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RESUMO
ando se prettende caractterizar o perfil metabólico de um e
esforço é us
sual o
Introdução: qua
recurrso à quantificação da prrodução energética aeróbia e anaeró
óbia (Maglisccho, 1993; Reis
R
et
al., 2006c).
2
As exxigências re
eais da nataçção, devido às particularidades físiccas específic
cas do
meio onde esta se pratica, só
s podem se
er replicadas
s com mais validade utilizando testtes de
po, com ava
aliações direcctas. Objecttivo: caracte
erizar a provva de 100m
metros (m) brruços,
camp
relativvamente ao custo energ
gético e dete
erminar as relações
r
entrre os diverso
os indicadorres de
energ
gia aeróbia e anaeróbia
a e a velocidade média
a em prova (performancce). Metodologia:
particciparam nesste estudo 14
1 nadadore
es de sexo masculino, especialista
as na técnic
ca de
bruço
os, com ida
ade média de
d 17.79±2.55 anos (p
performance: média±dessvio padrão
o). Os
nadadores foram submetidoss a realização
o de duas prrovas: uma submáxima,
s
descontínua
a e de
a
intenssidade progrressiva (5x300m bruços); outra suprramáxima (100m bruçoss). Durante ambas
as prrovas e nos períodos de
e recuperaçã
ão, os gase
es expirados foram medidos directam
mente
através de um an
nalisador de gases Cosm
med K4b2 (C
Cosmed, Rom
me, Italy), eq
quipado com
m uma
ula específica
a para nataçã
ão Aquatrain
nner (Cosme
ed, Rome, Ita
aly). Foi med
dido o consum
mo de
válvu
oxigé
énio ( O2), para
p
determ
minação da frracção de energia aerób
bia utilizada,, e determinada a
máxim
ma concentrração de lacttato sanguín
neo (maxLa) pós esforço. O custo en
nergético da prova
supra
amáxima foi estimado po
or extrapolaçção linear do
o custo energ
gético da pro
ova submáxiima, e
utiliza
ado posteriormente, no cálculo
c
do défice
d
de oxigénio acumu
ulado (DefO
O2Ac) e da fracção
de en
nergia anaerróbia. Resultados: os va
alores calcullados a partir dos gasess expirados foram:
f
O2max=
m
65.73±
±2.55ml/Kg/m
min; DefO2Ac= 39.30±11
1.66ml/Kg; maxLa=
m
8.74±
±2.27mmol/l, para
uma velocidade média
m
na pro
ova de 100m bruços de 1.46±0.02m/ss. Verificamo
os ainda, um custo
energ
gético subm
máximo de 0.73±0.03mll/Kg/min, e um custo energético supramáxim
mo de
0.88±
±0.06ml/Kg/m
min, ao qu
ual corresponde uma participaçã
ão da energia aeróbia de
64.38
8±7.93%, e uma
u
participa
ação da ene
ergia anaerób
bia de 36.41±8.72%. Na
a associação entre
parâm
metros fisioló
ógicos, detecctamos uma
a correlação positiva e significativa e
entre a veloc
cidade
máxim
ma aeróbia (VMA) e a velocidade de
d nado nos
s 100m bruçços (0.762), com um P<
<0.01.
Conc
clusões: na caracterizaçção fisiológica da prova
a de 100m bruços,
b
verifficamos um maior
contrributo

da

energia

ae
eróbia

(64.3
38±7.93%),

comparativvamente

co
om

a

anae
eróbia

(36.41±8.72%). Relativament
R
te as associações existtentes entre as variáveis em estudo e a
prestação nos 100m bruçoss, verificamo
os que a VM
MA foi a medição que parece ser mais
imporrtante na pre
edição do re
endimento ne
esta prova. A inclusão de
d outras me
edidas no modelo
m
(como massa co
orporal,

O2máx e messmo o custo
o energético submáximo
o) manteve o seu

q foi elevad
do (erro padrrão inferior a 0.80s no tempo final de
e prova).
poder preditivo, que
vras-Chave:: custo ene
ergético aeró
óbio e anae
eróbio, conssumo de oxxigénio, défic
ce de
Palav
oxigé
énio acumula
ado, performe
ence e nataçção.
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ABS
BSTRACT
e metabolic profile
p
of an effort
e
it is usu
ual to quantiffie the
Introduction: In order to characterize the
produ
uction of aerrobic and an
naerobic ene
ergy (Maglisc
cho, 1993; Reis
R
et al., 2006c). Due to the
speciificities of the water con
ntext, the rea
al demands of swimming can only b
be replicated
d with
reliab
bility using fie
eld tests with
h direct evalluations. Purrpose: In this context, th
he purpose of
o this
studyy was to characterize the
e energetic cost
c
of 100m
meters (m) brreaststroke, a
and determin
ne the
relatio
onship amon
ng several en
nergetic indiccators and th
he mean swimming veloccity (performa
ance).
Meth
hods: This study
s
involve
ed 14 male swimmers,
s
specialists
s
in
n breaststrokke technique
e, with
mean
n ages of 17..79±2.55 yea
ars (performa
ance: mean ± standard deviation).
d
Th
he swimmers
s were
subm
mitted to two
o tests: one submaxima
al, discontinu
uous, with progressive
p
intensity (5x
x300m
breasststroke); and
d the other one,
o
supramaximal (100m
m breaststro
oke). During b
both tests an
nd the
recovvery periodss, expired ga
ases were directly
d
mea
asured by a gas analyzzer Cosmed
d K4b2
(Cosm
med, Rome,, Italy), equip
pped with a specific valve for swimming, Aquattrainner (Cos
smed,
Rome
e, Italy). The
e oxygen up
ptake ( O2) was measu
ured, to dete
ermine the a
amount of ae
erobic
energ
gy used, and
d determine the highestt blood lacta
ate concentra
ation after th
he effort (ma
axLa).
The energetic
e
cosst of the supramaximal te
est was estim
mated throug
gh linear extrrapolation fro
om the
energ
getic cost off the submaxximal test, and
a
latter used to determ
mine the acccumulated ox
xygen
deficiit (DefO2Ac) and the ana
aerobic fracttion of energ
gy. Results: The resultss pointed outt were
the

follow:

O2max=

6
65.73±2.55m
l/Kg/min;

DefO
D
2Ac=

39.30±11.66
6ml/Kg;

ma
axLa=

8.74±
±2.27mmol/L
L, to a mean velocity in the 100m breastsstroke of 1.46±0.02m/s.. The
deterrmined value
e of submaxim
mal energetic cost was 0.73±0.03ml/
0
/Kg/min, and for suprama
aximal
energ
getic cost was
w
0.88±0.0
06ml/Kg/min
n, which corrresponds to
o an aerobiic participatiion of
64.38
8±7.93%, an
nd an anae
erobic participation of 36.41±8.72%
3
%. By the a
association of
o the
physiiological parrameters, it was possib
ble to detectted a positivve and sign
nificant corre
elation
betwe
een de maximal aerobicc velocity (MAV) and the
e swimming velocity in 100m breasts
stroke
(0.76
62, P<0.01) Conclusions
C
s: The aerobic energy fra
action (64.38±7.93%), wa
as greater tha
an the
anaerobic particip
pation (36.41
1±8.72%) in 100m breasttstroke eventt. The assocciations amon
ng the
variab
bles in studyy and the pe
erformance, revealed
r
that the MAV iss the measure that appe
ears to
be th
he most imp
portant for predicting
p
the performan
nce in this event.
e
The inclusion of other
meassures in the model (such as body mass,
m

O2máx
m and sub
bmaximal en
nergetic cost) kept

their predictive po
ower, which was elevate
ed (standard error lower than 0.80s iin the final time of
ormance).
perfo
naerobic ene
ergy cost, ox
xygen uptake
e, acumulate
ed oxygen deficit,
Key Words: aerrobic and an
ormance and swimming.
perfo
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Resp
posta ventilattória durante a prova de 100m bruços
s
e sua
a associação
o com a presttação

Introd
dução

I. INTRODUÇÃO

O cu
usto energ
gético (CE)), definido por Poujade et al. (2
2002), com
mo o dispê
êndio
de energia
e
porr unidade de distânccia, tem sid
do usualm
mente aferid
do na nata
ação,
atravvés da rela
ação entre
e o consum
mo de oxigénio ( O2) e a veloccidade de nado
corre
espondentte (Costill et
e al., 1994
4).
Uma
a análise da
d mecânicca e energ
gética de nado
n
revela que exisstem difere
entes
facto
ores que desempen
d
ham um papel
p
dete
erminante no sucessso na nattação
competitiva. O conhecim
mento dessses factores de pe
erformance
e é uma ajuda
a
fund
damental

no

dese
envolvimen
nto

de

programass

de

tre
eino

óptimos,

espe
ecialmente
e se for po
ossível de
eterminar a sua imp
portância rrelativa pa
ara o
resu
ultado glob
bal (Toussa
aint et al.,, 1994). Já
á Holmér (1983), tin
nha consta
atado
que os pressupostos físicos e fisiollógicos de um despo
orto são oss determina
antes
fund
damentais no desenho do pro
ograma de treino. Com efeito, a capacidade
meta
abólica ele
evada tem sido consiiderada um
m importan
nte factor n
na performance
de nado
n
(Ogita
a et al., 2006). Sendo
o as prova
as de nataçção decidid
das por apenas
terem ao
fracçções de segundo,
s
t
torna-se
im
mprescindíível aos nadadores
n
o seu
dispo
or, método
os de trein
no e testess de avaliação e conttrolo o ma
ais actualiz
zados
posssível, no se
entido de melhorar
m
a sua performance.
A in
nvestigação
o laborato
orial tem sido
s
privile
egiada na medição de parâmetros
relaccionados com
c
a perrformance,, uma vez
z que as condições
c
são altam
mente
estandardizada
as (Meyer et al., 200
05a), e tam
mbém devid
do aos cusstos associados
com a execuçã
ão de teste
es fora do ambiente clínico (Am
merican Co
ollege of Sports
Med
dicine, 200
03). No en
ntanto, as exigência
as reais de
d diversass modalidades
desp
portivas, como
c
é o caso da natação, devido àss particularidades fís
sicas
espe
ecíficas do
o meio on
nde se prratica, só podem se
er replicad
das com mais
realidade utilizzando teste
es de cam
mpo, onde a proximid
dade entre
e o contextto de
o real da modalidade
m
e é maior. Caldwell et
e al.
execcução dos testes e o contexto
fisiológica
(198
83, p.235), afirmam mesmo que
q
“as medições
m
as e testes de
perfo
ormance feitos
f
em nadadore
es fora do
o seu me
eio atlético
o normal, são
susp
peitas”.

Ana Marinho
M

12

Resp
posta ventilattória durante a prova de 100m bruços
s
e sua
a associação
o com a presttação

Introd
dução

As primeiras
p
t
tentativas
de quantifficação dos valores ventilatório
os em nattação
base
earam-se em
e mediçõ
ões efectuadas em período
p
pó
ós-esforço,, em difere
entes
velocidades de nado, pelo
p
métod
do do sac
co de Dou
uglas (Vila
as-Boas, 1993;
1
mes-Pereira
a, 1995; Silva
S
et al., 2006a) ou
u com balõ
ões meteo
orológicos, cuja
Gom
análise volumétrica era realizada
a posteriorrmente (Siilva et al.,, 2006a). Esta
meto
odologia pe
ermitia ace
eder aos valores do débito
d
de oxigénio
o
(O
O2), mas é uma
meto
odologia ca
ada vez menos
m
utilizzada (Gom
mes-Pereira
a, 1995), u
uma vez qu
ue se
quesstiona o fa
acto de pa
arecer limitar-se à avaliação
a
dos valore
es de

O2 em

estado de equ
uilíbrio fisio
ológico ou aos valores máximo
os registad
dos no fina
al de
dete
erminado esforço
e
(Vilas-Boas, 1993; Silv
va et al., 2006a). Parra além de
estas
desvvantagens,, o saco de Doug
glas, apre
esenta pro
oblemas a
associados
s ao
man
nuseamento dos gase
es expirados, durante a sua recolha e me
edição, e ainda
a
falha
as associadas com o sistema de
d medição
o do apare
elho (Meye
er et al., 20
005a;
Silva
a et al., 20
006a). Ape
esar de to
odos os se
eus aspecttos negativvos, o sac
co de
Doug
glas foi ba
astante utiilizado parra a quanttificação do
o

O2, em
m estudos com

med
dições indirrectas, após o esforrço (Pouja
ade et al., 2002), ma
as também
m em
med
dições directas, realizzadas dura
ante o exe
ercício (Og
gita et al., 1999; Ogiita et
al., 2002;
2
Kjendlie et al., 2004).
Assim, grande
e parte doss estudos efectuados (Lavoie et al., 198
83; Alves et
e al.,
1997
7; Rodriguez, 2000; Poujade et
e al., 2002; Kjendlie et al., 2004; Laffite et
e al.,
2004
4; Lätt et al., 2006
6; Ogita et
e al., 200
06), poderrão não rreflectir co
om o
nece
essário rigo
or as complexas inte
erdependê
ências de factores
f
da
a prestação
o em
nata
ação, na medida
m
em que derivam fundam
mentalmen
nte de estu
udos cláss
sicos,
onde
e a avaliaçção dos ind
dicadores em
e estudo é efectuad
da indirecttamente.
Outrra caracterrística com
mum nos esstudos que
e têm vindo
o a ser rea
alizados, pa
ara a
dete
erminação da participação dass diferente
es fontes energética
as durante
e um
esforço físico em
e nataçã
ão, prende--se com a metodolog
gia utilizad
da na avaliação
dos parâmetro
os anaerób
bios. Esta avaliação
o é frequen
ntemente efectuada com
base
e em valorres de lacttato sangu
uíneo (Han
ndel et al., 1988; Vila
as-Boas, 1997;
1
Gattti et al., 2004; Laffitte et al., 2004;
2
Barb
bosa et all., 2005; B
Barbosa, 2005;
2
Aleixxo, 2006; Barbosa et
e al., 2006
6a; Barbos
sa et al., 2006b;
2
Lim
ma et al., 2006;
2
Barb
bosa et al., 2008; Fe
ernandes et
e al., 2008
8), quando
o actualme
ente é pos
ssível
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realizar essas mediçõess a partir de
d valores
s de défice
e de oxigénio acumu
ulado
(DeffO2Ac). Essta metod
dologia tem
m vindo progressiv
p
vamente a ganhar mais
adep
ptos, pois foi já com
mprovada a sua efic
cácia na medição
m
d
da participação
anae
eróbia (Me
edbø et al., 1988; Ro
obergs et al.,
a 1997; Ogita
O
et al.., 1999; Re
eis et
al., 2006c).
2
Conssciente da
d
importância da avaliaçã
ão e possterior conhecimentto e
compreensão dos facto
ores funda
amentais que
q
influe
enciam a prestação dos
nada
adores, e que nos permitem
m identifica
ar “pontoss fracos” e lacunas
s de
prep
paração, a comunida
ade técnica
a e científic
ca, tem vin
ndo ao lon
ngo do tem
mpo a
reun
nir esforços, procura
ando dese
envolver no
ovos teste
es, meios e método
os de
avaliação. Esttas novas metodolog
gias têm vindo
v
cada
a vez maiis a incidir em
mpos de intervenção,, que são fundamentais ao nívvel do desp
porto
diferrentes cam
de alto
a rendimento, procurando igu
ualmente desenvolve
d
er testes, ccujas condiições
de execução
e
s procura
se
a que seja
am cada vez mais próximas
p
da realidad
de da
mod
dalidade desportiva
d
em caussa (Marinh
ho, 2004). A nataçção apres
senta
diversos obstá
áculos as avaliaçõess aplicadas
s em conttexto real, especialm
mente
se as
a procura
armos faze
er de form
ma directa
a. Os testes directo
os na nata
ação,
apre
esentam

constrangimentos

resultantes
s,

não

só

da

colocação

de

equipamentos dispendio
osos na água manten
ndo a sua integridade
e e sem allterar
a qualidade dos
d
dados recolhid
dos, mas também pelos con
nstrangime
entos
técnicos e psiccológicos que
q a utilizzação deste
es equipam
mentos podem causa
ar ao
ador a ava
aliar e que consequen
c
ntemente distorcem
d
o resultad
os
dos.
nada
Deviido às dificculdades té
écnicas ine
erentes, só
ó mais reccentemente
e, as mediições
de trocas
t
gassosas têm
m sido ap
plicadas em testes de camp
po na nattação
(Cald
dwell et al.,
a 1983). Apesar de todos os
o constran
ngimentos, os dado
os de
O2, ventilação-minuto (Ve) e o dióxido de carb
bono produzido (VC
CO2),
dete
erminados em conte
exto real oferecem oportunid
dades úniccas de av
valiar
direcctamente o metabolismo, aeró
óbio e ana
aeróbio, du
urante um
ma performance
espe
ecífica da modalidad
de (Meyer et al., 200
05a). Esta possibilida
ade tem levado
ao desenvolvvimento de aparelh
hos portáteis capa
azes de determinar os
parâ
âmetros de
e trocas de
e gases dirrectamente
e e em co
ontexto rea
al (Meyer et
e al.,
2005
5a).
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Desta forma, são vários os estudos que efectuaram avaliações directas na
natação, com o objectivo de melhorar a compreensão sobre os parâmetros
fisiológicos que caracterizam a natação de competição (Vilas-Boas, 1993,
1997; Wakayoshi et al., 1995; Cappaert et al., 1999; Ogita et al., 1999; Sardella
et al., 1999; Fernandes et al., 2002; Ogita et al., 2002; Rodriguez et al., 2002;
Barbosa et al., 2005; Solberg et al., 2005; Bombas, 2006; Ferreira, 2006;
Pendergast et al., 2006; Silva et al., 2006b; Barbosa et al., 2008; Fernandes et
al., 2008).
No entanto, e apesar dos avanços processuais e tecnológicos verificados,
ainda não se verifica um consenso no que diz respeito a caracterização do CE
na natação, o que em grande parte se deve as dificuldades inerentes ao estudo
destas características em situação real de nado.
Apesar de a natação ser uma modalidade principalmente aeróbia, as provas de
50, 100 e 200 metros (m) foram enquadradas em provas de velocidade, pela
elevada solicitação dos mecanismos anaeróbios (Holmér, 1983), enquanto que
as provas de 800 e 1500m, requerem uma elevada potência e capacidade
aeróbia. Por sua vez, Valdivielso et al. (2003), incluíram os 200 e os 400m nas
provas cuja duração requer uma proporção superior de energia aeróbia. Apesar
de estes pressupostos serem, de forma geral, aceites, não existe um consenso
quanto a participação de cada um destes sistemas energéticos nas diferentes
provas. É também de referir, que as provas da técnica de bruços são das
menos económicas das quatro técnicas competitivas (Holmér, 1983; Costill et
al., 1994; Capelli et al., 1998; Barbosa, 2005; Barbosa et al., 2006a;
Pendergast et al., 2006; Reis et al., 2006d; Barbosa et al., 2008). Barbosa
(2005), verificou que em todas as velocidades de nado seleccionadas, a
técnica de bruços foi a menos económica. Desta forma, interessa-nos
determinar

a

percentagem

de

intervenção

dos

diferentes

sistemas

fornecedores de energia, para esta prova em específico.
Neste sentido, e tendo em consideração a escassa produção científica,
relativamente aos estudos onde a medição do perfil energético tenha sido
efectuada directamente durante o nado, a exemplo de outras modalidades
desportivas em Portugal (Reis, 1997, 2003; Reis et al., 2004), procuramos
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dução
Introd

nestte estudo caracterizar a prova
a de 100m
m bruços, relativam
mente ao CE
C e
dete
erminar as relações entre os diversos indicadore
es de ene
ergia aerób
bia e
anae
eróbia e a velocidade
e média em
m prova (performancce).
Nestte âmbito, os obje
ectivos fun
ndamentais aos qu
uais o pre
esente es
studo
prete
ende dar re
esposta sã
ão os segu
uintes:
1 Calcular o contributo relattivo dos sistemas
1.
s
d produçã
de
ão de energia
bia na provva de 100m
m bruços em
e natação
o;
aeróbia e anaerób
2 Determinar a rela
2.
ação existe
ente entre a prestaçã
ão, a veloccidade má
áxima
dicadores de energ
gia aeróbia e
aeróbia (VMA) e os divversos ind
anaerób
bia: i) con
nsumo má
áximo de oxigénio ( O2max), ii) défice
e de
oxigénio
o acumula
ado (DefO
O2Ac); iii) percentag
gem de energia aeróbia
(Paer); e iv) perce
entagem de
e energia anaeróbia
a
(Pana).
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Custo energético
À medida que a intensidade do exercício aumenta, crescem também, as
exigências energéticas. No caso especifico da natação, os aumentos do CE
estão significativamente relacionados com o aumento da velocidade de nado
(Barbosa, 2005). Para suprir essas exigências, a taxa de produção oxidativa de
Adenosina Trifosfato (ATP) aumenta. No esforço para satisfazer as
necessidades do músculo em O2, a taxa da respiração metabólica aumenta, o
coração bate mais rápido, bombeando mais sangue oxigenado para os
músculos (Wilmore et al., 1994).
A estrutura e função do músculo-esquelético serve essencialmente para
suportar a contracção. A contracção muscular pode aumentar a exigência
celular de ATP no músculo-esquelético em mais de 100 vezes (Robergs et al.,
1997). Desta forma, a estrutura e função do metabolismo do músculoesquelético consiste na produção de ATP em quantidades que satisfaçam a
sua necessidade tão bem quanto possível (Robergs et al., 1997).
O músculo-esquelético pode produzir o ATP necessário à manutenção da
contracção muscular a partir de uma ou da combinação de três reacções
metabólicas: (1) transferência do fosfato (P) da Fosfocreatina (CP) para a
Adenosina Difosfato (ADP) (CP + ADP ↔ ATP + C); (2) glicólise; ou na (3) na
mitocôndria, utilizando o O2.
A produção de ATP através da hidrólise da CP e da glicólise não necessita da
presença de O2, sendo referidos como metabolismo anaeróbio (Robergs et al.,
1997). Após a glicólise, são produzidas duas ou três moléculas de ATP, e são
formadas moléculas de piruvato, que pode ser convertido em ácido láctico
(La-), que após libertar um protão se transforma em lactato (Robergs et al.,
1997). A produção de ATP através da respiração celular, por sua vez, já utiliza
o O2, fazendo parte do metabolismo aeróbio. Este sistema, apesar de mais
demorado, produz mais energia do que o sistema do ATP-CP ou o sistema
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glico
olitico (Mag
glischo, 19
988; Wilmo
ore et al., 1994), sen
ndo por isso um sisttema
maiss económicco. No entanto, o me
etabolismo
o aeróbio não
n é 100%
% aeróbio, uma
vez que o ATP continua
a a ser prroduzido pela
p
glicólisse. É por isso incorrecto
mos de en
nergia, qua
ando eles partilham
p
u
uma via ce
entral
diferrenciar os metabolism
comum. Segu
undo Olbre
echt (2000
0), a melh
horia da performan
p
ce de nad
do é
prop
porcional à energia total forn
necida pellas três vias
v
energ
géticas. Outras
deno
ominaçõess que têm vindo a ganhar maiis adeptoss para a qualificação
o das
vias de produçção do ATP
P são: (1) sistema
s
do
os fosfatoss - regenerração do ATP
A
a
P; (2) metab
bolismo gliicolitico - reacções da via
partiir da hidróllise da CP e do ADP
glico
olitica; (3) respiração
r
mitocondrrial - reacç
ções na miitocondria que condu
uzem
ao

O2 (Roberrgs et al., 1997).
1

A re
eacção doss fosfatos, é a mais rápida na
a regenera
ação do AT
TP, no enttanto
está dependen
nte da qua
antidade de
d CP arm
mazenada nos múscculos. Esfo
orços
máxximos que durem menos
m
de 6 segun
ndos (s), colocam a sua grande
exigência em energia, na
n quebra e ressínte
ese do ATP
P e da CP
P (Costill et
e al.,
1994
4; Wilmore
e et al., 1994). Durrante exerrcício inten
nso, a CP
P intramuscular
pode
e esgotar--se em 10
0s (Costill et al., 19
994; Robergs et al., 1997), o que
prop
porciona 2..4 mmol/Kg
g ou 1.44+
+1021 molé
éculas de ATP
A
por ssegundo. Desta
D
form
ma, é fácil entender que estass reacções sejam fundamenta
f
ais durantte os
prim
meiros 25 a 50m de
e nado (M
Maglischo, 1988). O sistema d
dos fosfattos é
fund
damental para
p
a ca
apacidade dos mús
sculos tole
erarem o aumento nas
exigências me
etabólicas.. Além de
e produzirr ATP rap
pidamente,, este sisttema
tamb
bém produ
uz molécu
ulas que estimulam
m as reaccções da glicólise e da
resp
piração mito
ocondrial (Robergs
(
e al., 1997
et
7; Brooks et
e al., 2000
0).
Pare
ece existir uma impo
ortância cre
escente do
o sistema glicolitico dos 0 aos
s 30s
de nado
n
(Aleixxo, 2006), enquanto fonte enerrgética parra a produçção de AT
TP. O
glico
ogénio musscular é uttilizado ma
ais rapidam
mente dura
ante os prim
meiros min
nutos
de trreino, do que
q
nos últimos está
ádios (Wilm
more et all., 1994). A sensaçã
ão de
fadig
ga em exe
ercícios pro
olongados coincide frequentem
f
mente com
m o decrés
scimo
das reservas de glicogé
énio, uma vez que estas
e
são limitadas e se esgotam
rapid
damente.
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A prrodução de
e ATP ana
aeróbia esstimada pe
ela produçã
ão de La- e a quebrra da
CP, tem os valores maiss elevados em 2-3 minutos
m
(min) de exerrcício exau
ustivo
(Med
dbø et al.,, 1988). Estes resulttados sugerem que o sistema
a anaeróbiio de
prod
dução de energia
e
se
erá solicita
ado de form
ma máxim
ma em provvas entre 50 e
200m
m, provas estas, cuja
a duração é inferior a 2min. De
esta forma
a, a capacidade
anae
eróbia é um factorr preponderante na
a performa
ance de provas de
estas
distâ
âncias (Costill, 1992; Aleixo, 20
006).
Esta
as solicitaçções do sisstema glico
olitico, caus
sam a elevvação das concentra
ações
de la
actato de 1mmol/Kg de múscu
ulo, em rep
pouso, parra valores de 25mmo
ol/Kg
(Cosstill, 1992). A capa
acidade anaeróbia
a
só poderrá aumen
ntar quand
do o
exerrcício de alta
a
intenssidade esttimular os processo
os de energia anaeróbia
dura
ante o trein
no (Costill et
e al., 1994
4; Wilmore et al., 199
94; Ogita e
et al., 2002).
Apessar de a contribuição
c
o do ATP regenerad
do de forma anaerób
bia, para o total
de ATP
A
produzido, con
ntinuar du
urante apro
oximadam
mente 2min
n de exerrcício
inten
nso, a fad
diga musccular pode
e reduzir a tensão muscularr para valores
inferriores em 50% aos da força inicial, em
m menos de
d 1min (R
Robergs et
e al.,
1997
7).
A ha
abilidade de
d usar O2 e produ
uzir ATP através da oxidaçã
ão depende do
núm
mero, tamanho e eficciência dass mitocônd
drias muscculares. To
odas estas
s três
qualidades me
elhoram co
om o treino de resistê
ência (Wilm
more et al., 1994).
A pe
erformance
e em diversas activiidades parrece estar limitada p
pela habilidade
do atleta,
a
mais do que
e pela sua
a capacida
ade de prrodução d
de energia
a. No
enta
anto, em actividades
a
s de resisttência, o sucesso
s
pa
arece esta
ar determinado
pelo menos pe
elos seguin
ntes factore
es (Wilmorre et al., 19
994):
•

Valor de
e

•

1
Limiar de
d lactato elevado
e
;

•

Elevada
a economia
a do movimento, ou baixo

O2max elevado;
O2 para a m
mesma tax
xa de

trabalho
o;
•

Percenttagem elevvada de fib
bras muscu
ulares de contracção
c
o lenta (ST)).

1

Lim
miar de lacta
ato: esta é mais
m
uma da
as nomencla
aturas utilizad
das para deffinir o conce
eito de
limiarr anaeróbio ou
o limiar lácttico.
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2.1.1
1. Consum
mo de oxig
génio
Algu
uns investig
gadores co
onsideram
m que a me
elhor forma
a de avalia
ar a adapttação
card
diorespirató
ória e musscular provvocada pe
elo treino consiste
c
na
a avaliaçã
ão da
capa
acidade ae
eróbia do atleta
a
–

O2max (Wiilmore et al.,
a 1994; H
Heyward, 2004;
2

Rodriguez et al.,
a 2008).
a vez que o corpo arm
mazena po
ouco O2, a quantidad
de absorvid
da pelo sangue
Uma
à medida
m
que passa nos pulm
mões é co
onsiderada
a um índiice directo
o da
quan
ntidade de
e O2 utilizado pelos tecidos
t
parra o metab
bolismo oxxidativo. As
ssim,
pode
e-se obter uma estim
mativa rela
ativamente
e correcta da produçção aeróbiia de
enerrgia, através da medição da quantidade
e de O2 consumido
c
(Costill et
e al.,
1994
4; Wilmore
e et al., 199
94).
O metabolism
m
mo aumenta em proporção dirrecta com o aumen
nto na tax
xa de
traba
alho (Wilm
more et all., 1994). Durante um
u exercíccio físico d
de intensidade
prog
gressiva, a actividad
de muscula
ar também
m aumenta
a o seu trrabalho, o que
presssupõe o aumento
a
p
paralelo
do
o

O2. Ma
as este au
umento nã
ão é constante,

verifficando-se,, a partir de
d certa inttensidade, um patam
mar máxim
mo, onde o

O2

se mantém constante
c
ou dimin
nui ligeiram
mente, nã
ão se ve
erificando mais
aum
mentos, inde
ependente
emente doss aumento
os na intenssidade do exercício. Este
estádio define-se como o

O2max e exprim
me-se pelo
o seu débiito máximo
o, ou

pela sua potê
ência aeró
óbia máxim
ma 2 (Costill et al., 1994;
1
Cazzorla, 1993
3). O
O2max

tem
m

sido

a
aceite

co
omo

a

medida

normativa

de

aptidão

card
diorespirató
ória (Wilmo
ore et al., 1994),
1
reprresentando
o a capacidade indiv
vidual
card
diorespirató
ória máxim
ma.
O

O2max é o produtto do débito cardíaco máxim
mo (l/min) pela diferrença

arterriovenosa de O2 (mlO
O2/l) (Ame
erican Colle
ege of Spo
orts Medicine, 2003). É a
med
dida da velocidade mais
m
elevada a que o O2 pode
e ser conssumido po
or um
indivvíduo dura
ante o exe
ercício ao nível do mar,
m
e refflecte a ta
axa máxima de
form
mação do ATP pelo
o metabolismo aeró
óbio. O

O2max reflecte entã
ão a

2

Pottência aeróbia máxima
a: é a taxa de utilização
o de energia
a fornecida pelo metabo
olismo
aerób
bio, e equiva
ale à quantid
dade máxima
a de oxigénio
o que o orga
anismo pode
e ser estimullado a
extrair da atmosffera, transpo
ortar para oss tecidos e utilizar
u
na pro
odução de ttrabalho mec
cânico
4).
(Alves et al., 1994
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interve
eniente

na
a

cadeia

de

transsportadore
es de O2, além do
o seu es
stado funccional, rep
presentand
do a
quan
ntidade má
áxima de O2 suscep
ptível de ser
s transp
portada para o sangue e
utilizzada peloss músculoss (Cazorla
a, 1993; Costill
C
et all., 1994; G
Gomes-Perreira,
1995
5; Robergss et al., 199
97; Valdivielso et al., 2003; Machado et a
al., 2006).
Para
a determinar o ponto
o onde se atinge o

O2max, tem-se
t
feitto a anális
se de

indiccadores primários
p
dários. O indicadorr primário, consiste
e na
e secund
ocorrrência de um patamar de estabilidade no
o

O2, deffinido pelo gráfico, ap
pesar

dos aumentos na velocid
dade de na
ado. Entre os indicad
dores secu
undários temos:
elevadas con
ncentrações de La- no san
ngue ([La-]≥8 mmo
ol/l), quoc
ciente
resp
piratório elevado (Q
QR≥1.0), pulsação cardíaca elevada (HR>90%
% de
[220
0bpm-idade
e]), e uma elevada percepção
p
006b;
de exausttão (Moraiss et al., 20
Fern
nandes et al.,
a 2008).
A ma
agnitude do
d

O2maxx depende
e do volume de masssa muscula
ar envolvid
da no

exerrcício (Ogita et al., 1996), ou seja, para obte
er o

O2max, torn
na-se

nece
essário que exista uma solicita
ação inten
nsiva da massa
m
musscular, em pelo
men
nos 2/3 da sua totalidade.
Os aumentoss no

O2max traduzem-se numa maior
m
cap
pacidade para

meta
abolizar ass gorduras, devido àss maiores quantidades de O2 d
disponibiliz
zadas
às mitocôndria
m
as. Este effeito diminui a depen
ndência do
os músculo
os dos hidratos
de carbono,
c
r
reservando
o o glicogé
énio (Wilm
more et all., 1994; R
Robergs et
e al.,
1997
7; Valdivie
elso et al., 2003). Ne
estas circu
unstânciass, os múscculos treinados
utilizzam menoss glicogéniio (combusstível do metabolism
m
o anaerób
bio), produz
zindo
men
nos La- (Va
aldivielso et al., 2003)).
Um valor de potência
p
a
aeróbia
má
áxima mais elevado pode serr benéfico para
alcançar uma boa performance pa
ara os nad
dadores de
e resistênccia. O aum
mento
do

O2 no início do exercício, é alcanç
çado maiss cedo de
ependendo
o da

inten
nsidade do
o exercício (ou seja, a exigência de O2) (O
Ogita et all., 2002). Deste
D
mod
do, quanto maior for a exigênciia do exerc
cício, maiss rapidame
ente aumen
ntará
o

O 2.

As mulheres
m
a
adultas,
ap
presentam por norma
a valores de
d

O2maxx inferiores em

relaçção aos do
os homenss adultos (H
Holmér, 19
983; Montp
petit et al., 1983; Wilm
more

Ana Marinho
M

21

Resp
posta ventilattória durante a prova de 100m bruços
s
e sua
a associação
o com a presttação

Revvisão bibliográfica

et all., 1994; Ro
obergs et al.,
a 1997; Valdivielso
V
o et al., 200
03), devido
o aos segu
uintes
facto
ores:
•

Devido à compossição corpo
oral e cons
sequente densidade
d
- As mulh
heres
têm

m
mais

tecid
do

adiposso,

conse
equenteme
ente

têm
m

uma

maior
m

flutuabillidade e um
ma menorr rotação sobre
s
o seu
u centro de volume, logo
adoptam
m uma possição corp
poral mais favorável na água ((Holmér, 1983;
1
Montpetit et al., 19
983; Wilmo
ore et al., 1994;
1
Valdivielso et a
al., 2003);
•

Devido ao taman
nho corporral - As mulheres
m
sã
ão mais p
pequenas, logo
provoca
am menos arrasto (M
Montpetit ett al., 1983; Chatard e
et al., 1992
2);

•

Devido ao conteúdo sanguín
neo em he
emoglobina
a – Inferiorr nas mulheres,
o que limita a sua
a capacidade de transporte de O2 (Wilmo
ore et al., 1994;
1
Robergss et al., 19
997; Valdivielso et al., 2003).

O

O2max po
ode alcançar valore
es superiores a 80m
ml/Kg/min em atleta
as de

resisstência bem treinado
os. Entre os
o factores
s que influ
uenciam o

O2max, está

uma
a alta prop
porção de unidades motoras lentas, cap
pacidades cardiovascular
centtral e perifé
érica eleva
ada, e a qu
ualidade e duração do
d treino ((Robergs et
e al.,
1997
7).
O de
esenvolvim
mento de acidose metabólica,
m
, fadiga muscular
m
e fadiga ce
entral
impe
edem a ca
apacidade de exerciitação no

O2max por mais d
de um minuto.

Claramente, a manutençção de um
m estado de
e equilíbrio
o fisiológicco em exerrcício
só é possível em
e intensid
dades inferiores ao
O

O2max.

O2max nã
ão é apena
as importa
ante por sii mesmo, mas tamb
bém como uma

exprressão rela
ativa da inttensidade do exercíc
cio (Roberg
gs et al., 1997; Broo
oks et
al., 2000).
2
Um
ma vez que o

O2max
m
é uma
a função linear
l
da intensidade do

exerrcício, a intensidad
de do exxercício abaixo
a
do
o

O2maxx (intensidade

subm
máxima) pode
p
ser expressa enquanto percentage
p
em do
et al., 1997). As intensidades do
o exercício
o acima do
o

O2max (Rob
bergs

O2maxx (intensidades

suprramáximass) são igu
ualmente expressas
s em perccentagem, sendo esses
e
valores superio
ores a 100
0%. A exprressão do

O2max em
e percentagens permite

a co
omparação
o de respo
ostas meta
abólicas, na
n mesma
a intensida
ade relativ
va de
exerrcício, entrre indivíduo
os que pod
dem ter va
alores de

O2max m
muito difere
entes

(Rob
bergs et al., 1997).
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O2max se
er um requisito neces
ssário para
a o êxito na natação, não

é co
onveniente considera
a-lo como o melhor índice da capacidad
de aeróbia
a, em
inten
nsidades submáxim
mas, nem como o melhor meio para
a detectar as
melh
horias da resistência
r
a resultante
es do trein
no (Valdivielso et al., 2003). Costill
C
et al.
a (1994), alertam que, existe a po
ossibilidade
e de um nadadorr ser
aparrentemente
e económico ao na
adar em velocidades
v
s submáxiimas, mas
s ser
poucco eficaz em
e esforços máximoss, semelha
antes aos de
d competição.
A VM
MA, tem vindo actualmente a ser
s mais uttilizada na natação, e
enquanto factor
f
indiccativo da prestação
p
a
aeróbia
e pode ser definida
d
co
omo a mínima velocidade
de nado
n
que elicita
e
o

O2max (Pe
ereira et all., 1998; Clipet et al.,, 2002; Be
entley

et all., 2005; Ramos
R
et al.,
a 2006), e está co
orrelaciona
ada com a velocidad
de de
nado
o nos 400m
m (Lavoie et
e al., 1983
3).
A VM
MA, é com
mposta por duas variá
áveis: a economia de
e movimen
nto e o

O2max

(Harro et al., 2005). Destta forma, esta
e
calcula-se facilm
mente atra
avés do grráfico
de re
elação

O2-velocida
ade e o valor de

O2max. Os mesmos
m
au
utores afirm
mam,

que a VMA tem
m uma maior correlação, à med
dida que se
s aproxima de distân
ncias
de competição
c
o de uma hora.
h
Isto pode
p
ser devido
d
a um
ma maior p
participaçã
ão do
meta
abolismo anaeróbio
a
em distân
ncias mais
s curtas, sendo
s
a re
esistência mais
dete
erminante em
e distânccias longass (Haro et al.,
a 2005).
Apessar dos po
oucos estudos desen
nvolvidos nesta
n
área,, Fernande
es et al. (20
008),
afirm
mam que a VMA, assim
a
com
mo o tempo limite em que se
e suporta essa
mesma velocidade, está a tornar-se um novo
n
critérrio para a avaliação da
capa
acidade má
áxima aeró
óbia. Fernandes et al.
a (2008), verificaram
m ainda no
o seu
estudo, uma correlação
o elevada entre a VMA e o CE asso
ociado a essa
e
pelas
p
supe
eriores ne
ecessidade
es de
velocidade, o que é faccilmente explicado
v
s de nado
o elevadass. Além de
esta, obtive
eram
enerrgia, assocciadas a velocidade
ainda uma corrrelação altta da VMA
A com o lim
miar anaeró
óbio (r=0.93
3, p<0.01).
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2.1.2
2. Défice de
d oxigéniio acumullado
O défice de O2 (DefO2), corresp
ponde a energia
e
prroporcionad
da pela CP
C e
glicó
ólise que suplementa a re
espiração mitocondrrial, pois mesmo com
insufficiência no
n O2 forn
necido, o nosso org
ganismo continua
c
a produzir ATP
atravvés das vias anaeró
óbias (Wilm
more et al., 1994). Uma
U
vez que a exigê
ência
do organismo
o
em O2 é diferente
d
do
o O2 forne
ecido duran
nte a transsição do es
stado
de repouso pa
ara um esttado de essforço, o corpo
c
entra
a num esttado de De
efO2,
paz de forn
necer de fo
orma imed
diata o O2 necessário
n
o aos músc
culos
pois não é cap
activvos, mesm
mo em esfo
orços de ba
aixa intens
sidade (Wilmore et all., 1994). Deste
D
mod
do, o DefO
O2 é a dife
erença enttre o

O2 e a exigê
ência de O2 do exerrcício

(Ban
ngsbo et al.,
a 1993; Wilmore
W
ett al., 1994; Robergs et al., 1997; Gardn
ner et
al., 2003),
2
dura
ante condiçções que não
n as de equilíbrio.
O DefO2Ac tem
m sido utillizado desde o final da década
a de 1980
0 para avalliar a
capa
acidade an
naeróbia dos
d desporrtistas (Og
gita et al., 1999; Reis et al., 2004;
2
Reiss et al., 2006c), mesmo em essforços de intensidad
des supram
máximas 3 , uma
vez que repre
esenta o total de en
nergia gerrada pela contracção
o do músculoesqu
uelético, qu
ue não envolve a re
espiração mitocondria
m
al (Roberg
gs et al., 19
997).
Med
dbø et al. (1988),
(
afirmaram se
er possíve
el utilizar a medida d
do DefO2 como
c
uma
a medida da capacida
ade anaeró
óbia de reg
generação do ATP.
Ogita et al. (19
999), em diversos estudos utiliz
zando este
e método, vverificaram
m que
v
do
o DefO2Acc são idênticos a quantidade
q
e de energia anaeróbia
os valores
liberrtada, detterminada por com
mparação com as mediçõess directas
s do
meta
abolismo anaeróbio,
a
no músculo em activ
vidade.
Os resultados
r
s de Bangsbo et al. (1993), não
n
encon
ntraram qu
ualquer tipo de
relaçção entre o DefO2Acc durante exercício exaustivo e os valorres de má
áxima
lacattatemia pó
ós-esforço (maxLa). No entanto
o, alguns estudos
e
de
emonstram
m que
os valores
v
de energia anaeróbia
a
quantifica
ados por este
e
métod
do apresentam
conccordância com os calculado
os a parrtir da medição
m
d
de metabo
olitos
musculares (R
Reis et al., 2006c).
2
Qu
uando o AT
TP proveniente do la
actato mus
scular

3

Inte
ensidades supramáxim
s
mas: intensid
dade superio
or à mínima necessária para promo
over o
O2max
m (Reis ett al., 2006c).
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acum
mulado e a diminu
uição na CP
C são calculados
c
e compa
arados co
om a
acum
mulação do
d DefO2, a correlaçção obtida
a é de 0.9
94 (Medbø
ø et al., 19
993).
Este
es dados demonstra
d
m a importância do DefO2, uma vez qu
ue proporc
ciona
uma
a forma ind
directa de quantificaç
q
ção da hab
bilidade do músculo-e
esquelético
o em
rege
enerar o AT
TP por outras vias, além da res
spiração mitocondria
m
l.
O DefO
D
ado pela diferença
d
entre o CE
C total d
do esforço e o
2Ac é quantifica
conssumo de oxigénio acumulad
do ( O2Ac
c) durante
e esse m
mesmo esfforço
(Med
dbø et al., 1988; Reiss et al., 2006a).
A de
eterminaçã
ão do DefO
O2Ac é posssível a pa
artir da me
edição do

O2 e enc
cerra,

como uma virttude imporrtante, o fa
acto de pe
ermitir a qu
uantificação das frac
cções
de energia
e
aerróbia e ana
aeróbia rellativamente ao CE to
otal do esfforço. O

O2Ac

repre
esenta a porção
p
de energia obtida pelos
s processo
os aeróbio
os e o DefO
O2Ac
repre
esenta a porção
p
de energia obtida
o
pelo
os processsos anaeró
óbios. Assiim, o
seu somatório
o equivale ao total de
d energia
a produzid
da durante o esforço
o, ou
seja, equivale ao CE tottal (Reis et al., 2006
6a). O
em ordem
o
ao tempo
t
do

O2Ac resulta
a da integrração

O2 medid
do directam
mente dura
ante o esfo
orço em ca
ausa.

Da mesma
m
forrma, o CE total resullta da integ
gração do CE em orrdem ao te
empo
de esforço.
e
Co
ontudo, ao
o contrário do que su
ucede com
mo

O2, o CE não pode

ser medido directamente
e, sendo necessária
n
a a sua esstimativa in
ndirecta. Deste
D
mod
do, a valida
ade do méttodo de de
eterminaçã
ão do DefO
O2Ac, está dependentte da
preccisão na esstimativa do CE total (Russell et
e al., 2000
0). O CE d
de uma tare
efa é
usua
almente re
eferido em Joules (un
nidade parra a energiia), embora seja pos
ssível
a co
onversão em
e equiva
alentes de O2. O mé
étodo é baseado
b
na
a extrapolação
linea
ar do CE em
e esforço
os de inten
nsidade supramáxima
a (intensid
dade superrior à
mínima necessária para
a promoverr o

O2ma
ax) a partir do CE e
em esforço
os de

inten
nsidade submáxima
s
a (intensid
dade infe
erior à mínima
m
ne
ecessária para
prom
mover o

O2max) (O
Ogita et al., 1996; Reis
R
et al., 2006c). E
Em esforço
os de

inten
nsidade infferior ao

O2max (su
ubmáximos
s), o CE é quantificado pelo de
eclive

da re
ecta de reg
gressão en
ntre o

O2 e a intens
sidade do esforço.
e
Pa
ara esforço
os de

inten
nsidade su
upramáxim
ma, o CE é estimad
do por exttrapolação
o linear do
o CE
subm
máximo, ou seja, atrravés da utilização
u
da
d equaçã
ão da recta
a de regre
essão
O2-intensidad
de (Russe
ell et al., 2000; Reis
R
et al.,
a
2006a)). Esta última
ú
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extra
apolação – estimativva da energ
gia necess
sária em exercícios
e
ssupramáximos,
a pa
artir da rela
ação linear entre inten
nsidades de
d trabalho
o submáxim
mo e o

O2 – é

um dos
d factore
es mais criticados ne
este métod
do (Bangsb
bo, 1992; B
Bangsbo et
e al.,
1993
3; Faina ett al., 1997).
O método
m
incclui então o cumprrimento de
e duas prrovas: um
ma submáx
xima,
desccontínua e de intensiidade prog
gressiva; e uma suprramáxima, contínua e até
à exxaustão (Re
eis et al., 2006c).
2
Segu
undo Naka
amura et al.
a (2006), uma das limitaçõess ao cálcu
ulo do DefO
O2Ac
enqu
uanto indiicador da capacida
ade anaerróbia, são
o os 400--600ml de
e O2
endó
ógeno (pre
esente noss pulmões, fluidos corporais, he
emoglobina
a e mioglobina)
que são utilizzados durrante o exxercício supramáxim
mo de curta duraçã
ão e
ara o valo
or final de
e DefO2Ac
c de maneira reduzzida, mas não
conttribuem pa
negligenciável.
No seu
s estudo
o, Ogita et al., (1999)), verificara
am que o CE
C total du
urante nado
o em
inten
nsidades supramáxim
s
mas pode ser estima
ado utilizan
ndo a relaçção linear entre
e
o

O2, e a ve
elocidade ao
a cubo (vv3), que no
o seu estu
udo foi detterminada pelo

fluxo
o da água no hidro-ergométro.
A ha
abilidade de gerar um grand
de DefO2 durante o exercício
o intenso deve
corre
esponder a um aum
mento na capacidade
c
e de realizar exercíccios intenso
os, o
que ainda não foi compro
ovado cien
ntificamentte (Robergs et al., 19
997).
3. Ácido lá
áctico 4
2.1.3
O La
a- é um dos
d
metabolitos maiss dinâmico
os produzidos duran
nte o exerrcício
(Brooks et al., 2000). É produzido
p
no organis
smo bem antes
a
de sser alcança
ado o
seu limiar, mass vai sendo removido por outro
os tecidos (Wilmore et al., 199
94). A
sua produção surge com
m o exerccício, uma vez que o seu apa
arecimento
o é o
prod
duto da gliccólise e da
a glicogen
nolise (Zoe
eller et al., 2000; Billat et al., 2003;
2
Meyyer et al., 2005b).

4

Ácid
do láctico: produzido
p
a nível muscular, durante o exercício físico.
Lacta
ato: Moléculla de ácido láctico após a libertação de um protã
ão (Robergss et al., 1997
7). Sal
do áccido que é do
oseado no sa
angue.
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A remoção do La- do san
ngue, por sua vez, é dependen
nte da sua
a concentra
ação,
estando linearrmente rela
acionado com
c
a sua
a concentrração no ssangue artterial,
dura
ante exercíícios progre
essivos (B
Billat et al., 2003).
A uttilização da
as concen
ntrações sa
anguíneas de La-, na avaliaçã
ão e presc
crição
do exercício,
e
b
baseia-se
n determiinação das
na
s quantidad
des deste metabolito
o nos
capilares sang
guíneos, e na sua capacidad
de de aum
mentar exp
ponencialm
mente
ante o exerrcício progressivo (Zo
oeller et all., 2000; Me
eyer et al.,, 2005b).
dura
O La
a- sanguíneo é um limitador da
a actividad
de muscula
ar do nada
ador e pode
e ser
usad
do como ín
ndice de adaptação
a
ao treino (Gatti et al.,
a 2004). Os nadad
dores
bem
m treinadoss podem nadar
n
em intensidad
des mais altas,
a
ante
es do inicio da
acum
mulação do
d La- (Ga
atti et al.,, 2004), e quanto maior a iintensidade
e do
traba
alho, melh
hor para o aperfeiçoa
amento da
a capacidade anaeró
óbica aláctica e
lácticca. Consiiderando que o tre
eino busc
ca um melhor dessempenho dos
nada
adores, Co
ostill et al. (1994) e Valdivielso
V
o et al. (20
003), afirma
am que qu
uanto
maio
or a capaccidade aeró
óbia ( O2max),
m
men
nor a produ
ução de La
a- no sang
gue e
maio
or a capacidade de eliminação
e
do mesmo
o após o exxercício.
O aumento do
o La- sanguíneo du
urante o exercício,
e
a
apenas
significa que os
meccanismos de
d remoçã
ão são inssuficientes para aco
omodar a subida na
a sua
prod
dução, no músculo
m
e noutros te
ecidos (Kelly et al., 19
992; Billat et al., 2003
3).
Send
do então um interm
mediário do
o metaboliismo glico
olitico, a su
ua produç
ção é
muitto depende
ente da inttensidade do exercício. O La- acumula-sse apenas
s nas
células durantte exercícios breves e com es
sforços mu
usculares muito inte
ensos
(Cosstill, 1992; Wilmore et
e al., 1994
4). Os corre
edores de maratonass, por exem
mplo,
pode
em termina
ar uma pro
ova com va
alores de La
L - muito próximos
p
dos de repo
ouso,
apessar da sua
a exaustão. Desta forrma, não devemos
d
r
responsabi
ilizar o La- pela
senssação de fa
adiga (Cosstill, 1992; Wilmore et
e al., 1994).
Se a actividad
de for de intensidade
e leve a moderada,
m
esses nívveis aumentam
apen
nas ligeira
amente accima dos valores
v
de
e repouso (Wilmore et al., 19
994).
Broo
oks et al. (2
2000) e Billat et al., (2003),
(
afirrmaram qu
ue em esta
ado de repouso
e du
urante exerrcício moderado (50%
% do

O2max),
m
o La
a- é produzzido e remo
ovido

em taxas idên
nticas, não
o existindo
o por isso alteraçõe
es na sua concentra
ação.
Dura
ante esforçços mais in
ntensos o La- acumu
ula-se mais rapidamente, do que
q a
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sua remoção (Wilmore et
e al., 199
94). De acordo com Brooks ett al. (2000
0), as
conccentraçõess de La- só se alteram
m significattivamente quando o exercício físico
f
prog
gressivo atinge os 60
0% do

O2max.

Em repouso,
r
a oxidação representta aproximadamente 50% da re
emoção de
e La-,
enqu
uanto que durante o exercício, esta aum
menta, passsando a re
epresentar 75%
desssa remoção
o (Billat et al., 2003)..
Outrro dos facctores que influencciam o pa
adrão do La- no ssangue, sã
ão a
localização e o tamanho da massa
a muscular envolvida no exercíccio (Kelly et
e al.,
2).
1992
A maxLa
m
tem
m sido proposta com
mo uma medida
m
vállida e fiávvel da glic
colise
anae
eróbica du
urante o exercício
e
a
avaliado.
Esta
E
quanttificação do metabollismo
glico
olitico no músculo-e
esquelético
o parte do
d princip
pio de qu
ue a taxa
a de
acum
mulação de lactato no sangue
e está qua
antitativam
mente relaccionada co
om a
prod
dução de L
La-, e como
o tal, da gllicólise ana
aeróbica no
n músculo
o. Desta fo
orma,
este parâmetro
o é usualm
mente ava
aliado pelo valor máxximo registado duran
nte a
recu
uperação da prova em
m estudo.
Vald
divielso et al. (2003
3), afirmarram que através do treino a
aeróbio e das
alterrações no metabolissmo musccular que acentuam a produçção de energia
oxidativa, a cu
urva de lacctato deslo
oca-se parra a direita
a. No entanto, um de
esvio
na curva
c
lacta
atemia-velo
ocidade pa
ara a direitta tanto po
ode reflecttir um aum
mento
na participaçã
p
o energétiica aeróbia
a, como um progressso na eco
onomia mo
otora,
have
endo que
e tomar sempre em
e
consideração este inco
onveniente
e na
implementação
o de protoccolos que considerem
m este critério (Silva et al., 200
06a).
Tend
do em co
onsideração
o este asspecto, acttualmente tem sido utilizada uma
meto
odologia diferente,
d
p
para
deterrminar os efeitos do
o treino no
o metabollismo
muscular. Tem
m sido me
edido o La
a- sanguíneo em differentes fa
ases do trreino,
apóss a execuçção de uma
a prova de
e 200m com
m o ritmo de
d prova co
ontrolado. Uma
vez que a provva é stand
dard, analissam-se as alteraçõess nas [La-], em difere
entes
mom
mentos do treino e da
a época, com
c
uma mesma
m
inte
ensidade d
de trabalho
o, ou
seja, na mesm
ma velocida
ade de nad
do (Wilmore
e et al., 19
994).
Costtill (1992), Costill et al. (1994), Wilmore et al. (199
94) e Reis et al. (200
06a),
conssideram qu
ue os índices de La
a- no sang
gue não sã
ão bons in
ndicadores
s dos
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proccessos ene
ergéticos anaeróbios
a
durante o nado, um
ma vez que
e a acumulação
destte metabollito no san
ngue é o resultado
r
da combin
nação de três proce
essos
que são tão distintos co
omo: (1) prrodução de
e La- nos músculos; (2) difusã
ão do
d múscu
ulos para o sangue; (3) ritmo de
d oxidação e elimina
ação de La- no
La- dos
sang
gue.
A uttilização do
o La-, tem ainda outtras desva
antagens, associadas
a
s aos méttodos
que se utilizam
m para as recolhas
r
de
este metab
bolito (Solb
berg et al., 2005):
•

Implicam
m alterações técnica
as, ou mesmo a interrupção do protocolo para
facilitar a recolha de sangue
e;

•

São mé
étodos que
e não nos permitem dados con
ntínuos, ao
o contrário
o dos
testes respiratório
r
os, o que pode lev
var a que o limiar anaeróbio que
pretendemos dete
erminar acconteça du
urante o inttervalo de duas reco
olhas
de sang
gue.

Silva
a et al. (20
006a), refe
erem ainda que, a utilização da lactate
emia, enqu
uanto
méto
odo indireccto de detterminação
o do CE, deve ser apenas um
ma soluçã
ão de
recu
urso, uma vez que a sua uttilização determina que sejam
m privilegiadas
velocidades de
e nado prin
ncipalmentte glicolitica
as.

2.2.. Energia
a aeróbia
a e anaerróbia
etende caracterizar o perfil me
etabólico de
d um esfforço é usu
ual o
Quando se pre
urso à quantificaçã
ão da prrodução energética
e
a aeróbia e anaeróbia
recu
(Mag
glischo, 19
993; Reis et
e al., 2006
6c).
A po
otência ae
eróbia máxxima ou

O2max, tem
t
sido uma das medidas mais

utilizzadas para
a determin
nar a capa
acidade ae
eróbia doss sujeitos ((Holmér, 1983;
1
Wilm
more et al., 1994; Gomes-Pereira, 1995; Valdivielso
V
o et al., 200
03; Machado et
al., 2006;
2
Pendergast ett al., 2006). No que respeita à energia a
anaeróbia,, têm
sido feitas esttimativas com
c
base em vários
s indicadorres, tais co
omo: débitto de
mér, 1983
3; Volkov et al., 19
999), conccentração sanguínea
a ou
oxigénio (Holm
muscular de la
actato (Calldwell et al., 1983; Holmér,
H
1983; Harriso
on et al., 1992;
1
more et al., 1994; Baldari
B
et al., 2000; Brooks et
e al.,
Costtill et al., 1994; Wilm
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2000
0; Valdivie
elso et al., 2003; So
olberg et al.,
a 2005; Pendergasst et al., 2006;
2
Reiss et al., 20
006c), resservas mussculares de
d fosfatoss de alta energia ou de
glico
ogénio (Re
eis et al., 2006c)
2
e, mais
m
recen
ntemente, o DefO2Acc (Troup et
e al.,
1992
2; Costill et
e al., 1994
4; Brooks et al., 200
00; Russelll et al., 2000; Gardn
ner et
al., 2003;
2
Reiss et al., 200
06c).
A exxigência em
m potência
a anaeróbiia é a diferença entrre a taxa to
otal de energia
requ
uerida e a energia fornecida pelo meta
abolismo oxidativo
o
e al.,
(Termin et
2000
0).
Os métodos
m
m
mais
comun
ns para a estimativa
a do esforçço anaerób
bio envolve
em a
avaliação do excesso
e
de
e

O2 póss-exercício
o ou o limia
ar de lacta
ato (Wilmo
ore et

al., 1994).
1
Caldwell et all. (1983), afirmam
a
qu
ue os proccessos intrramuscularres e
intra
acelulares são os determinan
d
ntes mais importantes da determinação
o do
limia
ar anaerób
bio, uma vez que a sua mediç
ção é maiss especificca do mod
do de
exerrcício realizzado, e do
os grupos musculares
m
s solicitado
os, do que
eo

O2max, no

qual os facto
ores cardiovascularres centra
ais representam um
m factor mais
impo
ortante. Esstas afirm
mações são
o suportad
das, pela verificaçã
ão, de que as
melh
horias na capacidade
c
e anaeróbia em jove
ens, está estreitamen
e
nte relacionada
com a evoluçção na massa
m
musscular, qu
ue ocorre durante o crescim
mento
(Takkahashi et al., 1992).
No entanto, mais
m
rece
entemente, a quantiificação da produçã
ão de energia
anae
eróbia com
m base na medição de
d metabolitos muscu
ulares pare
ece ter perdido
popu
ularidade e o método
o do DefO2Ac tem, prrogressivamente, conquistado mais
aceittação. O uso
u de méttodos direcctos invasiivos, tais como
c
a bio
opsia musc
cular,
apre
esentam co
onstrangim
mentos divversos que
e desacon
nselham a sua utiliz
zação
em diversas
d
situações (Reis et al.., 2006c). Quanto ao
os indicado
ores indire
ectos,
como por exem
mplo a con
ncentração
o de lactatto no sang
gue, tem viindo també
ém a
perd
der aceitaçção. A marrgem de errro associa
ada à med
dição da la
actatémia como
c
estim
mativa da produção energéticca anaerób
bia está suficientem
s
mente exprressa
nas dificuldade
es relacion
nadas com
m o conhecimento do
os transien
ntes do lactato
m
pa
ara o sang
gue, o seu
u volume de
d diluição
o neste e a sua oxidação
do músculo
em tecidos
t
nã
ão activos (Costill ett al., 1994; Wilmore et al., 199
94; Reis et
e al.,
2006
6a; Reis ett al., 2006cc).
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A ca
apacidade oxidativa de
d um mússculo é a medida
m
da sua capaccidade má
áxima
de utilizar
u
O2 (Wilmore et al., 19
994). Para
a conhecer o gasto energético do
corp
po, é nece
essário co
onhecer o tipo de substratoss que são
o oxidado
os. A
quan
ntidade de
e O2 utiliza
ado durantte o metab
bolismo de
epende en
ntão do tip
po de
subsstratos oxid
dados.
A qu
uantidade de O2 e dióxido de
e carbono
o (CO2) tro
ocada noss pulmões, por
norm
ma é um in
ndicador do
d que foi utilizado e libertado pelos teccidos corpo
orais.
Tend
do em con
nsideração esta inforrmação, sa
abemos qu
ue podemo
os determin
nar o
gastto energético pela me
edição doss gases res
spiratórios (Wilmore et al., 1994
4).
A ca
alorimetria indirecta mede
m
a qua
antidade de VCO2 e libertado e o

O2. A taxa

entre
e os dois valores
v
den
nomina-se
e Quociente
e Respiratório (QR) ((Wilmore et
e al.,
1994
4; Robergss et al., 199
97).
O QR é a prop
porção entrre a VCO2 e o

O2 (QR=

O2/VCO
/
2), e é utilizada para

indiccar a contrribuição do
os diferente
es substra
atos para a produção
o de energ
gia. A
med
dição dos gases de trocas re
espiratórias
s, dá-nos os valore
es de QR que
teoriicamente reflectem o catabo
olismo dos
s hidratoss de carbono, lipido
os e
prote
eínas. Asssim, um quociente resspiratório de
d valor 1.00 reflecte
e o catabollismo
dos hidratos de
d carbono, se o valor for de
e 0.70 refflecte o ca
atabolismo
o dos
lípido
os e um valor de 0.82
0
refleccte o catabolismo das proteín
nas. Duran
nte o
exerrcício, o aumento
a
do QR até a unidad
de (1) indicca o aumento no VCO
V 2
relattivamente ao
a

O2 (R
Robergs et al., 1997).

Este
e tipo de avaliação
a
assume que o contteúdo de O2 no corpo se mantém
consstante (Costill et al., 1994; Wilmore et al.,
a 1994), e que as trocas de CO2
nos pulmões são
s proporrcionais a sua liberta
ação das células.
c
O sangue arrterial
ntém-se sa
aturado de
e O2 (±98
8%), quas
se na sua
a totalidade
e, mesmo
o em
man
situa
ações de esforço
e
inte
enso, por issso podem
mos assum
mir que o O2 retirado do
d ar
resp
pirado está em proporção com o seu cons
sumo celullar (Wilmorre et al., 19
994).
No caso
c
das trocas
t
de CO2, essa
a proporçã
ão já não é tão con
nstante. O CO2
enco
ontra-se armazenado
o em gran
ndes quan
ntidades, que
q
podem
m ser alterradas
simp
plesmente por uma respiração
o mais profunda ou
u pela rea
alização de
e um
exerrcício físico
o mais inte
enso, pelo que o CO
O2 libertado
o nos pulm
mões pode
e não
ser representa
r
ativo da qu
uantidade que foi prroduzida nos tecidoss. Desta fo
orma,
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os cálculos dos hidratos de carbono e das gorduras baseados nas medições
das trocas de gases, parecem ser apenas válidos em situações de repouso ou
de exercício em equilíbrio fisiológico (Wilmore et al., 1994).
O organismo utiliza frequentemente uma combinação de nutrientes, pelo que o
valor de QR vai depender da mistura oxidada. Durante um exercício com
determinada intensidade, todas as vias metabólicas contribuem para a
regeneração do ATP, ainda que à medida que a intensidade do exercício
aumenta, essas vias metabólicas tenham um papel mais ou menos
predominante no fornecimento de energia (Robergs et al., 1997; Valdivielso et
al., 2003; Pendergast et al., 2006). A título de exemplo, a CP armazenada nos
músculos, também contribui para a regeneração do ATP da respiração
mitocondrial, mesmo em intensidades correspondentes a 60% do aumento
máximo da carga (Robergs et al., 1997).
A contribuição relativa dos diferentes sistemas energéticos é semelhante nas
quatro técnicas de nado, e independentemente da velocidade, todos eles
desempenham um papel importante, pelo que todos devem ser treinados
(Pendergast et al., 2006).
A magnitude do efeito do treino nos diferentes sistemas de libertação de
energia depende da intensidade do exercício, pelo que o intervalo de
recuperação e o número de repetições determinam qual a fonte energética a
ser predominantemente activada (Gatti et al., 2004). Ou seja, de modo a
melhorar a capacidade metabólica total, devem-se estabelecer adequadas
intensidades de exercício, sujeitar a um certo esforço ambos os processos
energéticos aeróbio e anaeróbio, tendo em consideração as exigências
específicas para a distância a treinar (Costill et al., 1994; Ogita et al., 2002;
Valdivielso et al., 2003).
A intensidade do exercício e a importância relativa dos diferentes processos de
energia variam de acordo com o tempo e a distância de nado (Ogita, 2006). Já
em 1983, Holmér, referia que durante uma prova máxima de aproximadamente
50s (100m crol), os processos anaeróbios seriam responsáveis por
aproximadamente 80% do total de energia, por sua vez, em períodos de
trabalho que excedam os 3min, o processo aeróbio torna-se responsável por
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maiss de 50% da energ
gia dispen
ndida. Ogita et al. (1996), re
eferem que os
exerrcícios de intensidad
de elevada
a, especific
camente 100m
1
e 20
00m de prrovas
competitivas, são muito
o depende
entes do sistema
s
an
naeróbio. A contribu
uição
e
os, aeróbio
o e anaeró
óbio, é tam
mbém afec
ctada
relattiva dos prrocessos energético
pela velocidad
de, sendo que quantto maior a velocidad
de, menor a contribu
uição
aeró
óbia (19%)), e maior a participação da
as fontes anaeróbia
as (54 e 26%)
2
(Pen
ndergast et al., 2006)). Os valorres de Pen
ndergast ett al. (2006)), definem essa
conttribuição re
elativa, onde os valo
ores de en
nergia aeró
óbia, anae
eróbia láctica e
alácttica obtido
os foram de
d 38, 43, e 19%, nos
n 200m, e de 19, 54 e 26%
% nos
50m
m.
Ogita et al. (2
2002), verrificaram um aumentto linear na
n libertaçção de energia
óbia, com o aumento
o da duraçção de na
ado entre 15s e 10m
min, avalia
ada a
aeró
partiir do

O2, para todas as té
écnicas de
e nado. Por
P sua vez o DefO
O2Ac

aum
mentou de forma
f
sign
nificativa atté aos 2-3
3min de du
uração do exercício, para
depo
ois voltar a decresce
er após oss 4-5min de
e duração em esforçço. Pendergast
et all. (2006), corroboram
c
m esta afirmação, relativamentte aos dad
dos de

O2, ao

dem
monstrar qu
ue a particcipação ae
eróbia diminui com o aumento da velocidade
de nado.
n
A contribuição
c
o do DefO2Ac na
a distribuiç
ção de O2 de accordo com
m as
nece
essidades diminui de 80-85%
% nos 15s, para 30--35% nos 2min, onde a
enerrgia anaerróbia está no seu máximo.
m
Mesmo
M
nu
um exercíccio de 15s
s, as
rese
ervas de en
nergia aerróbia cump
prem pelo menos 15
5-20% dass exigência
as de
enerrgia, enqua
anto se occupam de mais de 65
5% em exxercícios co
om duraçã
ão de
2-3m
min. No geral,
g
os exercícioss entre 15-60s são
o conheciidos como
o os
exerrcícios ana
aeróbios. No entan
nto, a con
ntribuição relativa d
dos proce
essos
aeró
óbios em exercícios de
d 30s é de
e 30% ou mais, razã
ão pela qua
al não pode ser
negligenciada.. Também a contribuição relativ
va dos sisttemas de e
energia aeróbia
e an
naeróbia sã
ão quase iguais para
a 1min de exercício.
e
Isto sugere que, tanto os
proccessos de energia aeróbia, como
c
os processos anaeróbios devem
m ser
forta
alecidos pa
ara melhora
ar a perforrmance em
m provas de 100m e 200m (Ogita et
al., 2002).
2
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As in
ntensidade
es do exerrcício em te
estes com
m uma dura
ação superrior a 1min
n são
semelhantes em
e todas as
a técnicass e corres
spondem a 135% do
o

O2max para

1min
n de exerccício, 105--110% O2max para
a 2-3min de
d exercíccio, e 95-1
100%
O2max para 4-5min de exercício. Estes resultados su
ugerem, qu
ue as prova
as de
400m
m são rea
alizadas perto
p
dos 100% de
e

O2maxx, e que as provas
s de

distâ
âncias mais curtas são
s
realiza
adas em intensidade
es supram
máximas. Deste
D
mod
do, o treino anaeróbio deve
erá ser muito
m
imp
portante p
para todos
s os
nada
adores. No
o entanto, o que se verifica,
v
é que grand
de parte do
os treinos inclui
i
níveis de inten
nsidade infe
eriores ao

(
et all., 2002).
O2max (Ogita

Fain
na et al. (19
997), verifiicaram que
e entre atle
etas de trê
ês modalidades (nata
ação,
ciclissmo e ca
aiaque), os nadado
ores, espe
ecializados em distâ
âncias mé
édias
(400
0m), foram
m o grupo
o que mo
ostrou uma
a maior te
endência a realizarr um
exerrcício até a exausttão (em velocidade
v
constante e corre
espondente
e ao
mínimo necesssário para induzir o

O2max) com
c
a maiior proporçção de trab
balho

anae
eróbio. Oss autores referem
r
qu
ue estas diferenças possivelme
p
ente se de
evem
as diferenças na quantid
dade de ma
assa musc
cular recrutada duran
nte o exerc
cício.
Outrra das possíveis exxplicações está rela
acionada com
c
o tipo
o de exerrcício
realizado, e co
om os ciclo
os de contrracção-alon
ngamento associado
os.

2.3.. Relaçõe
es entre
e os indiicadores
s energéticos e a presta
ação
em natação
o
De acordo
a
com Termin et al. (20
000), Ogita
a et al. (20
006) e Pendergast et
e al.
(200
06), a habillidade de alcançar
a
e manter um
ma velocidade de nado ao long
go de
dete
erminada distância
d
d prova na nataçã
de
ão está re
elacionada
a com factores
biom
mecânicos e metab
bólicos. Entre
E
os factores biomecânicos pode
emos
enum
merar a fre
equência de
d braçada 5 (FB), e a distânccia percorrrida pelo corpo
c

5

Fre
equência de
e braçada: número
n
de braçadas
b
porr unidade de
e tempo, con
nsiderando-s
se um
ciclo de braços desde
d
a entrrada da mão
o até a entra
ada seguinte
e da mesma
a mão, no mesmo
m
d corpo (Ke
eskinen, 1997; Wilson et al., 1999; Ta
akeuchi et all., 2000; Barb
bosa et al., 2008).
2
lado do
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dura
ante um ciclo
c
de b
braços 6 (D
DC). Os factores metabólico
m
os importa
antes
presssupõem uma
u
combinação doss sistemas
s energéticcos, aeróbiio e anaerróbio.
A co
ontribuição
o relativa de cada um deste
es sistema
as está d
dependente
e da
distâ
ância e da
a velocidade da pro
ova (Capelli et al., 1998). A ccapacidade de
alcançar e ma
anter uma dada velo
ocidade es
stá dependente do CE de na
ado a
essa
a velocidad
de, e do desenvolvvimento e manutençção da po
otência extterna
atravvés da pottência musscular (Re
eilly et al., 1990) e metabólica
m
(Capelli et
e al.,
1998
8). Deste modo
m
um decréscimo
d
o do CE através
a
de melhorias biomecân
nicas,
ou um
u aumen
nto na potê
ência meta
abólica 7 (P
Pi) atravéss do proce
esso de trreino,
deve
eria promo
over melho
orias na performanc
p
ce de nado
o em com
mpetição. Estas
E
afirm
mações po
odem ser comprovad
das no tra
abalho de Barbosa et al. (200
06b),
onde
e se verificou que
e o gasto
o energéttico total está significativam
mente
relaccionado co
om aumenttos na velo
ocidade de
e nado. Se
egundo os autores, estes
e
aum
mentos devem-se a necessidad
de de supe
erar a força
a de arrastto, associa
ada à
velocidade. Verificaram ainda qu
ue o aume
ento na velocidade
v
horizonta
al de
deslo
ocamento do centro de massa
a aumenta significativvamente o CE, em todas
t
as té
écnicas de
e nado, exccepto na té
écnica de bruços.
b
Costtill et al. (1
1994), Pen
ndergast ett al. (2006), Greco et
e al. (2007
7) e Barbosa et
al. (2
2008), refe
erem que o CE na natação
n
de
epende da velocidade, do arras
sto e
da eficiência
e
m
mecânica
(e
eg) do nadador.
Holm
mér (1983)), afirmou que em ve
elocidades
s de nado submáxim
mas, o CE pode
ser facilmente
e determina
ado, medindo o

O2 do suje
eito. Desta forma, o

O2

conssumido, po
or unidade
e de distância, é um
m bom ind
dicador da
a economia de
nado
o, ou da ha
abilidade té
écnica do nadador.
n
Mon
ntpetit et al.
a (1983), registaram
m através de mediçções directtas, valore
es de
11.9
9, 11.8, 13.1 e 13.2 J/Kg/m de CE
C em nattação, a um
ma velocidade de 1.2
2m/s,
para
a nadadorres seniores mascculinos e femininoss e joven
ns prome
essas
masculinos e femininos,
f
respectiva
amente.

6

Dis
stância de ciclo:
c
distância percorrid
da pelo centtro de gravid
dade do nad
dador durante um
ciclo de braços (K
Keskinen, 19
997; Rouard et al., 1999; Takeuchi ett al., 2000; Termin et al., 2000;
osa et al., 20
008).
Barbo
7
Pi (power input) – Potên
ncia metabó
ólica: taxa de
d entrada de energia no sistema pelos
eróbio.
metabolismos aeróbio e anae
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Troup et al. (1992), mostraram no seu estudo, que entre dois grupos de
nadadores, uns mais bem treinados do que outros, o grupo com melhor treino,
apesar de apresentar uma capacidade anaeróbia superior, teve uma menor
participação das fontes energéticas anaeróbias, quando comparado com o
grupo de performance mais pobre. Estes valores reflectem-se também numa
maior produção de La-, num menor excesso de base, e numa melhor
capacidade

de

tamponamento,

por

parte

do

grupo

com

melhores

performances. Os valores do referido estudo, revelam ainda, que os nadadores
de maior nível, têm depositos de energia superiores e podem ajustar mais
rapidamente a utilização necessária de energia, conseguindo desta forma,
utilizar uma percentagem superior de energia das suas fontes energéticas
aeróbias mais eficientes.
A natação é um desporto para o qual a capacidade de gerar Pi é um factor
importante para a determinação da performance. Para produzir potência
mecânica 8 (Po) o nadador necessita de energia, a qual provem, como
referimos, da transformação de energia química em energia mecânica através
do metabolismo energético e da contracção muscular. Esta energia (Pi) é
produzida aeróbia e anaerobiamente nos músculos através da oxidação dos
nutrientes, e constitui o input energético do sistema (Toussaint, 1992).

Potência
aeróbia

Potência
Metabólica

Potência
anaeróbia

Trabalho
por ciclo

EFICIÊNCIA
MECÂNICA

Potência
Mecânica

Frequência
por ciclo

Pd

EFICIÊNCIA
PROPULSIVA

Pk

Figura 1. Esquema representativo da transformação da energia metabólica em trabalho útil
(Alves et al., 1994; adaptado de Toussaint, 1992). 9

8
9

Po (power output): Potência mecânica total, taxa de energia produzida pelo indivíduo.
Pk: Potência transferida para a água sob a forma de energia cinética;
Pd: Potência necessária para vencer o arrasto.
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Se a Pi total for mantid
da, então a velocida
ade de nad
do vai dep
pender de
e três
facto
ores principais: (1) a conversã
ão da Pi em
m Po; (2) a quantida
ade efectiv
va de
Po que é utilizada na superaçã
ão do arra
asto (Pd);; (3) a re
elação enttre a
P (Toussa
aint, 1990)):
velocidade de nado e a Pd
P = eg * Pi
Po
P
Pd
d = ep 10 * Po
P
s
et al.
a (1990), verificaram
v
m que os nadadores
n
competitivvos mascu
ulinos
Toussaint
são capazes de conseguir perfo
ormances durante uma
u
maiorr amplitude
e de
níveis submáxximos de Po
P (33.6-10
08.4W) rela
ativamente
e às nadad
doras femin
ninas
(26.2
2-63.9W). Para prod
duzirem estas respo
ostas meccânicas, a Pi dispen
ndida
teve de ser de
e 534-1.137W (1.58-3
3.25 lO2/m
min), enqua
anto no sector feminino a
enerrgia dispen
ndida varia
ava de 445-828W (1.3
33-2.40 lO
O2/min).
Pend
dergast et al. (2006), verificara
am que em
m velocidad
des desde 1.0 a 1.4m
m/s, a
Po aumentou
a
de 122 a 245W.
2
São
o vários os
s estudos que reforççam o aum
mento
do CE,
C ou parrticularmen
nte do

O2 com a ve
elocidade (Holmér, 1
1983; Montpetit

et all., 1983; Ch
hatard et al.,
a 1992; Pendergast
P
t et al., 200
06).

10

ep: Eficiência propulsiva,
p
de
ependente fu
undamentalm
mente da técnica.
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III. METODOLOGIA

3.1. Amostra
Participaram neste estudo 14 nadadores do sexo masculino, especialistas na
técnica de Bruços, que participam habitualmente nos campeonatos nacionais,
nos escalões de juniores e seniores, em representação dos seus clubes.
Todos os nadadores treinavam diariamente de forma regular e sistemática,
cumprindo entre oito e doze sessões semanais, tendo sido autorizados pelos
encarregados de educação (menores de idade), treinadores e clubes a
colaborar na investigação, tendo ainda apresentado aprovação médica para o
cumprimento das provas de esforço. Os sujeitos maiores de idade assinaram
termo de consentimento para participação no estudo. Todos os procedimentos
estiveram de acordo com a Declaração de Helsinquia de 1975.
No quadro 1, são apresentados os valores individuais, valores médios ( X ) e
___

desvios padrão (DP) correspondentes às características gerais dos nadadores
que constituíram a amostra.
___

Quadro 1. Valores individuais, valores médios ( X ) e desvios padrão (± DP) da idade, massa
corporal, altura, envergadura, percentagem de gordura estimada e anos de prática dos sujeitos.
Nadador

Idade
(anos)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

19.00
17.00
20.00
15.00
22.00
14.00
17.00
20.00
15.00
16.00
15.00
21.00
19.00
19.00

Massa
corporal
(Kg)
81.00
66.00
66.50
65.00
72.00
64.00
64.00
91.00
63.00
72.00
65.00
82.00
75.00
79.00

X ± DP

17.79 ± 2.55

71.82 ± 8.65

___

Altura
(m)

Envergadura
(m)

%
11
Gordura

Anos de
prática

1.81
1.72
1.71
1.74
1.85
17.3
1.73
1.78
1.75
1.85
1.80
1.83
1.82
1.92

1.85
1.80
1.84
1.87
1.94
1.88
1.78
1.86
1.76
1.78
1.87
1.88
1.85
1.96

17.11
13.49
11.93
9.58
10.53
9.61
10.77
9.58
9.09
9.67
11.72
10.24
9.72
9.64

12.00
7.00
13.00
10.00
16.00
9.00
11.00
13.00
10.00
8.00
12.00
12.00
12.00
9.00

Melhor
tempo 100m
Bruços (s)
69.00
67.00
70.00
69.00
67.00
67.00
69.00
69.00
69.00
69.00
68.00
71.00
68.00
69.00

1.78 ± 6.21

1.85 ± 5.72

10.91 ± 2.16

11.00 ± 2.35

68.64 ± 1.15

Calculada através da equação de Jackson & Pollock (1978): D (g/cm3) = 1,109380 –
0,0008267 x Σ 3P + 0,0000016 x Σ3P2 – 0,0002574 x idade (anos)
11
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3.2. Variáveis em estudo
Variável dependente:
•

Velocidade média de prova.

Variáveis independentes:
•

Percentual de energia aeróbia;

•

Percentual de energia anaeróbia;

•

Consumo máximo de oxigénio;

•

Défice de oxigénio acumulado;

•

Velocidade máxima aeróbia;

•

Máxima lactatemia pós-esforço;

•

Variáveis antropométricas (altura, peso, envergadura e percentagem de
massa gorda estimada).

3.3. Procedimentos
Os nadadores tiveram de cumprir duas provas de esforço em piscina de 25m:
uma submáxima e uma supramáxima, separadas por 48 horas.

Prova submáxima
A prova era constituída por 5 patamares de 300m. Cada patamar foi efectuado
a uma velocidade constante. A fim de assegurar que fosse mantida essa
velocidade constante, foi usado um sistema de sinais luminosos colocado no
fundo da piscina (GBK-Pacer, GBK Electronics, Aveiro, Portugal). A velocidade
inicial foi escolhida de acordo com o nível de aptidão de cada sujeito (entre
0.60 e 0.70m/s). Os acréscimos de velocidade nos patamares subsequentes
foram de 0.10m/s.
Estas velocidades foram determinadas através do melhor valor do nadador na
prova de 100m bruços, obtido mais recentemente. Pretendia-se que dois a três
dos patamares fossem cumpridos a uma intensidade inferior ao limiar
Ana Marinho
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anae
eróbio, um
m a uma intensida
ade próxim
ma deste limiar e dois ou mais
clara
amente accima. Entre cada patamar ocorreu
o
u
um
período de repouso
passsivo, cuja duração
d
fo
oi individua
al e determ
minada com
m base no

O2 (diferrença

inferrior a 2ml/kkg/min em relação ao
o valor obs
servado an
ntes do iníício do prim
meiro
pata
amar). Ime
ediatamentte após a conclusão de cada
a patamarr foi feita uma
reco
olha de san
ngue capila
ar para me
edição da concentraç
c
ção sanguíínea de lac
ctato.
Fora
am colhido
os 32 miccrolitros de
e sangue e analisad
dos imediatamente num
aparrelho Acccusport La
actate Ana
alyser (Bo
oehringer, Mannheim, Germany).
Dura
ante toda a prova e nos períodos de recuperaçã
r
ão entre p
patamares o ar
expirado foi medido através
a
de
e um ana
alisador de
e gases Cosmed K4b2
(Cossmed, Rom
me, Italy), equipado
o com uma
a válvula específica
a para nattação
Aqua
atrainner (Cosmed,
(
Rome, Italy). Esta medição
m
foii feita por ttelemetria e os
valores de

O2 registad
dos breath-by-breath
h e calcula
adas as mé
édias em cada

perío
odo de 20ss.
Para
a determin
nação da equação de regres
ssão entre
e

O2 e vvelocidade
e, foi

conssiderada a média doss valores registados no último minuto
m
de cada patamar.
Nos casos em que o sujeito não cumpriu a distância
d
no último pa
atamar, nã
ão foi
inclu
uída essa velocidade
v
e no cálculo da regre
essão. Foi ainda acrescentado
o um
valor de

O2 correspond
c
dente a um
ma velocida
ade nula. Para
P
tal foii considera
ado o

valor médio de
e

O2 obsservado no
o último minuto antes do início
o da prova
a. Foi

dem
monstrado que
q este procedimen
p
nto permite
e melhorarr a validade
e da regre
essão
(Reiss, 2003).

Prov
va supram
máxima (10
00m bruço
os)
O protocolo
p
s
supramáxim
mo consisstiu na rea
alização de
d uma prova de 100m
1
bruçços à máxiima velocidade posssível, por forma
f
a qu
ue o esforrço despen
ndido
para
a percorrerr a distância fosse o mais pare
ecido posssível com o verificado
o em
situa
ação real de compe
etição. Ape
esar de as
s provas terem sido
o realizada
as de
form
ma individual, o atleta
a foi instru
uído para o fazer co
omo se tra
atasse de uma
competição. O tempo de
d prova foi controllado atravvés da utilização de
e um
cron
ente registtado.
nómetro e posteriorm
p
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Dura
ante toda a prova e no períod
do de recu
uperação, o ar expira
ado foi me
edido
atravvés de um
m analisado
or de gase
es Cosmed
d K4b2 (Co
osmed, Ro
ome, Italy) e os
valores de

O2 registad
dos breath-by-breath
h e calcula
adas as mé
édias em cada

odo de 10ss.
perío
Fora
am ainda efectuadas
e
s colheitas de amostras de san
ngue capila
ar a cada 1min
apóss a prova até
a ser dete
erminada a maxLa.
Imed
diatamente
e após a conclusão
c
de cada patamar
p
se
erá feita u
uma recolh
ha de
sang
gue capila
ar para me
edição da concentra
ação sang
guínea de lactato ([La-]).
Serã
ão colhido
os 32 micrrolitros de
e sangue e analisad
dos imediatamente num
aparrelho Accu
usport Lacctate Analyyser (Boeh
hringer, Mannheim, Germany)). Foi
dem
monstrado que, para se evittarem errros devido
os a uma
a insuficiê
ência
quan
ntitativa da
a amostra, esta deve
erá ser sup
perior a 25 microlitross (Medbø et
e al.,
2000
0). També
ém estão descritos
d
d
desvios
sis
stemáticoss dos valo
ores fornec
cidos
pelo aparelho (Medbø et
e al., 2000
0), não ob
bstante exiistirem refe
erências à sua
valid
dação (Felll et al., 199
98). Assim
m, para ass
segurar a validade
v
da
as medições, o
aparrelho será calibrado antes de
e cada utilização com
m o auxíliio de solu
uções
padrrão de lacttato (YSI 1530
1
Stand
dard Lacta
ate Solution
n) a 2.5, 5
5.0, 10.0 e 15.0
mmo
ol.
As variáveis
v
v
ventilatórias
s foram medidas
m
em
m ambas as
a provas com recurrso a
um sistema de
e circuito aberto po
ortátil COS
SMED® K4
4b2. Os ga
ases expirrados
m medidoss breath-b
by-breath, calculados
s os valore
es médioss de 20 em
m 20
foram
segu
undos e posteriorme
p
ente de minuto
m
a minuto
m
(para a prova
a submáxima).
Para
a a prova supramáxxima, tend
do em con
nsideração a reduzid
da duração do
esforço, foi usa
ado um avveraging de
e 10s (Reis
s, 1997).
a assegura
ar o corre
ecto funcio
onamento do aparelho, em ccada sessão o
Para
analisador de gases era ligado 45min antes da hora de início do
o teste, parra se
efecctuar o aqu
uecimento do aparelho de aco
ordo com as
a normas estabelec
cidas.
Igua
almente, an
ntes de ca
ada teste foi
f feita a calibração
o do apare
elho em qu
uatro
etap
pas (Eisen
nmann et al., 2003;; Cottin et
e al., 200
04): (i) calibração do
d ar
amb
biente, (ii) calibração
o com gase
es de refe
erência (16
6,00% O2 e 5,00% CO
C 2),
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(iii) calibração
c
do tempo delay, e (iiv) calibraç
ção da turb
bina com u
uma sering
ga de
3 litrros.

Form
ma de cálc
culo das variáveis:
v
1. Consumo
C
Máximo de
e Oxigénio
o ( O2max
x): Este corrrespondeu
u à média mais
e
elevada,
num interva
alo de 10s, registada no conjun
nto das dua
as provas.
2. Défice
D
de Oxigénio Acumulad
do (DefO2Ac): Foi calculado
c
pela diferrença
e
entre
o CE
C total du
urante a prova
p
(CE
E x distânccia percorrrida) e o
a
acumulado
o ( O2Ac)). O
t
tempo
de esforço
e
do
o

O2

O2Ac
A é obtid
do pela in
ntegração em ordem
m ao

O2 medido durante
e a prova.

3. Velocidade
V
e Máxima Aeróbia
A
(V
VMA): Foi calculada
c
c
com
base na equaçã
ão de
r
regressão

O2-veloccidade e no
n máximo
o valor de

O2 regisstado por cada

s
sujeito
(Mo
organ et all., 1986; Cu
unningham
m, 1990).
4. Máxima
M
la
actatemia pós-esforç
p
ço (maxLa)): Foi calcu
ulada pelo
o valor má
áximo
r
registado
d
durante
a recuperaçã
r
ão da prov
va.
5. Custo
C
ene
ergético submáximo (CEsub): Foi
F determ
minado pela
a inclinaçã
ão da
r
recta
de re
egressão entre
e

O2 e velocidade de na
ado. A correcção foi feita

p
por
relativvização ao tempo, obtendo--se, assim
m, o CE nas unidades
p
pretendida
as (ml/kg/m
m).
6. Custo
C
ene
ergético supramáximo
o (CEsup): Foi obtido por extra
apolação linear
a partir do CE submá
áximo.
7. Percentag
P
em de en
nergia aerróbia prod
duzida (Pa
aer): Foi ccalculada pela
f
fracção
en
ntre o

O2Ac
A durante
e a prova e o CE tota
al.

8. Percentag
P
em de energia anae
eróbia pro
oduzida (Pana): Foi calculada pela
f
fracção
en
ntre o DefO
O2Ac duran
nte a prova
a e o CE to
otal.

3.4. Estatísttica
Os procedimen
p
ntos de análise estattística foram os segu
uintes:
1. Análise
A
exxploratória dos dado
os: a análise explorratória iniccial dos dados
c
consistiu,
e primeiro
em
o lugar, na
a identifica
ação de evventuais ca
asos omiss
sos e
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erros na introdução dos dados, para a totalidade das variáveis tratadas em
folha de cálculo Excel, recorrendo para o efeito a tabelas descritivas.
Também foi testada a normalidade de distribuição das variáveis através do
teste de Shapiro-Wilk. Não cumpriram o pressuposto da normalidade três
das variáveis medidas (massa corporal, percentagem de massa gorda
estimada e CEsub). Considerando a natureza da amostra (sujeitos com
treino intensivo específico na modalidade) e que essas três variáveis não
seriam usadas para dar resposta às questões do estudo, não foram
eliminados outliers em nenhuma delas.
2. Estatística descritiva: descrição dos resultados obtidos, sob a forma de
médias e desvio padrão.
3. Estudo da associação entre variáveis: foram usadas regressões simples ou
múltiplas, conforme apropriado. A robustez dos modelos foi avaliada pelos
coeficientes de correlação bem como pelo erro padrão da regressão.
Todos os cálculos foram realizados pelo package estatístico SPSS (Science,
Chicago, USA), versão 14.0 para Windows, e os gráficos elaborados com o
software SigmaPlot 8.0 (SPSS Science, Chicago, USA). Foi considerado o
nível de significância mínimo de P≤0.05.
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IV. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Uma
a vez que a amostrra é inferio
or a 30, a normalid
dade de distribuição
o das
variá
áveis foi testada
t
attravés do teste de Shapiro-Wilk. Não
o cumprira
am o
presssuposto da
d normallidade trêss das varriáveis me
edidas (massa corp
poral,
perccentagem de
d massa gorda estiimada e CE
C submáxximo), pois apresenta
avam
um valor
v
de P<0.05. Considerando
o a natureza da amo
ostra (suje
eitos com treino
inten
nsivo espe
ecífico na modalidad
de) e que
e essas trê
ês variáve
eis não se
eriam
usad
das para dar resposta às questtões do estudo, não foram elim
minados ou
utliers
em nenhuma
n
d
delas.
Porrque a variiável dependente em
m estudo e
era a presttação
na prova
p
de 100m bruço
os, e intere
essava quantificar o erro padrã
ão de pred
dição
destta variávell, foram utilizadas
u
r
regressões
s lineares em detrim
mento de uma
med
dida de asssociação não paramé
étrica.

Dados fisiológ
gicos
São apresenttados no quadro 2,
2 os resu
ultados da
as variáve
eis fisiológ
gicas
avaliadas nos 14 elemen
ntos constittuintes da amostra.
_
___

Quad
dro 2. Valore
es médios ( X ) e desvioss padrão (± DP) do conssumo máxim
mo de oxigén
nio (
O2ma
ax), velocida
ade máxima aeróbia (VM
MA), défice de
e oxigénio acumulado
a
(D
DefO2Ac), máxima
lactattemia pós-esforço (maxxLa), percen
ntagem de energia
e
aeró
óbia (Paer), percentage
em de
energ
gia anaeróbiia (Pana) e velocidade média (v10
00m), estima
adas durante
e a realizaçã
ão da
prova
a supramáxim
ma.
Variáve
eis
___

X ± DP

O2max
min)
(ml/Kg/m

VMA
A
(m/s
s)

DefO
O2Ac
(ml/K
Kg)

ma
axLa
(mm
mol/L)

Paer
P
(%)

Pana
(%)

v100m
v
(m/s)

65.73 ± 2.55
2

1.40 ± 0.01
0

39.30 ± 11.66

8.74 ± 2.27

64.38 ± 7.93

36.4
41 ± 8.72

1.4
46 ± 0.02
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Na figura
f
segu
uinte (fig. 2),
2 está rep
presentado
o o CE deccorrente da
a realizaçã
ão da

Custo Energético (ml/Kg/min)

provva submáxiima e da prova
p
supra
amáxima.

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

0,73

0,4

0,88

0,3
0,2
0,1
0
CEsub

Cesup

___

Figurra 2. Valoress médios ( X ) relativos ao
o custo enerrgético na prrova submáxxima (CEsub) e ao
custo
o energético na prova supramáxima
p
(CEsup).

No gráfico
g
ap
presentado
o na figura
a seguinte (número 3), podem
mos analis
sar a
conttribuição re
elativa doss sistemass de energ
gia aeróbia
a e anaeró
óbia, duran
nte a
realização da prova supramáxima de 100m bruços. Ve
erificamos que o sisttema
aeró
óbio teve uma
u
particcipação de
e 64.38±7.93%, con
ntra os 36.41±8.72%
%, de
partiicipação do
o sistema anaeróbio
a
.

36,41
64,3
38
Paerr
Panaa

____

Figurra 3. Valoress médios ( X ) relativos a percentage
em energia aeróbia
a
(Pae
er) e percenttagem
de energia anae
eróbia (Pana
a), durante a realização
o de uma prova
p
supram
máxima de 100m
bruço
os.
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De

seguida

(quadro

3)

apresentamos

Apresentação dos resultados

as

correlações

significativas,

determinadas através do coeficiente de Pearson.
Quadro 3. Coeficientes de correlação de Pearson, com valores significativos.
Variáveis
Massa corporal
VMA
DefO2Ac
Paer
Pana
Vel100

Tempo100

CEsup

VMA
-0.549 (*)

DefO2Ac

Paer

-0.979 (**)
0.909 (**)

-0.953 (**)

-0.768 (**)
-0.575 (*)

-1.000(**)

0.762 (**)

(*) – P<0.05; (**) – P<0.01
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OS
V. DISCUSSÃO DOS RESULTAD
DO

ergético de nado
Avaliação do custo ene
A determinaçã
ão do CE
E de nado através do

O2 suscita d
duas ques
stões

ortantes. A primeira tem
t
a ver com o con
nstrangime
ento técnico resultantte da
impo
utilizzação doss aparelho
os de med
dição dire
ecta dos gases,
g
po
or oximetriia. A
segu
unda refere
e-se a fracca fiabilidade dos res
sultados re
ecolhidos p
pelo métod
do de
retro
o-extrapola
ação da curva de recuperação (Silva et all., 2006a).
Os problemas
p
associado
os a obten
nção de medidas
m
vá
álidas dos parâmetro
os de
troca
as gasosass, durante o nado livvre, estão principalm
mente relaccionados co
om a
sua validade (R
Rodriguez et al., 200
02):
•

Do aparrelho de esspirometria
a;

•

Da pinçça e da válvvula respirratória utiliz
zada;

•

Do impe
edimento que
q os apa
arelhos cau
usam ao nado.

oie et al. (1
1983), dem
monstraram
m, que a ve
elocidade de nado a que é atin
ngido
Lavo
o

O2max, erra superio
or quando a prova a ser testtada era e
efectuada sem

aparrelhos adiccionais, um
ma diferençça de mais
s 16% nos homens e mais 13%
% nas
mulh
heres, com
mparativam
mente a um
ma prova re
ealizada co
om valvula
a e tubos de
d ar
para
a mediçõess directas. Estes dad
dos comprrovam as restrições
r
impostas pelos
p
equipamentos adicionaiss, sendo estas não só
s a nível da técnica
a, mas tam
mbém
do uso
u
total da
d massa muscular especifica
amente tre
einada nessses indivííduos
(Lavvoie et al., 1983).
Kapu
us et al. (2006), re
ealizaram um estud
do com o objectivo
o de avaliiar a
influência da utilização
u
d válvula
de
as respirató
órias e tub
bos na exe
ecução de
e três
tiposs de testess de nado
o: sub-máxximo, máximo e até a exaustã
ão. Verifica
aram
que a utilizaçã
ão de válvulas respirratórias e tubos, durrante uma prova má
áxima
de 200m
2
crol, originam um
u resultad
do inferior (1.28±0.1 Vs 1.38±0
0.1; p≤0.01
1), ao
obtid
do na messma prova,, sem mate
erial adicio
onal. Tamb
bém a provva de nado
o em
crol realizada até a exa
austão, foi mais currta quando
o realizada
a com válv
vulas
resp
piratórias e tubos (114±17 Vss 129±18; p≤0.05). Outra dass constata
ações
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efecctuadas durante este estudo, esstá relacio
onada com a frequên
ncia respira
atória
verifficada na execução
o dos trêss testes. Verificaram
V
m que os aumentos
s da
frequ
uência resspiratória entre
e
prova
as (sub-má
áximo, má
áximo e atté a exaus
stão),
eram
m muito mais
m
acen
ntuados aq
quando da
a realização das provas com
m as
válvu
ulas respiratórias e tubos (6..28±2.35, 8.75±4.61 e 15.88±
±8.3min/10
00m),
comparativame
ente com as mesma
as provas realizadass sem ma
aterial adic
cional
±1.83, 2.14
4±4.34 e 1.33±6.25m
min/100m).
(1.8±
A utilização
u
de oxíme
etros para a mediç
ção dos parâmetro
os ventilattórios
direcctamente durante o nado, implica adaptações
a
s importan
ntes, com
mo a
utilizzação de um
u carrinho
o para tran
nsporte do oxímetro ao longo d
da piscina ou a
ligaçção do oxíímetro a uma válvula
a especiallmente con
ncebida pa
ara a oxim
metria
em natação,
n
bem como o aumento
o dos tubos
s de capta
ação dos ga
ases expirrados
(Silvva et al., 2006a;
2
Villas-Boas, 1993). No
o presente
e estudo ffoi usada uma
válvu
ula Aquattrainer (C
Cosmed, Rome,
R
Ita
aly) acopla
ada ao o
oxímetro. Não
enco
ontrámos na
n literaturra qualque
er avaliaçã
ão criteriossa do efeitto da utiliz
zação
destta válvula sobre
s
a velocidade de nado.
A va
alidade dos oxímetro
os portáteiis tem sido
o testada por compa
aração com
m as
med
dições do saco de Douglas e com outros
o
apa
arelhos esstacionário
os já
valid
dados (Meyyer et al., 2005a). Nas verifica
ações de validade,
v
os aparelho
os da
marcca Cosmed
d, como é o caso do
o K4b2, utilizado nestte estudo, os desvios
s das
med
dições, em
m relação a outros sistemas
s
de
d referên
ncia, são n
negligenciá
áveis
(Meyyer et al., 2005a). De
D acordo com os es
studos efectuados por Meyer et
e al.
portáteis da
(200
05a), podem
mos afirma
ar que os aparelhos
a
d Cosmed, entre eles, o
K4b2, são válid
dos e fiáve
eis. Rodrig
guez et al. (2008), tesstaram o K
K4b2, utilizando
um simulador de trocass gasosass como método crité
ério, o qu
ue resultou
u em
concclusões idê
ênticas. Ta
ambém Ro
odriguez et al. (2002
2) e Bentley et al. (20
005),
referrem algunss estudos que comprovam a va
alidade de
estes apare
elhos da marca
m
Cosm
med, entre
e eles, o K
K4b2, na medição
m
do
o

O2, numa grande
e amplitud
de de

inten
nsidades de
d exercício
o. Silva et al. (2006a
a), por sua vez, referrem que o K4b2
da Cosmed,
C
é um dos aparelhoss mais po
ortáteis e de
d mais fá
ácil transp
porte,
salie
entando ainda a van
ntagem de a análise
e dos gase
es recolhid
dos se efectuar
em cada
c
ciclo ventilatório
o (breath-b
by-breath).
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Assim, é intere
essante ve
erificar, na
as investiga
ações maiis recentess, um aum
mento
no número
n
de estudos que utilizam
m os apare
elhos Cosm
med, entre eles o K4b
b2 na
avaliação dos indicadore
es ventilató
órios (Rod
driguez et al., 2002; Barbosa et
e al.,
5; Bentley et al., 200
05; Barbossa et al., 2006b; Lima
a et al., 20
006; Moreiira et
2005
al., 2006;
2
Reiss et al., 200
06b).

Valid
dade do custo
c
enerrgético de nado med
dido pelo

O2

Vilass-Boas (19
993), numa
a revisão sobre
s
este
e assunto, verificou q
que não existe
e
unifo
ormidade de
d critérioss na aplica
ação da du
uração de cada
c
patam
mar quand
do se
invesstiga a ecconomia de
e nado. De
e forma geral, a duração dos patamare
es na
provva submáxxima deve
e ser nece
essária e suficiente
e para qu
ue ocorra uma
estabilização no

O2. Existe ma
aior probabilidade de
d não se
e verificar uma

estabilização aceitável
a
n
no

O2 qu
uando são utilizadas intensidad
des de esfforço

acim
ma do limia
ar anaerób
bio, devido à interven
nção da co
omponente
e lenta do

O2

(Whipp, 1994)). Desta fo
orma, Silvva et al. (2006a), são da opiinião que uma
dura
ação interm
média será
á a que melhor
m
ass
segura a validade
v
d
do método
o. Os
mesmos autorres, referem ainda que,
q
existe já um gra
ande núme
ero de esttudos
realizados na natação com
c
patam
mares de duração
d
prróxima de 6min. Porr sua
vez, Heyward (2004), affirma que os
o testes de
d esforço
o devem se
er progress
sivos
e múltiploss estágios, sendo ca
ada carga de trabalh
ho realizada durante pelo
e de
men
nos 3min. Todavia,
T
não está ainda demo
onstrado qu
ue uma du
uração de 3min
perm
mita a esttabilização do

O2 durante o nado, so
obretudo a intensidades

acim
ma do limia
ar anaeróbio.
Vário
os autoress, têm elaborado oss seus testes progre
essivos em
m natação com
base
e numa disstância fixa
a. A maiorria desses estudos estabelece
e
e patamare
es de
200m
m (Barbosa et al., 20
006b; Lima
a et al., 20
006; Moraiss et al., 20
006a; Mora
ais et
al., 2006b).
2
Todavia, oss autores não apres
sentam evvidências q
que ateste
em a
cinéttica do

O2 a intensidades sub
bmáximas abaixo e acima
a
do limiar anaeróbio

e, de
essa forma
a, dificultam a generralização da
d utilizaçã
ão da distâ
ância de 200m.
Na ausência
a
d tais eviidências, no
de
n presentte estudo foi usada a distânciia de
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300m
m, na tenttativa de evitar
e
a po
ossibilidade de não ocorrer esstabilizaçã
ão no
O2 durante to
oda a provva submáxiima.

Velo
ocidade média
m
de na
ado na prova de 10
00m bruço
os
n
pu
ura desporrtiva, o obje
ectivo é pe
ercorrer um
ma determinada distâ
ância
Na natação
no menor
m
tem
mpo possívvel, pelo que
q
a pres
stação fina
al poderá ser dada pelo
temp
po final de
e prova ou pela veloccidade mé
édia de nado utilizad
da para rea
alizar
essa
a mesma prova
p
(Silva
a, 1995).
Apessar de nã
ão terem sido enco
ontrados estudos
e
q
que
fizesse
em referê
ência,
simu
ultaneamen
nte ao me
elhor tempo
o de prova
a nos 100m
m bruços e a velocidade
méd
dia de nado
o em prova simulada
a, reunimo
os os valorres enconttrados rela
ativos
a esta técnica de nado, e apresenttamo-los no
o quadro seguinte
s
(q
quadro 4).
___

Quad
dro 4. Apressentação doss valores mé
édios ( X ) e desvios
d
padrrão (± DP) do tempo de prova
nos 100m
1
bruçoss, e das velo
ocidades mé
édias determinados neste
e estudo e vvalores publicados
por outros
o
autores.
Média idad
de
amostra

Autores
s/Data

A
Amostra

Capelli et al.
(1998)

6 nadadores
de elite
e

18.9 ± 0.94

D’Acquisto et
8)
al. (1998

17 nadadores:
n
♂=7
♀ = 10

♂ = 181.9 ± 8.2
8
♀ = 166.4 ± 9.4
9

Thompsson et
al. (2000
0)

♂ = 159
♀ = 158

NM

Thompsson et
al. (20
002) –
estudo 3

8 brucistas da
sele
ecção
nacional
e
club
bes do Pais
de Gales
G

23 ± 5

Melh
hor tempo
100m bruços (s)
NM
NM
NM

Distância d
de
teste
45.7m bruços
91.4m bruços
182.9m bruçços

Veloc
cidade
(m
m/s)
1.50 ± 0.10
1.34 ± 0.09
1.23 ± 0.09

100yd = 91.4m
♂ = 63.1 ± 4.0
♀ = 75.9 ± 4.9

22.86m bruçços

3 ± 0.11
♂ = 1.53
♀ = 1.26
6 ± 0.17

100m bruçoss
NM
200m bruçoss

200m bruços:
b
161.3 ±13.9
±

A = 96..21s
Mercadé
é et al.
(2003)

2 na
adadoras(A
e B))

13
B = 82..71s

Ana Marinho
M

4 ± 0.05
♂ = 1.54
♀ = 1.35
5 ± 0.00
2 ± 0.06
♂ = 1.42
♀ = 1.26
6 ± 0.06

200m bruçoss

1.24

4
x
25
5m
bruços,
velocidade
progressiva

1º = 0.93
35
2º = 0.95
51
3º = 1.03
31
4º = 1.04
46
1º = 0.99
95
2º = 1.01
12
3º = 1.06
63
4º = 1.16
66
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Thompson et
al. (2003)

Bombas
(2006)

Presente
estudo

9 nadadores
da
selecção
nacional
do
Pais de Gales
8
Brucistas
masculinos
nacionais
e
participantes
em
provas
internacionais
14 nadadores,
especialistas
em bruços

21 ± 3

200m bruços:
158.6 ±13.6

200m bruços

1.26

152.00 ± 9.24

200m bruços
em
competição

1.32 ± 0.08

178.90 ± 11.36

200m bruços
supramáximo

1.12 ± 0.07

68.64 ± 1.15

100m bruços

1.46 ± 0.02

17.00 ± 2.00

17.79 ± 2.55
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NM – não mencionado

O tempo de performance, foi comparado entre o presente estudos e o estudo
conduzido por D’Acquisto et al. (1998), e verificamos que os valores são
bastante próximos (68.64±1.15s Vs 63.1±4.0s, respectivamente), podendo a
diferença verificada ser explicada pelas diferentes distâncias avaliadas (100m
Vs 91.4m).
Quando comparados os mesmos valores com o estudo conduzido por Mercadé
et al. (2003), verificamos que o nosso valor é inferior ao do referido estudo,
mesmo para a nadadora com melhores performances. Estas diferenças podem
ser explicadas, pelas diferenças de idade entre a amostra no nosso estudo
(17.79±2.55 anos) e a amostra do estudo de Mercadé et al. (2003) (13 anos).
Se tivermos em consideração que as capacidades físicas do nadador, entre as
quais, a velocidade, melhoram com a idade, e simultaneamente, através do
treino sistemático (Costill et al., 1994; Martin et al., 2004; Sokolovas, 1999;
Takahashi et al., 1992; Valdivielso et al., 2003) é fácil entender que nadadores
de 17 anos tenham melhores performances que nadadoras mais jovens.
Relativamente as amostras utilizadas, podemos ainda inferir que o facto de
termos avaliado um maior número de sujeitos, confere maior validade aos
nossos resultados. Cremos que ambos os factores apontados explicam os
melhores resultados verificados no nosso estudo.
Uma vez que os restantes estudos, avaliaram a prova de 200m bruços, não
iremos fazer comparação directa com os resultados dos estudos acima
referidos, uma vez que por ser uma prova mais longa justifica só por si o maior
tempo de prova.
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Thompson et al. (2002), realizaram um estudo com o objectivo de verificar a
fiabilidade do pacing, em técnica de bruços, utilizando o Aquapacer. Para tal,
dividiram os objectivos por 4 sub-estudos, dos quais apenas nos interessa os
valores do estudo 3, uma vez que foi neste que avaliram a prova máxima de
200m bruços. Verificamos que o tempo médio de prova, para os seus oito
nadadores, foi de 161.3±13.9s. No ano seguinte (2003), os mesmos autores
publicaram um estudo de objectivos semelhantes, e com amostras idênticas,
onde o valor de tempo de prova obtido foi de 158.6±13.6s.
Estes valores são corrobados pelos obtidos por Bombas (2006), que
determinou um tempo de 152.00±9.24s na prova de 200m bruços, realizada em
competição por nadadores de nível internacional. O mesmo autor testou a
mesma prova, nos mesmos sujeitos, realizada de forma supramáxima,
individualmente e respirando atraves da válvula Aquatrainer, e obteve o valor
de 178.90±11.36s. Este valor, bastante superior, demonstra as implicações que
a utilização da válvula induz no tempo de prova dos sujeitos.
Relativamente a velocidade de nado, é mais complicado fazer comparações,
uma vez que as provas testadas são ainda mais diversificadas. No estudo de
Capelli et al. (1998), a prova testada, mais aproximada dos 100m bruços, foram
os 91.4m bruços onde a velocidade média alcançada pelos 6 nadadores foi de
1.34±0.09m/s. Este valor é bastante próximo do alcançado neste estudo
1.46±0.02m/s, e as diferenças encontradas podem ser explicadas, pelos 8.6m
de diferença nas provas, assim como pela não familiarização dos nadadores de
Capelli et al. (1998) com o hidro-ergómetro antes das avaliações. Outro dos
factores relativos aos procedimentos avaliativos destes autores, que pode
explicar estes valores, diz respeito a inexistência de viragens regulamentares,
pois após a mudança de direcção, o nadador começava imediatamente a
nadar, não havendo lugar a empurre da parede nem a deslize subaquático.
No estudo de D’Acquisto et al. (1998), a distância avaliada foi de 22.86m
bruços, mas neste estudo, a prova foi realizada de forma máxima, como se de
uma competição se tratasse, o que resultou em valores de 1.53±0.11m/s, nos
nadadores e de 1.26±0.17m/s nas nadadoras. Os valores masculinos foram
bastante bons, sendo facilmente explicados pela distância da prova e também
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por ter sido executada em velocidade máxima. Os valores femininos são
bastante inferiores, o que poderá estar relacionado com a menor idade das
nadadoras (16.6±9.4anos) em relação aos nadadores (18.2±8.2anos). Esta
prova apesar de não ter sido executada num hidro-ergómetro, teve outra
condicionante, pois foi executada com um sistema de nado amarrado, devido a
outros objectivos específicos do estudo.
Thompson et al. (2000), também avaliaram a provas competitivas de 100m e
200m bruços, em nadadores finalistas A e B, em 12 campeonatos do mundo,
internacionais e nacionais, entre 1992 e 1997. No que diz respeito aos valores
obtidos na prova de 100m bruços, verificamos que a velocidade média de
prova obtida, nos nadadores masculinos (1.54±0.05m/s), foi superior ao valor
obtido pela nossa amostra (1.46±0.02m/s). Sabemos que a amostra estudada
por Thompson et al. (2000), era bastante superior a nossa (159 Vs 14), e
constituída por nadadores de nível competitivo nacional, internacional e do
mundo, o que poderá explicar as diferenças de resultados.
Mercadé et al. (2003), apenas apresentam os valores de velocidade atingida
para cada patamar de 25m, e iremos reportar-nos unicamente aos valores do
patamar mais rápido (4ª repetição de 25m). Os valores encontrados
comprovam a nossa teoria relativamente às diferenças provocadas pelas
idades das amostras, pois as velocidades máximas atingidas (1.046 e
1.166m/s) foram bastante inferiores as velocidades atingidas pelos nossos
nadadores numa prova de distância superior (100m). No entanto, convém
referir que os autores não descriminam o controlo feito ao aumento das
velocidades de nado, entre cada repetição de 25m, o que não nos permite
afirmar que a quarta repetição foi executada em velocidades máximas de
competição.
No que diz respeito aos valores de velocidade média determinados pelos
estudos que testaram a prova de 200m bruços, não verificamos grandes
diferenças. Os valores que se destacam, por serem mais elevados, são os de
Thompson et al. (2000) (1.42±0.06m/s), e os de Bombas (2006), relativos a
prova de competição (1.32±0.08m/s). Como seria de esperar, pela análise dos
valores de tempo de prova já discutidos, verificamos que a prova de Bombas
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(200
06) realizad
da de form
ma supram
máxima e com
c
a válvula Aqua
atrainer, ob
bteve
valores de velocidade média
m
basstante inferriores (1.12±0.07m/ss), aos ob
btidos
pelos restantess estudos analisadoss.
Num
ma breve comparaçção das velocidades
v
s alcança
adas entre
e estudos que
avaliaram os 100m e estudos que avalia
aram os 200m, ve
erificamos uma
diminuição dass velocidades média
as, com o aumento da distânccia de prov
va, o
que já tinha sido constattado por outros
o
auto
ores (Costilll et al., 19
994; Valdiv
vielso
et all., 2003).

nsumo máx
ximo de oxigénio
o
Con
O

O2max é conside
erado com
mo um fa
actor impo
ortante inffluenciador da

presstação (Fe
ernandes et
e al., 200
08). Desta forma, in
nteressa-no
os analisa-lo e
comparar os nossos
n
valo
ores com o de outros estudos semelhan
ntes (quadrro 5),
para
a podermo
os caracte
erizar a prova
p
dos 100m brruços de forma o mais
completa posssível.
___

Quad
dro 5. Aprese
entação dos valores méd
dios ( X ) e de
esvios padrã
ão (± DP) do consumo máximo
de oxxigénio ( O2max) determ
minado neste
e estudo e va
alores publica
ados por outtros autores.
Auto
ores/Data

Wakayyoshi
al. (19
995)

Ogita
(1996)

Faina
(1997)

et

et

et

al.

al.

Ana Marinho
M

Amostra

Média ida
ade
amostrra

Condições de
d teste

O2max
m
(ml/Kg/min)

16.7 ± 0.4
4

Prova progressiva em hidroergóme
etro. Velocida
ade inicial de
e
1.3m/s durante 2min
n, e aumentoss
de 0.0
05m/s a cada
a 30s, até a
exaustã
ão

54.27 ± 1.05

6 nadadore
es
( - 2; ♀ - 4)
(♂

20 ± 1

Prova em hidro-erg
gómetro, 6-10
0
patama
ares de 6min
n cada, com
m
velocidade progressiva (0.020.10m/s). Intervaloss de 10min.
Mediçã
ão nos últim
mos 2min de
e
cada in
ntensidade.

54.29

8 nadadore
es
d
de
meia
ad
distância
(
(400m)

18 ± 2

8 ciclistas de
e
estrada

24 ± 2

7 canoistas de
K
Kayak
(
(1000m)

23 ± 6

10 nadadore
es
t
treinados

Prova continua e incremental,
com
patamares
de
2min.
Velocid
dade inicial de
e 1.0m/s, com
m
aumentos de 0.05m//s
Prova continua e incremental,
com
patamares
de
2min.
Intensid
dade inicial de
d 50W, com
m
aumentos de 50W.
Prova continua e incremental,
com
patamares
de
2min.
dade inicial de
d 50W, com
m
Intensid
aumentos de 30W.

60 ± 4

72 ± 4

55 ± 4
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Prova máxima
m
de 40
00m crol.

Rodríg
guez
(2000)

Thompson et al.
(2003)

Kjendlie et al.
(2004)

Bombas (2006)

Ferreira (2006)

Prresente
es
studo

O

15 nadadore
es
( - 10; ♀ - 5))
(♂

9 nadadore
es
d
da
selecçã
ão
n
nacional
do
P
Pais
de Galess

A
Adultos
(A) =
13 nadadoress
C
Crianças
(C) =
10 nadadoress

8
Brucista
as
m
masculinos
e
n
nacionais
p
participantes
e
em
prova
as
i
internacionais
s
9 nadadore
es
d
de
elitte
n
nacional
14 nadadoress,
e
especialistas
e bruços
em

♀=17.5 ± 3.4
♂=17.0 ± 1.6

Teste progressivo em tapete
e
e inicial de
e
rolante. Velocidade
6Km/h,, com 5% de
d inclinação
o,
durante
e 4min. Aumentos
A
de
e
2Km/h a cada minutto, sem alterar
nação, até ao
os 14Km/h (♂)
a inclin
ou 12K
Km/h (♀). Ma
anutenção da
a
velocidade
e
a
aumento
da
a
inclinaç
ção em 2.5% em cada
a
minuto até a exaustã
ão.
Prova progressiva em cicloetro. Carga in
nicial de 25W
W,
ergóme
com aumentos de 25W a cada
a
minuto até a exausstão.Ritmo de
e
pedalag
gem de 70-80
0rpm.

60.3 ± 6.2

57.3 ± 4.8

57.3 ± 4.7

21 ± 3

Prova máxima
m
200m
m bruços

48.96

A = 21.4±
±3.7
C = 11.7±
±0.8

Prova
submáxima
com
m
velocidades pré-prog
gramadas:
A = 0.9, 1.0, 1.1 e 1.2
2
5
56, 62 e
(Intensidades de 51,
67%)
C = 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0
0
(intensidades de 50,
5
57, 64 e
71%)
Prova de 4-6min de
d velocidade
e
progres
ssiva

A = 30.7 ± 3.19
C = 48.1 ± 10.9

17.00 ± 2.00

d 5 x 300m
m
Prova submáxima de
ares de 60, 70
0,
bruços, com patama
80, 90 e 95%.

69.32 ± 16
6.18

18 ± 2.29

Prova submáxima de
d 5 x 400m
m
crol, com
o patamare
es de 60, 70
0,
80, 90 e 95%.

64.47 ± 6.37

17.79 ± 2.55

d 5 x 300m
m
Prova submáxima de
bruços, com uma
a velocidade
e
d 0.6-0.7m/ss, e aumentoss
inicial de
de 0.10
0m/s entre pattamares.

65.73 ± 2.55

O2 pode ser
s expressso como volume
v
abs
soluto de O2 por unid
dade de te
empo

ativo a qu
uantidade de massa
a corporal (ml/Kg/min
n) (Vilas-B
Boas,
(l/min), ou rela
3; Wilmore
e et al., 1994;
1
Rob
bergs et al.,
a 1997; Valdivielso
o et al., 2003;
2
1993
Heyw
ward, 2004
4). A expre
essão absoluta costu
uma ser utilizada em
m situações em
que a massa corporal é suportada externa
amente, e a expresssão relativa é
utilizzada em modos
m
de exercício nos quais
s a massa corporal sseja suporrtada
pelo sujeito e que
q por issso contribu
ui para a in
ntensidade
e do exercíício. Wilmo
ore et
al. (1
1994), sug
gerem que na nataçã
ão, enquan
nto activida
ade na qua
al o sujeito
o não
supo
orta o seu peso, a medida
m
do
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sua performan
nce. Por su
ua vez, Vila
as-Boas (1993) e Silvva et al. (2
2006a), surrgem
a favvor da rela
ativização dos
d valore
es de dispê
êndio enerrgético à m
massa corp
poral,
de fo
orma a corrrigir os ressultados, e a permitir isolar os parâmetro
os relacionados
com a técnica
a, para o estudo
e
ma
ais adequa
ado da eco
onomia mo
otora, uma
a vez
que esta perm
mite compa
arar difere
entes nada
adores ou um mesm
mo nadador em
situa
ações diferrentes, ma
as todavia não perm
mite discrim
minar difere
enças deviido à
meccânica de nado
n
ou ao
o metabolissmo espec
cifico de differentes su
ujeitos.
No nosso esttudo, adop
ptamos a medida re
elativizada
a à massa
a corporal dos
g/min), conforme su
ugerido po
or Vilas-Bo
oas (1993)) e Silva et
e al.
sujeitos (ml/Kg
(200
06a), e com
mo tal, vam
mos limitar-nos a co
omparação
o com valo
ores na me
esma
med
dida unitária
a.
O esstudo maiss semelha
ante ao no
osso, ao nível da me
etodologia, idade e nível
técnico dos na
adadores, é o de Bo
ombas (2006), e con
nforme pod
demos ana
alisar
no quadro,
q
oss valores por nós determinad
d
dos são in
nferiores a
aos do refferido
estudo,

send
do

o

O2max

d
determinad
do

de

6
65.73±2.55
5ml/Kg/min
n

e

69.3
32±16.18ml/Kg/min, respectiva
amente. As
A diferençças poderrão explic
cadas
pelo número de
d nadadorres analisa
ados nos dois
d
estudo
os, e a naccionalidade
e dos
nada
adores avvaliados. No
N estudo
o de Bom
mbas (200
06), foram
m avaliado
os 8
nada
adores especialistass em bruçços, de nacionalidade portuguesa, e neste
n
estudo avaliam
mos 14 nad
dadores, ta
ambém especialistass em bruço
os, mas jun
ntado
adores porrtugueses e nadadores brasile
eiros. O menor
m
núme
ero de sujjeitos
nada
no estudo
e
de
e Bombass (2006), talvez co
orresponda
a a uma amostra mais
hom
mogénea de
e atletas be
em treinad
dos, enqua
anto que o maior n no
o nosso es
studo
tend
deria a reprresentar uma maior variabilida
v
de no níve
el de presta
ação (inclu
uindo
nada
adores co
om diferen
ntes níveis de treino). Por outro lad
do, també
ém a
nacio
onalidade pode ser determina
ante, devid
do a facto
ores relacionados co
om a
orga
anização do treino po
or níveis de idade, estabelecid
e
dos pelas ffederações
s dos
dois países, assim
a
como por diferenças de desenvolvvimento, p
provocadas
s por
ores climattéricos, ou
u por difere
entes cond
dições de vida, onde
e encontramos,
facto
por exemplo, o factor nutrição.
n
É sabido que
q
os factores clim
matéricos e as
cond
dições de vida durrante a puberdade
p
influencia
am o cre
escimento e a
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matu
uração (S
Sprinthall et al., 1994), que
e por su
ua vez ccondicionam o
dese
envolvimen
nto físico e atlético do
os adolesc
centes.
Por sua vez, os
o resultados obtidoss por Thom
mpson et all. (2003), fforam inferriores
48.96ml/Kg
g/min). Oss autores testaram uma provva máxima
a de
aos nossos (4
200m
m bruços, utilizando desta form
ma, um pro
otocolo mu
uito diferen
nte do utilizado
pelos dois esstudos antes referido
os. També
ém a mettodologia de recolha de
es expirados foi dife
erente. Tho
ompson et
e al. (2003
3), recolhe
eram os gases
g
gase
expirados em período de
d recupera
ação, após a prova.. Os nadadores retia
am a
ma respiraçção e expiravam durrante 20s para um saco
s
de Do
ouglas, atrravés
últim
de uma
u
masca
ara integra
al de Hans Rudolph. Ambos oss factores a
acima referidos
pode
erão expliccar as diferrenças enccontradas nos
n resulta
ados.
Todo
os os resta
antes estu
udos fazem
m referência ao estud
do na técn
nica de cro
ol, ou
em nado
n
livre.. Desses, Ferreira (2
2006), foi a que aprresentou re
esultados mais
próxximos (64..47±6.37m
ml/Kg/min), o que poderá
p
esstar relacionado co
om a
semelhança nos
n
protoco
olos utiliza
ados para a determ
minação do
o

O2max
x. Tal

como no estudo de Bom
mbas (200
06), e no presente estudo,
e
oss aparelho
os de
med
dição utiliza
ados são os mesmo
os (K4b2, Cosmed), fazendo uma avaliação
dos gases exp
pirados de forma directa.
Por sua vez, Wakayosh
W
i et al. (19
995) e Ogita et al. (1996), obttiveram valores
ligeirramente inferiores e muito próximos entre si (54.27±1.0
05ml/Kg/m
min e
54.2
29ml/Kg/min, respecttivamente). Ambos os
o autores realizaram
m as provas em
hidro
o-ergómetrros, sendo
o que ass diferenç
ças metod
dológicas entre os dois
estudos estão relacionad
das com as mediçõe
es dos gases, pois W
Wakayoshi et al.
(199
95) realizarram a análise dos ga
ases expirrados de fo
orma onlin
ne, a cada 10s,
enqu
uanto que Ogita et al. (1996)), utilizaram o saco
o de Doug
glas para obter
o
esse
es valores. Mazza et al. (2003), colocam algumas dúvidas
d
sobre a utiliz
zação
do hidro-ergóm
h
metro, uma
a vez que a produção
o de forçass de fricção
o pela água e a
sua possível influência no CE do
os nadado
ores não é totalmen
nte conhe
ecida.
Este
es factores poderão ser
s explicativos dos valores
v
obttidos.
Fain
na et al. (1997),
(
de
eterminara
am o

O2max, com
mo o pontto em que os

aum
mentos de intensidad
i
e do esforrço resulta
avam em aumentos
a
nos valore
es de
O2max inferiiores a 2.0
0ml/Kg/min
n, num teste realiza
ado em hiidro-ergóm
metro,
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com velocidad
de de água
a controlad
da e variável entre 0-2.0m/s,
0
com aume
entos
de 0.01m/s.
0
O nadado
Os
ores selecccionavam a sua freq
quência de braçada
a. Os
resu
ultados obttidos por estes
e
autorres são lig
geiramente
e inferioress aos resta
antes
(60±
±4ml/Kg/miin), o que poderá dever-se
d
ao
a aparelho
o de telem
metria utilizado
(K2, Cosmed), que segu
undo os au
utores do estudo, ap
presenta a desvanta
agem
de não
n
poder medir a concentraç
c
ção fraccio
onal de CO
O2 do ar e
expirado, o que
pred
dispõe o sisstema a um
m erro no cálculo
c
do
Rodríguez

(2
2000),

efe
ectuou

m
medições

O 2.
durante

os

prime
eiros

30s
s

de

uperação, em sistem
ma de brea
ath-by-brea
ath, mas limitou-se a avaliar uma
recu
provva máxima
a de 400m crol, o qu
ue apesar de tudo, não resulttou em valores
muitto diferente
es dos nosssos (60.3±6.2ml/Kg//min). Esta
a proximidade de valores
pode
erá ser mais
m
facilm
mente ente
endida e aceite se tivermos em conta os
resu
ultados do estudo de Lätt et al. (2006). O referido estudo,
e
fazzia uma an
nálise
comparativa entre a ava
aliação do

O2max de
d forma directa,
d
e a avaliaçã
ão do

O2max atravvés de am
mostras de
e gases expirados em
e períod
do pós-esfforço,
dura
ante os prim
meiros 20ss de recup
peração, de
e forma a determinar a validad
de do
segu
undo méto
odo. Os au
utores verrificaram uma
u
significância ele
evada entrre os
dois métodos (r=0.850; P<0.001), que nos indica qu
ue é possíível determ
minar
com validade o

O2maxx, após um
ma prova máxima
m
de
e 400m cro
ol, através
s dos

es expirados durante
e 20s, num
ma mediçã
ão realizad
da após 5-7min de nado
gase
máxximo de cro
ol, em nadadores em
m estádios de desenvvolvimento
o pré-puberrtário
e pu
ubertário. Tendo em
m considerração este
es resultad
dos, pode
emos aceittar a
valid
dade da metodologi
m
ia utilizada
a por Rodríguez (2
2000), asssim como dos
valores determ
minados de
essa forma.
ndlie et al. (2004), co
olheram oss gases exp
pirados em
m dois saco
os de Dou
uglas,
Kjen
dura
ante os úlltimos 2min de cad
da patama
ar de 100m, assegu
urando-se que
inicia
avam a re
ecolha apó
ós o empurre da parrede, e co
ontinuavam
m durante 50m,
até tocar
t
de no
ovo com a mão na parede.
p
Re
ecolhiam o segundo ssaco logo após
o priimeiro, ma
as sem incluir, em ne
enhum deles, o temp
po de virag
gem. Utilizando
esta metodolo
ogia, os va
alores de

f
de 30.7±3.19
9ml/Kg/min
n nos
O2max foram

adultos e de 48.1±10.9
9ml/Kg/min
n nas cria
anças. A constataçã
ão de que os
valores encon
ntrados são bastante
e inferiore
es aos resstantes ap
presentado
os no
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quad
dro 5, pode ser explicado não só pela diferente metodologia
a utilizada, mas
tamb
bém pelo facto
f
de o protocolo
o utilizado para deterrminar o

O2max uttilizar

velocidades de
e nado baixas, corre
espondente
es a intenssidades inferiores a 67%
nos adultos e a 71% nass crianças.
Fain
na et al. (1997), testaram nada
adores, cic
clistas e canoistas
c
d
de kayak, cada
grup
po de atleta
as num errgómetro específico
e
da sua mo
odalidade, monitorizando
conttinuamente
eo

O2 e a pulsaçã
ão cardíaca
a, elaboran
ndo a méd
dia a cada 15s,

utilizzando um aparelho portátil de telemetrria K2 (Co
osmed). C
Com protoc
colos
semelhantes, mas
m adapttados aos ergómetro
os utilizado
os, os auto
ores verifica
aram
que, os atletass com maio
or índice de
e

O2max
x eram os ciclistas
c
(72
2±4ml/Kg/min),

segu
uidos doss nadado
ores (60±4
4ml/Kg/min
n) e por último os cano
oistas
(55±
±4ml/Kg/miin). Verificcaram dife
erenças significativa
s
as entre o
os valores
s de
O2max dos ciclistas
c
eo

O2maxx dos canoistas e nadadores (p≤0.05). É de

referrir, que ne
este estudo
o, os ciclisstas eram significativ
s
vamente m
mais velhos
s que
os nadadores (p≤0.05).
Rodríguez (20
000), testou
u nadadore
es em situ
uação de nado
n
máxim
mo, corrida
a em
ete rolante e em ciclo-ergómetro. Nos testes de laboratório
l
o, as troca
as de
tape
gase
es foram avaliadas por siste
ema breath-by-brea
ath, com e
elaboração
o de
méd
dias a cada
a 5 ciclos re
espiratório
os. Na prov
va de nataçção, realiza
ada em pis
scina
de 50m,
5
os parâmetros
p
s ventilatórrios també
ém medido
os por bre
eath-by-brreath,
foram
m medidoss durante 30s
3 no período de re
ecuperação, imediata
amente ap
pós a
provva. Os auto
ores não en
ncontraram
m diferença
as significa
ativas entre
e os valore
es de
O2pico, entre
e os três tipos
t
de exercícios máximos
m
r
realizados,
, apesar de
d os
valores dos testes de
e laboratório serem
m muito próximos
p
e ligeiram
mente
btidos na prova
p
de nado.
n
Esta
as diferençças compro
ovam
inferriores aos valores ob
que o

O2maxx tem tend
dência a se
er superior no modo
o de exercício espec
cífico,

ou seja,
s
são dependent
d
tes da esp
pecificidade do treino (Roberg
gs et al., 1997;
1
Rodríguez, 20
000), pois como ve
erificamos no estudo
o de Rod
dríguez (20
000),
nada
adores bem
m treinado
os alcança
am valores
s de

O2max
m iguaiss ou superriores

em nado,
n
comparativame
ente com exercícios
e
de corrida
a ou ciclism
mo.
Os últimos
ú
dois estudos aqui analissados, dem
monstram que o factto de a nattação
utilizzar princip
palmente os gruposs muscula
ares dos braços, p
pode ser uma
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O2max. É sabido que o

O2max que
e um

indivvíduo conssegue ating
gir é fortem
mente depe
endente da
a percenta
agem de massa
m
muscular utilizzada na re
ealização do
d exercíc
cio máximo
o (Roberg
gs et al., 1997;
1
00; Mazza et al., 200
03). Desta forma, os modos de exercícios
s que
Rodriguez, 200
soliccitam em maior perrcentagem os membros inferiiores, prod
duzem valores
supe
eriores de

O2max, devido a uma
u
quanttidade superior de m
massa muscular

envo
olvida no exercício.
e

Défice de oxig
génio acumulado
D
em vindo nos
n
último
os tempos a ganharr mais ace
eitação entre a
O DefO
2Ac te
comunidade científica,
c
enquanto parâmetro
o válido para
p
a determinação
o da
perccentagem de particiipação an
naeróbia. Uma
U
vez que opta
amos por este
parâ
âmetro para
a a posterior determinação do CE total, interessa-n
nos compa
arar o
valor por nós obtido com
m os resulltados de estudos
e
de
e outros a
autores (qu
uadro
6).
___

Quad
dro 6. Apresentação do
os valores médios
m
( X ) e desvios padrão (± D
DP) do défic
ce de
oxigé
énio acumula
ado (DefO2Ac)
A determin
nado neste estudo e valores publicados por outros
o
autorres.
a idade
Média
amo
ostra

Autores/Data

Amosttra

Ogitta et al. (1996))

dores
6 nadad
(♂ - 2; ♀ - 4)

20 ± 1

2-3min de exercício, crol

50
0.2

Ogitta et al. (1999))

6 nadad
dores
treinados

21.0 ± 1.0

ovas supramáxximas:
Pro
30s
segundos, 1 minuto
m
e
2-3minutos

0s = 24.41
30
1m
min = 29.26
2--3min = 37.56

17.00 ± 2.00

0m bruços
200

35
5.65 ± 25.05

2
18 ± 2.29

200
0m crol

21
1.65 ± 14.21

17.79 ± 2.55

100
0m bruços

39
9.30 ± 11.66

Bom
mbas (2006)

Ferrreira (2006)

Pre
esente estudo
o

Ana Marinho
M

7 nadad
dores
portuguesses
especialisstas
na técnicca de
bruços
9 nadad
dores
de
elite
nacional
14
nadadore
es,
especialisstas
em bruços

Prova testa
ada

D
DefO2Ac (ml/Kg)
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Dos estudos comparados, o de Bombas (2006) e Ferreira (2006) utilizam um
protocolo mais próximo ao nosso. O estudo de Bombas (2006), também testou
uma prova na técnica de bruços, o que explica a proximidade dos resultados
(35.65±25.05ml/Kg Vs 39.30±11.66ml/Kg), sendo que as diferenças existentes
se poderão dever a distância de prova testada, 200m no estudo de Bombas
(2006), e 100m no nosso estudo. Assim, a menor distância e maior velocidade
média de nado no presente estudo determinaram um maior valor do DefO2Ac.
Já em comparação com o estudo de Ferreira (2006), as diferenças entre
resultados acentuaram-se, sendo os valores de Ferreira (2006) muito inferiores
(21.65±14.21ml/Kg) aos determinados neste estudo (39.30±11.66ml/Kg).
Acreditamos que esta diferença de valores se deve principalmente a técnica de
nado avaliada, pois Ferreira (2006), avaliou uma prova na técnica crol, que
como foi provado por alguns autores (Holmér, 1983; Costill et al., 1994; Capelli
et al., 1998; Barbosa, 2005; Barbosa et al., 2006a; Pendergast et al., 2006;
Reis et al., 2006d) é uma técnica bastante mais económica que o bruços. Uma
vez que a economia de nado se expressa tanto nos parâmetros aeróbios, como
nos anaeróbios, acreditamos que essa economia se revelou num DefO2Ac
inferior.
No estudo de Ogita et al. (1996), verifica-se uma grande diferença em
comparação com o nosso resultado (50.2ml/Kg). Acreditamos que esta
diferença esteja relacionada com o elevado tempo de prova defenido para a
avaliação do DefO2Ac. Em corrida, foi demonstrado, que é necessário um
esforço supramáximo de duração superior a 2min para se atingir o máximo
DefO2Ac (Medbø et al., 1988) É ainda de referir que este estudo foi conduzido
em hidro-ergómetro, e que as avaliações respiratórias foram efectuadas
utilizando o saco de Douglas, que já referimos ser um método menos fiável.
Ogita et al. (1999), testaram provas realizadas apenas com a utilização da
braçada, uma vez que as pernas iam unidas e suportadas por um pull-bouy. As
provas supramáximas foram realizadas num hidro-ergómetro, e as medições
dos parâmetros ventilatórios foram efectuadas com um saco de Douglas. Os
resultados são próximos dos já analisados, especialmente os que dizem
respeito a prova de 1min (29.26ml/Kg) e de 2-3min (37.56ml/Kg), enquanto que

Ana Marinho

61

Resp
posta ventilattória durante a prova de 100m bruços
s
e sua
a associação
o com a presttação

Discusssão dos resultados

os valores da prova de 30s
3 se afastam mais
s dos resta
antes (24.4
41ml/Kg). Estes
E
resu
ultados parecem sug
gerir que também na nataçã
ão, o DefO
O2Ac aum
menta
conccomitantem
mente com
m a duração
o do esforç
ço em inten
nsidades ssupramáxim
mas.
Bang
gsbo et all. (1993), determinar
d
ram o DeffO2Ac em provas lab
boratoriais
s, em
atlettas de diferentes
d
modalidades desp
portivas: futebolistas
f
s, corredores,
rema
adores e ciclistas.
c
Oss autores não
n encontraram dife
erenças sig
gnificativas
s nos
valores de De
efO2Ac enttre os dife
erentes gru
upos de attletas avalliados. A única
ú
diferrença sign
nificativa (P
P<0.05) de
eterminada
a, foi enco
ontrada en
ntre os valores
dos remadore
es, no tesste de tapete rolan
nte (47.3±
±6.3ml/Kg) e num teste
realizado em remo-erg
gómetro (64.1±4.4m
(
ml/Kg). De
esta forma
a, os auttores
verifficaram que
e o DefO2Ac
A médio é semelhante entre grupos
g
de atletas, ap
pesar
de a variabilid
dade entre
e cada gru
upo ser grrande. Este
es valoress sugerem que
uma
a capacida
ade anaeró
óbia superior pode não ser muito
m
impo
ortante pa
ara o
suce
esso em de
esporto de
e alta comp
petição, ne
estas moda
alidades, u
uma vez qu
ue os
atlettas testado
os pelos autores
a
era
am de elev
vado nível. Os auto
ores explica
aram
esta constataçção com a possibilid
dade de a performan
nce física ser fortem
mente
dete
erminada pela
p
taxa de produção de energ
gia aeróbia
a, ou com a possibilidade
de a produção de enerrgia anaerróbia não ser limitante para a performance
dura
ante o exerrcício inten
nso.
Fain
na et al. (1
1997), porr sua vez,, testaram
m nadadore
es, ciclista
as e canoiistas,
avaliando cada grupo no
n ergóme
etro mais próximo da especificidade da
a sua
dalidade (o
ou seja, hidro-ergó
ómetro, ciclo-ergómetro e re
emo-ergóm
metro,
mod
resp
pectivamen
nte). Os au
utores, dete
erminaram
m valores in
nferiores de DefO2Ac
c nos
ciclisstas (43.6±12ml/Kg)) e nos canoistas (40.2±10m
(
ml/Kg), rela
ativemente aos
nada
adores (56
6.4±16ml/K
Kg). Quan
ndo compa
arados os resultado
os obtidos nas
provvas de natação, verrificamos que
q
Faina
a et al. (1997), obtiiveram valores
basttante supe
eriores aoss dos resttantes estu
udos em analise.
a
N
Na comparração
entre
e os difere
entes grupo
os de atlettas, verific
caram aind
da que os nadadores
s têm
maio
or tendênccia para te
erminar o teste
t
com uma maio
or proporção de trab
balho
anae
eróbio, enq
quanto que
e os ciclistas além de
d apresen
ntarem um
m menor te
empo
de trabalho atté a exausstão, alcan
nçavam va
alores de

O2max ssuperiores. Por

sua vez, os ca
anoistas, conseguiam
c
m manter por mais tempo
t
ap
performanc
ce na
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O2max, tin
nham os valores m
mais baixos de

O2max, e pro
oduziam uma
u
quantidade superior de en
nergia de forma aerróbia.
Os autores explicaram
e
estas differenças entre grup
pos, com as difere
entes
ntidades de massa muscular
m
re
ecrutada para
p
cada exercício,
e
o que depende
quan
do tiipo de exe
ercício reallizado. Dessta forma, os nadadores seriam o grupo
o que
maio
or quantidade de massa
m
muscular rec
crutou. Ou
utra justificcação pos
ssível
forne
ecida pelos autores, diz respeiito as diferrenças de treino dos atletas, de
entro
de cada
c
grup
po, uma ve
ez que já
á foi sugerido que a capacidade anaeróbia
depe
ende do nível
n
de treino
t
do atleta, po
odendo ser elevada com o treino
adeq
quado.
Por comparação entre os
o estudoss de Faina
a et al. (19
997) e de Bangsbo et
e al.
93), com os restantes estu
udos, que avaliaram
m provass de nata
ação,
(199
verifficamos qu
ue, por norma, os valores obtidos
o
em
m testes ccom difere
entes
proto
ocolos e distâncias
d
de prova de nataçã
ão, resulta
am tendencialmente num
valor inferior aos
a valoress obtidos para
p
as re
estantes modalidades
m
s testadas
s, em
ergó
ómetros de
e laboratório. Esta constataçã
c
ão, no enttanto, não
o se verifc
ca no
estudo de Fain
na et al. (1997).

Custo energé
ético subm
máximo e custo
c
energético su
upramáxim
mo
eguinte (quadro 7), apresenta
amos os valores
v
re
elativos ao
o CE
No quadro se
subm
máximo e ao CE supramáximo, obtidos no presen
nte estudo
o, e public
cados
por outros
o
auto
ores em esstudos sem
melhantes.
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___

Quad
dro 7. Apresentação doss valores médios ( X ) e desvios
d
padrã
ão (± DP) do
o custo energético
subm
máximo e su
upramáximo determinad
dos neste estudo
e
e va
alores publiccados por outros
o
autorres.
Autorres/Data

Reis et
6d)
(2006

al.

Bomb
bas
(2006
6)

Ferreiira
(2006
6)
Pre
esente
es
studo

Amostra
adadores
Na
esspecializados
em
m bruços: 12
Na
adadores
esspecializados
em
m crol: 12
7 nadadores
po
ortugueses
esspecialistas
na
a técnica de
brruços
9 nadadores
de
e
elite
na
acional
14
4 nadadores,
esspecialistas
em
m bruços

Su
ubmáximo
Custo
Prova
Energé
ético

Média
idade
amostra

17.3 ± 2.5

17.00
2.00

0.891 ± 0.21

m
200m
bruço
os

0.959 ± 0.19

0.691 ±0
0.06

200m
m
crol

0.714 ± 0.09

5 x 300m
bruços

0.89 ± 0.21
0

200m
m
bruço
os

0.92 ± 0.22

5 x
crol

0.68 ± 0.06
0

200m
m
crol

0.71± 0.06

0
0.73 ± 0.33

100m
m
bruço
os

0.88 ± 0.60

N x 200m

±

18 ± 2.29
17.79
2.55

Supramáxima
Custo
Pro
ova
Energ
gético

±

400m

5 x 300m
bruços

Confforme pod
demos ana
alisar no qu
uadro apre
esentado (quadro 7), os valore
es de
CE em
e provass submáxim
mas é sem
mpre inferio
or ao CE em
m provas ssupramáximas,
independentem
mente das provas em
m questão.
Tousssaint et al. (1988)) referiram
m que, quando a posição do
o corpo nã
ão é
alterrada de forma signifficativa, um
ma maior velocidade
v
e de nado conduz a uma
força
a de arrassto igualm
mente superior. Este
e aumento
o do arra
asto tem como
c
conssequência o aumento
o do CE durante o nado
n
com o aumento
o da velocidade
de nado
n
(Ogita et al., 1999). Esstes dado
os levam-n
nos a con
ncluir que este
ma será então
aum
mento do CE
C da provva submáxxima para a prova supramáxi
s
e
uma
a consequ
uência do
o aumento
o do arrrasto, pro
ovocado p
pelas maiores
velocidades de
e nado verrificadas na
a segunda prova.
Barb
bosa et al. (2006b), afirmam
a
qu
ue o aume
ento no CE
E está rela
acionado co
om a
velocidade de nado em todas as técnicas. Na técnicca de bruçços, verifica
aram
a relação positiva
p
e significativva entre o CE total e a velocidade de nado,
n
uma
r=0.8
88 (P<0.01
1). No nossso estudo, essa correlação foii de ≈0.99 para as várias
v
velocidades su
ubmáximass considerrando as regressões
r
s entre velocidade e

O2

de cada
c
sujeito
o.
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Outrra conclussão interessante qu
ue podere
emos tirar da análise do qu
uadro
(qua
adro 7), dizz respeito a diferençça entre os
s valores das
d provass realizada
as na
técnica de croll, relativam
mente as provas realiizadas na técnica de
e bruços. Como
C
já tin
nha sido sugerido
s
p Holmé
por
ér (1983), Costill et al. (1994), Capelli et
e al.
(199
98), Barbossa (2005), Barbosa et
e al. (2006
6a), Pende
ergast et all. (2006) e Reis
et all. (2006d), o bruços é a técnica
a menos ec
conómica e com menos velocidade
máxxima das quatro técn
nicas comp
petitivas da
a natação. Na técnicca de bruço
os, o
CE por
p unidade de distância mante
em-se constante até uma veloccidade de nado
de 1.35m/s, ve
elocidade a partir da
a qual esse
e custo aumenta exp
ponencialm
mente
(Pen
ndergast et
e al., 200
06). Reis et al. (2
2006d), afiirmam ain
nda que estas
e
diferrenças se devem mais
m
a detterminante
es da técn
nica de na
ado, do que a
facto
ores fisioló
ógicos, um
ma vez que
q
na su
ua amostrra não se
e encontra
aram
diferrenças sign
nificativas no

O2ma
ax dos dois
s grupos de
d especiallistas (bruç
ços e

crol)).
Por fim, devemos ter em
e conside
eração um
ma das críticas maiss frequenttes à
meto
odologia por
p nós utilizada na
a determin
nação do CE. A re
elação enttre a
inten
nsidade de
e trabalho e a exigên
ncia energ
gética, em intensidad
des de trab
balho
subm
máximo, nem
n
semp
pre tem sido
s
linea
ar. Isto qu
uestiona a validade
e da
estim
mativa da
a energia
a durante o exercício sup
pramáximo
o, através
s da
extra
apolação linear das determina
ações subm
máximas, sugerindo que a relação
entre
e

O2 e in
ntensidade não é line
ear (Bangs
sbo et al., 1993;
1
Fain
na et al., 19
997).

A respeito desste pressup
posto, Reiss et al. (20
006c), verifficaram qu
ue esta faltta de
linea
aridade era
a mais fre
equente em
m ciclo-erg
gómetro, e afirmam que as criiticas
efecctuadas a este
e
métod
do podem não ser totalmente
t
e justificáve
eis. A robu
ustez
das regressõe
es individua
ais entre

O2 e velo
ocidade de
e nado que
e encontrá
ámos

nos nossos su
ujeitos suge
erem que a utilização
o da veloccidade linea
ar permite uma
estim
mativa preccisa do CE
E submáxim
mo (erro padrão de ≈5ml/kg/mi
≈
in). No cas
so da
estim
mativa do CE supra
amáximo, o erro, na
n nossa amostra, foi de apenas
≈3m
ml/kg/min. Infelizmentte, a maioria dos es
studos pub
blicados na
a literatura
a não
apre
esenta dados acerca da precisã
ão daquela
as estimativvas.
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Contribuição relativa dos sistemas aeróbio e anaeróbio
O quadro 8 apresenta valores referentes à contribuição relativa dos sistemas
aeróbio e anaeróbio obtidos no presente estudo e em estudos publicados por
outros autores.
___

Quadro 8. Apresentação dos valores médios ( X ) e desvios padrão (± DP) das percentagens
de participação dos sistemas aeróbio (Paer), anaeróbio (Pana) e anaeróbio aláctico (Panalac)
determinadas neste estudo e valores publicados por outros autores.
Autores/
Data

Amostra

Capelli et al.
(1998)

6 nadadores
de elite

Laffite et al.
(2004)

Bombas
(2006)
Ferreira
(2006)
Silva et al.
(2006b)
Presente
estudo

Média idade
amostra
18.9 ± 0.94

Prova testada

Paer (%)

Pana (%)

Panalac (%)

45.7m bruços

27.1 ± 2.86

43.7 ± 8.10

91.4m bruços

46.5 ± 8.06

34.8 ± 11.16

29.3 ± 5.59
18.7 ± 3.61

182.9m bruços

67.9 ± 4.21

21.7 ± 4.39

10.4 ± 1.29

7 nadadores
masculinos
treinados, 3
dos
quais
especialistas
em crol
7nadadores
portugueses
especialistas
na
técnica
de bruços
9 nadadores
de
elite
nacional
12
nadadores
experientes

19.1 ± 1.8

400m livres

81.7 ± 10.0

18.3 ± 0.0

-

17.00 ± 2.00

200m bruços

81.83 ± 10.41

18.17 ± 10.41

-

18 ± 2.29

200m crol

85.00 ± 7.76

15.00 ± 7.96

-

17.7 ± 2.4

200m crol

85

15

-

14
nadadores,
especialistas
em bruços

17.79 ± 2.55

100m bruços

64.38 ± 7.93

36.41 ± 8.72

-

Muitos dos estudos encontrados, assim como o estudo aqui apresentado, não
fazem a divisão total da participação energética, omitindo a percentagem de
intervenção por parte do sistema anaeróbio aláctico.
Contrariamente ao previsto, na prova de Laffite et al. (2004), de 400m livres,
onde seria de esperar uma participação aeróbia superior, relativamente a
provas de distâncias inferiores, verificamos que esses valores são inferiores
aos determinados em provas de 200m crol, avaliadas por outros dois autores
(Ferreira, 2006 e Silva et al., 2006b). Desta forma, enquanto Laffite et al.
(2004), determinaram participações aeróbias de 81.7±10.0, e participações
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anaeróbias de 18.3±0.0 na prova de 400m livres, as participações aeróbias de
Ferreira (2006) e de Silva et al. (2006b), foram de 85.00±7.76% e 85%,
respectivamente. A estes valores de participação aeróbia, correspondem
participações anaeróbias de 15.00±7.96% e 15%, respectivamente. Nas
metodologias destes estudos, uma das diferenças que poderá justificar estes
valores diz respeito ao momento em que foram efectuadas as medições dos
gases expirados. Laffite et al. (2004), efectuaram as medições durante 2min do
período pós-esforço, com o medidor K4b2, enquanto que, Ferreira (2006) e
Silva et al. (2006b), avaliaram os parâmetros respiratórios de forma directa,
durante a execução da prova. Assim, julgamos que os resultados dos dois
últimos estudos serão mais fiáveis.
O estudo que avaliou distâncias mais próximas das provas por nós estudadas,
foi o de Capelli et al. (1998). Estes autores avaliaram a distância de 91.4m
bruços, obtendo valores de 46.5±8.06% de Paer, e 34.8±11.16% de Pana,
contra os 64.38±7.93% de Paer e 36.41±8.72% de Pana por nós determinados.
Verificamos que a única coincidência entre os valores dos dois estudos diz
respeito a maior participação dos sistemas aeróbios, relativamente ao sistema
anaeróbio.

As

diferenças

encontradas,

podem

ser

justificadas

pelas

metodologias utilizadas em cada estudo. Capelli et al. (1998), efectuou os
testes num hidro-ergómetro, onde não eram realizadas viragens nem deslizes
subaquáticos, enquanto que o presente estudo foi realizado numa piscina
regulamentar de 25m.
Bombas (2006), Ferreira (2006) e Silva et al. (2006b), avaliaram os parâmetros
respiratórios de forma directa, e todos utilizaram o mesmo medidor de gases
expirados (K4b2, Cosmed). Com esta metodologia, todos obtiveram valores de
Paer próximos dos 85%, e valores de Pana de aproximadamente 15%. Uma
vez que a distância de nado foi a mesma, as pequenas diferenças entre estes
estudos, só poderão dever-se a técnica de nado utilizada nas provas avaliadas:
Bombas (2006) avaliou 200m bruços, enquanto que Ferreira (2006) e Silva et
al. (2006b), avaliaram 200m crol.

Ana Marinho

67

Resposta ventilatória durante a prova de 100m bruços
e sua associação com a prestação

Discussão dos resultados

Desta analise podemos retirar, como seria previsto, que quanto maior a
distância da prova, maior a participação aeróbia, e menor a participação
anaeróbia.
Podemos ainda verificar que a prova de 100m já não se enquadra nas provas
de velocidade, ao contrário do sugerido por Holmér (1983), uma vez que
apesar de ambos os sistemas energéticos intervirem de forma próxima, o
sistema aeróbio tem uma percentagem de participação mais significativa. No
entanto, não devemos esquecer que nadadores bem treinados, utilizam uma
maior percentagem de energia do sistema aeróbio (Troup et al., 1992), o que
poderá explicar estes resultados.

Velocidade Máxima Aeróbia
Apesar de a VMA ainda não ser um parâmetro muito estudado, as pesquisas
têm analisado-o cada vez, fazendo ainda muita das vezes referência ao tempo
limite que o nadador suporta manter, nadando na sua VMA, pois acreditam que
este será um novo critério para a avaliação da aptidão aeróbia. Iremos apenas
concentrar-nos na VMA, comparando os valores obtidos neste estudo, com os
resultados encontrados noutros estudos (quadro 9).
___

Quadro 9: Apresentação dos valores médios ( X ) e desvios padrão (± DP) da velocidade
máxima aeróbia (VMA), e valores publicados por outros autores.
Autores/Data

Faina
(1997)

Cardoso
(2002)

et

et

Ana Marinho

Amostra

al.

8 nadadores
de
meiadistância
(400m)

al.

11 jogadores
de
póloaquático,
triatletas,
antigos
nadadores e
estudantes de
educação
física. (♂ - 5;
♀ - 6)

Média idade
amostra

18±2

♂: 25.4±2.79
♀: 21.0±1.79

Prova testada
Prova
continua
e
incremental,
com
patamares
de
2min.
Velocidade inicial de
1.0m/s, com aumentos
de 0.05m/s
Um protocolo continuo e
um
protocolo
intermitente. Ambos os
protocolos
eram
progressivos (nx200m).
Iniciaram-se
numa
velocidade de 0.9m/s,
com
aumentos
de
0.05m/s entre patamares,
após um intervalo de
30s.

VMA (m/s)

1.54±0.1

Protocolo continuo:
1.16±0.099
Protocolo
intermitente:
1.15±0.099
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otocolo conttinuo e
Pro
incrremental, co
om uma
velo
ocidade
iniccial
de
0.9m
m/s, e aume
entos de
0.05
5m/s a cada 200m.
2
Tes
ste
prog
gressivo,
5x2
200m.
Primeira
velo
ocidade
igu
ual
ao
mellhor tempo no
os 400m
30s.
livre
es
menos
Dim
minuições de 5s no
tem
mpo de nad
do para
com
mpletar cada estádio,
apó
ós intervalo de
e 15s.

Fern
nandes et all.
(200
02)

10 estuda
antes
universitárrios
de Educcação
Física

23.1±3
3.3

Benttley
(200
05)

dores
8 nadad
nivel
de
nacional (♂ 5; ♀ - 3)

18.4±..8

10 nadad
dores
da
Eq
quipa
Nacional
Portuguessa (♂
- 7; ♀ - 3)

osa ♂:
Maripo
20.70±
±3.37
Maripo
osa ♀:
17.42
♂:
Bruços
19.09±
±2.69
Bruços
♀:
17.63±
±2.11

Nx2
200m
na
esp
pecialidade técnica do
nad
dador, com aumentos
a
de
0.05m/s
entre
está
ádios, após in
ntervalos
de 30s.
3

Mariposa
1.29±0.0
Brruços
1.10±0.1

Fern
nandes et all.
(200
08)

dores
8 nadad
da
Eq
quipa
Nacional
Portuguessa (♂
- 5; ♀ - 3),
especialisttas
em crol

♂=19..1±1.1
♀=16..9±1.5

Nx2
200m com aumentos
a
de
0.05m/s
entre
está
ádios, após in
ntervalos
de 30s,
3
até a exa
austão.

otal=1.45±0.08
8
To
♂=
=1.39±0.02
♀=
=1.55±0.02

Pres
sente estudo
o

14 nadado
ores,
especialisttas
em bruçoss

±2.55
17.79±

Pro
ova submáxima de
5x3
300m bruçoss, com
uma
a velocidade inicial de
0.6--0.7m/s, e aumentos
a
entre
de
0.10m/s
amares.
pata

1.40±0.01

Ram
mos
(200
06)

et

et

all.

all.

1.19±0.08

1.42±0.06

(n=4):
(n=6):

Pela
a análise do
d quadro
o acima apresentad
a
o, verifica
amos que o estudo que
dete
erminou valores de VMA
V
mais próximos
p
dos
d nossoss (1.40±0.0
01m/s) foi o de
Benttley et al. (2005)
(
(1.4
42±0.06m/ss). Apesar de existire
em diferençças ao nív
vel do
proto
ocolo apliicado, am
mbos os estudos
e
recorreram
r
m a avalia
ações dire
ectas
realizadas com
m o sistema de medição K4b2. Fernandess et al. (20
008), obtive
eram
bém valore
es próximos dos no
ossos, qua
ando conssiderada to
oda a amostra
tamb
(1.45
5±0.08m/ss), no enta
anto, este
es valores afastam-sse dos no
ossos, quando
conssiderados o grupo de
d nadadorras femininas e o de nadadorres mascu
ulinos
isola
adamente, onde po
odemos co
onstatar que
q
as na
adadores alcançara
am o
O2max em velocidade
es bem inferiores
i
às dos nadadores
n
(1.39±0.0
02 e
1.55
5±0.02m/s, respectiva
amente). É no entan
nto de resssalvar que o protocolo de
Fern
nandes et al. (2008)) foi execu
utado na técnica de
e crol e ccom nadad
dores
espe
ecialistas em
e distânccias médiass nessa téc
cnica.
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Tam
mbém Fain
na et al. (1997), obtiveram um resulta
ado próximo do no
osso,
emb
bora ligeira
amente su
uperior (1.5
54±0.1m/s). As diferenças en
ntre resulta
ados,
pode
erão estarr relaciona
adas com o aparelh
ho de tele
emetria utilizado naq
quele
estudo (K2, Co
osmed). Se
egundo oss autores do
d estudo, este aparrelho apres
senta
a de
esvantagem
m de não poder me
edir a fracç
ção de CO
O2 do ar e
expirado, o que
pred
dispõe o sisstema a um
m erro no cálculo do
o

O2. Con
ntrariamentte, no pres
sente

estudo usámo
os a versão
o mais mo
oderna do mesmo instrumento (K4b2), qu
ue já
incorpora senssor para medição da fracção de
e CO2 no ar.
a
É intteressante
e verificar que
q no único estudo
o que utilizzou também
m a técnic
ca de
bruçços durante
e os protoccolos de avaliação,
a
os
o resultad
dos obtido
os são bastante
diferrentes doss nossos. Ramos et
e al. (200
06), deterrminaram na técnica
a de
bruçços, um va
alor bastante inferio
or ao noss
so (1.10±0
0.1m/s). Uma vez que o
siste
ema de medições
m
u
utilizado
fo
oi idêntico
o ao nossso (K4b2), as difere
enças
dete
erminadas poderão ser justiificadas com
c
base
e nas differenças entre
e
proto
ocolos. Ra
amos et al. (2006)), realizara
am a pro
ova, com patamares
s de
dura
ação inferio
or (200m) aos pata
amares usados no presente
p
e
estudo (30
00m).
Esta
a constatação, pode
erá explica
ar uma maior
m
intensidade de
e nado, o que
cond
duziria ao

O2max mais rapid
damente, ou seja, com
c
uma velocidade de

nado
o inferior. Outros facctores que
e distingue
em os doiss estudos referem-s
se as
amo
ostras avaliadas. O n da amosstra de Ram
mos et al. (2006) (n=6) era infferior
ao nosso
n
(n=14) e os na
adadores por si avalia
ados perte
enciam à Equipa Nac
cional
Portuguesa, sendo espe
ecialistas na
n técnica de nado em que fo
oram avaliados
(bruçços), o que
e poderá explicar
e
não só a maior homoge
eneidade d
dos resulta
ados,
como as maiores velocid
dades de nado,
n
que por sua ve
ez resultarram numa VMA
or a nossa
a.
basttante inferio
Nos estudos de
d Cardosso et al. (2
2002) e Fe
ernandes et
e al. (2002), verifica
amos
que ambos utilizaram
u
o mesmo aparelho para me
edição dire
ecta de gases
g
expirados, o Sensorm
medics 29
900, efecttuando a média a cada 20s.
Rela
ativamente
e as amostras de am
mbos os estudos,
e
e
estas
eram
m semelhantes,
não só no que
e diz resp
peito ao n e às idad
des médiass, mas tam
mbém porr não
sere
em constitu
uídas por nadadores
n
s de compe
etição. Tod
das estas caracterís
sticas
pode
erão explicar a prroximidade
e dos res
sultados entre
e
os dois estu
udos,
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justificando também o facto de estes serem inferiores aos restantes estudos
analisados.
É interessante verificar que não conseguimos estabelecer nenhum paralelo
entre a realização de provas contínuas ou intermitentes, uma vez não há
homogeneidade de resultados em provas semelhantes. Podemos inferir que a
inexistência de resultados distintos entre provas contínuas e provas
intermitentes, poderão ser uma consequência não só dos diferentes protocolos
utilizados, mas também dos diferentes sistemas de medição utilizados.

Máxima lactatemia pós-esforço
Através da comparação entre resultados obtidos neste e noutros estudos que
analisaram a maxLa, verificamos que existe uma proporção entre os valores
obtidos e as diferentes distâncias de prova avaliadas e também uma diferença
relativamente a técnica utilizada. Desta forma, quando comparamos o valor que
obtivemos na prova de 100m bruços, com outras provas de distâncias
superiores (200m bruços), avaliadas por Thompson et al. (2003) e por Bombas
(2006), verificamos que estes autores determinaram valores de maxLa
bastante superiores aos nossos (11.1±3.2 e 10.16±2.59, respectivamente, Vs
8.74±2.27mmol/l). Quando analisamos o nosso estudo comparativamente com
o de Thompson et al. (2003), além da distância da prova, podemos por em
causa os protocolos utilizados, uma vez que este autor apenas analisou o Lanos 3º, 7º, 11º e 13º min da recuperação, enquanto que nós retiramos amostras
de sangue a cada minuto da recuperação, o que confere maior validade aos
nossos dados. Outro aspecto a considerar, diz respeito a amostra de
Thompson et al. (2003), que apesar de serem nadadores bem treinados não
eram especialistas na técnica de bruços. Numa comparação isolada com o
estudo de Bombas (2006), os únicos factores que poderão explicar esta
diferença devem-se como já referimos a distância de prova avaliada, e ao
tamanho das amostras, uma vez que ambos os estudos utilizaram exactamente
o mesmo protocolo metodológico. Relativamente as amostras, verificamos que
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amb
bas possue
em caractterísticas muito
m
sem
melhantes, mesmo re
elativamen
nte a
idade e as esspecialidad
des técnicas dos na
adadores, sendo a d
diferença mais
significativa o tamanho das amosstras uma vez que Bombas (2006) ap
penas
avaliou 7 nada
adores, con
ntra os nosssos 14 sujeitos.
Para
a finalizar, ao compararmos a prova
p
de 100m bruço
os, com a prova de 200m
2
crol avaliada por Ferreiira (2006), verificam
mos uma maior
m
proxximidade entre
e
±2.27mmol/l Vs 9.97
7±2.92mm
mol/l, respe
ectivamentte). Apesa
ar de
valores (8.74±
avaliar uma disstância superior, Ferrreira (2006
6) testou uma
u
técnica de nado bem
maiss económiica que o bruços, o que po
oderá justifficar a pro
oximidade dos
resu
ultados, um
ma vez que,
q
tamb
bém Ferre
eira (2006
6), recorre
eu ao me
esmo
proto
ocolo que o utilizado no presen
nte estudo..

Associação entre
e
variá
áveis
Das correlações positiva
as e signifficativas obtidas, ap
penas uma
a ocorreu entre
e
um parâmetro
p
fisiológico
o e um pa
arâmetro de prestaçã
ão. A VMA
A relaciono
ou-se
com a velocidade de na
ado nos 10
00m bruço
os (0.762), para P<0
0.01. Pode
emos
entã
ão inferir, que
q
a velo
ocidade de
e nado, melhora
m
co
om uma m
melhor VMA
A do
sujeito, o que confirma
c
a suposiçõ
as
ões por nós estabele
ecidas nos objectivos
s.
oie et al. (1
1983), tinh
ham já refe
erido a corrrelação exxistente en
ntre a VMA
Aea
Lavo
velocidade de
e nado nos 400m. Rodriguez
R
et al. (20
002), regisstaram no
o seu
estudo valoress absolutoss de

O2piico 12 que se
s correlaccionam significativam
mente

com a velocidade média
a de nado tanto nos
s 100m (r=
=0.787), co
omo nos 400m
4
(r=0.752). Verrificaram ainda
a
que o

O2pic
co pode ser
s um bo
om predito
or da

perfo
ormance nas
n provass de 100m
m e de 400
0m. Estes resultado
os confirma
am a
impo
ortância da
a contribuiçção aeróbia para as exigênciass energéticcas, mesmo em
provvas mais curtas. No entanto, como
c
nos mostrou
m
H
Haro
et al. (2005), a VMA
tem uma corrrelação su
uperior, à medida que se aprroxima de
e distância
as de
competição co
om a duraçção de uma
a hora.

12

O2pico: é o maior
m
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Tam
mbém Lima
a (2005), encontrou
u associaç
ções estatiisticamente
e significa
ativas
entre
e o dispên
ndio energ
gético e a velocidad
de de nado na técnica de bru
uços,
num
ma prova incremental e intermite
ente. O va
alor de r2 entre as duas variáve
eis foi
de 0.805,
0
o que confirma que grande parte
p
dos aumentos do CE são
explicados pellos aumen
ntos na vellocidade. Quando
Q
o CE é relacionado co
om a
v3, de
d novo se
e encontra
a uma relaçção estatis
sticamente
e significativa, com um
u r2
de 0.816.
0
Fain
na et al. (1
1997) enco
ontraram correlaçõe
c
s positivass e significcativas entre o
temp
po até exa
austão e o DefO2Ac (ou seja, quanto
q
ma
aior o DefO
O2Ac, melh
hor a
perfo
ormance até
a a exau
ustão), e correlações
c
s negativass e significcativas entre o
temp
po até a exaustão
e
e o

O2max
m
(ou se
eja, os baiixos valore
es de potê
ência

aeró
óbia podem
m estar asssociados com valorres superio
ores de exxercícios até
a a
exau
ustão). No
os subgrupos de ciclistas e nadadore
es a corre
elação pos
sitiva
dete
erminada entre
e
o tem
mpo até exa
austão e o DefO2Ac,, também sse verificou ser
significativa (p≤0.02).
Ogita et al. (20
006), não encontrara
e
m no seu estudo arg
gumentos, nos valore
es de
axLa, que comprove
em uma ca
apacidade metabólicca superior em
O2max e ma
nada
adoras ga
alardoadas com o ouro
o
Olímp
pico. Os valores
v
ob
btidos, quando
comparados com
c
os va
alores de nadadore
es de níve
el de colé
égio japon
neses
suge
erem que a superior performan
nce da venc
cedora olím
mpica não é determinada
por aqueles
a
factores, ma
as sim por uma melhor eficiênccia de nado
o. Desta fo
orma,
e segundo
s
o autore
os
es do esstudo, a capacida
ade metabólica nã
ão é
nece
essariamen
nte o facto
or mais determinante
e em nada
adores de ttopo, enqu
uanto
que os factore
es mecâniccos como a eficiênc
cia propulssiva e a té
écnica de nado
a reduzir o arrasto
o, devem ser cons
siderados determina
antes de uma
para
perfo
ormance de
d nado superior.
O errro padrão
o da variaçção da velo
ocidade no
os 100m bruços
b
(v100) em função
da VMA
V
que encontrám
mos foi de
e 0.016m/s
s (erro relativo de a
apenas 1%
% na
nosssa amostra
a). Este errro represe
entaria um desvio de
e apenas 0
0.77s no te
empo
final de prova.
Nos sujeitos testados no prese
ente estud
do, foi também en
ncontrada uma
corre
elação sig
gnificativa entre a massa
m
corp
poral e a VMA
V
(r=-0
0.549; P<0
0.05).
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Assim, investig
gámos o efeito
e
combinado da
a variação da massa
a corporal e da
VMA
A na v100, encontran
ndo uma associação
a
o de r=0.76
67 (P<0.01
1) com um
m erro
padrrão de 0.01
17m/s (0.8
80s no tem
mpo final de
e prova). Estes
E
resultados suge
erem
que embora a VMA fossse influen
nciada pela
a massa corporal,
c
a adição desta
d
últim
ma ao mod
delo de prredição da
a prestação
o não melhorou a p
precisão deste.
Testtámos aind
da a precissão de outtras regres
ssões múlttiplas, mass o erro pa
adrão
nuncca foi infe
erior ao valor
v
ante
eriormente referido. Todavia, várias outras
combinações de
d variáveis preditora
as conferirram ao modelo um erro de cerc
ca de
0s (ex.: VM
MA, massa
a corporal e CE sub
bmáximo; ou VMA e
0.80

O2máx
x). O

redu
uzido n da
a nossa am
mostra terá influenciado negativamente os valore
es de
coefficiente de correlação
o. Todavia
a, os erros padrão prróximos de
e 1%, suge
erem
que será posssível usar medições fisiológica
as (como a VMA) pa
ara discrim
minar
atlettas de níve
el muito pró
óximo em 100m bruç
ços. Mais estudos
e
co
om amostra
as de
maio
or dimensã
ão serão ne
ecessáriass para conffirmar esta
a tendência
a.
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VI. CONCLUSÕES

Este
e estudo esteve na base de
d um co
onjunto de questõe
es formuladas
prevviamente. Partindo das dúvid
das que pretendíamos escla
arecer, e dos
objectivos a qu
ue nos pro
opusemos, formulamos todo o planeamen
nto, estrutu
ura e
anização do
d trabalh
ho. Agora, após a execução
o de todo
os os pa
assos
orga
prog
gramados, iremos prroceder a análise do
os resultad
dos obtido
os, de form
ma a
verifficar se essses suporta
am ou não
o as nossas teorias.
Pode
emos entã
ão caracte
erizar a prrova de 10
00m bruço
os, com base em dados
obtid
dos de forrma directta durante
e o nado. Desta forrma, verificcamos que na
provva de 100
0m bruçoss, o sistem
ma energé
ético com maior pe
ercentagem
m de
partiicipação é o aeróbio
o, ou seja, enquanto
o o sistema
a aeróbio contribuiu com
64.3
38±7.93% de energiia para a realização
o da provva, o siste
ema anaeróbio
partiicipou com
m 36.41±8.7
72%.
Rela
ativamente
e as assocciações exxistentes entre
e
as variáveis
v
e
em estudo
o e a
presstação nos 100m bru
uços, verificcamos que
e a VMA fo
oi a mediçção que pa
arece
ser mais impo
ortante na predição do rendim
mento nessta prova. A inclusão de
outra
as medida
as no modelo (com
mo massa corporal,

O2máx e mesmo
o CE

subm
máximo) manteve
m
o seu pod
der preditiv
vo, que fo
oi elevado
o (erro pa
adrão
inferrior a 0.80ss no tempo
o final de prova).
p
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VII. NOVAS PROPOSTAS DE TRABALHO

•

Amostras de maior dimensão.

•

Estudos com nadadoras.

•

Quantificação da perda de velocidade por acção do uso da Válvula
Aquatrainer®.

•

Comparar robustez de regressões usando velocidade linear, quadrática
e cúbica.
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