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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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II. RREEVVIISSÃÃOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA 
 

 

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 músculo-

esquelético 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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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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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 

mecânica8 (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).  

 

 
Figura 1. Esquema representativo da transformação da energia metabólica em trabalho útil 
(Alves et al., 1994; adaptado de Toussaint, 1992).9 
 
                                                 
8 Po (power output): Potência mecânica total, taxa de energia produzida pelo indivíduo. 
9 Pk: Potência transferida para a água sob a forma de energia cinética; 
  Pd: Potência necessária para vencer o arrasto. 
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IIIIII..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
 

 

33..11..  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) 

Massa 
corporal 

(Kg) 
Altura 

(m) 
Envergadura 

(m) 
% 

Gordura11
 

Anos de 
prática 

Melhor 
tempo 100m 
Bruços (s) 

A 19.00 81.00 1.81 1.85 17.11 12.00 69.00 
B 17.00 66.00 1.72 1.80 13.49 7.00 67.00 
C 20.00 66.50 1.71 1.84 11.93 13.00 70.00 
D 15.00 65.00 1.74 1.87 9.58 10.00 69.00 
E 22.00 72.00 1.85 1.94 10.53 16.00 67.00 
F 14.00 64.00 17.3 1.88 9.61 9.00 67.00 
G 17.00 64.00 1.73 1.78 10.77 11.00 69.00 
H 20.00 91.00 1.78 1.86 9.58 13.00 69.00 
I 15.00 63.00 1.75 1.76 9.09 10.00 69.00 
J 16.00 72.00 1.85 1.78 9.67 8.00 69.00 
K 15.00 65.00 1.80 1.87 11.72 12.00 68.00 
L 21.00 82.00 1.83 1.88 10.24 12.00 71.00 
M 19.00 75.00 1.82 1.85 9.72 12.00 68.00 
N 19.00 79.00 1.92 1.96 9.64 9.00 69.00 

___

X  ± DP 17.79 ± 2.55 71.82 ± 8.65 1.78 ± 6.21 1.85 ± 5.72 10.91 ± 2.16 11.00 ± 2.35 68.64 ± 1.15 

                                                 
11 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) 
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33..22..  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). 

 

 

33..33..  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 
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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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De seguida (quadro 3) apresentamos as correlações significativas, 

determinadas através do coeficiente de Pearson. 

 
Quadro 3. Coeficientes de correlação de Pearson, com valores significativos.  

Variáveis Tempo100 CEsup VMA DefO2Ac Paer 
Massa corporal   -0.549 (*)   

VMA -0.768 (**)     
DefO2Ac  -0.575 (*)    

Paer    -0.979 (**)  
Pana    0.909 (**) -0.953 (**) 

Vel100 -1.000(**)  0.762 (**)   
(*) – P<0.05; (**) – P<0.01 
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Thompson et 
al. (2003) 

9 nadadores 
da selecção 
nacional do 
Pais de Gales 

21 ± 3 200m bruços: 
158.6 ±13.6 200m bruços 1.26 

Bombas 
(2006) 

8 Brucistas 
masculinos 
nacionais e 
participantes 
em provas 
internacionais 

17.00 ± 2.00 

152.00 ± 9.24 
200m bruços 
em 
competição 

1.32 ± 0.08 

178.90 ± 11.36 200m bruços 
supramáximo 1.12 ± 0.07 

Presente 
estudo 

14 nadadores, 
especialistas 
em bruços 

17.79 ± 2.55 68.64 ± 1.15 100m bruços 1.46 ± 0.02 

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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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 
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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 Média idade 

amostra Prova testada Paer (%) Pana (%) Panalac (%) 

Capelli et al. 
(1998) 

6 nadadores 
de elite 18.9 ± 0.94 

45.7m bruços 27.1 ± 2.86 43.7 ± 8.10 29.3 ± 5.59 
91.4m bruços 46.5 ± 8.06 34.8 ± 11.16 18.7 ± 3.61 
182.9m bruços 67.9 ± 4.21 21.7 ± 4.39 10.4 ± 1.29 

Laffite et al. 
(2004) 

7 nadadores 
masculinos 
treinados, 3 
dos quais 
especialistas 
em crol 

19.1 ± 1.8 400m livres 81.7 ± 10.0 18.3 ± 0.0 - 

Bombas 
(2006) 

7nadadores 
portugueses 
especialistas 
na técnica 
de bruços 

17.00 ± 2.00 200m bruços 81.83 ± 10.41 18.17 ± 10.41 - 

Ferreira 
(2006) 

9 nadadores 
de elite 
nacional 

18 ± 2.29 200m crol 85.00 ± 7.76 15.00 ± 7.96 - 

Silva et al. 
(2006b) 

12 
nadadores 
experientes 

17.7 ± 2.4 200m crol 85 15 - 

Presente 
estudo 

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. 
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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 Amostra Média idade 
amostra Prova testada VMA (m/s) 

Faina et al. 
(1997) 

8 nadadores 
de meia-
distância 
(400m) 

18±2 

Prova continua e 
incremental, com 
patamares de 2min. 
Velocidade inicial de 
1.0m/s, com aumentos 
de 0.05m/s 

1.54±0.1 

Cardoso et al. 
(2002) 

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

♂: 25.4±2.79 
♀: 21.0±1.79 

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. 

Protocolo continuo: 
1.16±0.099 
Protocolo 
intermitente: 
1.15±0.099 
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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 La- 

nos 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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VVIIII..  NNOOVVAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  
 

 

• 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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