato 

bpm – batimentos por minuto  

C – custo energético 

CIVM - contração isométrica voluntária máxima 

cm – centímetros 

CO2 – dióxido de carbono 

DC – distância de ciclo 

DP- desvio padrão 

Ė – dispêndio energético 

EMG - eletromiografia 

FC – frequência cardíaca 

FG – frequência gestual 

FPN- Federação Portuguesa de Natação 

g - gramas 

h – horas 

Hz - hertz  

iEMG – integral do sinal eletromiográfico 

kg – quilograma 

kJ.m-1 – kilojoule por metro 

LAN - limiar anaeróbio 

m – metros 

m.s-1 – metros por segundo 

min - minutos 



XIV 

 

mV – milivolts  

NPD - natação pura desportiva  

O2 – oxigénio 

p – valor de prova 

R – quociente respiratório 

r2 – coeficiente de determinação 

rpm – respirações por minuto 

s - segundos 

Tlim-vVO2max – tempo sustentado à velocidade mínima que induz o consumo 

máximo de oxigénio 

Tlim-95%vVO2max - tempo sustentado a 95% da velocidade mínima que induz o 

consumo máximo de oxigénio 

Tlim-105%vVO2max - tempo sustentado a 105% da velocidade mínima que 

induz o consumo máximo de oxigénio  

VE – ventilação 

VO2 - consumo de oxigénio 

VO2max – consumo máximo de oxigénio 

VS – volume sistólico  

vVO2max – velocidade mínima que induz o consumo máximo de oxigénio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Introdução geral 

A natação pura desportiva (NPD) é uma modalidade individual, cíclica (os 

movimentos realizados pelo nadador ocorrem de maneira sequenciada), 

fechada (o desempenho desportivo depende mais de questões inerentes ao 

praticante do que do comportamento adversário) e contínua (não existem 

momentos de pausa) (Fernandes et al., 2014). Esta modalidade é também 

mista porque o rendimento desportivo do nadador depende fundamentalmente 

de fatores bioenergéticos e biomecânicos (Fernandes & Vilas-Boas, 2006). A 

importância destas duas áreas no rendimento em NPD é bem visível na 

equação de rendimento desportivo (Di Prampero et al.,1974):  

v = Ė * (e * D-1)       (1) 

em que v representa a velocidade de nado, Ė o input energético total 

(dispêndio energético), e a eficiência mecânica propulsiva total e D a força de 

arrasto hidrodinâmico oposta ao deslocamento do nadador. Assim, qualquer 

alteração nas componentes bioenergética ou biomecânica tem influência direta 

e muito significativa na velocidade de nado. 

Dos fatores bioenergéticos destacam-se o sistema aeróbio e o sistema 

anaeróbio do nadador (Fernandes & Vilas-Boas, 2003). O sistema anaeróbio 

encontra-se dividido em duas componentes - aláctica e láctica – sendo que a 

primeira corresponde à degradação dos fosfagénios, adenosina trifosfato (ATP) 

e fosfocreatina armazenados e a segunda à decomposição não aeróbia de 

hidratos de carbono em ácido láctico através da glicólise (Gastin, 2001). A 

contribuição energética do sistema aeróbio é estimada através do consumo de 

oxigénio (VO2), enquanto que as concentrações de lactato sanguíneo ([La-]) 

permitem estimar  a energia proveniente do metabolismo glicolítico (Di 

Prampero et al., 1978). Em exercícios a intensidades submáximas moderadas 

a contribuição aláctica parece ser negligenciável (Vilas-Boas, 1996). 

A capacidade de suster o exercício no tempo é altamente dependente da 

capacidade de transporte do oxigénio (April, 2006; Caputo & Denadai, 2008) e, 

também por isso, do VO2 e, no limite, do seu consumo máximo (VO2max). Na 
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NPD, o VO2max é considerado um importante fator influenciador do rendimento 

desportivo e um indicador da potência máxima do sistema aeróbio (Fernandes 

et al., 2008). A sua importância é conhecida desde o final do século XIX, mas o 

conceito apenas foi definido em 1922 por Hill e colaboradores (Hale, 2008). 

Ainda nesse ano, Hill e Lupton (1922) mediram o VO2max na corrida, utilizando a 

metodologia do saco de Douglas. Na NPD, até à década de 90 do século XX, 

quando a oximetria direta começou a ser utilizada, foram efetuados alguns 

estudos para avaliação do VO2max, mas todos utilizaram métodos indiretos e 

pouco específicos da modalidade, como a retroextrapolação dos valores de 

VO2 obtidos na recuperação pós-nado (Montpetit et al., 1981).   

O VO2max pode ser determinado através de protocolos contínuos e progressivos 

(Billat et al., 1996). Contudo, o nosso grupo demonstrou que o uso de um 

protocolo incremental descontínuo de nado é também válido para avaliar este 

parâmetro fisiológico permitindo, ainda, recolher lactato sanguíneo nos 

períodos de pausa e, consequentemente, calcular o Ė  e o custo energético (C) 

(Cardoso et al., 2003 e Fernandes et al., 2003). De facto, e embora muitos 

estudos apenas tenham incluído a energia proveniente do metabolismo aeróbio 

no cálculo de Ė, a contribuição anaeróbia não deve ser desconsiderada 

(Barbosa et al. 2006). Paralelamente, o conhecimento das [La-] permite, por 

meio da curva [La-] vs velocidade, identificar o limiar anaeróbio (LAN) de cada 

indivíduo. Este parâmetro fisiológico é considerado a intensidade mais alta de 

exercício que o nadador é capaz de sustentar com equilíbrio dos mecanismos 

de produção e remoção de [La-] (Faude et al., 2009), bem como um indicador 

da capacidade aeróbia do nadador.    

Mais recentemente, um outro conceito relacionado com o VO2max tem ganho 

importância no seio da prescrição e controlo de treino: o tempo limite à 

velocidade mínima que induz o VO2max (Tlim-100%vVO2max). Este conceito 

traduz o tempo até à exaustão durante o qual essa intensidade de exercício é 

sustentada (Billat et al., 1996), e tem vindo a ser considerado um novo critério 

para avaliação da potência aeróbia em nadadores (Fernandes et al., 2008). 

Embora a potência aeróbia seja considerada um aspeto muito importante no 

controlo do treino (Olbrecht, 2000; Rodriguez, 2000) e a vVO2max uma 

referência para a construção das séries de treino (Renoux, 2001), foram 
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poucas as investigações desenvolvidas com o objetivo de determinar o Tlim-

100%vVO2max do nadador (Fernandes & Vilas-Boas, 2006). 

Apesar de ser reconhecida a importância da avaliação do VO2max e o 

conhecimento do Tlim-100%vVO2max para o desempenho desportivo do 

nadador, a investigação a diferentes intensidades da vVO2max em NPD é 

escassa. Assim, considerámos pertinente analisar o comportamento fisiológico 

de nadadores a diferentes intensidades da vVO2max (95, 100 e 105%), sendo 

este o objetivo do estudo 1 da presente tese. Adicionalmente, atendendo que o 

VO2max e, consequentemente, o Tlim-100%vVO2max, é influenciado por diversos 

fatores, incluindo o tipo de treino (Wilmore & Costill, 2007), considerámos 

oportuno comparar o comportamento fisiológico de nadadores especialistas em 

distâncias de 50 até 200 m, e nadadores especialistas em distâncias de 400 a 

1500 m, nos quais os metabolismos anaeróbio e aeróbio, respetivamente, 

parecem ser predominantes (Anexos). 

A biomecânica é também um vasto campo de investigação, nomeadamente em 

NPD, no qual se inserem várias áreas, entre elas a eletromiografia (EMG) 

(Baumann, 1995). Curiosamente, a EMG, embora seja uma das suas mais 

antigas áreas de atuação no desporto, é a menos explorada em NPD, 

provavelmente devido ao elevado grau de complexidade envolvido na respetiva 

metodologia de recolha, tratamento e interpretação dos dados (Fernandes et 

al., 2010). 

A EMG, sendo o estudo da função muscular através do sinal elétrico emitido 

pelos músculos (Basmajian & De Luca, 1985), caracteriza-se pela deteção e 

recolha de corrente elétrica com origem nas alterações eletroquímicas das 

fibras musculares esqueléticas ao serem excitadas (De Luca, 1993). A primeira 

dedução lógica de que o músculo gera eletricidade foi documentada por 

Francesco Redi, em 1666, embora tenha sido Luigi Galvani que, em 1791, 

primeiro estabeleceu uma relação entre a atividade elétrica e a contração 

muscular (Basmajian & De Luca, 1985).  

Atualmente, são utilizadas duas formas diferentes de recolher os sinais EMG, 

traduzindo-se em registos com significado distinto (Correia & Mil-Homens, 

2004): EMG de profundidade e EMG de superfície. A primeira baseia-se na 



4 
 

colocação de elétrodos no interior do músculo, em contacto direto com as fibras 

musculares, enquanto o segundo método utiliza elétrodos sobre a pele e, por 

ser menos invasivo, é mais frequentemente utilizado em estudos cinesiológicos 

(Correia & Mil-Homens, 2004). De Luca (1997) identifica três aplicações 

dominantes no uso da EMG de superfície: (i) indicador do início da ativação 

muscular; (ii) indicador do índice de fadiga muscular; (iii) indicador da força 

produzida pelo músculo.  

Na NPD, a EMG dá-nos a expressão do envolvimento dinâmico de músculos 

específicos na propulsão do corpo na água (Clarys, 1988). Contudo, nem todos 

os músculos envolvidos são possíveis de ser analisados com EMG de 

superfície. A escolha dos músculos a analisar através deste método deve ser 

cuidadosa, nomeadamente porque os músculos não estão sempre no mesmo 

local durante movimentos dinâmicos complexos, podendo não permanecer 

totalmente sob a pele, mas cobertos parcialmente por outros tecidos ou 

tendões (Clarys & Cabri, 1993). Considerando esta limitação, os músculos mais 

estudados em NPD e, consequentemente, percebidos como mais recrutados 

são o bíceps brachii, o deltoideus, o flexor carpis ulnaris, o latissimus dorsi, o 

pectoralis major e o tríceps brachii (no trem superior) e o tibialis anterior, o 

rectus femoris, o bíceps femoris, o gluteus maximus e o gastrocnemius (no 

trem inferior) (Fernandes et al., 2010). 

No sentido de completar a investigação fisiológica efetuada no estudo 1 com 

uma análise biomecânica, e atendendo a que o capital informativo que a EMG 

disponibiliza é de grande importância e aplicabilidade na NPD, considerámos 

pertinente estudar a atividade elétrica dos músculos bíceps brachii (longa 

porção), tríceps brachii (longa porção), pectoralis major e latissimus dorsi, 

devido à sua significativa participação no nado (Mcleod, 2010), localização 

anatómica e por se constituírem como pares agonistas/antagonistas (tríceps 

brachii/bíceps brachii e pectoralis major/latissimus dorsi), durante a técnica de 

crol realizada em esforços até à exaustão, executados a diferentes 

intensidades da vVO2max (95, 100 e 105%) – estudo 2.  

Na tentativa de eliminar os constrangimentos que a EMG por cabos traz aos 

movimentos do nadador, a recolha de dados foi efetuada com um 
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eletromiógrafo (wireless) novo no mercado, daí que, devido às dificuldades na 

sua implementação e utilização, esta investigação se tenha centrado em dois 

estudos de caso. No processo de recolha existiram dificuldades operacionais 

que conduziram à perda ou inconsistência de alguns resultados, por isso, o 

estudo 2 centra-se no estudo da atividade elétrica dos quatro músculos 

referidos num teste de tempo limite a 95% da vVO2max, num indivíduo, e dos 

músculos tríceps brachii, pectoralis major e latissimus dorsi no mesmo teste a 

105% da vVO2max, noutro sujeito. 

Após a descrição dos materiais e métodos utilizados neste trabalho (capítulo 

2), são apresentados os resultados dos dois estudos (subcapítulos 3.1 e 3.2). 

O capítulo 4 constitui-se como uma discussão global dos resultados obtidos 

nos estudos apresentados com literatura da especialidade, seguindo-se as 

principais conclusões (capítulo 5) e as referências consultadas (capítulo 6).   
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2. Materiais e métodos 

No que se refere à caracterização da amostra, participaram no estudo 1 onze 

nadadores do sexo masculino (18.6 ± 4.8 anos, 70.7 ± 6.1 kg e 1.80 ± 0.7 m) 

de nível nacional (113.5% do recorde nacional absoluto dos 200 m crol em 

piscina de 25 m), integrados nos escalões juvenil, júnior e sénior e filiados na 

Federação Portuguesa de Natação (FPN). A amostra do estudo 2 foi 

constituída por uma triatleta (30 anos, 55.0 kg e 1.61 m) participante em provas 

internacionais e filiada na Federação Gaúcha de Triathlon (Brasil) e por um 

nadador (16 anos, 75.0 kg e 1.79 m), de nível nacional (117.9% e 111.9% do 

recorde nacional absoluto e do recorde nacional juvenil A aos 200 m crol em 

piscina de 25 m, respetivamente), pertencente ao escalão juvenil A e filiado na 

FPN. Todos os sujeitos participaram voluntariamente e foram informados 

previamente dos procedimentos. 

Em ambos os estudos, cada nadador realizou quatro testes com 24 h de 

intervalo, na fase final da época. No primeiro teste, para obter a vVO2max, 

efetuaram um protocolo incremental descontínuo de 7x200 m crol, com 30 s de 

intervalo e incrementos de velocidade de 0.05 m.s-1 entre cada repetição de 

200 m (Fernandes et al., 2003). De acordo com estes autores, a velocidade do 

último patamar foi estabelecida de acordo com a velocidade correspondente ao 

melhor tempo atual do nadador aos 400 m, sendo que a velocidade dos 

patamares anteriores foi calculada subtraindo-se 0.05 m.s-1 à velocidade dos 

200 m finais. Considerou-se que o VO2max foi atingido de acordo com critérios 

fisiológicos primários e secundários, nomeadamente: a ocorrência de um 

plateau no VO2, independentemente do aumento da velocidade de nado (≤ 2.1 

ml.kg-1.min-1), elevados níveis de lactato sanguíneo (≥ 8 mmol.l-1), elevado 

quociente respiratório (R ≥ 1), elevada frequência cardíaca (superior a 90% da 

FC teórica máxima [220 - idade]) e exaustação visível (Howley et al., 1995). 

Considerou-se a vVO2max a intensidade correspondente à velocidade mínima 

de nado a que é atingido o VO2max (Fernandes & Vilas-Boas, 2012).  

Obtida a vVO2max, os nadadores realizaram, de forma randomizada, três testes 

até à exaustão para determinar o tempo sustentado a 95, 100 e 105% da 

vVO2max. Cada teste consubstanciou-se em três momentos: (i) um aquecimento 

de 10 min correspondente à intensidade de 60% vVO2max, (ii) um breve repouso 
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(1 min) para recolha de [La-] e (iii) realização do teste à intensidade pré-definida 

até à exaustão para determinação do tempo sustentado. Considerou-se que o 

nadador atingiu a exaustão quando não conseguiu manter a velocidade 

previamente estabelecida e indicada pelas luzes intermitentes do pacer visual 

(Pacer2Swim, KulzerTec, Aveiro, Portugal; Figura 1). Em todos os testes 

realizados, a velocidade foi controlada continuamente pelo nadador através 

deste aparelho, colocado no fundo da piscina, com luzes intermitentes e 

distantes entre si 1.5 m.  

 

                       

Figura 1. Pacer2Swim( KulzerTec) utilizado pelos nadadores para controlo da velocidade 

 

Em ambos os testes (incremental descontínuo e testes até à exaustão) foram 

registados os dados ventilatórios, respiração-a-respiração, através de um 

analisador de gás portátil (K4b2, Cosmed, Roma, Itália), o qual conectou-se ao 

nadador por um tubo e uma válvula respiratória (Aquatrainer, Cosmed, Roma, 

Itália) especificamente desenvolvidos para a NPD (Baldari et al., 2013), 

conforme a Figura 2 (painéis A e B). A FC foi também medida por telemetria 

(Polar Vantage NV, Polar Eletro Oy, Kempele, Finlândia, ligado ao K4b2).  
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Figura 2: Analisador de gás portátil (K4b
2
, Cosmed, Roma, Itália) conectado ao nadador (painéis A e B)  

 

O sangue capilar para registo das [La-] (Lactate Pro, ArKay, Japão) foi 

recolhido no lóbulo da orelha antes do teste (repouso), entre cada repetição (no 

teste de 7x200 m) e no 1º, 3º, 5º e 7º minuto de recuperação (até à [La-] atingir 

o seu valor máximo), após cada teste realizado. Este procedimento permitiu, no 

teste incremental descontínuo, calcular o LAN por meio do método de 

modelação da curva lactato vs. velocidade, através do ponto de interseção da 

combinação de duas regressões, uma linear e uma exponencial (Machado et 

al., 2006 e Fernandes et al. 2011), como exemplifica a Figura 3. Este 

procedimento tem por base uma rotina desenvolvida no programa MatLab 

R2013a (MathWorks, Massachusetts, Estados Unidos da América).  

 

Figura 3. Exemplo de uma curva lactato vs velocidade obtida no teste de 7x200 m crol, com cálculo do limiar anaeróbio   
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Para minimizar o ruído dos dados respiratórios obtidos respiração-a-respiração 

(e.g. tosse ou apneia prolongada no momento das viragens), consideraram-se 

apenas os valores de VO2 compreendidos entre a média ± 4 DP. 

Posteriormente, os dados obtidos respiração-a-respiração foram suavizados 

através de uma média móvel de três respirações e registados em períodos 

médios de 5 s (Fernandes et al., 2012). Para todos os parâmetros ventilatórios 

estudados, o valor máximo em cada repetição de 200 m e em cada teste até à 

exaustão foi considerado como sendo a média correspondente ao último 

minuto do tempo de esforço.  

No teste incremental descontínuo de 7x200 m crol, o dispêndio energético (Ė) 

foi obtido através da adição dos valores de VO2 aos valores resultantes da 

transformação das [La-] em equivalentes de O2, utilizando a constante de 

proporcionalidade de 2.7 mlO2.Kg-1.mM-1 (Di Prampero et al., 1978; Thevelein 

et al., 1984). Neste caso, a contribuição do sistema anaeróbio aláctico 

considerou-se negligenciável (Vilas-Boas, 1996). Nos testes até à exaustão, 

além do procedimento anterior, considerou-se também a contribuição do 

sistema anaeróbio aláctico (cf. Sousa et al. 2014), assumindo, nomeadamente 

que na transição de um estado de repouso para um estado de exaustão, as 

concentrações de fosfocreatina decrescem 18.55 mM.kg-1 (com uma massa 

muscular ativa igual a 30% da massa corporal total). Este procedimento teve 

em consideração as recomendações de Zamparo et al. (2010), nomeadamente 

na inclusão dos três sistemas de energia, tratando-se de exercícios de 

intensidade igual ou muito próxima à da potência aeróbia. Posteriormente, no 

teste incremental descontínuo, o custo energético (C) foi considerado como 

sendo o declive da regressão linear obtida através da relação do Ė com a 

velocidade correspondente a cada patamar (Fernandes et al., 2006). Nos 

testes até à exaustão, o C foi considerado como sendo o resultado da razão 

entre o Ė e a respetiva velocidade (Di Prampero, 1986).  

O tempo real do nadador foi registado por um cronómetro (Casio HS-80TW). 

Os testes foram executados na técnica de crol, com partida dentro de água e 

viragens na técnica aberta, sem deslize subaquático e realizaram-se numa 

piscina de 25 m, coberta, com 1.90 m de profundidade e temperatura de 28°C.   
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Antes da realização dos testes, os nadadores participantes no estudo 2 

realizaram a preparação da pele, através da abrasão e limpeza com álcool 

etílico no local onde foi colocado o elétrodo bipolar, para remoção das células 

mortas da pele e da camada sebácea. Tais procedimentos têm como objetivo 

diminuir a resistência cutânea e as variações nos resultados causadas por este 

motivo (Basmajian & De Luca, 1985).  

Para a colocação dos elétrodos foram utilizados os procedimentos 

recomendados pela empresa fabricante do eletromiógrafo (Kine ehf, Islândia), 

quanto à sua localização e orientação, tendo em conta o elétrodo de referência, 

conforme a Figura 4 (painéis A e B). Foram também consideradas as 

recomendações do projeto SENIAM (Hermens et al., 1999) na colocação dos 

elétrodos (paralelos à direção da fibra muscular e distantes entre si 2 cm) e no 

que se refere à sinalização dos pontos anatómicos de referência para os 

músculos bíceps brachii (longa porção) e tríceps brachii (longa porção). Para 

os músculos pectoralis major e latissimus dorsi foram consideradas as 

recomendações de Clarys e Cabri (1993), nomeadamente na colocação dos 

elétrodos no ponto médio do ventre muscular contraído. 

 

                                                                                        

 

Figura 4. Localização e orientação dos elétrodos para os músculos tríceps brachii (longa porção) e 

latissimus dorsi (painel A) e bíceps brachii (longa porção) e pectoralis major (painel B). Adaptada de Kine 

(Kine ehf, Islândia). 

 

A colocação dos elétrodos foi realizada pelo mesmo investigador, no lado 

direito do nadador e o local exato de fixação foi marcado na pele com tinta de 

marcador no primeiro teste (Correia e Mil-Homens, 2004). Tal procedimento 

permite colocação semelhante dos sensores nas sessões seguintes e possível 
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comparação entre dados. Para a colocação dos elétrodos sobre a pele foi 

utilizado um gel condutor (Eletro-Gel; Gel-ECG) nos três pontos do adesivo 

(EMG Triode TM Electrode) onde, de seguida, o sensor encaixa (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Sensor sobre o músculo latissimus dorsi, com marcação na pele do local exato de colocação 

 

Posteriormente, os nadadores realizaram três contrações isométricas 

voluntárias máximas (CIVM) dos músculos analisados induzidas por resistência 

manual de dois colaboradores, conforme demonstra a Figura 6.  

 

 

Figura 6. Nadador a realizar a contracção isométrica voluntária máxima do músculo pectoralis major 

induzida por dois colaboradores  
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 O sinal EMG foi captado durante 15 s, da seguinte forma: 5 s de preparação 

até assumir a posição final de CIVM, 5 s de força máxima e 5 s de relaxamento 

muscular, com 5 min de intervalo entre cada uma (Oliveira et al. 2010). Este 

procedimento é uma parte importante dos estudos em EMG devido à 

necessidade de se normalizarem os dados, de forma a permitir a comparação 

de valores EMG obtidos em músculos, condições ou sujeitos diferentes 

(Soderberg e Knutson, 2000).  

De seguida, o elétrodo (exceto uma parte da antena) foi tapado por uma 

camada de adesivo (Opsite TM Flexifix) para aumentar a impermeabilidade à 

água. Para reforçar a resistência do material ao meio aquático, as 

extremidades dos adesivos foram cobertas por uma fita adesiva (tipo Omnitape 

®), como ilustra a Figura 7. Por fim, o nadador vestiu um fato de banho 

completo (Fast Skin®, Speedo®) para reduzir a mobilidade dos elétrodos 

(Oliveira et al. 2010). 

 

 

Figura 7. Elétrodo com isolamento ao meio aquático  

 

Todos os procedimentos descritos para a preparação do nadador, realização 

das CIVM e isolamento dos elétrodos foram efetuados numa sala anexa à 

piscina, com ar condicionado (temperatura de 18°C), de forma a reduzir os 

efeitos da temperatura e da humidade na fixação e impermeabilização dos 

elétrodos. O sinal elétrico muscular foi captado por EMG de superfície, através 
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do software wireless KinePro (Kine ehf, Islândia; Figura 8). Cada elétrodo é 

formado por três sensores, um de referência e dois de gravação, pesa 26 g e 

tem 5.6, 4.6 e 1.6 cm de largura, comprimento e altura, respetivamente.  

 

 

Figura 8. Eletromiógrafo (Kine ehf, Islândia) utilizado para captação do sinal elétrico muscular 

 

Tendo em conta o meio onde os nadadores se propulsionam, a transmissão 

dos dados é, durante a maior parte do tempo, offline, i.e, após a comunicação 

inicial junto ao aparato, os sensores gravam os dados em memória e apenas 

os transmitem após o final do teste, quando em emersão se dá nova 

aproximação dos sensores ao aparelho. Para maximizar o funcionamento dos 

sensores, as suas baterias foram sempre totalmente carregadas antes dos 

testes.  

Na utilização do aparelho encontrámos vários constrangimentos, 

nomeadamente: (i) o valor máximo de resolução dos sensores é de 2 mV; (ii) o 

tempo de download é quatro ou mais vezes superior ao tempo de gravação e 

(iii) o software apresentou grande instabilidade (bloqueio ou encerramento) ao 

logo das várias recolhas de dados, tendo sido parcial e temporariamente 

suavizada após atualização da versão por parte do fabricante.   

No tratamento dos dados EMG, para eliminar artefactos, foi efetuada 

uma filtragem com filtro passa-banda Butterworth de 4ª ordem,  com 

frequências  inferiores e superiores de corte de 35 e 450 Hz, respetivamente. 

Posteriormente procedeu-se à remoção do valor médio, retificação e envelope 

linear, recorrendo a passa-baixo Butterworth de 4ª ordem, com frequência de 

corte de 10 Hz  (Gonçalves et al., 2006). Das três CIVM efetuadas foi escolhida 
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a de melhor qualidade e o tempo foi normalizado ao seu valor máximo, 

variando entre 0 e 1. Os integrais do sinal EMG (iEMG) foram obtidos sobre os 

envelopes lineares normalizados em magnitude e tempo (Gonçalves et al., 

2006), sendo essa a variável analisada para cada músculo. O programa 

utilizado no tratamento dos dados foi o MatLab R2013a (MathWorks, 

Massachusetts, Estados Unidos da América). 

Foram estabelecidas duas fases de análise: subaquática (entre a entrada e 

saída da mão na água) e aérea (entre a saída e a entrada da mão na água), 

porque as características específicas de cada um dos meios induzem 

constragimentos mecânicos diferentes, nomeadamente na carga e na 

velocidade de execução dos movimentos (Toussaint et al., 2000). Para cada 

uma das fases, analisaram-se três ações consecutivas do membro superior 

direito (realizadas no meio da piscina para eliminar o efeito da partida e das 

viragens) como represantativas dos 25 m em causa, em 0 (primeiros 25 m), 25, 

50, 75 e 100% da distância total de cada teste. Para definição das três ações 

de membros superiores e para distinção das fases,  os testes foram filmados 

por uma câmera a 50 Hz (Sony Handycam DCR-HC62E), sincronizada com o 

software KinePro. A análise do vídeo foi efetuada no programa Kinovea.  

A análise estatística dos dados foi efetuada no programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Depois de confirmada a normalidade 

da amostra do estudo 1 com o teste de Shapiro-Wilk, o teste ANOVA medidas 

repetidas foi utilizado para comparar as diferentes variáveis entre patamares do 

protocolo incremental descontínuo, assim como entre os valores máximos 

obtidos neste teste e os registados nos testes até à exaustão. Quando 

diferenças significativas foram observadas, o teste de Bonferroni à posteriori de 

múltiplas comparações foi usado. No estudo 2 efetuou-se uma regressão linear 

simples para verificar a relação entre a distância e a iEMG em cada músculo. 

Em ambos os estudos foi estabelecido um nível de significância de 0.05 
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3. Resultados 

3.1 Estudo 1 

Os valores médios ± DP das variáveis fisiológicas obtidas durante o teste 

incremental descontínuo de 7x200 m crol são apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Média ± DP das variáveis fisiológicas ao longo do protocolo incremental descontínuo de 7x200 m crol. 

 

 

Pode-se observar que ao longo do protocolo de 7x200 m crol os valores do 

VO2, FC, e Ė foram aumentando progressivamente até ao 6º patamar, não 

existindo diferenças para o 7º patamar. Ao contrário, as [La-] são relativamente 

estáveis nos primeiros patamares, verificando-se um maior aumento entre o 4º 

e o 6º patamares. 

As [La-]LAN foram de 3.05±0.72 mmol.l-1 e a vLAN 1.27±0.11 m.s-1. O valor de C 

obtido a partir do declive da reta Ė/v foi de 1.71±0.28 kJ.m-1. 

Os valores médios ± DP das variáveis espácio-temporais, velocidade e 

variáveis fisiológicas obtidas durante os testes até à exaustão (e respetiva 

comparação com o teste incremental descontínuo) são apresentados na Tabela 

2. 
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Tabela 2. Média ± DP das variáveis espácio-temporais, velocidade e variáveis fisiológicas nos testes incremental 

descontínuo de 7x200 m crol e até à exaustão a 95, 100 e 105% da velocidade mínima que induz o consumo máximo 

de oxigénio  

 95% 100%
 

105%
 

7x200
 

Tempo (s) 344.1±63.5
A,B, 

195.3±49.9
B 

122.6±20.8 - 

Distância (m) 459.1±88.9
A,B 

265.9±59.5
B 

175.0±25.0 - 

Velocidade (m.s
-1
) 1.32±0.06

A,B 
1.39±0.07

B 
1.46±0.07 - 

VO2 (ml.kg
-1
.min

-1
) 61.3±5.6 60.1±6.1 59.8±6.5 60.1±5.7 

% VO2max 101.1±4.5 99.9±10.2 98.2±4.2 100 

R 0.96±0.06 1.02±0.09 0.97±0.06 0.94±0.05 

% R 102.8±7.9 109.6±11.8 104.7±9.7 100 

FC (bpm) 176.9±10.1
C 

176.9±9.0
C
 176.8±9.3

C
 184.6±8.1

 

% FC 95.7±4.1
 C 

95.7±3.5
C
 95.6±4.0

C
 100

 

VE (l.min
-1
) 116.6±21.9 119.2±19.0 119.3±17.2 112.1±23.4 

% VE 104.7±10.7 106.4±9.5 108.3±12.9 100 

FR (rpm) 43.5±8.7 44.8±9.5 45.6±10.5 44.5±9.0 

% FR 97.8±19.6 100.7±21.4 102.5±23.7 100 

[La
-
]max (mmol.l

-1
) 6.77±2.72

A,B 
8.23±2.45 8.74±2.29

C
 6.90±2.57 

% [La
-
]max 95.4±27.3

B 
119.9±40.5 129.1±30.3 100 

C (kJ.m
-1
) 0.70±0.15 0.85±0.21 0.79±0.13 - 

VO2 = consumo de oxigénio, R = quociente respiratório, FC = frequência cardíaca, VE = ventilação, FR = frequência 

respiratória, [La
-
]max = concentrações máximas de lactato sanguíneo, % = percentagem máxima da variável relativa ao 

valor obtido no teste incremental, C = custo energético, 
A,B,C

 diferente de 100, 105% e 7x200, respetivamente. 

 

No que se reporta aos testes até à exaustão, a distância e o tempo suportados 

pelos nadadores são sucessivamente inferiores com o aumento da intensidade 

de nado. Os valores, assim como as percentagens relativas, da FC são mais 

elevados no teste incremental descontínuo do que em todos os testes até à 

exaustão. No que se refere às [La-], e respetivas percentagens, estas são 
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inferiores no teste até à exaustão a 95% da vVO2max do que a 100 e 105% e no 

protocolo de 7x200 m crol quando comparado com o teste até à exaustão a 

105% da vVO2max.  

Por último, verificou-se uma tendência (p = 0.092) para o C ser superior no 

teste até à exaustão a 100% do que a 95% da vVO2max, apesar de não se ter 

observado significado estatístico.  

 

3.2 Estudo 2 

 

 O valor das variáveis espácio-temporais, velocidade e variáveis fisiológicas do 

nadador 1 e do nadador 2 nos testes até à exaustão são apresentados na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3. Valor das variáveis espácio-temporais, velocidade e variáveis fisiológicas nos testes até à exaustão a 95 e 

a 105% da velocidade mínima que induz o consumo máximo de oxigénio do nadador 1 e do nadador 2, respetivamente   

 Nadador 1 Nadador 2 

Teste Tlim-95% vVO2max Tlim-105% vVO2max 

Tempo (s) 240.1 147.4 

Distância (m) 225 200 

Velocidade (m.s
-1
) 0.88 1.40 

VO2 (ml.kg
-1
.min

-1
) 36.9 52.3 

R 0.99 1.0 

FC (bpm) 168.0 179.4 

VE (l.min-
1
) 56.0 104.6 

FR (rpm) 36.7 40.3 

[La
-
]max (mmol.l

-1
) 7.2 5.1 

C (kJ.m
-1
) 0.60 0.68 

VO2 = consumo de oxigénio, R = quociente respiratório, FC = frequência cardíaca, VE = ventilação, FR = frequência 

respiratória, [La
-
]max = concentrações máximas de lactato sanguíneo, C = Custo energético  
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Embora em sujeitos diferentes, percebe-se que a intensidades relativamente 

superiores, os valores de VO2, FC e VE são maiores.   

Os valores do coeficiente de determinação (r2) e do valor de prova (p) da 

regressão linear entre a distância e a iEMG dos músculos bíceps brachii, 

tríceps brachii, pectoralis major e latissimus dorsi obtida no teste de Tlim-

95%vVO2max (nadador 1) são apresentados na Figura 9 (painéis A, B, C e D):  

 

 

  

 

Figura 9. Regressão linear entre a distância e a iEMG dos músculos bíceps brachii, tríceps brachii, pectoralis major e 

latissimus dorsi no teste de Tlim-95%vVO2max. S = subaquática, A = aérea, S/A = rácio subaquática/aérea 

 

Ao longo da distância percorrida verifica-se: (i) um aumento dos valores de 

iEMG no bíceps brachii na fase aérea e do latissimus dorsi na fase subaquática 

e no rácio S/A; (ii) uma tendência para os valores de iEMG do bíceps brachii e 

do tríceps brachii aumentarem ao longo da distância na fase subaquática e (iii) 

no caso do primeiro músculo, o rácio S/A diminuir. 

Os valores do r2 e do p da regressão linear entre a distância e a iEMG nos 

músculos tríceps brachii, pectoralis major e latissimus dorsi, obtida no teste de 
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Tlim-105%vVO2max (nadador 2) são apresentados na Figura 10 (painéis A, B e 

C): 

 

  

 

                                                                

Figura 10. Regressão linear entre a distância e a iEMG dos músculos tríceps brachii, pectoralis major e latissimus dorsi 

no teste de Tlim-105%vVO2max, S = subaquática; A = aérea, S/A = rácio subaquática/aérea 

 

Ao longo da distância percorrida, verifica-se: (i) uma diminuição na ativação do 

músculo latissimus dorsi na fase aérea; (ii) uma tendência para os valores de 

iEMG na fase subaquática do tríceps brachii diminuírem e para o rácio S/A no 

latissimus dorsi aumentar.  
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4. Discussão 

A maioria dos estudos que aplicaram um protocolo incremental descontínuo 

para determinação do VO2max e da vVO2max apenas apresentam os valores 

máximos das variáveis obtidas no teste, e não os valores submáximos obtidos 

em cada patamar. Não obstante, excetuam-se os estudos de Jesus et al. 

(2014) e de Pyne et al. (2000) para as variáveis FC e [La-] e de Figueiredo et al. 

(2013a) para o VO2 e [La-]. Seguidamente discutiremos os resultados por 

patamar e, posteriormente, os valores máximos obtidos.  

Relativamente ao VO2, os valores do presente estudo estão de acordo com os 

obtidos por Figueiredo et al. (2013a) em cada patamar. Relativamente à FC, os 

valores encontrados no nosso estudo são semelhantes aos de Pyne et al. 

(2000) e de Jesus et al. (2014) para todos os patamares, exceto para o 

primeiro onde o valor médio é superior ao registado no segundo estudo. No 

que se refere às [La-] verificamos que estas são, em comparação com os 

valores registados por Jesus et al. (2014), superiores até ao terceiro patamar, 

equivalem-se no quarto e são inferiores a partir daí até ao fim do teste, o que 

significa que ambas as amostras atingem o LAN com [La-] semelhantes, mas 

que os nadadores do nosso estudo não recrutam tão extensamente o sistema 

anaeróbio a partir desse ponto, sendo menos treinados nesse domínio. 

Comparando com o estudo de Pyne et al. (2000), as [La-] são semelhantes até 

ao limiar anaeróbio mas a partir desse ponto são muito inferiores, sendo as [La-

]max de 6.90 mmol.l-1 muito menor do que o valor encontrado pelos autores  

(13.90 mmol.l-1). Esta diferença dever-se-á, ao facto do estudo referido ter sido 

efetuado em nadadores participantes nos campeonatos do mundo, por isso, de 

um nível muito superior ao da nossa amostra e com um sistema glicolítico mais 

desenvolvido. Comparativamente com o estudo de Figueiredo et al. (2013a), os 

valores das [La-] são semelhantes em todos os patamares.  

Analisando globalmente os valores obtidos, é possível constatar que o VO2, 

FC, Ė e VE aumentaram ao longo dos 7x200 m crol, estabilizando nos dois 

últimos patamares (no caso da VE, no antepenúltimo). Durante um teste 

incremental o aumento do VO2 é linear com o aumento da intensidade de 

esforço, até atingir um ponto em que o VO2 não aumenta, apesar do aumento 

da intensidade (Withers et al., 2000), o que é coincidente com o 6º e 7º 
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patamar do nosso teste. Contudo, Figueiredo et al. (2013a) aplicaram um teste 

semelhante ao do presente estudo, em 12 nadadores, e verificaram que, de 

facto, existe um aumento no VO2 com o incremento da velocidade, mas que 

esse aumento não é estritamente linear, identificando-se um ponto de inflexão 

na curva VO2/velocidade coincidente com o ponto de inflexão das [La-]. 

Segundo os autores, este ponto pode ser interpretado como um limiar entre os 

domínios de intensidade moderada e severa, o que se assume de especial 

importância na prescrição do treino, nomeadamente na definição de zonas de 

intensidade alvo.   

O R, sendo o quociente entre o volume de dióxido de carbono expirado (CO2) e 

o O2 consumido, indica o tipo de substrato que está a ser preferencialmente 

utilizado em determinado esforço (Wilmore & Costill, 2007), já que o CO2 é um 

dos produtos resultantes do processo de remoção das [La-] (Di Prampero & 

Ferretti, 1999). De acordo com a literatura, o R varia, em repouso, entre 0.78 e 

0.80 (coincidente com o valor do 1º patamar), aumentando o seu valor à 

medida que aumenta a utilização de hidratos de carbono como fonte de 

energia, até atingir um valor próximo de 1 (Wilmore  & Costill, 2007). Tal como 

o VO2, a VE, a FC e o Ė, também o R estabiliza nos dois últimos patamares do 

teste, apesar do aumento da intensidade. 

Através da equação de Fick (equação 2), 

VO2 = Q x (CaO2-CvO2) (2) 

onde Q representa o débito cardíaco, e CaO2-CvO2 a diferença arteriovenosa, 

é possível distinguir uma relação entre a FC e o VO2, já que o Q é igual ao 

produto da FC pelo volume sistólico (VS). Assim, quando a FC aumenta é 

previsível que o VO2 também aumente, apresentando estas duas variáveis 

padrões de comportamento semelhantes, como aconteceu no presente estudo. 

A literatura indica, ainda, que o maior aumento do VS ocorre na transição do 

repouso para uma intensidade de exercício moderada, não se verificando 

alterações partir da intensidade correspondente a 40-50% do VO2max (McArdle, 

W. et al, 1990). A partir de então, o aumento do Q e, consequentemente do 

VO2 é, devido ao incremento da FC. Contudo esta assunção deve ser 

cuidadosa se a CaO2-CvO2 não for também medida. A VE tende a estar em 

proporção com o VO2 (Costill et al., 1992), o que se verificou ao longo de quase 
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todo o teste. No que se refere à FR, após um aumento inicial, do 1º para 2º 

patamar, os valores mantêm-se estáveis, só aumentando a intensidades 

severas (7º patamar). Sendo o Ė a soma do metabolismo aeróbio com o 

metabolismo glicolítico, a sua variação está dependente destas variáveis, 

apresentando diferenças quando uma das partes aumenta, o que acontece ao 

longo do teste, como era esperado, com o aumento da intensidade. Embora 

alguns autores (Vilas-Boas & Santos, 1994; Barbosa et al. 2004) sugiram que a 

relação Ė/intensidade é linear, outros defendem que é cúbica (Wakayoshi et al. 

1995; Alves, 1995).  

Relativamente ao R, o seu comportamento fisiológico apresenta maior 

instabilidade, sendo possível estabelecer dois momentos de aumento 

significativo, do 1º para o 2º patamar e entre o 4º e o 6º patamares, 

intercalados por momentos de menor variação.  

Atendendo às [La-], estas permanecem estáveis nos três primeiros patamares, 

aumentando significativamente a partir do limiar anaeróbio, que ocorre com [La-

] = 3.08 mmol.l-1, o que corresponde às [La-] registadas no 4º patamar. 

Também Sousa et al. (2013), num estudo com dez nadadores de nível 

internacional, verificaram que o LAN de todos os sujeitos ocorreu no 4º 

patamar. No que se refere às [La-]LAN e à vLAN, os nossos valores são 

semelhantes aos encontrados por Pyne et al. (2000) em nadadores de nível 

mundial, o que parece indicar que os  nadadores do presente estudo estão  

bem treinados a intensidades baixas a moderadas (abaixo e no limiar 

anaeróbio). No estudo de Fernandes et al. (2008), com nadadores de elite 

portugueses, as [La-]LAN são semelhantes às do presente estudo, mas a 

velocidade é superior. As diferenças poderão indicar que para uma mesma 

velocidade os nadadores do nosso estudo são menos económicos 

(eventualmente porque apresentam um nível técnico inferior, logo maior C e 

menor economia de nado (Figueiredo et al. 2011)) ou poderão dever-se ao 

reduzido tamanho da amostra (n = 3) do estudo de Fernandes et al. (2008).  

No que se refere aos valores máximos obtidos, os registados para o VO2 e a 

FC são próximos ao registado por Billat et al. (1996), Roels et al. (2005), 

Fernandes et al. (2006) e Reis et al. (2011) para nadadores bem treinados mas 

inferior, no caso do VO2, aos encontrados por Fernandes et al. (2003) e 

Fernandes et al. (2008) com nadadores de elevado nível. Relativamente ao R 
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do 7º patamar, o valor está de acordo com o estudo que usou uma amostra 

(nadadores, ainda que de nível superior) e uma metodologia mais próximas da 

nossa (Fernandes et al. 2003). Em corredores de longa distância Billat et al. 

(1995) encontraram o valor de 1.12, superior ao do nosso estudo (0.94), porque 

são também mais elevados os valores de VO2max e de [La-]max registados. Já 

Cardoso et al. (2003) obtiveram o valor de 1.0, próximo do verificado no 

presente estudo.  

A VE não tem sido um parâmetro tão estudado como os anteriores, existindo 

poucos estudos em NPD que o consideraram, em metodologias e amostras 

semelhantes à nossa. Ainda assim, Billat et al. (1996) registaram o valor de 

117.0 l.min-1, próximo dos 112.1 l.min-1 encontrado no nosso estudo, contudo, 

no estudo de Fernandes et al. (2003) com nadadores de elevado nível, o valor 

mensurado foi superior (129.9 l.min-1). Cardoso et al. (2003) encontraram o 

valor de 95.8 l.min-1, mas a composição e nível da amostra era diferente da 

nossa, sendo composta por jogadores de pólo aquático, triatletas, ex-

nadadores e alunos de Ciências do Desporto. Também Billat et al. (1995) 

avaliaram a VE num teste semelhante à do presente estudo, mas em 

corredores de longa distância tendo sido encontrado o valor de 164.0 l.min-1, o 

que é expectável já que existe uma relação entre a VE e o VO2 e que o valor 

do VO2max registado nesse estudo também foi superior.  

Apenas dois estudos (Fernandes et al., 2003 e Cardoso et al., 2003) mediram a 

FR no último patamar do protocolo incremental para determinação do VO2max, 

tendo sido encontrados valores semelhantes ao do presente estudo. Já 

Rodriguez (2000) mensurou este parâmetro nos 30 s após 400 m crol (5 min) 

realizados à máxima intensidade tendo obtido o valor de 47.5 rpm. Tendo em 

conta que a prova de NPD que mais se aproxima da intensidade 

correspondente ao VO2max é a de 400 m crol (Costill et al., 1992), é possível 

comparar o resultado obtido por Rodriguez (2000) com a FR do 7º patamar e 

no Tlim-100%vVO2max do nosso estudo, sendo os valores semelhantes em 

ambos os casos. 

Relativamente às [La-]max, o valor encontrado por nós (6.90 mmol.l-1) encontra-

se abaixo do registado na literatura, nomeadamente nos estudos de Reis et al. 

(2011) – 10.8 mmol.l-1-, Fernandes et al. (2012) – 8.22 mmol.l-1 _  e Jesus et al. 

(2014) – 8.26 mmol.l-1. Esta diferença de resultados deve-se, provavelmente, a 
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um menor treino anaeróbio dos nadadores da nossa amostra. O nosso valor 

apenas foi superior ao de Billat et al. (1996) – 4.3 mmol.l-1, que encontrou [La-

]max idênticas às verificadas no final de uma prova de 1500 m, o que não 

encontra suporte na literatura. Já no que se refere ao Ė do 7º patamar, 

Fernandes et al. (2006) encontraram o valor de 62.1 mlO2.Kg-1.min-1, um pouco 

acima do nosso (54.8 mlO2.Kg.-1min-1), o que significa que, atendendo a que a 

velocidade de nado foi semelhante nos dois casos e que as [La-] foram um 

pouco superiores no primeiro, os nadadores do nosso estudo são mais 

económicos. 

No que se refere ao C, o valor registado no presente estudo foi inferior ao 

registado por Fernandes et al. (2006) em nadadores de elevado nível e 

Fernandes et al. (2008) em nadadores de elite. Tal facto poder-se-á dever: (i) à 

diferença no nível dos nadadores que se poderá reflectir em diferenças a nível 

técnico; (ii) às diferenças no Ė; (iii) e/ou ao reduzido tamanho da amostra do 

caso do segundo estudo (n = 3). 

Relativamente aos testes até à exaustão, de acordo com Fernandes e Vilas-

Boas (2012), nadadores de elite conseguem manter a vVO2max durante 215 a 

260 s, nadadores de elevado nível durante 230 a 260 s e nadadores de baixo 

nível durante 310 a 325 s. Contudo, os valores encontrados no presente estudo 

foram inferiores a qualquer um dos grupos citados. Considerando que o Tlim-

100%vVO2max parece ter uma duração e intensidade próximas dos 400 m crol 

(Termin & Pendergast, 2000), era espectável que os nadadores realizassem 

neste teste uma distância superior à registada. Relativamente à vVO2max, o 

valor encontrado por nós é idêntico ao de Roels et al. (2005) e de Fernandes et 

al. (2006) com nadadores do mesmo nível. Como esperado, o nosso valor é 

inferior aos estudos de Fernandes et al. (2003), Fernandes et al. (2008) com 

nadadores de elite e de Billat et al. (1996) com nadadores especialistas em 

médias distâncias. Assim, não sendo a vVO2max superior nos nossos 

nadadores, as diferenças de distância e tempo verificadas parecem indicar que, 

provavelmente, os nadadores da nossa amostra treinam o sistema aeróbio a 

baixas intensidades e não na sua máxima potência.  

Era expectável que os valores das variáveis fisiológicas obtidos no Tlim-

100%vVO2max fossem idênticos aos obtidos no patamar do teste incremental 

descontínuo onde se atinge o VO2max (7º), o que se verificou ser verdadeiro, 
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excetuando-se os valores de FC que foram superiores no primeiro. Esta 

diferença poder-se-á dever ao facto do nadador no último patamar do teste 

incremental ter já realizado 1200 m que variaram de intensidade baixa a 

severa. Os nossos resultados estão em concordância com os de Billat et al. 

(1996) que também não verificaram diferenças no VO2, FC, VE e [La-] entre os 

dois testes. Contudo, Fernandes et al. (2003) num estudo efetuado com 15 

nadadores de elevado nível encontraram diferenças na VE, R e [La-] entre o 

protocolo incremental descontínuo e o teste até à exaustão a 100% da vVO2max, 

sendo semelhantes a FC, o VO2 e a FR. Os autores justificam as diferenças 

encontradas no facto da acidose metabólica ser superior no teste até à 

exaustão do que no protocolo incremental descontínuo. Relativamente ao C, 

não é possível estabelecer comparações entre o protocolo incremental 

descontínuo e os testes até à exaustão uma vez que não foram obtidos pelo 

mesmo método. O C do protocolo incremental descontínuo considerou o 

sistema aeróbio e o anaeróbio láctico e o seu valor representa o declive de 

uma reta. Já no C dos testes até à exaustão foram consideradas as três fontes 

de energia e este é o resultado da razão Ė/v.  

Por um lado, sendo os testes até à exaustão a 95 e 105% da vVO2max 

realizados a intensidades inferior e superior, respetivamente, à potência 

aeróbia máxima, poderíamos esperar valores das variáveis fisiológicas 

inferiores no primeiro caso e superiores no segundo, quando comparado com o 

teste de Tlim-100%vVO2max ou com o valor máximo do teste incremental 

descontínuo. Não obstante, as intensidades são muito próximas, o que pode 

não ser suficiente para induzir alterações significativas, sobretudo nas variáveis 

respiratórias. No nosso estudo existiram diferenças apenas na FC (mais alta no 

teste incremental descontínuo do que em qualquer teste até à exaustão) e nas 

[La-], mais elevadas: (i) nos testes até à exaustão a 100 e 105% da vVO2max do 

que no teste a 95%; (ii) no teste até à exaustão a 105% da vVO2max do que no 

7x200 m. Esta diferença era expectável, atendendo a que a contribuição dos 

sistemas de energia depende da intensidade e da duração do esforço (Gastin, 

2001) e que quanto menor o tempo de esforço maior a contribuição glicolítica 

(Di Prampero, 1981).  

Verificou-se também existir, ainda que sem significado estatístico, uma 

tendência para o C ser superior no teste até à exaustão a 100% do que a 95% 
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da vVO2max. De facto, com o aumento da intensidade, a energia necessária 

para manter o rendimento aumenta, verificando-se, portanto, um incremento no 

Ė (o que é sustentado pelas diferenças de [La-] encontradas). Sendo o C a 

razão entre o Ė e a velocidade, quando a última aumenta, o aumento no Ė tem 

de ser proporcionalmente superior, para se verificar, como aconteceu, um 

incremento no C.  

Embora as variáveis fisiológicas não tenham sido diferentes entre os testes até 

à exaustão, excetuando os casos já reportados, o tempo e distância 

suportados, assim como a velocidade de nado foram-no. Também Billat et al. 

(1995) reportaram diferenças nas duas primeiras variáveis, num estudo com 

corredores de longa distância. Observando a distância e tempo sustentados 

pelo nadador 2 do estudo 2, verificamos que são superiores aos da amostra do 

estudo 1, sendo, contudo, inferior a velocidade de realização do teste. Este 

facto encontra-se de acordo com vários estudos (de que são exemplo: Billat et 

al., 1994, Billat et. al, 1995, Billat et al., 1996; Renoux, 2001, Fernandes et al., 

2003, Fernandes et al., 2008) que encontraram uma relação inversa entre a 

velocidade e o tempo em testes de Tlim-100%vVO2max. Assim sendo, 

poderemos constatar que 5% de diferença na vVO2max foi suficiente para 

promover sustentabilidades de esforço diferentes.  

Não obstante a diferença na distância e tempo sustentados, bem como na 

velocidade, os valores das variáveis fisiológicas do nadador 2 são próximas 

dos registados para a amostra do estudo 1, sendo ligeiramente inferiores no 

VO2 e na VE. A maior diferença verifica-se nas baixas [La-]max que não 

ultrapassam os 5.1 mmol.l-1, o que não era de esperar num esforço desta 

intensidade e duração. Toussaint e Hollander (1994) afirmam que durante os 

primeiros 180 s de esforço – duração um pouco inferior à que o nadador 

concretizou - a maioria da energia despendida provém do sistema anaeróbio, o 

que se deveria refletir nas [La-]max do nadador. Tal não se verificou, 

provavelmente, devido a uma menor apetência do sistema glicolítico do 

nadador que pode se pode dever. (i) à falta de treino da capacidade e potência 

desta fonte de energia; (ii) e/ou a um grande desequilíbrio genético na 

proporção de fibras musculares tipo II – glicolíticas; com uma elevada 

capacidade no metabolismo anaeróbio láctico e aláctico – e tipo I – oxidativas; 

grande capacidade na produção de energia aeróbia (Maglischo,1993).   
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O valor de VO2 registado para o nadador 1 do estudo 2 no teste Tlim-

95%vVO2max é muito inferior ao dos nadadores do estudo 1, o que se deve, por 

um lado, ao facto do sujeito ser uma triatleta e não uma nadadora e, por outro, 

ao teste não ter terminado normalmente – com exaustão do nadador – mas ao 

final de 200 m, tendo a nadadora interrompido voluntariamente o teste por não 

se adaptar ao snorkel de conexão ao k4b2 (o que justifica os baixos valores de 

tempo e distância suportados). Vários estudos (por exemplo: Billat et al., 1996; 

April, 1996; Roels et al., 2005) têm evidenciado que o VO2max depende do tipo 

de exercício físico devido ao facto de que este determina que musculatura 

esquelética é recrutada (incluindo o tipo de fibras) e, assim, a quantidade de 

oxigénio que será consumida pelos músculos em trabalho (April, 1996). Roels 

et al. (2005) comparou o VO2max e a FC de triatletas e nadadores num teste 

incremental descontínuo de nado e verificou que as variáveis são 

significativamente inferiores nos triatletas. Por outro lado, o tempo de nado 

efetuado a uma intensidade submáxima provavelmente não permitiu atingir os 

valores de VO2, FC e FR que se verificariam num teste sem incidentes. Tendo 

sido já referida a relação do VO2 com a VE, também este último parâmetro é 

inferior na triatleta do que nos estudos efetuados com nadadores.  

O valor de R registado (0.99) na mesma nadadora indica que o metabolismo 

glicolítico estava a ser extensamente recrutado, facto que é confirmado pelas 

altas [La-]max (7.2 mmol.l-1). Tendo em conta que este é um esforço abaixo da 

potência máxima aeróbia (mesmo que apenas 5%) e que foi interrompido antes 

da exaustão, os valores de [La-]max parecem ser demasiados elevados para o 

tempo e intensidade realizados. Tal poderá indicar que, mesmo que o teste 

decorresse sem incidentes, a nadadora não iria suportar a intensidade por 

tanto tempo como o esperado (acima de 480 s, tendo em conta a velocidade de 

nado e a distância associada à potência aeróbia máxima – 400 m), já que a 

acidose metabólica induzida pelas [La-] tem como consequência, por um lado, 

a diminuição do rendimento devido à inibição da atividade de enzimas 

fundamentais no processo de produção da energia glicolítica e, por outro, a 

instauração precoce da fadiga, decorrente de alterações na atividade dos 

recetores de dor no cérebro (Abbiss & Laursern, 2005).  

A velocidade de nado foi muito inferior à reportada na literatura para nadadores 

(em % da vVO2max), o que se deve ao facto dos triatletas não serem 
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especialistas em NPD, não tendo o mesmo número de horas de treino, e 

evidenciarem uma técnica de nado de nível inferior, não sendo tão propulsivos 

nem económicos (Roels et al., 2005). Pelo mesmo motivo, e observando os 

valores da velocidade, de C e das [La-]max, a triatleta é pouco económica no 

nado, o que foi visível também na baixa execução técnica que demonstrou. De 

facto, a economia de nado é influenciada por aspectos fisiológicos e 

biomecânicos (técnicos) (Silva, et al. 2006), constituindo-se o C como um bom 

indicador global para a avaliação do nível de adequação mecânica da técnica 

de nado (Vilas-Boas, 2000).  

Do nosso conhecimento, o único estudo que comparou variáveis fisiológicas a 

diferentes intensidades da vVO2max foi realizado por Billat et al. (1995) em 

corredores de longa-distância, sendo as intensidades consideradas 90, 100 e 

105% da vVO2max. Neste estudo as maiores diferenças foram encontradas 

entre o teste a 90% da vVO2max e os restantes (incluindo um protocolo 

incremental descontínuo de determinação do VO2max). Relativamente às 

intensidades estudas também por nós, Billat et al. (1995) apenas encontraram 

diferenças no R entre o protocolo incremental e o teste até à exaustão a 105%, 

sendo superior no último, o que é justificado pela necessidade de uma maior 

contribuição do sistema anaeróbio mediante uma intensidade mais elevada.  

As diferentes intensidades de nado não são acompanhadas apenas por 

alterações respiratórias e metabólicas, mas também na ativação muscular, o 

que se reflete no sinal EMG. Assim, no teste até à exaustão a 95% da vVO2max, 

verificou-se, ao longo da distância percorrida, um aumento dos valores iEMG 

do bíceps brachii na fase aérea e do latissimus dorsi na fase subaquática. No 

caso do bíceps brachii, os nossos resultados estão de acordo com os de 

Figueiredo et al. (2013b), num esforço máximo de 200 m crol que, contudo, não 

distinguiu a fase subaquática da aérea. Já Figueiredo et al. (2013c), no mesmo 

tipo de esforço, verificou também um aumento na atividade do bíceps brachii, 

mas na primeira parte da fase subaquática. De acordo com a literatura, é, de 

facto, esperado que os valores de iEMG aumentem em contrações 

submáximas, como é o caso das efetuadas durante o nado, devido à resposta 

muscular à fadiga, nomeadamente com o aumento do número de unidades 

motoras recrutadas e aumento na sua sincronização, de forma a compensar a 

redução da capacidade de gerar força pelo músculo (Potvin, 1997).  
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Figueiredo et al. (2013c) afirmam que o aumento na ativação muscular ao 

longo de um esfoço ocorre em cada músculo na fase específica da ação do 

membro superior onde é mais recrutado. De acordo com (Moynes, et al., 1986), 

durante o nado, o bíceps brachii apresenta dois picos de atividade, um na fase 

subaquática – especificamente na fase denominada insweep -, outro a meio da 

recuperação, quando ocorre a flexão do cotovelo até 90º. Este músculo 

intervém ainda extensamente na entrada da mão na água, portanto na 

transição entre as fases aérea e subaquática, quando se verifica abdução total 

do braço. Apresentando o bíceps brachii picos de ativação nas duas fases do 

nado, era expectável que o aumento dos valores iEMG ocorresse nas duas 

fases, o que se verificou (embora na fase aérea seja apenas uma tendência, 

sem valor estatístico significativo). O rácio S/A apresenta uma tendência para 

diminuir porque, embora haja aumento dos valores iEMG quer na fase 

subaquática quer na aérea, este é mais intenso na segunda. 

Quanto ao latissimus dorsi, de acordo com Moynes et al. (1986), este músculo 

é extensamente recrutado durante a fase subaquática de nado, daí ser 

esperado o aumento da sua ativação nessa fase, como confirmam os nossos 

resultados e também o estudo de Stirn et al. (2011). Este aumento refletiu-se 

no rácio S/A que aumentou significativamente, já que a ativação muscular 

aumentou muito na fase subaquática, e manteve-se pouco alterada na aérea. 

Tal facto sugere que a força exercida na primeira fase de nado é maior do que 

na segunda. De facto, as fases subaquática e aérea apresentam diferentes 

constrangimentos mecânicos decorrentes das diferenças na carga e na 

velocidade (Toussaint et al., 2000). Assim, o grau de fadiga dos músculos 

envolvidos numa ou noutra fase poderá ser diferente, já que os músculos com 

maior intervenção no trajeto subaquático estão sujeitos a cargas mais 

elevadas.      

Ainda no mesmo teste, verificou-se uma tendência para os valores iEMG do 

tríceps brachii aumentarem durante a fase subaquática, corroborando 

Figueiredo et al. (2013b), Figueiredo et al. (2013c), e Stirn et al. (2011). Esta 

tendência é devida ao aparecimento da fadiga e ajuste na atividade muscular 

para a combater e surge especificamente nesta fase pelo papel que este 

músculo tem no trajeto subaquático, como extensor do braço e estabilizador da 

articulação do cotovelo.  
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Os resultados obtidos no teste até à exaustão a 105% da vVO2max são distintos 

dos referidos até aqui. Ao contrário do que seria de esperar, verificou-se uma 

diminuição nos valores iEMG ao longo da distância percorrida no músculo 

latissimus dorsi durante a fase aérea e no tríceps brachii na fase subaquática 

(embora no último caso tenha sido apenas uma tendência sem valor estatístico 

significativo). Embora os valores de iEMG aumentem em músculos com uma 

ativação submáxima, podem diminuir em músculos fortemente envolvidos no 

esforço e em contrações máximas (Rouard, 2010), o que poderia justificar os 

nossos resultados, atendendo a que o teste foi realizado a uma velocidade 

supramáxima. Neste contexto, Wakayoshi et al. (1994) estudaram a atividade 

elétrica de quatro músculos em três velocidades diferentes e verificaram que 

nas duas velocidades mais baixas houve um aumento nos valores iEMG do 

músculo deltóide, enquanto que na velocidade mais elevada verificou-se uma 

diminuição. Os autores atribuem as diferenças encontradas ao envolvimento 

submáximo e máximo dos músculos na menor e na maior intensidade, 

respetivamente. Contudo, Figueiredo et al. (2013b) verificaram que num 

esforço supramáximo (200 m a velocidade entre 1.58 e 1.43 m.s-1) os valores 

de iEMG aumentaram, indicando que os músculos recrutados foram envolvidos 

a um nível submáximo. No mesmo sentido, Hollander et al. (1988) afirmam que 

a força produzida pelos braços durante o nado não representa uma carga muito 

elevada para os músculos recrutados, indicando que o envolvimento destes 

ocorre sempre de forma submáxima. Coletivamente, estes estudos parecem 

sugerir que a fadiga surge no nado pela sucessiva repetição das contrações, tal 

como proposto por Stirn et al., (2013). 

Não obstante o referido, as alterações na atividade eléctrica muscular podem 

dever-se a detiorações no padrão técnico de nado, induzidas pela fadiga. Em 

esforços a intensidades muito elevadas ao longo do tempo e com a instauração 

da fadiga, os nadadores diminuem a distância percorrida por ciclo de nado 

(DC) e aumentam a frequência gestual (FG) (Alberty, et al. 2008). Na última 

parte da fase subaquática – denominada upsweep – existe uma extensão 

gradual (mas não total) do braço (Maglischo, 1993) que, com a fadiga, tende a 

ser negligenciada pelo nadador, e é responsável pela diminuição da DC. Nesse 

sentido, Figueiredo et al. (2013c) verificou que existe uma diminuição da 

profundidade da mão no trajeto subaquático de nado, diminuindo o ângulo do 
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cotovelo na saída da mão da água e aumentando a FG, com prejuízo da DC. 

Embora não tenhamos avaliado estes parâmetros – DC e FG - no nosso 

estudo, além de Figueiredo et al. (2013c), outros estudos confirmam que de 

facto a DC diminui, o que provavelmente também ocorreu na nossa 

investigação. Sendo o tríceps brachii um dos músculos responsáveis pela 

extensão do braço e sendo nesta fase que mais é solicitado no nado de crol, ao 

não ocorrer (ou ocorrer apenas parcialmente) a extensão do braço, a sua 

ativação diminui. Moynes et al. (1986) afirmam que o latissimus dorsi tem uma 

grande ativação durante a fase subaquática do nado, atingindo o pico na última 

fase da braçada – sendo sinergista do tríceps brachii na extensão do braço - e 

até ao início da elevação do cotovelo, já na fase aérea. As alterações acima 

citadas na fase upsweep decorrentes da fadiga alteram também o início da 

fase aérea, onde o latissimus dorsi deveria estar mais ativo. Maglischo (1993) 

afirma que a recuperação do braço tem início ainda dentro de água, pelo que 

as alterações na última parte do trajeto subaquático podem fazer-se sentir na 

primeira parte do aéreo.  

 O rácio S/A no teste até à exaustão a 105% da vVO2max do latissimus dorsi 

evidencia uma tendência para aumentar com a distância, já que a atividade do 

músculo na fase área diminui e na subaquática mantém-se, ou diminui pouco, 

aumentando a diferença entre as duas. Já a atividade elétrica do músculo 

pectoralis major, nos dois testes até à exaustão, mantém-se estável. Também 

Figueiredo et al. (2013b) não encontraram diferenças na iEMG deste músculo 

num esforço máximo de 200 m, nem Stirn et al. (2011) em 100 m máximos. De 

acordo com Moynes et al. (1986) o pico de ativação do pectoralis major ocorre 

aquando a entrada da mão na água (início da fase subaquática). Figueiredo et 

al. (2013c) encontram uma maior atividade deste músculo na primeira parte do 

trajeto subaquático. Tendo em conta que os momentos identificados pelos 

autores são pouco propulsivos e, provavelmente, menos influenciado pela 

intensidade de nado e instauração da fadiga, o pectoralis major pode funcionar 

sobretudo como um músculo estabilizador do ombro, facto que pode justificar 

as não alterações na sua atividade. 

As diferenças verificadas entre os dois testes até à exaustão podem dever-se à 

intensidade com que foram realizados. A 95% da vVO2max a intensidade foi 

suficiente para provocar fadiga com consequências na alteração da atividade 
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elétrica do músculo, mas talvez não tenha sido o bastante para alterar o padrão 

técnico de nado. De facto, as [La-] registadas e já discutidas indicam que existia 

alguma fadiga, mas o facto do teste ter sido interrompido antes da exaustão, 

levou a que não se tenha atingido um estado extremo de fadiga, como aliás, os 

dados respiratórios obtidos sugerem. Já a 105% da vVO2max, o nadador 

terminou o teste quando atingiu a exaustão, portanto, num estado de fadiga 

muito acentuado (embora as [La-]max atingidas não o predigam, como já 

referido). Este facto refletiu-se em alterações técnicas que, por sua vez, 

influenciaram em muito o grau de atividade dos músculos envolvidos nas fases 

mais afetadas por essas alterações. Tendo em conta que a técnica de nado 

tem uma influência direta no rendimento, o nadador deveria treiná-la também 

em situações de fadiga para que, quando surja, consiga manter o padrão de 

nado mais adequado.  

Em ambos os testes é possível observar um comportamento semelhante no 

bíceps brachii e no tríceps brachii, na medida em que quando os valores 

sobem ou descem num deles, o mesmo acontece no outro. Este facto 

relaciona-se com um processo denominado coativação, caracterizado pela 

contração simultânea dos músculos agonistas e antagonistas de uma mesma 

articulação (Basmajian & De Luca, 1985). Embora este parâmetro não tenha 

sido mensurado objetivamente no nosso teste, o padrão de comportamento dos 

músculos referidos sugere que existe, realmente, coativação. Durante o nado 

de crol, nomeadamente na fase subaquática, o cotovelo mantém-se quase fixo 

no eixo antero-posterior (Deschodt et al., 1996), designadamente nas ações 

propulsivas que permitem transferir a força aplicada na mão e no antebraço 

para todo o corpo (Madsen & Flugsrud, 2008). Neste processo, o bíceps brachii 

e o tríceps brachii assumem um papel muito importante enquanto 

estabilizadores da articulação do cotovelo, mantendo o sistema motor mais 

controlado. Tal facto sugere que estes dois músculos devem ser trabalhados 

proporcionalmente, já que a maior fragilidade de um ou de outro pode 

comprometer a estabilidade da articulação do cotovelo.  

Tendo em conta que a coativação nos movimentos de flexão/extensão do 

cotovelo é maior quanto maior a carga suportada (Fanklin & Milner, 2003), esta 

será, esperadamente, superior na fase subaquática do trajeto de nado do que 

na aérea. Nesse sentido, Lauer et al. (2013) mensuraram o índice de 
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coativação dos dois músculos referidos na fase aérea e na subaquática e 

verificaram que a coativação é mais intensa na flexão do cotovelo na fase 

subaquática e na extensão da mesma articulação na fase aérea. Enquanto a 

primeira era esperada, devido à grande carga que a que o cotovelo está sujeito 

durante a fase insweep, a segunda não era. Os autores justificam o resultado 

na desaceleração que ocorre nesta fase, como forma de preparar o braço para 

a fase seguinte e diminuir o arrasto a que a mão está sujeita na entrada na 

água, obrigando a um elevado controlo motor na execução destes movimentos.    

Relativamente à metodologia utilizada nos dois estudos, o Ė foi calculado, no 

que se refere à energia anaeróbia láctica, a partir da conversão dos valores das 

[La-] em equivalente de O2. Contudo, seria também possível utilizar outro 

método, baseado no défice de O2 acumulado. Embora as duas metodologias 

sejam utilizadas recorrentemente em NPD (Reis et al. 2010), a primeira 

apresenta as vantagens de não ser afectada por erros significativos (Capelli et 

al. 1998) e de permitir calcular a energia aláctica, tendo sido, por isso, utilizada 

no presente estudo. Já a segunda metodologia não permite considerar a 

contribuição aláctica, é mais morosa (porque aplica-se em intensidades 

submáximas) e baseia-se no pressuposto de que o VO2 aumenta linearmente 

com a intensidade de esforço (Reis et al. 2010), envolvendo, por isso, maior 

imprecisão.  

No que se refere à metodologia utilizada no estudo 2, quanto à EMG, existem 

algumas limitações que podem influenciar os resultados. Desde logo, o 

software utilizado tem um valor máximo de resolução de 2 mV, enquanto no 

músculo o sinal EMG do conjunto de unidades motoras captadas pelo elétrodo 

pode ir de alguns microvolts a 5 mV (Basmajian & De Luca, 1985). No sinal 

bruto recolhido foram detetados picos de saturação que podem dever-se a 

artefactos, ou, mais provavelmente devido ao número de vezes com que foram 

registados, à limitação de captação do sistema. Os picos de saturação não se 

encontraram apenas no sinal dinâmico, mas também nas CIVM efetuadas, o 

que influencia os valores de iEMG a ela relativizados.  

Por outro lado, os momentos de transição entre as duas fases avaliadas não 

foram rigorosamente distinguidos, já que não houve uma exaustiva análise 

cinemática, sendo apenas utilizada uma câmara de filmar aérea. Embora 

temporalmente a diferença entre a entrada dos dedos na água e a entrada 
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completa da mão (até ao pulso) seja muito pequena, é bem mais significativa a 

nível do envolvimento dos músculos. Não obstante esta imprecisão, tendo em 

conta que os momentos de transição são curtos, e que o nosso propósito 

compreendia a totalidade do percurso aéreo e a totalidade do subaquático, a 

influência nos resultados não inviabiliza a relevância que poderão ter. 

Um fator limitador que poderá influenciar bem mais os resultados prende-se 

com o facto deste estudo se ter centrado em apenas dois nadadores, que 

podem refletir as exceções e não o comportamento da atividade elétrica 

muscular da população de nadadores, nos esforços específicos em que foram 

avaliados.  
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5. Conclusões 

Os resultados obtidos e discutidos nos dois estudos desta tese permitem 

concluir que: 

(i) ao longo de um protocolo incremental descontínuo para determinação da 

vVO2max, as variáveis VO2, VE, FC e Ė aumentam progressivamente até aos 

dois últimos patamares, onde estabilizam. As [La-] apresentam maior 

estabilidade no princípio do teste e aumentos acentuados a partir do LAN;  

 (ii) Os valores encontrados para as [La-]LAN e vLAN sugerem que os nadadores 

parecem ter adaptações específicas a intensidades baixas a moderadas 

(abaixo e no limiar anaeróbio); 

(iii) A menor capacidade dos nadadores do presente estudo em sustentar 

tempos e distâncias mais longas nos testes até à exaustão pode dever-se ao 

facto dos nadadores não terem adaptações em domínios de intensidade acima 

do LAN, o que poderá ser invertido com treino específico a intensidades mais 

elevadas;  

(iv) Os resultados das [La-]LAN e das [La-]max indicam que os nadadores 

apresentam uma capacidade aeróbia extensamente desenvolvida, mas um 

sistema glicolítico limitado. Essa limitação poderá ser colmatada com treino 

direccionado para o desenvolvimento do sistema anaeróbio; 

(v) A intensidades submáximas (95% vVO2max) a ativação dos músculos bíceps 

brachii e latissimus dorsi aumenta ao longo da distância percorrida, indicando 

adaptações neuromusculares ao tempo de esforço;  

(vi) A intensidades supramáximas (105% vVO2max) a ativação do latissimus 

dorsi diminui na fase aérea e há uma tendência para a do tríceps brachii 

diminuir na fase subaquática. Estes factos parecem relacionar-se com 

alterações na técnica de nado, sugerindo que esta deve ser desenvolvida no 

treino também em situações de fadiga; 

(vii) Os aumentos verificados nos músculos ocorreram na fase do nado onde 

são mais recrutados; 
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(viii) O pectoralis major é o músculo que se assume como mais estável nos 

dois nadadores, devido ao seu papel como estabilizador do ombro; 

(ix) O comportamento dos músculos bíceps brachii e tríceps brachii ao longo 

dos testes até à exaustão evidencia uma forte componente de coativação entre 

os dois na estabilização da articulação do cotovelo, indicando que estes 

músculos devem ser trabalhados proporcionalmente. 
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Resumo 

Na natação pura desportiva o consumo máximo de oxigénio (VO2max) é 

considerado um importante fator influenciador do rendimento e um indicador da 

potência máxima do sistema aeróbio. Mais recentemente, outro conceito 

relacionado com o VO2max tem ganho importância: o tempo limite, i.e., o tempo 

durante o qual a velocidade mínima que induz o VO2max (vVO2max) é 

sustentado. O nosso objetivo foi comparar o comportamento fisiológico de 

nadadores especialistas em provas de curta e média duração em testes até à 

exaustão a diferentes intensidades (95, 100 e 105%) da vVO2max.  

Especialistas em distâncias de 50 a 200 m (Grupo A, n = 4) e de 400 a 1500 m 

(Grupo B, n = 4) realizaram (i) um teste incremental descontínuo para 

determinação da vVO2max e (ii) três testes até à exaustão a 95, 100 e 105% da 

vVO2max. Os gases respiratórios foram registados respiração a respiração e 

emitidos por telemetria (k4b2, Cosmed, Itália). O dispêndio energético (Ė) foi 

obtido através da adição dos três sistemas de energia: aeróbio, anaeróbio 

láctico e anaeróbio aláctico. Posteriormente, o custo energético (C) foi 

calculado como sendo o resultado da razão entre o Ė e a respetiva velocidade.  

Não foram encontradas diferenças nas variáveis ventilatórias (VO2max, R e VE), 

metabólicas ([La-]), na FC e no C entre os dois grupos de nadadores em 

qualquer um dos testes. Considerando a contribuição de cada um dos sistemas 

energéticos, foram encontradas diferenças entre o grupo A e o grupo B na 

quantidade de energia aeróbia (54.4 vs 63.2%, respetivamente) e anaeróbia 

láctica (23.1 vs 15.3%) a 105% da vVO2max. Concluímos que as intensidades 

consideradas não foram suficientes para induzir alterações significativas entre 

nadadores especialistas em diferentes distâncias. 

 

Palavras – chave: Natação, VO2max, testes até à exaustão, contribuições 

energéticas 

 

Introdução 

Na natação pura desportiva (NPD) o consumo máximo de oxigénio (VO2max) é 

considerado um importante fator influenciador do rendimento pois é um 
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indicador da potência máxima do sistema aeróbio do nadador (Fernandes et 

al., 2008). Este parâmetro fisiológico tem vindo a ser avaliado na NPD desde 

1920, destacando-se o estudo pioneiro de Liljestrand e Lindhard (1920). 

Contudo, apenas a partir da década de 60 do mesmo século houve uma 

proliferação mais intensa da investigação nesta área. O VO2max pode ser 

avaliado através de protocolos contínuos e progressivos (Billat et al., 1996), 

contudo, o nosso grupo demonstrou que o uso de um protocolo incremental 

descontínuo de nado é também válido para determinar este parâmetro, 

permitindo, ainda, recolher lactato sanguíneo nos períodos de pausa e, 

consequentemente, calcular o dispêndio energético (Ė) e o custo energético (C) 

(Cardoso et al., 2003 e Fernandes et al., 2003). De facto, e embora muitos 

estudos apenas tenham incluído a energia proveniente do metabolismo aeróbio 

no cálculo de Ė, a contribuição anaeróbia não deve ser desconsiderada 

(Barbosa et al. 2006). 

Mais recentemente, um outro conceito relacionado com o VO2max tem ganho 

importância no seio da prescrição e controlo de treino: o tempo limite à 

velocidade mínima que induz o VO2max (Tlim-100%vVO2max), o qual traduz a 

duração temporal durante a qual essa intensidade de exercício é sustentada 

(Billat et al., 1996). Embora o Tlim-100%vVO2max tenha vindo a ser considerado 

como um novo critério para avaliação da potência aeróbia em nadadores 

(Fernandes et al., 2008), foram poucas as investigações desenvolvidas com o 

objetivo de o determinar (Fernandes & Vilas-Boas, 2006) e, até ao momento, 

nenhuma considerou a especialidade, quanto à distância, dos nadadores. 

O objetivo deste estudo foi, após a aplicação do protocolo incremental 

descontínuo, comparar o comportamento fisiológico de nadadores especialistas 

em curtas e médias distâncias da técnica de crol em testes até à exaustão a 

diferentes intensidades da velocidade correspondente ao VO2max (vVO2max): 95, 

100 e 105%.  

 

Metodologia 

Participaram neste estudo oito nadadores do sexo masculino, de nível nacional 

(113.4% do recorde nacional absoluto aos 200 m crol, em piscina de 25 m na 
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época desportiva 2012/2013), filiados na Federação Portuguesa de Natação, 

pertencentes aos escalões juvenil, júnior e sénior. A amostra foi dividida em 

dois grupos de quatro nadadores cada: Grupo A – nadadores especialistas em 

distâncias de 50 a 200 m (16.0 ± 0.8 anos, 72.3 ± 7.3 Kg e 1.79 ± 0.9 m) e 

Grupo B – nadadores especialistas em distâncias de 400 a 1500 m (16.8 ± 0.2 

anos, 70.8 ± 6.1 Kg e 1.82 ± 0.6 m). 

Os nadadores realizaram um teste incremental descontínuo de 7x200 m crol, a 

fim de determinar o VO2max e a vVO2max. O intervalo entre os patamares de 200 

m foi de 30 s e os incrementos de velocidade de 0.05 m.s-1 (Cardoso et al., 

2003). A velocidade do último patamar de 200 m correspondeu à velocidade do 

melhor tempo atual do nadador na prova de 400 m crol, definindo-se a partir 

desta as restantes velocidades do protocolo (cf. Fernandes et al., 2003). 

Considerou-se que o VO2max foi atingido de acordo com critérios fisiológicos 

primários e secundários, nomeadamente: a ocorrência de um plateau no VO2, 

independentemente do aumento da velocidade de nado, elevados níveis de 

lactato sanguíneo (≥ 8 mmol.l-1), elevado quociente respiratório (R ≥ 1), elevada 

frequência cardíaca (superior a 90% da frequência cardíaca (FC) teórica 

máxima [220 - idade]) e exaustação visível (Howley et al., 1995). A vVO2max foi 

estabelecida como sendo a velocidade mínima de nado a que é atingido o 

VO2max (Fernandes et al., 2008).  

Aferida a vVO2max, os nadadores realizaram, com 24 h de intervalo, testes até à 

exaustão, a 95, 100 e 105% da vVO2max, de forma randomizada. Considerou-se 

que o nadador atingiu a exaustão quando não conseguiu manter a velocidade 

previamente estabelecida, i.e., não foi capaz de fazer coincidir a sua velocidade 

com a estabelecida pelo sinal visual. Em todos os testes, a velocidade foi 

controlada através de um pacer visual com luzes intermitentes (Pacer2Swim, 

KulzerTec, Aveiro, Portugal), colocado no fundo da piscina. O tempo real do 

nadador em cada teste foi registado por um cronómetro (Casio HS-80TW).  

Em ambos os protocolos foram registados os gases respiratórios, respiração-a-

respiração e emitidos por telemetria, através de um analisador de gases portátil 

(K4b2, Cosmed, Roma, Itália). Este aparato foi conectado ao nadador através 

de um tubo e uma válvula respiratória especificamente desenvolvidos para a 
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NPD (Baldari et al., 2013). A FC foi monitorizada e registada continuamente por 

um Polar Vantage NV (Polar Eletro Oy, Kempele, Finlândia) que emitiu 

telemetricamente os dados para o K4b2. As concentrações de lactato 

sanguíneo ([La-])  foram mensuradas através de recolha de sangue capilar (25 

µl) do lóbulo da orelha antes de cada teste (repouso), entre cada patamar 

(protocolo incremental descontínuo) e no 1º, 3º, 5º e 7º min de recuperação 

após cada teste realizado, tendo sido utlizado um dispositivo portátil (Lactate 

Pro, ArKay, Japão).  

O tratamento dos dados respiratórios foi efetuado de acordo com Fernandes et 

al. (2012), nomeadamente tendo em consideração a minimização do ruído dos 

dados obtidos respiração-a-respiração. O valor das variáveis fisiológicas 

analisadas (VO2, FC, ventilação – VE e R) correspondeu à média do último 

minuto do tempo de esforço a cada intensidade. O Ė nos testes até à exaustão 

foi obtido através da adição dos valores de VO2 (contribuição do sistema 

aeróbio) e dos valores resultantes da transformação de [La-] em equivalentes 

de O2 (contribuição do sistema anaeróbio láctico), utilizando a constante de 

proporcionalidade de 2.7 mlO2.Kg-1.mM-1 (Di Prampero et al., 1978; Thevelein 

et al.,1984). Considerou-se também a contribuição do sistema anaeróbio 

aláctico, de acordo com o descrito por Sousa et al. (2014), nomeadamente 

assumindo que, na transição de um estado de repouso para um estado de 

exaustão, as concentrações de fosfocreatina decrescem 18.55 mM.kg-1 de 

músculo (na máxima ativação da massa muscular igual a 30% da massa 

corporal total). O cálculo de E teve em consideração as recomendações de 

Zamparo et al. (2010), nomeadamente na inclusão dos três sistemas de 

energia tratando-se de exercícios de intensidade igual ou muito próxima à 

potência aeróbia. Posteriormente, o C foi considerado como o resultado da 

razão entre o Ė e a respetiva velocidade.  

A análise estatística dos dados foi efetuada no programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) 20.0. Depois de confirmada a normalidade da 

amostra (teste de Shapiro-Wilk), o teste ANOVA medidas repetidas foi utilizada 

para comparação entre patamares e entre testes. A ANOVA medidas repetidas 
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a dois fatores (especialidade) foi utilizado para comparação entre testes e entre 

grupos. Foi estabelecido um nível de significância de 0.05 (α=0.05). 

Resultados e discussão 

Teste incremental descontínuo (7x200)  

Os valores médios±DP das variáveis fisiológicas obtidas durante o teste 

incremental descontínuo são apresentadas na Tabela 1 para os grupos de 

nadadores especialistas em curtas e médias distâncias (A e B, 

respetivamente). 

 

Tabela 1: Média±DP das variáveis fisiológicas dos nadadores dos grupos A (curtas distâncias) e B 

(médias distâncias) obtidas ao longo do teste incremental descontínuo de 7x200 m crol
 

  1ºpatamar 2ºpatamar 3ºpatamar 4ºpatamar 5ºpatamar 6ºpatamar 7ºpatamar 

VO2 

(ml.kg
-1

.min
-1

) 

A 44.6±4.4 48.2±5.1 51.8±6.4 54.4±7.1 57.3±7.1 60.4±6.6 63.2±6.2 

B 43.8±3.6 46.6±3.5 49.0±3.6 54.2±4 57.5±3.3 60.6±3.6 60.1±6.2 

R 

A 
0.79±0.0

6 

0.82±0.0

6 

0.84±0.0

6 

0.86±0.0

5 

0.88±0.0

6 

0.91±0.0

6 

0.94±0.0

6 

B 
0.82±0.0

1 

0.84±0.0

1 

0.85±0.0

2 

0.86±0.0

2 

0.88±0.0

3 

0.94±0.0

5 

0.95±0.0

6 

FC 
(bpm) 

A 
144.5±8.

4 

149.0±6.

7 

156.0±7.

5 

162.3±8.

2 

169.0±8.

8 

175.3±8.

1 

182.5±7.

8 

B 
140.0±1

2.2 

148.3±1

2.4 

156.0±1

1.3 

164.5±1

3.3 

172.8±1

1.8 

179.5±1

1.7 

185.8±1

0.7 

VE 

(l.min
-1

) 

A 60.8±4.1 68.9±5.9 76.9±6.0 82.2±9.6 
89.8±17.

6 

102.9±2

3.1 

114.0±3

3.2 

B 
67.7±10.

0 
71.9±8.3 

78.2±11.

3 

86.9±15.

9 

95.4±15.

6 

96.1±27.

0 

111.2±2

5.3 

[La
-
] 

(mmol.l
-1
) 

A 
2.22±0.5

4 

2.38±0.7

5 

2.53±0.7

5 

2.93±0.8

7 

3.32±0.9

0 

4.27±1.5

0 

6.83±2.1

3 

B 
1.45±0.6

2 

1.63±0.4

8 

2.00±0.7

8 

2.50±1.0

3 

3.30±1.2

6 

4.70±1.9

3 

6.95±3.5

6 

FC = frequência cardíaca, VO2 = consumo de oxigénio, R = quociente respiratório, VE = ventilação, [La
-
] = 

concentrações de lactato sanguíneo, A = grupo A (nadadores especialistas em curtas distâncias), B = grupo B 

(nadadores especialistas em médias distâncias).  

 

Não foram encontradas diferenças entre os dois grupos de nadadores nas 

variáveis analisadas – VO2, FC, VE e R. Contudo, e apesar de não ser 

estatisticamente significativo, verificou-se uma tendência para nadadores do 
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grupo B apresentarem [La-] inferiores às mensuradas nos nadadores do grupo 

A na primeira e segunda repetição de 200 m. Embora existam diferenças nos 

valores das variáveis entre patamares, estas não se devem à especialidade do 

nadador (VO2, p = 0.63; R, p =0.81; FC, p = 015; VE, p = 0.39 e [La-], p = 0.27).   

A tendência verificada na [La-] poder-se-á dever à especificidade do treino de 

cada grupo. Tal como afirmam Wilmore e Costill (2007), quando realizamos 

exercícios regulares, o nosso corpo adapta-se sendo essas transformações 

altamente específicas do tipo de treino realizado. De facto, tem sido 

demonstrado que elevados níveis de lactato sanguíneo estão associados ao 

recrutamento das fibras rápidas musculares (Howley et al., 1995), fibras estas 

que os nadadores especialistas em distâncias de 50 a 200 m demonstram ter 

em maior quantidade e que recrutam extensamente no tipo de treino que lhes é 

característico. Pelo contrário, o treino aeróbio, tipicamente do grupo B, 

possibilita uma acumulação mais lenta do ácido láctico (Maglischo, 1993), bem 

como uma maior proficiência na remoção deste.  

 

Testes incremental descontínuo e até exaustão a 95, 100 e 105% da 

vVO2max 

Os valores médios±DP das variáveis fisiológicas obtidas no último patamar do 

teste incremental descontínuo e nos testes até à exaustão a 95, 100 e 105% da 

vVO2max são apresentados na Tabela 2, para os grupos de nadadores 

especialistas em curtas e médias distâncias (A e B, respetivamente). 
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Tabela 2: Média±DP das variáveis fisiológicas dos nadadores dos grupos A (curtas distâncias) e B 

(médias distâncias) no último patamar do teste incremental descontínuo e nos testes até à exaustão a 95, 

100 e 105% da velocidade mínima que induz o consumo máximo de oxigénio.  

  95% 100% 105% 7x200  

VO2 (ml. Kg
-1
.min

-1
)  

A 62.7±6.6 62.4±6.6 64.3±5.7 63.2±6.2  

B 62.7±5.6 61.7±5.1 60.0±5.1 61.6±4.4  

R 
A 0.95±0.05 1.01±0.09 0.95±0.01 0.94±0.06  

B 0.91±0.02 0.99±0.12 0.93±0.05 0.95±0.06  

FC (bpm) 
A 179.5±8.5 178.8±5.0 178.3±4.6 182.5±7.8  

B 177.0±14.4 172.5±13.6
C
 173.8±13.4 185.8±10.7  

VE (l.min
-1
) 

A 112.7±27.1 122.2±24.2 127.4±21.0 114.0±33.2  

B 110.6±22.8 113.5±19.8 114.8±16.8 111.2±25.3  

[La
-
]max (mmol.l

-1
) 

A 6.90±1.15 8.40±0.42 8.75±1.60 6.83±2.13  

B 5.20±3.07 6.93±2.89 6.80±2.56 6.95±3.56  

VO2 = consumo de oxigénio, R = quociente respiratório, FC = frequência cardíaca, VE = ventilação, [La
-
]max = 

concentrações máxima de lactato sanguíneo, A = grupo A (nadadores especialistas em curtas distâncias), B = grupo B 

(nadadores especialistas em médias distâncias), 
A,B,C

 diferente de 100, 105% e 7x200, respetivamente.  

 

Não foram encontradas diferenças entre os dois grupos nas variáveis 

analisadas – VO2, FC, VE e R – em qualquer um dos testes.  

Embora não existam estudos que comparem nadadores especialistas em 

diferentes distâncias em testes de tempo limite a intensidades iguais ou 

aproximadas à vVO2max, Fernandes et al. (2006) compararam os valores 

máximos de nadadores de elevado nível e nadadores de baixo nível, num 

protocolo incremental descontínuo, sendo os valores de VO2max 

significativamente superiores no primeiro grupo, o que confirma o grau de 

atividade física como influenciador do VO2max. Relativamente à FC e à [La-], 

não foram encontradas diferenças entre os dois grupos de nadadores.  

Em nadadores de curta distância as exigências do sistema glicolítico são 

elevadas (Costill et al., 1992), enquanto nadadores de média distância 

dependem, sobretudo, da capacidade e potência aeróbias, motivo pelo qual 

esperávamos encontrar diferenças entre as variáveis fisiológicas dos dois 

grupos de nadadores, o que não se verificou. Este facto poderá ser explicado 

pelo reduzido tamanho da amostra, que poderá não representar a população 

de nadadores de curta e média distância e pela idade e escalão dos nadadores 

(em fase de formação e com um treino ainda pouco diferenciado entre eles). É 

também de considerar que a treinabilidade é limitada, sendo que, por exemplo, 
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no caso do VO2max, 40% da sua variação é devida a fatores genéticos (Malina & 

Bouchar,1986), 

 

Testes até à exaustão (95, 100 e 105% da vVO2max)  

Os valores médios±DP das variáveis espácio-temporais, da velocidade e do C 

nos testes até à exaustão a 95, 100 e 105% da vVO2max são apresentados na 

Tabela 3 para os grupos de nadadores especialistas em curtas e médias 

distâncias (A e B, respetivamente). 

 

Tabela 3: Média±DP das variáveis espácio-temporais, da velocidade e do C dos grupos A (curtas 

distâncias) e B (médias distâncias) nos testes até à exaustão a 95, 100 e 105% da velocidade mínima que 

induz o consumo máximo de oxigénio. 

  95% 100% 105% 

v (m.s
-1
) A 1.34±0.05

A
 1.41±0.05 1.48±0.05 

 B 1.36±0.05
A
 1.43±0.05 1.50±0.05 

Tempo (s) A 328.5±79.7 189.3±22.9 117.8±18.4 

 B 332.8±71.3 160.3±45.4 110.3±15.3 

Distância (m) A 437.5 ±103.1 262.5±25.0 168.8±23.9 

 B 450.0±108.0 225.0±64.6 162.5±25.0 

C (KJ.m
-1
) A 0.78±0.05 0.81±0.05 0.77±0.09 

 B 0.71±0.09 0.96±0.26 0.85±0.16 

v = velocidade, C = custo energético, A = grupo A (nadadores especialistas em curtas distâncias) = Grupo 

, B = Grupo B (nadadores especialistas em médias distâncias). A,B
 diferente de 100, 105%, respetivamente.  

 

Não foram encontradas diferenças entre os dois grupos nas variáveis 

analisadas – velocidade, tempo, distância sustentada e C -.  

De acordo com Fernandes e Vilas-Boas (2012), nadadores de elevado nível 

conseguem manter a vVO2max durante 230 a 260 s, o que não se verificou no 

nosso estudo, para nenhum dos grupos, sendo inferior o tempo suportado 

pelos nadadores. Também seria de esperar que a distância realizada no 

mesmo teste fosse mais longa, já que a prova de NPD que mais se aproxima 

da intensidade correspondente ao VO2max é a de 400 m crol (Costill et al., 

1992). Estas diferenças sugerem que, embora a potência aeróbia seja 

considerada um aspeto muito importante no controlo do treino (Olbrecht, 2000; 
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Rodriguez, 2000), e a vVO2max uma referência para a construção das séries de 

treino (Renoux, 2001), os nadadores do nosso estudo não treinam, 

frequentemente, neste domínio de intensidade.    

Num estudo realizado com nadadores de elite numa piscina circular, Capelli et 

al. (1998) encontraram valores superiores aos do nosso estudo para o C no 

último patamar de um protocolo incremental descontínuo. Tendo em conta que 

este foi um esforço de intensidade e duração semelhante ao efetuado no nosso 

estudo no teste de Tlim-100%vVO2max, seriam de esperar valores semelhantes 

de C, o que não se verificou talvez devido à influência dos patamares 

anteriores. Também as condições de realização do estudo e a metodologia 

aplicada, quer no desenho experimental quer no cálculo de C, não foram 

semelhante nos dois estudos, o que pode explicar as diferenças observadas. 

Igualmente os valores encontrados por Zamparo et al. (2000) em jovens 

nadadores, num esforço máximo de duração temporal correspondente no 

nosso estudo ao teste de 95% da vVO2max, são muito superiores aos registados 

por nós, o que se deve ao facto dos nadadores serem mais novos (14.5 anos) 

e, como os próprios autores indicam, de um nível técnico inferior. De facto, o C 

a uma dada velocidade aumenta com o aumento da força de arrasto 

hidrodinâmico, diminuindo com o aumento da força propulsiva (Vilas-Boas, 

2000). 

Se por um lado seriam de esperar diferenças entre os grupos nas variáveis 

espácio-temporais ou mesmo no C, devido à adaptação ao treino específico, 

por outro, seria possível estas serem semelhantes, sendo, contudo, diferentes 

as contribuições energéticas de cada um dos grupos na realização dessa 

distância ou tempo de nado. Assim, consideramos as três componentes do Ė 

em cada um dos testes, para os grupos A e B, como mostra Figura 1 (painéis 

A, B e C): 
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Figura 1: Contribuição 

energética aeróbia (A), 

anaeróbia láctica (B) e 

anaeróbia aláctica (C) para 

nadadores do grupo A e 

nadadores do grupo B em testes 

até à exaustão a 95, 100 e 

105% da velocidade mínima que 

induz o consumo máximo de 

oxigénio. * - grupo A diferente 

de grupo B 

 

 Foram encontradas 

diferenças entre os 

dois grupos de 

nadadores na 

contribuição aeróbia 

(superior no Grupo B 

– especialistas em 

médias distâncias) e 

anaeróbia láctica 

(superior no Grupo A 

– especialistas em 

curtas distâncias) no 

teste até à exaustão 

a 105% da vVO2max. 

Considerando nesta 

análise os resultados 

da Tabela 3, esta 

diferença significa 

que para 

intensidades acima 

do VO2max e numa 

mesma distância e 
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tempo de nado, os nadadores dos dois grupos recrutam em proporções 

diferentes o sistema aeróbio e o glicolítico, sem alterações no C. A capacidade 

de recorrer mais extensamente a uma ou outra fonte de energia sugere 

diferentes especificidades do treino de cada um dos grupos, sendo que os 

nadadores especialistas em distâncias mais curtas (Grupo A - de 50 a 200 m) 

têm uma maior capacidade de recrutamento do sistema anaeróbio. Tal como 

verificado no nosso estudo, a contribuição do sistema anaeróbio (láctico e 

aláctico) diminui quanto maior a duração do exercício (Di Prampero, 1981) e a 

aeróbia aumenta, para cada um dos grupos.  

Num estudo efetuado com nadadores de nível internacional, Figueiredo et al. 

(2011) encontraram, para um esforço máximo de 200 m, em 141.3 s, as 

seguintes contribuições energéticas: 65.97% aeróbio, 13.60% anaeróbio láctico 

e 20.43% anaeróbio aláctico. No nosso estudo, em nenhum dos testes 

realizados a duração temporal do esforço foi semelhante, contudo, o que mais 

se aproxima (embora 19 s superior) é o teste a 100% da vVO2max realizado pelo 

grupo B. As contribuições energéticas encontradas pelos autores são inferiores 

às registadas por nós, para o grupo em causa, na contribuição aeróbia e 

superiores na contribuição anaeróbia, o que se pode dever à diferença no 

tempo de esforço, já que a contribuição dos sistemas de energia depende não 

só da intensidade mas também da duração do esforço (Gastin, 2001). 

 

Conclusões 

O número de estudos realizados a diferentes intensidades do VO2max em NPD 

são poucos e, até ao momento, nenhum considerou a especialidade (técnica 

ou distância) dos nadadores, pelo que não foi possível uma comparação 

exaustiva entre os resultados encontrados e a literatura. Contudo, embora 

esperássemos encontrar diferenças nas variáveis fisiológicas, espácio-

temporais e velocidade de nado entre os dois grupos de nadadores em todos 

os testes, devido às adaptações resultantes da especificidade do treino, tal não 

se verificou, provavelmente, devido ao reduzido tamanho da amostra e ao facto 

dos nadadores pertencerem a escalões de formação e não serem de nível 

desportivo de elite. 
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