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Resumo 

 
O presente trabalho teve como objectivos (i) identificar o efeito do modo do exercício na 

magnitude das repercussões fisiológicas orgânicas (cárdio-respiratórias e metabólicas) e 

perceptuais entre o exercício físico realizado no tapete rolante e na bicicleta ergométrica; (ii) 

contrastar a variação deste efeito do modo interagindo com a intensidade do exercício 

realizado e (iii) identificar estes mesmos efeitos nos correspondentes períodos de recuperação. 

A amostra em estudo foi constituída por 20 indivíduos voluntários do género masculino 

(idade=22,5±1,8 anos; estatura=177,7±7,0 cm; peso=72,6±7,9 kg e massa gorda 

estimada=7,87±1,3 %) que foram sujeitos a cinco períodos de exercício com intensidade sub 

máxima, cada um com uma duração de 8 minutos, seguidos de um período de recuperação 

passiva de 10 minutos. A intensidade dos cinco períodos de exercício no tapete foi de 10, 12, 

14, 15 e 16 km/h (0% de inclinação) e na bicicleta de 80, 120, 160, 180 e 200 W (65-70 rpm). A 

análise aos padrões de resposta foi realizada através de um modelo geral linear com dois 

factores dependentes (modo e intensidade do exercício) e foi utilizado um contraste polinomial. 

Nos períodos de exercício, foram identificadas variáveis influenciadas pelo modo de exercício e 

pela interacção Modo × Intensidade ( ̇  , FC, duplo produto, pulso de O2). Também foram 

identificadas variáveis que só foram influenciadas pelo modo de exercício ( ̇ , TAS, TAD, 

PSE). O rácio   ̇  / ̇   e as concentrações de lactato sanguíneo não sofreram influência dos 

efeitos estudados. Na generalidade, os resultados obtidos permitiram identificar maior efeito do 

modo de exercício nas variáveis cárdio-respiratórias, com padrões de resposta mais elevados 

para o exercício realizado no tapete, tendo este efeito variado de magnitude em função da 

intensidade. Nos períodos de recuperação, alteraram-se algumas das tendências identificadas 

nos períodos de exercício. As variáveis influenciadas pelo modo de exercício e pela interacção 

Modo × Intensidade foram o EPOC, temperatura corporal, FC, rácio   ̇  / ̇   e pulso de O2. 

As variáveis cujos valores só foram influenciados pelo modo de exercício foram a  ̇ , duplo 

produto e as concentrações de glicose sanguínea. As concentrações de lactato sanguíneo, a 

TAS e a TAD não sofreram influência dos efeitos estudados. O facto de se terem identificado 

diferenças entre modos no período de exercício (e mesmo nas interacções Modo × 

Intensidade) não implicou a repercussão da mesma tendência no período de recuperação. 

 

Palavras-Chave: modo de exercício; intensidade do exercício; cárdio-respiratório; metabólico; 

perceptual; tapete; bicicleta; recuperação 

  



  



Abstract 

 
This study aimed to (i) identify the effect of exercise mode on the acute physiologic (cardio-

respiratory and metabolic) and perceptual responses between the treadmill and the 

cycloergometer; (ii) identify the exercise mode effect interacting with exercise intensity and (iii) 

identify these two effects in the recovery periods. The sample comprised 20 voluntary male 

subjects (age=22,5±1,8 years; height=177,7±7,0 cm; weight=72,6±7,9 kg and fat mass 

=7,87±1,3 %) that performed five submaximal 8 min exercise bouts, interspersed with a 10 min 

period of passive recovery. Exercise intensity in the treadmill was 10, 12, 14, 15 e 16 km/h (0% 

gradient), and 80, 120, 160, 180 e 200 W in the cycloergometer (65-70 rpm). Data analysis was 

performed through a general linear model with two dependent factors (Mode and Intensity) with 

polynomial contrast. In the exercise periods, there was statistical significant mode effect and 

interaction Mode × Intensity in  ̇  , HR, rate pressure product, O2 pulse. Also, we have 

identified variables only affected by exercise mode ( ̇ , SBP, DBP, RPE). The   ̇  / ̇   ratio 

and blood lactate concentrations were not affected by the studied factors. Globally, results 

allowed identifying a larger exercise mode effect on the cardio-respiratory variables with higher 

response patterns on the treadmill, changing according to exercise intensity. In the recovery 

periods, some of the identified patterns in the exercise periods have changed. There was a 

statistical significant exercise mode effect and interaction Mode × Intensity on EPOC, body 

temperature, HR,   ̇  / ̇   ratio and O2 pulse. The  ̇ , rate pressure product and blood 

glucose concentrations were only affected by exercise mode. Blood lactate concentrations, SBP 

and DBP values were not affected by the studied factors. The differences between modes (and 

even interactions Mode × Intensity) identified in the exercise periods may not have the same 

repercussions in the recovery periods. 

 

Keywords: exercise mode; exercise intensity; cardio-respiratory; metabolic; perceptual; 

treadmill; cycloergometer; recovery 
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1. Introdução  
1.1. Definição do problema 

 

A resposta aguda ao exercício físico difere em função de vários factores e tem 

sido exaustivamente estudada na literatura internacional (Chaloupka et al., 

1997; Kravitz et al., 1997; Kang et al., 1997; 1998; Mayo et al., 1999; Medbo e 

Toska, 2001; Moyna et al., 2001; Cottin et al., 2004; Hisayoshi et al., 2004; 

Dalleck e Kravitz, 2006). Por um lado, a magnitude destas respostas depende 

das características do exercício físico realizado, tais como a intensidade, a 

duração, o tipo e o modo de exercício (Miles et al., 1980; Acevedo et al., 1994; 

Brahler e Blank, 1994; Bernard et al., 1997; Brisswalter et al., 1999; Dickhuth et 

al., 1999; Toraa e Friemel, 2000; Yoshiga e Higuchi, 2002; Kenefick et al., 

2002; Batté et al., 2003; Abrantes et al., 2004; Solberg et al., 2005; Mier e 

Feito, 2006; Scott et al., 2006; Brink-Elfegoun et al., 2007; Pedersen et al., 

2007). Por outro lado, depende também das características dos indivíduos que 

o realizam, mais especificamente da idade, do género, do nível de aptidão 

física, do estado de treino e do estado de saúde (Turley e Wilmore, 1997; Rice 

et al., 2000; Christensen et al., 2004; Pogliaghi et al., 2006). 

O estudo da influência do modo de exercício na resposta aguda, por apresentar 

uma dificuldade acrescida quando se definem intensidades equivalentes entre 

modos, talvez seja uma das mais controversas. Particularmente no que 

concerne ao modo de exercício físico realizado em ergómetros, verifica-se que 

estes aparelhos apresentam características que os distinguem bem, no que diz 

respeito ao suporte do peso corporal, à quantidade de massa muscular 

solicitada, à solicitação de membros superiores e/ou membros inferiores e à 

posição corporal (Thomas et al., 1995; Mayo et al., 1999; Carter et al., 2000; 

Moyna et al., 2001; Abrantes et al., 2004; Scott et al., 2006; Leicht et al., 2007). 

Desta forma, é certo que a resposta aguda ao exercício físico está 

condicionada pelas características de cada ergómetro, facto que torna todo o 

exercício físico realizado bastante específico (Thomas et al., 1989; Green et al., 

2003; Hisayoshi et al., 2004; Hansen et al., 2007). Esta especificidade 
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repercute-se de forma diferente no organismo e, consequentemente, motiva 

diferentes respostas agudas, por exemplo, na variação da temperatura corporal 

(Nassis e Geladas, 2002a), na frequência cardíaca (Basset e Boulay, 2003; 

Kang et al., 2003), na ventilação pulmonar (Rice et al., 2000; Venkata-Ramana 

et al., 2004), na utilização de substratos energéticos (Ranallo e Rhodes, 1998; 

Achten et al., 2003), na resposta hormonal (Tsintzas et al., 2003), no limiar 

anaeróbio (Smith et al., 1996), na percepção subjectiva do esforço (Katsanos et 

al., 2001; Green et al., 2003) e na cinética do consumo de oxigénio (Carter et 

al., 2000; Hill et al., 2003). 

A bicicleta e o tapete (rolante) têm sido os ergómetros mais utilizados no 

estudo da resposta orgânica ao exercício físico. Este facto acontece por serem 

os ergómetros mais difundidos e utilizados na população (para refs. ver 

DeJong, 2007), e porque nestes dois modos de exercício se mobiliza uma 

elevada quantidade de grupos musculares dos membros inferiores (Scott et al., 

2006). Por outro lado, apresentam diferenças no padrão de recrutamento 

muscular e no tipo de suporte do peso corporal (Carter et al., 2000; Nassis e 

Geladas, 2002b; Hill et al., 2003; Caputo e Denadai, 2006).  

Os estudos disponíveis procuram distinguir estes dois modos de exercício em 

função das respostas cárdio-respiratórias (Thomas et al., 1995; Nassis e 

Geladas, 2002b; Caputo e Denadai, 2006), metabólicas (Achten et al., 2003; 

Glass et al., 2003; McMurray et al., 2003) e perceptuais (Koivula e Hassmen, 

1998; Glaros e Janelle, 2001; Green et al., 2003; Parfitt e Gledhill, 2004) a 

partir da aplicação de um estímulo de igual intensidade. Do ponto de vista 

metodológico, os autores têm utilizado diversos parâmetros no sentido de 

assumir similaridade entre a intensidade do exercício físico realizado nos dois 

modos, tais como a carga externa, a percepção subjectiva do esforço (PSE), a 

frequência cardíaca (FC) absoluta e relativa, o consumo de oxigénio ( ̇ 2) 

absoluto e relativo ou as concentrações de lactato sanguíneo.  

As diferenças entre tapete e bicicleta em exercício máximo têm sido bem 

identificadas na literatura disponível. Os valores do  ̇ 2 (Fairshter et al., 1983; 

Chatterjee e Chakravarti, 1986; Martinez et al., 1993; Thomas et al., 1995; 

Bernard et al., 1997; Nieuwland et al., 1998; Jones e McConnell, 1999; Carter 
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et al., 2000; Rice et al., 2000; Moyna et al., 2001; Nassis e Geladas, 2002a,b; 

Green et al., 2003; Achten et al., 2003; Basset e Boulay, 2003; Hill et al., 2003; 

Porszasz et al., 2003; Sauro e Kanaley, 2003; Tsintzas et al., 2003), da FC 

(Chatterjee e Chakravarti, 1986; Martinez et al., 1993; Nieuwland et al., 1998; 

Rice et al., 2000; Moyna et al., 2001; Achten et al., 2003; Basset e Boulay, 

2003; Hill et al., 2003), da ventilação pulmonar (Verstappen et al., 1982; 

Chatterjee e Chakravarti, 1986; Page et al., 1994; Rice et al., 2000; Venkata-

Ramana et al., 2004) e do pulso de oxigénio (Chatterjee e Chakravarti, 1986; 

Venkata-Ramana et al., 2004) são mais elevados no tapete comparativamente 

à bicicleta1. Em contrapartida, os valores do rácio entre a produção de dióxido 

de carbono e o consumo de oxigénio (  ̇ 2/ ̇ 2) (Thomas et al., 1995; 

Venkata-Ramana et al., 2004), das concentrações de lactato sanguíneo 

(Medelli et al., 1993; Achten et al., 2003) e do duplo produto (Nieuwland et al., 

1998) são mais elevados quando o exercício máximo é realizado na bicicleta. 

As diferenças encontradas no  ̇ 2 entre estes dois modos de exercício são 

explicadas pelos valores superiores no débito cardíaco e na diferença arterio-

venosa de O2 no tapete (Basset e Boulay, 2003). A resposta muscular na 

bicicleta, produz um efeito na circulação central diferente daquele provocado 

pelo exercício realizado no tapete. Ou seja, a menor massa muscular 

mobilizada na bicicleta e as elevadas forças intramusculares provocadas pelo 

gesto técnico deste modo de exercício, apesar de parecer pouco provável, 

parecem poder diminuir ou mesmo provocar a oclusão do fluxo de sangue nos 

membros inferiores, e como consequência afetar o retorno venoso (Nassis e 

Geladas, 2002b; para refs. ver Basset e Boulay, 2003). Por outro lado, no 

tapete, o retorno venoso está mais facilitado pela acção mecânica da massa 

muscular que impulsiona o sangue para o coração (Nassis e Geladas, 2002b). 

A menor massa muscular mobilizada na bicicleta está também associada aos 

menores valores máximos da FC (Verstappen et al., 1982). Os valores do duplo 

produto superiores na bicicleta podem ser devidos aos valores mais elevados 

da tensão arterial sistólica (Nieuwland et al., 1998). 

                                            
1 Estas diferenças podem ser atenuadas ou até não existirem em estudos com amostras de indivíduos especificamente 
treinados num modo de exercício (Verstappen et al., 1982; Bernard et al., 1997; Rice et al., 2000). 
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Em exercício realizado à mesma percentagem relativa do consumo máximo de 

oxigénio ( ̇ 2 á .), o  ̇ 2, a ventilação pulmonar ( ̇ ), a FC e o pulso de 

oxigénio são mais elevados no tapete do que na bicicleta. Estas diferenças têm 

sido justificadas maioritariamente pelas diferenças nos valores do  ̇ 2 á . no 

tapete comparativamente aos da bicicleta (7 a 15% mais elevados no tapete – 

Achten et al., 2003). Ainda neste contexto, os estudos disponíveis sugerem 

valores de PSE mais elevados na bicicleta comparativamente ao tapete 

(Thomas et al., 1995). Noutro âmbito de análise, os estudos disponíveis têm 

também sugerido que o limiar anaeróbio ocorre a uma maior percentagem do  ̇ 2 á . e que a taxa de oxidação de gorduras é mais elevada no exercício 

realizado no tapete (Koyal et al., 1976; Miles et al., 1980; Achten et al., 2003). A 

maior quantidade de massa muscular mobilizada no tapete associada à maior 

libertação de catecolaminas (potentes activadores da lipólise) pode justificar as 

diferenças encontradas na oxidação de gorduras entre o tapete e a bicicleta 

(Achten et al., 2003). 

Em exercício realizado à mesma FC relativa, os estudos disponíveis têm 

identificado idênticos valores de  ̇ 2 no tapete e na bicicleta (Thomas et al., 

1989; Bryant et al., 1993; Abrantes et al., 2004). Por outro lado, os valores 

identificados na taxa de oxidação de gorduras (Achten et al., 2003), na tensão 

arterial diastólica (TAD) e na temperatura corporal têm sido mais elevados no 

exercício realizado no tapete comparativamente à bicicleta. Esta tendência tem 

sido identificada a várias percentagens de FC relativa (Abrantes et al., 2004). 

Os valores identificados nas concentrações de lactato sanguíneo, na tensão 

arterial sistólica (TAS) e no rácio   ̇ 2/ ̇ 2 têm sido mais elevados na bicicleta 

do que no tapete (Abrantes et al., 2004). Sugere-se que a justificação para 

estas diferenças esteja no tipo de suporte do peso corporal, na quantidade de 

massa muscular envolvida e no tipo de unidades motoras solicitadas (Abrantes 

et al., 2004). 

A idênticos valores de percepção subjectiva do esforço, os valores do  ̇ 2, da 

FC, (Thomas et al., 1995; Zeni et al., 1996a; Moyna et al., 2001), da 

percentagem do pico de  ̇ 2, do dispêndio energético (Thomas et al., 1995; 

Moyna et al., 2001), do pulso de oxigénio e da  ̇  (Thomas et al., 1995), têm 
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sido superiores no tapete comparativamente à bicicleta. Estes resultados 

justificam-se pela capacidade dos indivíduos realizarem exercício no tapete a 

maior intensidade sem percepcionarem essa diferença (Thomas et al., 1995; 

Moyna et al., 2001) e pelo tipo de suporte do peso corporal característico de 

cada ergómetro (Thomas et al., 1995; Kravitz et al., 1997). As concentrações 

de lactato sanguíneo têm sido mais elevadas na bicicleta comparativamente ao 

tapete para os valores de 11, 13 e 15 da percepção subjectiva do esforço. Os 

autores explicam os resultados com as diferenças na quantidade de massa 

muscular envolvida nos dois modos de exercício (Katsanos et al., 2001). 

Apesar deste conjunto alargado de diferenças entre ergómetros estar bem 

documentado para o período de exercício, a investigação referente ao período 

de recuperação aguda é ainda manifestamente insuficiente. De facto, é 

assumido que as alterações homeostáticas que estão associadas à resposta a 

um determinado período de exercício provocam também respostas de 

magnitudes diferentes no período de recuperação (Chad e Quigley, 1991; Short 

e Sedlock, 1997). O excesso de consumo de oxigénio após exercício (EPOC, 

do inglês Excess Post-Exercise Oxygen Consumption) é um dos indicadores 

mais utilizados para investigar, de forma generalizada, estes períodos de 

recuperação (Kaminsky et al., 1987; Bahr, 1992; Laforgia et al., 1997; Tomlin e 

Wenger, 2001), pela sua relação com o metabolismo geral (para refs. ver 

Duarte et al., 2004), pela contribuição para o dispêndio energético do exercício 

e, consequentemente, para o efeito térmico do exercício físico (Laforgia et al., 

2006). Nestes domínios da investigação, um dos problemas que tem suscitado 

mais interesse é o esclarecimento dos mecanismos responsáveis pelo EPOC 

(Laforgia et al., 2006). Após o término do exercício físico, o consumo de O2 

mantem-se superior ao valor de pré-exercício durante um determinado período 

de tempo (Bahr et al., 1987; Gore e Withers, 1990a, 1990b). Os factores que 

mais parecem contribuir para este aumento do  ̇   após o exercício são a 

duração e intensidade do exercício (Bahr et al., 1987; Sedlock et al., 1989; 

Chad e Quigley, 1991; Brockman et al., 1993; Quinn et al., 1994; Laforgia et al., 

1997; Short e Sedlock, 1997; Hancock e Gleeson, 2002), o tipo de exercício 

(Almuzaini et al., 1998; McGarvey et al., 2005), a temperatura corporal (Neary 



Resposta orgânica durante o exercício e recuperação no tapete e na bicicleta 

8    Introdução     

et al., 1993), o nível de treino (Sedlock, 1994; Short e Sedlock, 1997; Tomlin e 

Wenger, 2001), o estado nutricional e o efeito térmico dos alimentos (Bahr e 

Sejersted, 1991a). Deste conjunto de factores, a intensidade do exercício é um 

dos que mais contribui para a variação da magnitude e duração do EPOC 

(Gore e Withers, 1990a; 1990b; Laforgia et al., 2006). 

A literatura disponível neste âmbito não tem contrastado os diferentes modos 

de exercício. De facto, só nos estudos de Darlene Sedlock (1991, 1992) é que 

foi analisado o EPOC em diferentes modos de exercício realizado em 

ergómetros. No primeiro estudo (Sedlock, 1991), a autora comparou os valores 

de EPOC entre o arm crank (ergómetro de braços) e a bicicleta após vinte 

minutos de exercício a 60% do  ̇   á . específico de cada modo. Os resultados 

evidenciaram que os valores da magnitude do EPOC foram de 9,2±3,3 kcal no 

arm crank e de 10,4±5,8 kcal na bicicleta. Por outro lado, a duração do EPOC 

foi mais baixa no arm crank do que na bicicleta (22,9±13,7 min vs. 24,2±19,4 

min, respectivamente). Contudo, as diferenças registadas nestas variáveis não 

foram estatisticamente significativas. No segundo estudo (Sedlock, 1992), a 

autora comparou 30 minutos de exercício realizado na bicicleta e no tapete a 

60-65% do  ̇   á . específico de cada ergómetro. O exercício realizado no 

tapete provocou um dispêndio energético mais elevado comparativamente à 

bicicleta (17,0±5,5 kcal vs. 15,4±3,9 kcal, respectivamente). O mesmo se 

verificou para a duração do EPOC (33,7±16,2 min no tapete e 31,3±11,8 min 

na bicicleta). Também neste estudo, as diferenças registadas nestas variáveis 

não foram estatisticamente significativas. Em suma, os resultados destes 

estudos parecem sugerir que, à mesma percentagem do  ̇ 2 á . específico, o 

efeito do modo de exercício não influenciou a magnitude e a duração do EPOC. 

Uma análise mais aprofundada a todo este quadro conceptual permite realizar 

as considerações seguintes. A intensidade do exercício utilizada nestes dois 

estudos foi de 60% e de 60%-65% do  ̇ 2 á . específico (Sedlock, 1991, 1992). 

Como já referido, a intensidade do exercício é o factor que, isoladamente, mais 

parece contribuir para a variação da magnitude e duração do EPOC (Gore e 

Withers, 1990a; Laforgia et al., 2006). Desta forma, a utilização de protocolos 

experimentais que permitam estudar as diferenças entre modos de exercício a 
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várias intensidades é uma necessidade premente. Assim, poder-se-ão 

conhecer as respostas dos indivíduos ao exercício realizado em diferentes 

intervalos de intensidade. 

A utilização de percentagens relativas do  ̇ 2 á . como variável independente, 

apresenta a vantagem de estabelecer intensidades de exercício equivalentes e 

é uma prática comum em estudos realizados em diversos âmbitos (Almuzaini, 

et al., 1998; De Angelis et al., 1998; Ogita et al., 2000; Basset e Boulay, 2003). 

No entanto, quando se comparam ergómetros, corre-se o risco de estar a 

comparar diferentes intensidades do exercício e não diferentes modos de 

exercício (Achten et al., 2003). Por exemplo, se a variável que se pretende 

estudar está directamente relacionada com o  ̇ 2 á ., o facto destes valores 

serem 7% a 15% mais elevados no tapete comparativamente à bicicleta 

(Achten et al., 2003) dificulta a interpretação dos resultados. Ou seja, na 

realidade, a intensidade absoluta do exercício realizado no tapete não é 

equivalente à intensidade absoluta do exercício realizado na bicicleta. Este 

facto pode ter influências significativas no comportamento de outras variáveis.  

De facto, uma análise à literatura disponível permite considerar que é muito 

difícil fazer equivaler intensidades entre modos de exercício (Bijker et al., 2001; 

Hill et al., 2003; Johnson e Phipps, 2006). Desta forma, poder-se-à considerar 

que os desenhos experimentais sustentados pela ideia de fazer equivaler 

intensidades entre modos de exercício podem conter imprecisões 

metodológicas importantes.  

Uma das soluções para minimizar os efeitos deste problema pode ser a 

utilização de protocolos constituídos por períodos de diferentes intensidades, 

de forma a identificar um padrão de resposta da intensidade do exercício 

específico para cada modo. Posteriormente, o contraste entre este padrão de 

resposta, poderá permitir identificar tendências relevantes para a 

caracterização das respostas orgânicas ao exercício realizado em cada modo. 
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1.2. Objectivos e hipóteses  

 

Neste sentido, face à análise realizada à literatura disponível e aos problemas 

metodológicos associados com a comparação de diferentes modos de 

exercício, emergem para o presente trabalho os objectivos de (i) identificar o 

efeito do modo do exercício (tapete e bicicleta) na magnitude das repercussões 

fisiológicas orgânicas (cárdio-respiratórias e metabólicas) e perceptuais; (ii) 

contrastar a variação deste efeito do modo interagindo com a intensidade do 

exercício realizado e (iii) identificar estes mesmos efeitos (do modo de 

exercício e da sua interacção com a intensidade do exercício) nos 

correspondentes períodos de recuperação. 

 

Este conjunto de objectivos permite gerar as seguintes hipóteses de estudo: 

• Durante os períodos de exercício e os períodos de recuperação, existem 

diferenças nos padrões de resposta das variáveis cárdio-respiratórias, 

metabólicas  e perceptuais entre o exercício físico realizado no tapete e na 

bicicleta;   

• Durante os períodos de exercício e os períodos de recuperação, existem 

diferenças nos padrões de resposta das variáveis cárdio-respiratórias, 

metabólicas  e perceptuais entre o exercício físico realizado no tapete e na 

bicicleta e em função da intensidade do exercício;   
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2. Revisão da literatura 
2.1. Resposta orgânica ao exercício físico realizado no tapete e na 
bicicleta 

 

Nas últimas décadas, a resposta orgânica aguda ao exercício físico assim 

como os diferentes factores que a influenciam têm sido alvos frequentes de 

estudos (Chaloupka et al., 1997; Kravitz et al., 1997; Bishop et al., 1998; Kang 

et al., 1998; Williford et al., 1998; Giacomoni et al., 1999; Mayo et al., 1999; 

Moyna et al., 2001; Messonnier et al., 2002; Cottin et al., 2004; Dawes et al., 

2005; Dalleck e Kravitz, 2006; Messonnier et al., 2006; Pogliaghi et al., 2006; 

Smith et al., 2007). Este conjunto de factores condicionantes está intimamente 

associado (i) às características dos indivíduos que realizam o exercício físico, 

e.g., idade, género, nível de aptidão física, estado de treino e estado de saúde 

(Hagberg et al., 1980a; Pannier et al., 1980; Zanconato et al., 1991; Brownley 

et al., 1995; Aminoff et al., 1997; Turley e Wilmore, 1997; Bhambhani e 

Maikala, 2000; Rice et al., 2000; Bircher e Knechtle, 2004; Christensen et al., 

2004; Yanagiya et al., 2004; Pogliaghi et al., 2006) e (ii) às características do 

próprio exercício - intensidade, duração, tipo e modo (Hagberg et al., 1980b; 

Christensen e Ruhling, 1983; Brown et al., 1994; Pannier et al., 1980; Attaway 

et al., 1992; Aminoff et al., 1997; Balogun et al., 1997; Bondelier et al., 1997; 

Montoliu et al., 1997; Koivula e Hassmen, 1998; Buckley et al., 1999; Dickhuth 

et al., 1999; Henson et al., 1999; Deschenes et al., 2000; Reiser et al., 2000; 

Rotstein e Meckel, 2000; Christmass et al., 2001; Funato et al., 2001; Katsanos 

et al., 2001; Kenefick et al., 2002; Batté et al., 2003; Abrantes et al., 2004; 

Miller, 2005; Mier e Feito, 2006; Holmberg et al., 2006; Larson, 2006; Scott et 

al., 2006). 

Deste conjunto de factores, o modo de exercício é um dos que mais influi na 

resposta orgânica ao exercício físico (Thomas et al., 1995; Peoples et al., 1997; 

Carter et al., 2000; Toraa e Friemel, 2000; Moyna et al., 2001; Nomura et al., 

2003; Abrantes et al., 2004; Scott et al., 2006). Os dois modos que mais 

destaque têm tido na literatura específica desta área de investigação são a 

corrida e o ciclismo (Montoliu et al., 1997; Maeder et al., 2005; DeJong, 2007). 
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Para poderem ser estudados em condições devidamente controladas (de maior 

validade interna) tem-se recorrido à utilização de ergómetros, no sentido de se 

medir o trabalho realizado e tentar replicar os modos de exercício pretendidos. 

De acordo com Montoliu et al., (1997) e com Maeder et al., (2005), o tapete é o 

ergómetro mais utilizado na América do Norte, enquanto que a bicicleta é mais 

utilizada na Europa. A facilidade e familiaridade da execução técnica no tapete, 

os valores superiores de pico de consumo de O2, pico de frequência cardíaca 

(Montoliu et al., 1997) e maior sensibilidade em detectar doença coronária 

isquémica (Maeder et al., 2005) são as principais razões associadas à escolha 

do tapete. A preferência na utilização da bicicleta, justifica-se pelo menor risco 

de queda e menor pré-requisitos de coordenação (Maeder et al., 2005), bem 

como pela facilidade de registo do electrocardiograma e da tensão arterial (TA), 

devido à menor amplitude nos movimentos do tronco (ACSM, 2000). 

Estes dois ergómetros apresentam como característica comum a mobilização 

de muitos grupos musculares dos membros inferiores com contracções 

repetidas e rítmicas (Montoliu et al., 1997; Scott et al., 2006). Esta 

característica faz com que sejam dos modos de exercício mais utilizados, 

quando o objectivo é desenvolver ou manter a aptidão cárdio-respiratória 

(ACSM, 2000). No entanto, apresentam diferenças em diversos aspectos, que 

tornam a resposta aguda ao exercício físico específica para cada um (Ferguson 

et al., 2000; Rice et al., 2000; Arkinstall et al., 2001; McMurray et al., 2003; 

Venkata-Ramana et al., 2004). Grosso modo, e do ponto de vista das suas 

características anatómicas, verifica-se que estes dois ergómetros apresentam 

diferenças (i) no suporte do peso corporal; (ii) na quantidade de massa 

muscular solicitada; (iii) na solicitação de membros superiores e/ou membros 

inferiores e/ou tronco; e (iv) na posição corporal (Miles et al., 1980; Thomas et 

al., 1995; Montoliu et al., 1997; Carter et al., 2000; Katsanos et al., 2001; 

Moyna et al., 2001; Abrantes et al., 2004; Scott et al., 2006; Leicht et al., 2007). 

A utilização da bicicleta permite eliminar parcialmente a influência do peso da 

massa corporal na resposta orgânica ao exercício, uma vez que os indivíduos 

estão sentados e o seu peso é sustentado pelo próprio ergómetro. 

Contrariamente, no exercício físico realizado no tapete, a resposta orgânica 
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está mais dependente da influência do peso da massa corporal do indivíduo 

(para refs. ver Bijker et al., 2001; McMurray et al., 2003; Venkata-Ramana et 

al., 2004).  

Os estudos de McMurray et al. (2003) e de Venkata-Ramana et al. (2004) 

permitem perceber a influência do peso corporal nas respostas ao exercício 

realizado na bicicleta e no tapete. Os autores verificaram que os indivíduos 

testados atingiram um valor superior de  ̇ 2 á . e realizaram o exercício a uma 

taxa de trabalho também superior no tapete e, justificaram estas diferenças 

pelo acréscimo do peso corporal à carga total de trabalho. Concluem os 

autores que a taxa de trabalho e a produção de energia são mais dependentes 

do peso corporal do indivíduo no exercício realizado no tapete (McMurray et al., 

2003; Venkata-Ramana et al., 2004). Por outro lado, Bijker et al. (2001) 

verificaram que, no exercício realizado no tapete, o pico e o desenvolvimento 

da força é muito superior comparativamente aos valores obtidos na bicicleta. 

Desta forma, como o custo para produzir força muscular é directamente 

proporcional ao pico de força e à taxa de contracção muscular, explica-se o 

elevado custo metabólico da corrida pelo custo de produzir força para suportar 

o peso da massa corporal.  

A quantidade de massa muscular mobilizada no exercício físico realizado 

nestes dois ergómetros é bastante elevada, uma vez que ambos mobilizam os 

membros inferiores. Apesar deste aspecto em comum, a incidência do trabalho 

muscular e a comparticipação dos respectivos grupos musculares para o gesto 

técnico específico de cada ergómetro é distinta (Jones e McConnell, 1999; Rice 

et al., 2000; Arkinstall et al., 2001; Bijker et al., 2001; Hill et al., 2003). Os 

grupos musculares mais mobilizados na bicicleta são o quadriceps femoris, e 

no tapete são os gastrocnemius e o soleus. No exercício realizado na bicicleta, 

verifica-se uma acentuada depleção de glicogénio muscular no vastus lateralis 

(Costill et al., 1973; 1974) enquanto que, no exercício realizado no tapete, os 

grupos musculares dos membros inferiores que apresentam uma taxa mais 

acentuada de depleção de glicogénio são os gastrocnemius e o soleus (Costill 

et al., 1973; 1974). No estudo de Arkinstall et al. (2001) os autores verificaram 

que, em exercício realizado ao limiar anaeróbio láctico, a taxa de depleção de 
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glicogénio muscular do músculo vastus lateralis foi mais elevada no exercício 

físico realizado na bicicleta comparativamente ao tapete. Este facto, parece 

indicar que este grupo muscular é muito recrutado na bicicleta, apesar do  ̇ 2 

absoluto e da taxa de oxidação de hidratos de carbono em geral ter sido 

superior no tapete. 

Em 5 minutos de exercício realizado a 95% do  ̇ 2 á . específico de cada modo 

de exercício, Rice et al. (2000), identificaram várias diferenças entre o exercício 

realizado no tapete e na bicicleta. Nos resultados obtidos, foi possível verificar 

que a acidose arterial foi superior no exercício realizado na bicicleta nos 4 

últimos minutos de exercício (ver Quadro 2.1). Da mesma forma, as 

concentrações arteriais de lactato sanguíneo foram superiores do 3º ao 5º 

minutos no exercício realizado na bicicleta para valores idênticos de  ̇ 2 

absoluto, respectivamente nos minutos 3, 4 e 5 (ver Quadro 2.1). Segundo os 

autores, estas diferenças foram maioritariamente devidas à menor quantidade 

de massa muscular envolvida na bicicleta. O   ̇ 2, a  ̇  e o volume corrente 

também foram mais elevados na bicicleta. Os autores associam a maior 

resposta ventilatória na bicicleta, mais especificamente a  ̇ , com a maior 

acidose arterial. Também Martinez et al. (1993) verificaram que as 

concentrações de lactato sanguíneo em exercício máximo e submáximo foram 

inferiores no tapete comparativamente à bicicleta. Os resultados sugeriram 

que, comparativamente ao tapete, o  ̇ 2 em exercício máximo na bicicleta 

parece estar mais limitado pela fadiga muscular local do que pelos factores 

cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resposta orgânica durante o exercício e recuperação no tapete e na bicicleta 

Revisão da Literatura    17 

Quadro 2.1 Diferenças identificadas entre o exercício realizado durante 5 
minutos a 95% do pico de  ̇   específico no tapete e na bicicleta na acidose 
arterial (iões de hidrogénio, H+) e nas concentrações de lactato sanguíneo 
arterial (adaptado de Rice et al., 2000). 
 Minuto 1 Minuto 2 Minuto 3 Minuto 4 Minuto 5 
[H+] arterial 

bicicleta (nmol.L-1) 
 

41,2±0,4 
 

46,9±0,6*  
 

51,3±0,8* 
 

55,4±1,1* 
 

59,7±1,5* 
tapete(nmol.L-1) 39,8±0,5 43,7±0,8 46,6±1,0 48,4±1,3 50,5±1,5 

pH 
bicicleta  

 
7,39±0,01 

 
7,33±0,01* 

 
7,29±0,01* 

 
7,26±0,01* 

 
7,23±0,01* 

tapete 7,40±0,01 7,36±0,01 7,33±0,01 7,32±0,01 7,30±0,01 
[Lactato] arterial 

bicicleta (mmol.L-1) 
 

3,0±0,2 
 

7,4±0,3 
 

10,8±0,4*  
 

13,3±0,6* 
 

15,9±0,7* 
tapete (mmol.L-1) 3,0±0,3 5,6±0,4 7,4±0,5 8,6±0,7 9,7±0,9 

* Estatisticamente diferente do tapete (p≤0,05). 

 

O exercício físico realizado no tapete parece envolver uma maior quantidade 

de massa muscular total comparativamente à bicicleta (Arkinstall et al., 2001). 

Nestes dois ergómetros, o trabalho realizado por outros grupos musculares 

para efeitos de sustentação e de equilíbrio não é, na maioria das vezes, 

considerado para o trabalho total. Com o aumento da intensidade do exercício, 

a contribuição do movimento dos membros superiores e da estabilização do 

tronco para o dispêndio de energia total não é quantificado para o trabalho 

mecânico (Bijker et al., 2001). Ou seja, apesar desta actividade muscular 

aumentar o dispêndio energético, parece não contribuir para o aumento da 

potência mecânica (Bijker et al., 2001). Por outro lado, dependendo do modo 

de exercício, também se sugere a existência de diferenças na contribuição dos 

músculos do tronco e dos membros superiores para o trabalho total realizado 

(Hill et al., 2003). Ou seja, com o aumento da intensidade do exercício, existe 

uma diferença na solicitação muscular dos membros superiores e do tronco 

entre o exercício realizado na bicicleta e o exercício realizado no tapete. 

Particularmente no tapete, esta contribuição parece ser constante desde o 

início do exercício. Por outro lado, na bicicleta a contribuição parece estar 

dependente da intensidade do exercício (Bijker et al., 2001). No exercício 

realizado na bicicleta a percentagem de contribuição dos músculos do tronco 

para o  ̇ 2 total parece ser menor comparativamente à comparticipação destes 

músculos para o  ̇ 2 total no exercício realizado no tapete (Jones e McConnell, 
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1999; Hill et al., 2003). Porém, os autores acrescentam que pode existir a 

excepção referente a elevadas intensidades do exercício, que exigem um 

recrutamento acrescido de diversos músculos auxiliares quando os indivíduos 

estão mais cansados. Nesta fase, a oscilação do tronco juntamente com a 

força efectuada pelos membros superiores para agarrar o guiador da bicicleta, 

fazem com que o trabalho muscular aumente e consequentemente o  ̇ 2 

aumente também, sem, no entanto, alterar a potência externa da bicicleta 

(Jones e McConnell, 1999; Carter et al., 2000; Hill et al., 2003). 

No exercício realizado no tapete, o  ̇ 2 atribuído aos membros inferiores 

contribui com uma menor proporção para o  ̇ 2 total (Jones e McConnell, 

1999). A utilização da electromiografia tem permitido verificar uma elevada 

actividade fásica nos músculos dos membros superiores e do tronco, facto que 

sugere que estes músculos são também responsáveis pelo acentuado aumento 

do  ̇ 2 a partir de determinada intensidade do exercício. No exercício realizado 

na bicicleta, os músculos dos membros superiores e do tronco são 

responsáveis por um aumento no  ̇ 2 que contribui muito pouco para o  ̇ 2 

total, excepto quando os músculos auxiliares são recrutados à medida que a 

intensidade aumenta e que os indivíduos vão ficando fatigados. No exercício 

realizado na bicicleta, para o mesmo  ̇ 2 total, o  ̇ 2 dos músculos dos 

membros inferiores podem estar mais próximos desse valor de  ̇ 2 e da 

contracção voluntária máxima comparativamente ao tapete. Assim, para 

valores idênticos de  ̇ 2, a bicicleta parece exigir um progressivo recrutamento 

das fibras musculares tipo II, à medida que as fibras tipo I recrutadas 

inicialmente comecem a ficar fatigadas (Carter et al., 2000). 

Existem também diferenças entre o exercício realizado nestes dois ergómetros, 

relativamente ao padrão de recrutamento muscular ou à própria contracção 

muscular (Scott et al., 2006). Os autores verificaram que as diferenças no 

recrutamento muscular e na contracção muscular entre o tapete e a bicicleta 

não influenciaram quantitativamente o dispêndio energético total, mas que 

parecem originar diferentes percentagens de contribuição das porções aeróbias 

e anaeróbias para o metabolismo, (Scott et al., 2006). Estas diferenças 

parecem resultar num aumento da glicogenólise no exercício realizado na 
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bicicleta, com mais produção de lactato, facto que pode influenciar a re-sintese 

de ATP (Scott et al., 2006).  

A execução técnica no exercício realizado no tapete parece permitir mais 

liberdade nas alterações comparativamente à execução técnica na bicicleta 

(Bijker et al., 2001). De facto, no tapete pode ser possível variar a frequência e 

a amplitude da passada, mantendo a mesma velocidade. Neste sentido, estas 

alterações podem originar maior mobilização de fibras tipo I não fatigadas, em 

vez de sobrecarregar as fibras tipo II. De todas as formas, porque no tapete 

existe menor necessidade de imprimir força na passada, sugere-se que o 

trabalho realizado seja maioritariamente suportado pelas fibras tipo I (Hill et al., 

2003). Na execução do padrão da corrida, estima-se que é necessária 

aproximadamente 80% da potência mecânica total para acelerar e desacelerar 

os segmentos corporais. Por outro lado, na bicicleta sugere-se que o processo 

de acelerar e desacelerar os membros inferiores não é necessário (Bijker et al., 

2001).  

Scott et al. (2006) identificaram, em exercício sub-máximo, concentrações de 

lactato sanguíneo superiores no exercício realizado na bicicleta, 

comparativamente ao tapete com inclinação de 10%. Este facto, pode indicar 

uma maior comparticipação anaeróbia para o dispêndio energético na bicicleta. 

Comparando os dois ergómetros, parece existir uma maior contribuição da 

acção muscular concêntrica na bicicleta, enquanto que no tapete existe uma 

maior contribuição da acção muscular excêntrica (Henson et al., 1999). 

Para o mesmo trabalho, são recrutadas menos fibras musculares em 

contracções excêntricas comparativamente às contracções concêntricas (para 

refs. ver Perrey et al., 2001 e McHugh et al., 2002). Estes autores verificaram 

que o efeito do aumento da intensidade nas contracções concêntricas esteve 

associado a um progressivo recrutamento de fibras de contracção rápida. Por 

outro lado, nas contracções excêntricas, o aumento da intensidade não 

provocou o recrutamento acrescido de mais fibras musculares de contracção 

lenta nem rápida. Ou seja, para cada intensidade (25, 50, 75 e 100% da 

contracção máxima voluntária), a percentagem de fibras musculares de 

contracção rápida e lenta recrutadas foi idêntica nas contracções excêntricas. 
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Os autores concluíram que, durante intensidades sub-máximas, uma maior 

proporção de fibras rápidas está activada nas contracções excêntricas. Os 

resultados deste estudo não parecem estar de acordo com outros estudos 

revistos, uma vez que é usual associarmos ao exercício na bicicleta, para 

intensidades idênticas, uma maior utilização de fibras musculares rápidas 

comparativamente ao tapete e consequentemente o aparecimento mais 

precoce de fadiga periférica (Jones e McConnell, 1999). E, apesar do gesto 

técnico da corrida no tapete incluir contracções excêntricas é, para as mesmas 

intensidades relativas e absolutas, associado a um menor recrutamento de 

fibras rápidas (Jones e McConnell, 1999). 

A velocidades entre 12 e 23 km/h, aproximadamente 60% do tempo necessário 

para completar uma passada no tapete, é gasto na fase de apoio (para refs. ver 

Carter et al., 2000). Por outro lado, aproximadamente 34% desse tempo é 

dispendido numa contracção excêntrica, o que poderá originar contribuições 

importantes para o consumo de oxigénio da corrida (Luhtanen e Komi, 1978). 

De facto, o custo metabólico de uma contracção excêntrica é substancialmente 

inferior quando comparado com o de uma contracção concêntrica (Schenau et 

al., 1997; Jones e McConnell, 1999; Lindstedt et al., 2001; Perrey et al., 2001). 

Mais ainda, a pré-carga do músculo na fase excêntrica da acção muscular 

pode melhorar a eficiência da fase concêntrica subsequente. O ciclo de 

alongamento-encurtamento da corrida permite o armazenamento da energia 

elástica durante a contracção excêntrica e o seu reaproveitamento na 

contracção concêntrica seguinte, aumentando a produção de força (Komi, 

1992; para refs. ver Carter et al., 2000). Durante a fase de apoio na corrida, o 

músculo quadriceps femoris desenvolve uma contracção excêntrica, seguida 

de uma contracção isométrica transitória e, posteriormente, quando perde o 

contacto com o apoio, uma contracção concêntrica (Astrand et al., 2003). 

Durante a contracção excêntrica, o músculo actua como um travão e parte da 

energia cinética absorvida é convertida em calor (i.e., energia térmica), e a 

restante é armazenada em componentes elásticas em série nos músculos e 

tendões. A energia elástica armazenada é reutilizada na fase concêntrica 

seguinte (Lindstedt et al., 2001; Astrand et al., 2003). É possível que a maior 
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acção muscular excêntrica no tapete e o consequente reaproveitamento de 

energia, possam atrasar o aparecimento da fadiga periférica e reduzir o 

recrutamento de fibras tipo II, comparativamente às mesmas intensidades 

relativas na bicicleta (Carter et al., 2000). Na bicicleta, a importância do 

armazenamento da energia elástica é ainda uma questão pouco esclarecida 

pela literatura. Aparentemente, a energia elástica não pode ser reutilizada 

porque os músculos extensores da perna (i.e., quadriceps femoris) estão em 

contracção durante o downstroke (fase descendente) e a relaxar durante o 

upstroke (fase ascendente, Asmussen e Bonde-Petersen, 1974) e, por outro 

lado, porque ocorre o alongamento activo dos gastrocnemius (Gregor et al., 

1991). 

Em exercício de intensidade elevada, o gesto técnico na bicicleta está 

associado a uma elevada tensão intramuscular, desenvolvida na maioria da 

pedalada e atingindo o pico entre 90º e 180º. A elevada pressão intramuscular 

parece poder levar a alterações na corrente sanguínea para os membros 

inferiores que pode, por sua vez, reduzir o oxigénio disponível e levar a um 

maior recrutamento de fibras tipo II (para refs. ver Jones e McConnell, 1999 e 

Carter et al., 2000). A redução do fluxo de oxigénio pode resultar numa maior 

incidência nos mecanismos não oxidativos de re-síntese de ATP e de 

acumulação de lactato (Jones e McConnell, 1999). No estudo de Jones e 

McConnell (1999), os valores do lactato sanguíneo foram idênticos para o 

exercício realizado no tapete e na bicicleta, apesar do  ̇ 2 absoluto ter sido 

inferior na bicicleta. A contracção muscular na bicicleta, envolve elevadas 

forças intramusculares durante o ciclo da pedalada que estão associadas ao 

aumento do recrutamento de fibras musculares tipo II e à oclusão parcial da 

corrente sanguínea e do retorno venoso das pernas (para refs. ver Jones e 

McConnell, 1999). Apesar de parecer pouco provável devido às características 

cíclicas do gesto técnico realizado na bicicleta, tem sido uma justificação 

encontrada para as diferenças entre tapete e bicicleta. De facto, parece que o 

gesto técnico da bicicleta tem mais contracções isométricas comparativamente 

ao do tapete (Billat et al., 1998). Em contraste, no tapete existem períodos de 

pouca produção de força (principalmente quando o corpo não está em apoio), o 



Resposta orgânica durante o exercício e recuperação no tapete e na bicicleta 

22    Revisão da Literatura     

que facilita a corrente sanguínea e o transporte de oxigénio. No tapete, os 

músculos dos membros superiores e do tronco contribuem mais para o  ̇ 2 

total do exercício comparativamente à bicicleta (Carter et al., 2000; Hill et al., 

2003). Este facto, ocorre porque a corrente sanguínea dos músculos do tronco 

e membros superiores não é dificultada pela produção de elevadas pressões 

intramusculares e pela força isométrica como acontece quando o exercício é 

realizado na bicicleta (Carter et al., 2000; Hill et al., 2003). De forma contrária à 

bicicleta, o exercício no tapete provoca um movimento balístico que implica 

contracções leves dos músculos dos membros superiores e do tronco, que 

apesar de representarem uma percentagem reduzida da massa muscular total 

envolvida, podem influenciar a remoção de lactato sanguíneo (Medelli et al., 

1993). 

As diferenças nos tipos de contracções musculares envolvidas no exercício no 

tapete e na bicicleta2 podem permitir um melhor enchimento das veias durante 

a fase de relaxamento, e resultar numa bomba muscular com uma acção mais 

eficiente no tapete. Por outro lado, no exercício realizado na bicicleta, as 

elevadas forças intramusculares (em determinadas intensidades) podem 

promover uma ligeira oclusão do retorno venoso dos membros inferiores 

(Nassis e Geladas, 2002b). 

No estudo de Nassis e Geladas (2002b), durante 90 minutos de exercício 

realizado na bicicleta e no tapete a 60% do  ̇ 2 á . específico, os valores do  ̇ 2 absoluto, do débito cardíaco e do volume sistólico foram mais elevados no 

tapete comparativamente à bicicleta. Durante a realização do exercício, o 

débito cardíaco manteve-se no tapete e diminuiu progressivamente na bicicleta 

a partir do min 25 até ao min 85. Foi identificada também uma taxa superior de 

desidratação e de hipertermia durante o exercício realizado no tapete. 

De facto, em exercício prolongado de intensidade constante, a FC aumenta, o 

volume sistólico e a tensão arterial média diminuem progressivamente e o 

débito cardíaco mantém-se relativamente constante. A explicação para o 

comportamento destes indicadores é ainda controversa na literatura. Uma das 

                                            
2 Alguns autores sugerem que, no exercício realizado no tapete, 25 a 30% do tempo total do gesto técnico é gasto em 
contracção (para refs. ver Nassis e Geladas, 2002b). 
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hipóteses centra-se na diminuição do volume de sangue para a periferia com 

um progressivo aumento da corrente sanguínea superficial (i.e., cutânea), 

levando à diminuição da pressão venosa central, do volume sistólico e da 

tensão arterial (Coile e González-Alonso, 2001; Wingo et al., 2005). Outra 

hipótese alternativa defende que, o aumento progressivo da FC provocado pela 

hipertermia e pelo aumento da actividade do sistema nervoso simpático, 

diminuam o tempo de enchimento ventricular e consequentemente o volume 

diastólico final e o volume sistólico (Wingo et al., 2005). Os autores sugerem 

que diferenças na postura corporal e quantidade de massa muscular solicitada 

no tapete e na bicicleta, possam alterar a redistribuição do volume de sangue 

entre estes dois modos de exercício (Nassis e Geladas, 2002b).  

Em alguns estudos foi possível identificar valores superiores da PSE, 

referentes às sensações subjectivas de esforço localizadas na coxa, no 

exercício realizado na bicicleta (Nassis e Geladas, 2002b; Green et al., 2003). 

Estas diferenças foram atribuídas a factores locais, como por exemplo a força 

muscular desenvolvida no gesto técnico da bicicleta (Nassis e Geladas, 2002b) 

e à maior acidose metabólica também na bicicleta (Green et al., 2003). A PSE 

referente às sensações subjectivas de esforço global foi também mais elevada 

na bicicleta, contudo, não foi estatisticamente diferente da PSE identificada no 

exercício realizado no tapete (Nassis e Geladas, 2002b).  

 

2.2. Influência da intensidade do exercício na resposta orgânica no tapete 
e na bicicleta 

 

A capacidade de dosear adequadamente o exercício físico é um dos 

pressupostos metodológicos mais importantes na investigação em fisiologia do 

exercício. Uma das questões mais difícil de resolver é a selecção do indicador 

utilizado para dosear objectivamente esse mesmo exercício, ainda mais 

dificultada pela existência de múltiplas formas para atingir os mesmos efeitos 

(Dalleck e Kravitz, 2006). São exemplos, as percentagens de frequência 

cardíaca máxima (FCmáx.), de FC de reserva e de  ̇ 2 á ., as concentrações de 

lactato sanguíneo e a PSE. Por outro lado, a avaliação das capacidades 



Resposta orgânica durante o exercício e recuperação no tapete e na bicicleta 

24    Revisão da Literatura     

individuais para realizar exercício físico exige que se estabeleçam tarefas 

padronizadas3, para avaliar com mais precisão a resposta aguda e o grau de 

dificuldade sentido para concluir a tarefa, para posteriormente se poder 

quantificar (Bassett e Howley, 2000) e comparar o exercício realizado intra e 

entre indivíduos (Winter, 2006). 

A avaliação do  ̇ 2 á . e da FCmáx. são um exemplo representativo do conceito 

anterior. De facto, os protocolos padronizados existentes permitem avaliar a 

resposta destes indicadores ao exercício de intensidade máxima e, 

posteriormente, em diferentes intensidades do exercício (percentualmente em 

função do máximo atingido – Hills et al., 1998; Davis et al., 2006). No entanto, a 

dependência da resposta fisiológica aguda do modo de exercício seleccionado 

é elevada e pode, em alguns contextos, dificultar ou mesmo confundir a análise 

dos resultados (Davis et al., 2006). De facto, é bem claro que a influência do 

modo de exercício na resposta aguda ao exercício máximo, sub-máximo e nos 

períodos de recuperação está sempre dependente do indicador de intensidade 

utilizado. Os valores do  ̇ 2 á . atingidos no tapete são mais elevados 5% a 

17%, comparativamente aos valores atingidos na bicicleta (Achten et al., 2003). 

Estas diferenças, apesar de serem de magnitude muito distinta4, são 

estatisticamente significativas num número elevado de estudos (ver Quadro 

2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Os protocolos de exercício podem ser máximos ou submáximos, contínuos ou descontínuos, em rampa ou escada e 
podem ser realizados, por exemplo, no tapete, na bicicleta, na elíptica ou no remo. 
4 Estes valores sofrem grande influência, por exemplo, das características da população avaliada (Chatterjee e 
Chakravarti, 1986). 
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Quadro 2.2 Estudos que apresentam valores do  ̇   á . (ml.kg-

1.min-1) atingidos no exercício realizado no tapete e na bicicleta 
(os valores são a média±desvio padrão). 
Estudo Tapete Bicicleta 
Chatterjee e Chakravarti (1986) 33,5±3,1 27,7±2,8 
Thomas et al. (1995) 45,4±3,9 40,5±4,8 
Henson et al. (1999) 55,6±2,4 52,8±3,0 
Jones e McConnell (1999) 59,2±5,1 54,7±6,2 
Carter et al. (2000) 50,7±13,0 43,1±11,0 
Moyna et al. (2001) 50,4±1,5 41,5±1,3 
Achten et al. (2003) 65,9±1,6 64,1±1,6 
Basset e Boulay (2003) 64,8±5,8 60,9±6,7 
Basset e Boulay (2003) 67,1±5,9 66,1±6,9 
Basset e Boulay (2003) 62,8±7,2 61,9±6,4 
Green et al. (2003) 50,4±8,7 42,4±8,3 
Hill et al. (2003) 42,9±8,1 39,6±7,2 
Sauro e Kanaley (2003) 44,2±1,6 40,1±1,1 
Venkata-Ramana et al. (2004) 53,8±4,5 44,5±4,6 

 

 

Também os valores da FCmáx. são mais elevados no tapete comparativamente 

aos da bicicleta (ver Quadro 2.3). No entanto, podem ocorrer excepções 

quando os elementos da amostra são especializados num modo de exercício, 

como o ciclismo. Nestas situações, as diferenças normalmente registadas entre 

os valores máximos do  ̇ 2 e da FC, comparando o tapete e a bicicleta, podem 

atenuar-se ou mesmo desaparecer (Verstappen et al., 1982). 

 

Quadro 2.3 Estudos que identificam valores da FCmáx. (bpm) 
atingidos no exercício realizado no tapete e na bicicleta (os 
valores são a média±desvio padrão). 
Estudo Tapete Bicicleta 
Chatterjee e Chakravarti (1986) 201±7 195±6 
Henson et al. (1999) 191±2 189±3 
Achten et al. (2003) 186±3 181±3 
Basset e Boulay (2003) 196±7 193±8 
Basset e Boulay (2003) 195±8 192±8 
Basset e Boulay (2003) 195±8 191±8 
Hill et al. (2003) 198±7 189±6 
Venkata-Ramana et al. (2004) 188±13 176±0 
Caputo e Denadai (2006) 193±11 184±8 
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Numa amostra de 16 indivíduos especializados em corrida (n=8) e ciclismo 

(n=8) de longa distância, Verstappen et al. (1982) realizaram testes máximos 

de idêntica duração no tapete e na bicicleta para os dois grupos. Os resultados 

obtidos em exercício máximo foram comparados entre e intra grupos. Ao 

comparar o tapete com a bicicleta, o  ̇ 2 á . foi 14% mais elevado no tapete 

nos corredores de longa distância, contudo, nos ciclistas, os dois modos de 

exercício não apresentaram diferenças estatisticamente significativas. Ao 

comparar os resultados da eficiência, verificou-se que os ciclistas foram mais 

eficientes na bicicleta, enquanto que os corredores foram mais eficientes no 

tapete. A FC e a  ̇  atingiram valores idênticos nos ciclistas nos dois 

ergómetros, mas o tapete induziu valores mais elevados nos corredores 

comparativamente à bicicleta. Também o estudo realizado por Pannier et al. 

(1998), num grupo de corredores e num grupo de controlo, comparou o  ̇ 2 á . 
atingido no exercício realizado no tapete e na bicicleta. A diferença nos valores 

entre ergómetros não foi estatisticamente significativa no grupo de controlo 

(4,4%), mas foi bastante pronunciada (12,8%) e estatisticamente significativa 

no grupo dos corredores. 

Rice et al. (2000), estudaram uma amostra constituída por ciclistas e por 

corredores de longa distância. O subgrupo dos corredores, atingiu um  ̇ 2 á . 
mais elevado no tapete comparativamente à bicicleta (72,5±1,1 e 67,4±1,1 

ml.kg-1.min-1, respectivamente). No subgrupo dos ciclistas, apesar dos valores 

terem sido mais elevados no tapete, as diferenças foram muito ténues e não 

tiveram significado estatístico (66,8±3,6 e 65,6±2,6 ml.kg-1.min-1, 

respectivamente). O comportamento dos valores da FC foi similar ao do  ̇ 2 

nos dois subgrupos. Nos corredores, os valores foram superiores no tapete 

comparativamente à bicicleta (192±3 e 187±2 bpm, respectivamente). Nos 

ciclistas, os valores da FC foram também superiores no tapete quando 

comparados com os da bicicleta (192±4 e 190±3 bpm, respectivamente), mas 

não foram estatisticamente significativos. Parece que, na resposta aguda ao 

exercício, os ciclistas estão menos dependentes das diferenças nas 

adaptações crónicas ao modo de exercício comparativamente aos corredores. 
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Medelli et al. (1993) estudaram uma amostra constituída por 14 triatletas, que 

avaliaram num teste máximo na bicicleta. Com estes resultados, os indivíduos 

foram divididos em dois grupos de idêntica resposta cárdio-respiratória na 

bicicleta. Posteriormente, um dos grupos realizou um teste de  ̇ 2 á . no tapete 

sem inclinação e o outro grupo com 1,5% de inclinação. Nos testes máximos 

na bicicleta nos dois grupos, não houve diferenças estatisticamente 

significativas inter grupo, tendo os indivíduos do primeiro grupo atingido um  ̇ 2 á . de 66,4±1,0 e o segundo grupo de 66,9±6,9 ml.kg-1.min-1. Estes valores 

também não foram estatisticamente diferentes dos valores atingidos no tapete 

horizontal nem no tapete com 1,5% de inclinação (66,1±7,9 e 66,9±7,4 ml.kg-

1.min-1, respectivamente). Os valores da FC em exercício máximo 

acompanharam a tendência dos valores do  ̇ 2 á ., não apresentando 

diferenças estatisticamente significativas entre a bicicleta (184±6 bpm) e o 

tapete horizontal (186±9 bpm). No entanto, a inclinação no tapete demonstrou 

provocar uma maior exigência comparativamente à bicicleta (185±12 e 180±12 

bpm, p≤0,05, respectivamente). Ainda em triatletas, Caputo e Denadai (2006), 

verificaram que os valores do  ̇ 2 em exercício máximo foram ligeiramente 

superiores no tapete comparativamente à bicicleta (63,7±4,7 e 61,4±4,5 ml.kg-

1.min-1, p=n.s., respectivamente).  

Estas diferenças nos valores do  ̇ 2 á . em amostras de indivíduos treinados 

nos dois modos de exercício podem estar relacionadas com a especificidade 

do treino nas adaptações locais da massa muscular activa que, por sua vez, 

pode induzir algumas alterações na eficiência mecânica (Medelli et al., 1993). 

Os estudos de Bernard et al. (1997) e Verstappen et al. (1982) parecem indicar 

que as adaptações crónicas decorrentes da especialização em modos de 

exercício são mais limitadoras nos corredores a realizar exercício na bicicleta 

do que nos ciclistas a correr. Ou seja, os resultados inferiores na bicicleta 

obtidos pelos corredores podem ser mais reflexo de limitações periféricas do 

que centrais. Esta consideração é também sustentada com o facto dos ciclistas 

serem capazes de obter resultados idênticos, ou mesmo superiores, no tapete. 

Este efeito da especificidade da amostra parece inequívoco e pode provocar 

respostas orgânicas quantitativamente diferentes das habituais, quando os 
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indivíduos realizam exercício num modo também diferente do habitual. No 

entanto, para a maioria dos indivíduos que não são especializados em nenhum 

modo de exercício, a utilização de cargas percentuais relativas no sentido de 

igualar a intensidade do exercício entre o tapete e a bicicleta (e.g., 70% do  ̇ 2 á . ou 70% da FCmáx.) pode, na realidade, ser uma comparação entre 

diferentes intensidades e não entre diferentes modos de exercício à mesma 

intensidade (Bijker et al., 2001; Acthen et al., 2003; Hill et al., 2003; Johnson e 

Phipps, 2006).  

Vários são os estudos que tentam igualar a intensidade do exercício quando 

comparam diferentes modos (ver Quadro 2.4). Acresce-se a esta diversidade 

de formas de encontrar similaridade na intensidade do exercício realizado entre 

modos diferentes, a necessidade de adequar as variáveis à intensidade do 

exercício que se pretende estudar. Ou seja, determinados indicadores da 

intensidade do exercício podem ser mais adequados para determinadas 

intensidades do exercício (Gaskill et al., 2001). 

Por exemplo, em exercício realizado a uma intensidade estável (steady-state), 

com uma pequena contribuição de mecanismos anaeróbios, é usual utilizar 

como indicador de intensidade tanto os valores percentuais da FC como os 

valores do  ̇ 2 (Winter, 2006). Em exercício realizado a uma intensidade mais 

elevada, estes indicadores podem ser questionáveis (Winter, 2006). Por 

exemplo, a diferença entre o limiar anaeróbio e o  ̇ 2 á . ou a FCmáx. é muito 

dependente do estado de treino do indivíduo, ou seja, um valor percentual de 

FCmáx. sem indicação do limiar anaeróbio pode condicionar a realização do 

exercício. Em função do modo de exercício, a utilização do  ̇ 2 como indicador 

fisiológico de intensidade, por si só, pode levar a diferenças no stress 

metabólico e perceptual dependendo por exemplo, da proximidade da 

intensidade do exercício com o limiar anaeróbio (Carter et al., 2000). Também 

porque dependendo desta proximidade (ou não) com o limiar anaeróbio, a 

cinética do  ̇ 2 pode apresentar perfis distintos (Carter et al., 2000). 
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Quadro 2.4 Diferentes critérios utilizados para igualar intensidade entre modos de 
exercício. 

Estudo Critério para igualar intensidade entre 
modos 

Bunc et al. (1990), Thomas et al. (1995), Rice 
et al. (2000), Koppo et al. (2002), Sauro e 
Kanaley (2003), Tsintzas et al. (2003) 

Percentagem do  ̇   á . 
Thomas et al. (1989), Glaros e Janelle (2001), 
Abrantes et al. (2004), Parfitt e Gledhill (2004) 

Percentagem da FCmáx. 

Koyal et al. (1976), Christensen et al. (2004)  ̇   absoluto 
Billat et al. (1998), Carter et al. (2000), 
Arkinstall et al. (2001)  

Limiar anaeróbio láctico 

Green et al. (2003) Limiar respiratório de compensação 
Hill et al. (2003) Intensidade que provocou a fadiga num 

período de tempo idêntico 
Carter et al. (2000) Delta 255 
Jones e McConnnell (1999), Carter et al. 
(2000), Roberts et al. (2005) 

Delta 50 

Carter et al. (2000) Delta 75   
Scott et al. (2006) Equivalência entre watts e kg.m-1.min-1 

(equação) 
Pollock et al. (1986), Thomas et al. (1995), 
Zeni et al. (1996a), Dimbar e Khodorkovsky 
(1998), Katsanos et al. (2001), Moyna et al. 
(2001) 

PSE 

Kravitz et al. (1997) Intensidade auto-seleccionada  

 

O limiar anaeróbio tem sido considerado um bom indicador para a definição da 

zona alvo de treino para o exercício físico aeróbio (Vallier et al., 2000; Gaskill et 

al., 2001; Deruelle et al., 2004), no sentido de diferenciar as limitações 

cardiovasculares e pulmonares ao exercício e também como medida objectiva 

para avaliar a capacidade de trabalho em desportistas (para refs. ver Solberg et 

al., 2005). Da mesma forma, o limiar anaeróbio individual (Roecker et al., 1998) 

e a utilização de valores de FC ou  ̇ 2 correspondentes ao limiar anaeróbio 

(Kenefick et al., 2002; Roecker et al., 2002) também têm sido aceites para a 

definição da intensidade do exercício (para refs. ver Ekkekakis et al., 2004). 

A determinação do limiar anaeróbio é muito diversificada e, nalguns estudos, 

até nem está apresentada de forma completamente esclarecedora (Billat, 1996; 

Dickhuth et al., 1999; Kenefick et al., 2002). De todas as formas, alguns autores 
                                            
5 Intensidade similar definida a partir de valores situados entre o limiar ventilatório e o  ̇   á . (Jones e McConnell 
1999; Carter et al., 2000). 



Resposta orgânica durante o exercício e recuperação no tapete e na bicicleta 

30    Revisão da Literatura     

questionam a validade e a fiabilidade desses métodos de detecção do limiar 

anaeróbio (Fukuba et al., 1988; Solberg et al., 2005). Para a determinação do 

limiar anaeróbio láctico são habitualmente utilizados métodos invasivos, que 

exigem repetidas medidas da concentração de lactato sanguíneo (Solberg et 

al., 2005). Para a determinação do limiar anaeróbio ventilatório, são utilizados 

métodos não invasivos, que necessitam de contínuas medições dos gases 

respiratórios (Solberg et al., 2005). No  

Quadro 2.5 e no Quadro 2.6, encontram-se, respectivamente, os métodos mais 

utilizados para a determinação dos limiares anaeróbio láctico e ventilatório. 

Segundo Astorino (2000) e Sekir et al., (2002), o limiar anaeróbio pode diferir 

entre 11 e 14% se for determinado através do limiar láctico ou através do limiar 

ventilatório. Astorino (2000), verificou que o limiar anaeróbio láctico ocorreu a 

62% do pico do  ̇ 2 no tapete, enquanto que o limiar anaeróbio ventilatório 

ocorreu a 76%. Sekir et al. (2002) avaliaram os dois limiares anaeróbios em 3 

períodos do dia diferentes (9, 14 e 19 horas) e verificaram que o limiar 

anaeróbio láctico ocorreu respectivamente a 68%, 64% e 63% do pico do VO2 

na bicicleta,  enquanto que  o limiar anaeróbio ventilatório ocorreu 

respectivamente a 56%, 52% e 52%. 

Por vezes, alguns autores recorrem à utilização de métodos combinados para 

minorar o erro de determinação do limiar ventilatório e o erro do observador 

(Fukuba et al., 1988; Kara et al., 1999; Gaskill et al., 2001). 

O protocolo de exercício para a determinação do limiar anaeróbio parece 

influenciar este indicador. Na bicicleta, Amann et al. (2004) compararam um 

protocolo muito utilizado para determinação do limiar ventilatório (20 W +25 

W/min) com um protocolo muito utilizado para determinar o limiar láctico (100 

W +50 W/3min). O limiar ventilatório foi determinado recorrendo a cinco 

métodos diferentes (V-slope, rácio   ̇ 2/ ̇ 2(1.0), rácio   ̇ 2/ ̇ 2(0.95),  ̇ / ̇ 2 e  ̇ /  ̇ 2). O  ̇ 2 á . não foi estatisticamente diferente entre os dois protocolos, 

contudo os watts máximos atingidos foram estatisticamente diferentes com 

valores superiores para o protocolo com incrementos de minuto-a-minuto. 

Os watts atingidos no limiar ventilatório também foram mais elevados no 

protocolo com incrementos de minuto-a-minuto, no método rácio   ̇ 2/ ̇ 2(1.0) 
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(325±39 W e 304±41 W) e no método rácio   ̇ 2/ ̇ 2 (0.95) (282±35 W e 

264±44 W). O  ̇ 2 ao limiar ventilatório avaliado pelo método do  ̇ / ̇ 2 foi 

mais elevado no protocolo com incrementos de três-em-três minutos (55,0±4,6 

ml.kg-1.min-1 e 50,4±6,7 ml.kg-1.min-1). 

 
Quadro 2.5 Diferentes métodos de determinação do limiar anaeróbio láctico. 
Estudo Método de determinação do limiar 

anaeróbio láctico 
Fukuba et al. (1988), Dickhuth et al. (1999), 
Gaskill et al. (2001), Pringle e Jones (2002) 

Primeiro aumento abrupto e sustentado das 
concentrações de lactato no sangue 

Pfitzinger e Freedson (1998), Hetzler et al. 
(1991), Astorino (2000), Pringle e Jones 
(2002), Sekir et al. (2002) 

Aumento não linear das concentrações 
sanguíneas de lactato 

Hetzler et al. (1991), Dennis e Noakes (1998), 
Kenefick et al. (2002) 

2,0 mmol.L-1 

Hetzler et al. (1991), Kenefick et al. (2002) 2,5 mmol.L-1 
Solberg et al. (2005) 3,0 mmol.L-1 
Hetzler et al. (1991)  4,0 mmol.L-1 
Hetzler et al. (1991), Pritzlaff et al. (2000) Valor de repouso acrescido de 0,2 mmol.L-1 
Pfitzinger e Freedson (1998), Arkinstall et al. 
(2001), McArdle et al. (2001) Kenefick et al, 
(2002), Achten et al. (2003), Bircher e 
Knechtle (2004) 

Valor de repouso acrescido de 1,0 mmol.L-1 

Roecker et al. (1998), Helgerud et al. (2001) Valor médio referente ao aquecimento e ao 
primeiro período de exercício acrescido de 1,5 
mmol.L-1 

Midgley et al. (2006) Segundo aumento acentuado e sustentado 
das concentrações de lactato sanguíneo, que 
coincidiu com concentrações de lactato entre 
2 e 5 mmol.L-1 

Hills et al. (1998), Larson (2006) Primeiro período de exercício que promova 
uma concentração de lactato acima de 4 
mmol.L-1 

Roecker et al. (1998) Aumento de 1,5 mmol.L-1 nas concentrações 
de lactato sanguíneo acima do limiar láctico 

 

Fairshter et al., (1983) também estudaram a influência do protocolo na resposta 

fisiológica ao exercício máximo e submáximo (limiar anaeróbio) no tapete e na 

bicicleta. Os autores utilizaram dois protocolos incrementais de curta duração 

(incrementos de 15 em 15 s e incrementos de minuto-a-minuto). Quando 

comparados no mesmo ergómetro, não se verificaram diferenças entre os dois 

protocolos nas variáveis estudadas. Também não houve diferenças ao limiar 

anaeróbio e em exercício máximo, nos valores da  ̇ , frequência respiratória, 
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volume corrente,  ̇ 2, pulso de oxigénio e taxa expiratória máxima. Quando 

comparados os resultados entre o tapete e a bicicleta, verificou-se que o limiar 

anaeróbio e o  ̇ 2 á . foram superiores no tapete comparativamente à bicicleta 

nos dois protocolos de curta duração. 

 

Quadro 2.6 Diferentes métodos de determinação do limiar anaeróbio ventilatório. 
Estudo Métodos de determinação do limiar 

anaeróbio ventilatório 
Solberg et al. (2005) Ponto a partir do qual o rácio   ̇  / ̇   

começa a aumentar 

Amann et al., (2004) rácio   ̇  / ̇   atinge um valor fixo de 0,95 
Amann et al. (2004), Solberg et al. (2005) rácio   ̇  / ̇   atinge um valor fixo de 1,0 
Beaver et al. (1986), Ahmaidi et al. (1998), 
Dickhuth et al. (1999), Gaskill et al. (2001), 
Green et al. (2003), Amann et al. (2004), 
Cottin et al. (2004), Solberg et al. (2005) 

V-slope6 

Zanconato et al. (1991), Mahon et al. (1998), 
Gaskill et al. (2001), Green et al. (2003), 
Amann et al. (2004), Ekkekakis et al. (2004) 

Equivalente ventilatório O2 ( ̇ / ̇  )7 

Ahmaidi et al. (1998), Amann et al. (2004) Equivalente ventilatório de CO2 ( ̇ /  ̇  )8 
Gaskill et al. (2001) Excesso de CO2

9 
Kara et al. (1999) Regressão linear convencional10 
Kara et al. (1999) Dmáx.   ̇   e Dmáx  ̇ 11 
Bischoff e Duffin (1995), Koehle e Duffin 
(1996), para refs. ver Kara et al. (1999) 

CUSUM  ̇  ou CUSUM   ̇  12 

Astorino (2000)  ̇  e fracção expiratória de oxigénio (FEO2) 
versus o  ̇   relativo 

 

Estes resultados foram confirmados por Roffey et al. (2007) num estudo 

realizado na bicicleta, no qual compararam 3 protocolos de períodos de 

diferentes durações. O protocolo de curta duração (CD) foi constituído por 

períodos de 1 min, o de longa duração (LD) por períodos de 3 min e o de carga 
                                            
6 Análise do comportamento do   ̇   em função do  ̇  , define o limiar ventilatório no ponto de quebra de relação 
entre as duas variáveis. 
7 Ponto a partir do qual há um aumento do  ̇ / ̇   sem o aumento proporcional do  ̇ /  ̇  . 
8 O limiar ventilatório ocorre no ponto da primeira quebra clara no do  ̇ /  ̇  . 
9 Intensidade que provoca um excesso na produção de CO2 calculado através da equação   ̇  2/  ̇   –   ̇  . 
10 Análise (i) do aumento sistemático do   ̇ / ̇   sem o aumento proporcional do  ̇ /  ̇   e (ii) do aumento sistemático 
da pressão parcial do volume de oxigénio final (PETO2) sem uma diminuição da pressão parcial do volume dióxido de 
carbono final (PETCO2) 
11 Regressão polinomial de terceiro grau do   ̇   versus  ̇   ou da  ̇  versus  ̇  , e o ponto referente à máxima 
distância entre a curva do   ̇  / ̇   ou  ̇ / ̇  . 
12 Valor absoluto da diferença entre duas medidas consecutivas da  ̇  ou do   ̇   adicionado ao somatório das 
diferenças anteriores para obter um somatório cumulativo. 
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constante e curta duração (CCCD), por um período de 4 min seguido de 

períodos de 1 min. Os autores não identificaram diferenças estatisticamente 

significativas nos valores do  ̇ 2 á . (50,90±5,47, 50,55±4,53 e 50,31±4,59 

para CD, LD e CCCD, respectivamente) nem nas percentagens de  ̇ 2 ao 

limiar anaeróbio ventilatório (77,2±7,2%, 75,3±6,9% e 76,1±7,4% para CD, LD 

e CCCD, respectivamente) em nenhum dos três protocolos. No entanto, a 

carga externa, a FC e o rácio   ̇ 2/ ̇ 2 em exercício máximo foram 

estatisticamente diferentes entre os protocolos de CD e LD e entre os 

protocolos de LD e CCCD. A carga externa e a FC a que o limiar ventilatório 

ocorreu foram também estatisticamente diferentes entre protocolos. Os autores 

associam os valores superiores da FC e da carga externa registados no 

protocolo de LD ao aumento da termorregulação, da corrente sanguínea e da 

diferente utilização de substratos energéticos.  

Se a intensidade similar for definida a partir dos valores do limiar anaeróbio, o 

exercício realizado no tapete apresenta uma exigência metabólica, absoluta e 

relativa, superior à da bicicleta (Medelli et al., 1993). Os estudos indicam que o 

limiar anaeróbio láctico no tapete, ocorre a percentagens do  ̇ 2 á . de 

73,4±5,8% (Carter et al., 2000), 74±8% (Jones e McConnell, 1999) e 78±3% 

(Arkinstall et al., 2001). Por outro lado, o limiar anaeróbio láctico na bicicleta, 

ocorre a percentagens do  ̇ 2 á . mais baixas. Os estudos identificaram 

valores de 54,7±6,7% (Carter et al., 2000), 63±10% (Jones e McConnnell, 

1999) e de 69±2% (Arkinstall et al., 2001). A acompanhar as diferenças nas 

percentagens, também se encontram diferenças nos valores absolutos. Carter 

et al. (2000) identificaram diferenças nos valores do  ̇ 2 ao limiar láctico entre 

o exercício realizado no tapete e na bicicleta (36,8±7 e 23,8±8 ml.kg-1.min-1, 

respectivamente).  

Também o limiar ventilatório pode ser influenciado pelo modo de exercício. 

Medelli et al. (1993) verificaram que o limiar ventilatório ocorreu a uma 

percentagem superior do  ̇ 2 á . no tapete a 1,5% de inclinação, 

comparativamente ao tapete horizontal e com a bicicleta (88,8%, 79,0% e 

83,3% respectivamente). Anteriormente, já os resultados de Wiswell et al. 

(1979) e de Withers et al. (1981) tinham demonstrado que o limiar anaeróbio 
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ocorreu no tapete a 74,5% e a 75,8% do  ̇ 2 á . e na bicicleta a 69,4% e a 

63,8%. Page et al. (1994), numa amostra de indivíduos com insuficiência 

cardíaca crónica, obtiveram valores do pico do  ̇ 2 no tapete de 19,6±5,3 

ml.kg-1.min-1 e na bicicleta de 17,6±5,1 ml.kg-1.min-1 (p≤0,05). O limiar 

ventilatório ocorreu no tapete a 14,4±4,7 ml.kg-1.min-1 e na bicicleta a 12,0±3,5 

ml.kg-1.min-1 (p≤0,05).  

Ao comparar o pico do  ̇ 2 e o limiar ventilatório em seis modos de exercício, 

Smith et al. (1996) verificaram que o  ̇ 2 ao limiar ventilatório foi mais elevado 

no tapete. No entanto, não se identificaram diferenças estatisticamente 

significativas entre estes dois modos de exercício, quando expressos à 

percentagem do pico do  ̇ 2. Estes resultados sugerem que o tapete provoca 

uma resposta de maior magnitude comparativamente à bicicleta, mas que a 

resposta ao limiar ventilatório em percentagem do pico do  ̇ 2 é idêntica entre 

modos de exercício. 

Nos estudos disponíveis tem sido sugerido que se realize uma categorização 

da intensidade do exercício, no sentido de englobar várias intensidades que 

traduzam diferentes perfis metabólicos, e.g., intensidades moderadas, 

elevadas, severas e extremas (Whipp e Ozyener, 1998; Carter et al., 2000; Hill 

et al., 2003; Winter, 2006). O perfil metabólico referente à intensidade 

moderada, é caracterizado por exercício de intensidade constante abaixo do 

limiar anaeróbio láctico (Carter et al., 2000; Hill et al., 2003; Duffield et al., 

2006). O perfil referente à intensidade elevada, é caracterizado pelo exercício 

acima do limiar anaeróbio láctico (Carter et al., 2000; Duffield et al., 2006) e até 

ao designado critical power13 (Jones e McConnell, 1999; Hill et al., 2003). O 

perfil referente à intensidade severa, é caracterizado pelo exercício realizado 

acima do limiar anaeróbio láctico e do critical power e que seja possível atingir 

o  ̇ 2 á . (Jones e McConnell, 1999; Billat et al., 2000; para refs. ver Hill et al., 

2003; Duffield et al., 2006). Finalmente, o exercício realizado a uma intensidade 

acima do domínio severo, onde não há tempo suficiente para atingir o  ̇ 2 á ., 
é classificado de intensidade extrema (para refs. ver Hill et al., 2003). Esta 

                                            
13 Exercício realizado a uma intensidade constante acima da qual não é possível estabilizar o  ̇   (Billat et al., 2000). 
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categorização permite comparar várias intensidades do exercício baseadas nos 

valores do limiar anaeróbio, do critical power e da cinética do  ̇ 2. 

Em função da intensidade do exercício realizado, o aumento do  ̇ 2 após o 

início do exercício apresenta fases distintas. De uma forma geral, a primeira 

fase ocorre na transição do repouso para exercício e é caracterizada por um 

aumento rápido do  ̇ 2 (componente rápida ou cardiodinâmica, Hill et al., 

2003). Segue-se a segunda fase, onde ocorre um período de estabilização do  ̇ 2 (componente primária, Hill et al., 2003). Na terceira fase, o  ̇ 2 não 

estabiliza nos primeiros minutos mas apresenta um aumento gradual (i.e., 

componente lenta) até à posterior estabilização (Koppo et al., 2002; Yano et al., 

2004). Quando a intensidade do exercício é elevada, ou seja, acima do limiar 

anaeróbio láctico, o  ̇ 2 não estabiliza na terceira fase e, com a continuidade 

do exercício, pode atingir-se o  ̇ 2 á . (Hill et al., 2003).  

No entanto, a utilização deste tipo de categorias de intensidade, ao recorrer 

aos valores do  ̇ 2 á ., do limiar láctico e do critical power, pode tornar-se 

pouco válida quando aplicada no sentido da comparação entre modos de 

exercício. Particularmente os valores do critical power parecem estar 

associados a percentagens do  ̇ 2 á . superiores no tapete. No entanto, não 

estão disponíveis estudos que determinem o critical power no tapete e na 

bicicleta na mesma amostra (Hill et al., 2003). Os resultados disponíveis 

identificam valores de critical power equivalentes a 89% do  ̇ 2 á . no tapete 

(Smith e Jones, 2001) e 79% e 80% do  ̇ 2 á . na bicicleta (Poole et al., 1988, 

1990).  

Entre o exercício realizado no tapete e o exercício realizado na bicicleta 

também parecem existir algumas diferenças na cinética do  ̇ 214
 (Barstow et 

al., 1996; para refs. ver Bernard et al., 1998; Jones et al., 1999; Carter et al., 

2000; Dorman e Snyder, 2004). À mesma intensidade relativa, a magnitude da 

componente lenta é menor no tapete comparativamente à bicicleta (Barstow et 

al., 1996; para refs. ver Bernard et al., 1998; Jones et al., 1999).  

                                            
14 A cinética do  ̇   engloba 3 fases distintas: a fase 1 (componente cardiodinâmica), a fase 2 (componente primária) e 
a fase 3 (componente lenta). Cada fase inclui uma constante temporal (τ0, τ1 e τ2) e uma amplitude de resposta (A0, A1 e 
A2). As fases 2 e 3 têm ainda um tempo de resposta TD1 e TD2 (Carter et al., 2000; Hill et al., 2003). 
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Os factores fisiológicos que parecem influenciar a resposta da componente 

lenta do  ̇ 2 são a perfusão muscular e disponibilidade de oxigénio, a 

quantidade de massa muscular utilizada e as características da contracção 

muscular, o estado de saúde/doença, a idade, o nível de aptidão física ou de 

treino e o tipo de fibras musculares utilizadas (Shinohara e Moritani, 1992; 

Mateika e Duffin, 1994). Ou seja, o modo de exercício também pode provocar 

diferenças na resposta da cinética do  ̇ 2, nomeadamente na magnitude da 

componente lenta que é normalmente menor no tapete (Barstow et al., 1996; 

Bernard et al., 1998; Jones e McConnell, 1999). As justificações para este facto 

podem ser atribuídas às diferenças na constituição dos músculos da parte 

superior do corpo (membros superiores, tórax e cintura escapular, 

aproximadamente 30% de fibras tipo I) e da parte inferior do corpo (membros 

inferiores e cintura pélvica, aproximadamente 50% de fibras tipo I) (Barstow et 

al., 1996; Koppo et al., 2002; Jamurtas et al., 2005). 

Da mesma forma que pode haver problemas de validade ao utilizar os valores 

do limiar láctico para definir intensidades similares entre modos de exercício, se 

forem utilizados os valores do limiar láctico e do critical power, o exercício 

realizado no tapete vai ter uma exigência metabólica absoluta e relativa 

superior (Hill et al., 2003). 

A carga externa aplicada também tem sido um dos indicadores utilizados para 

quantificar a intensidade do exercício (Hills et al., 1998; Winter, 2006), 

conhecer as respostas orgânicas e definir intensidades de exercício similares. 

Os estudos disponíveis na comparação entre modos de exercício utilizam 

variáveis de definição da carga externa expressas nas mesmas unidades de 

medida (W, km/h ou mph). Neste sentido, as comparações são exclusivamente 

realizadas entre modos de exercício que permitam controlar a intensidade a 

partir da mesma variável (e.g., Hoffman et al., 1996; Chaloupka et al., 1997; 

Kang et al., 1999; Mayo et al., 1999; Reiser et al., 2000). Este facto parece 

decorrer, uma vez mais, das dificuldades encontradas para definir intensidades 

do exercício similares. Ou seja, a equiparação entre os watts medidos na 

bicicleta e os km/h medidos no tapete é uma tarefa de difícil resolução (Winter, 

2006). Apesar de se pensar na possibilidade de tentar igualar a intensidade do 
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exercício entre ergómetros através da potência total (somatório da potência 

interna com a potência externa, Ferguson et al., 2000), verificou-se que as 

diferentes características dos ergómetros (unidades de medida, suporte do 

peso corporal, massa muscular solicitada, posição corporal e solicitação 

muscular), vão dificultar todo o processo (Sjogaard et al., 2002). O trabalho 

realizado numa carga externa ao corpo, como é o caso do exercício realizado 

na bicicleta, corresponde à potência externa, enquanto que a energia potencial 

(energia elástica e energia gravitacional) e a energia cinética dos movimentos 

de todos os segmentos corporais correspondem à potência interna (Sjogaard et 

al., 2002). No tapete, as alterações de energia do centro de gravidade de todo 

o corpo são consideradas como potência externa, e apenas as alterações da 

energia cinética dos segmentos corporais relativa ao centro de gravidade de 

todo o corpo são consideradas como potência interna (Sjogaard et al., 2002). 

De facto, calcular a potência total através do somatório da potência interna e 

externa é um procedimento pouco consensual (Zatsiorsky, 1998). Neste 

sentido, alguns autores consideram que as diferenças nas respostas orgânicas 

são provocadas pelo efeito de diferentes intensidades do exercício e não 

propriamente pelo efeito da utilização de diferentes modos de exercício (Achten 

et al., 2003). Apesar deste facto, os estudos que comparam as respostas 

orgânicas são numerosos e permitem caracterizar, de forma bastante 

esclarecedora, estes dois modos de exercício. 

O estudo de Medelli et al. (1993) foi realizado numa amostra de 14 indivíduos 

praticantes de triatlo, que foram sujeitos a três testes máximos (tapete a 0%, a 

1,5% de inclinação e na bicicleta). Os autores verificaram que a  ̇ , a FC e o  ̇ 2 ao limiar aeróbio e anaeróbio estão dependentes do modo de exercício, 

com os valores mais elevados a serem registados no tapete a 1,5%. A 

quantidade de massa muscular, o tipo e a distribuição de fibras mobilizadas em 

cada modo de exercício foram as justificações utilizadas para a identificação 

destas diferenças. Os autores concluíram que, para determinar ou utilizar os 

valores do limiar anaeróbio, é necessário ter em consideração o ergómetro e o 

protocolo utilizados.  
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Arkinstall (2001) comparou o exercício realizado no tapete e na bicicleta a uma 

intensidade definida pelo limiar láctico. Os indivíduos realizaram o protocolo a 

um valor médio do pico de  ̇ 2, diferente entre o tapete e a bicicleta (78±3% e 

69±2%, respectivamente). Antes do início do exercício, a amostra ingeriu 8 

ml/kg de água ou uma solução de 6,4% de hidratos de carbono. Após 20 e 40 

minutos de exercício ingeriram 2 ml/kg da solução pré-exercício. No tapete, os 

valores médios do rácio   ̇ 2/ ̇ 2 durante 60 minutos de exercício foram 

idênticos com a ingestão dos dois líquidos. Na bicicleta, o rácio   ̇ 2/ ̇ 2 foi 

superior com ingestão de hidratos de carbono comparativamente à ingestão de 

água (0,92±0,01 e 0,90±0,01, respectivamente). Os autores encontraram 

diferenças entre ergómetros, com a ingestão de hidratos de carbono na 

bicicleta a solicitar uma maior utilização de glicogénio muscular. No entanto, 

não se identificaram diferenças significativas entre ergómetros na percentagem 

da oxidação de glicogénio muscular para o dispêndio energético total, nem na 

glicose plasmática com e sem ingestão de hidratos de carbono (apesar dos 

valores se manterem mais elevados no tapete). A contribuição da oxidação de 

gorduras (22±2% na bicicleta e 27±3% no tapete) para o dispêndio energético 

total com ingestão de hidratos de carbono apresentou diferenças 

estatisticamente significativas. 

Tsintzas et al. (2003) compararam o exercício físico realizado a uma 

percentagem do  ̇ 2 á . idêntica (64,1±1,3% no tapete e 64,5±1,6% na 

bicicleta). Após 15 min de repouso, os indivíduos da amostra foram sujeitos à 

administração de uma infusão de insulina solúvel constante e continuamente 

até ao final do protocolo de exercício. Uma infusão de glicose (20% dextrose) 

foi administrada 4 min após o início da insulina, e a taxa de administração foi 

variável no sentido de manter as concentrações de glicose em jejum estáveis 

(aproximadamente 5,0 mmol.L-1). A taxa de utilização de glicose foi superior no 

tapete comparativamente à bicicleta, durante os 90 min do protocolo de 

exercício. As concentrações de lactato sanguíneo foram superiores na bicicleta, 

com significado estatístico, só até aos 45 min de exercício. A PSE média foi 

mais elevada na bicicleta comparativamente ao tapete, no entanto, as 

diferenças encontradas não foram estatisticamente significativas. Os autores 
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referem que o músculo esquelético é responsável por quase toda a utilização 

de glicose durante o exercício em condição de euglicémia-hiperinsulinemia. O 

aumento da utilização de glicose no músculo em situação de hiperinsulinemia 

parece ser devido ao efeito estimulador da actividade contráctil e ao aumento 

da corrente sanguínea ao músculo activo. A maior utilização de glicose no 

tapete pode ser explicada pela elevada actividade contráctil associada à maior 

quantidade de massa muscular activa. Os valores médios do  ̇ 2 á . foram 

mais elevados no tapete comparativamente à bicicleta (78% e 69%, 

respectivamente) e, consequentemente, a taxa metabólica superior, podem 

justificar estas diferenças. No entanto, não houve diferenças nos valores do  ̇ 2 nos primeiros 20 min e a taxa de utilização de glicose já era mais elevada 

no tapete. Acrescente-se também que a diferença média nos valores do  ̇ 2 

entre ergómetros foi de 10% e a diferença da utilização de glicose foi de 30% 

(Tsintzas et al., 2003). Sugeriu-se que estas diferenças se expliquem pelo 

padrão de recrutamento muscular e pela utilização de glicogénio muscular. Os 

indivíduos pedalaram a 60 rpm, que normalmente leva a que a contribuição das 

fibras tipo I seja superior para o metabolismo energético. De facto, outros 

estudos demonstraram que, durante a primeira hora de exercício a 

intensidades submáximas na bicicleta e no tapete, a utilização de glicogénio 

muscular é superior nas fibras tipo I comparativamente às fibras tipo II (para 

refs. ver Tsintzas et al., 2003). Apesar de nenhum estudo ter comparado 

directamente o padrão de recrutamento muscular dos diferentes tipos de fibras 

nos dois ergómetros, os autores verificaram que a utilização do glicogénio 

muscular nas fibras tipo II foi superior na bicicleta, na primeira hora de exercício 

submáximo. Os resultados das concentrações de lactato superiores na bicicleta 

vêm suportar esta sugestão. As fibras tipo I têm um elevado conteúdo de 

transportadores de glicose (GLUT 4) comparativamente às tipo II, e 

provavelmente o maior recrutamento de fibras tipo I no tapete, possa ter 

contribuído para a maior utilização de glicose neste ergómetro.  

Hetzler et al. (1991) estudaram o efeito do modo de exercício na relação entre 

a PSE e as concentrações de lactato sanguíneo, o  ̇ 2 e a FC em indivíduos 

não treinados. O  ̇ 2 á . e o limiar láctico foram medidos em dois protocolos na 
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bicicleta e no tapete. A FC, o  ̇ 2 e a PSE foram determinados à carga externa 

correspondente ao limiar láctico, em concentrações fixas de lactato sanguíneo 

de 2,0, 2,5, 4,0 mmol.L-1
 e em exercício máximo. Identificaram-se diferenças 

entre ergometros na FC e no  ̇ 2 ao limiar láctico, nas concentrações fixas de 

lactato e em exercício máximo. Apesar dos valores da PSE terem sido sempre 

mais elevados na bicicleta, não houve diferenças estatisticamente 

significativas. Os autores concluíram que o modo de exercício não influencia a 

PSE e que existe uma forte relação entre a PSE e as concentrações de lactato 

sanguíneo. 

Green et al. (2003) compararam o exercício na bicicleta e no tapete realizado a 

uma intensidade referente ao limiar respiratório de compensação15. A amostra 

foi constituída por um grupo de indivíduos do género feminino e outro 

masculino. Os resultados referentes ao modo de exercício evidenciaram que 

todos os valores das componentes da PSE (PSE-local, PSE-central e PSE-

global) foram superiores na bicicleta comparativamente ao tapete. Contudo, os 

valores da PSE-local apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

entre modos de exercício. 

Thomas et al. (1995) compararam a resposta cardio-respiratória e perceptual 

entre seis modos de exercício, em dois períodos de exercício com uma 

duração de 20 min. O primeiro período teve uma intensidade constante 

(PSE=14) e o segundo foi realizado a 60% do pico do  ̇ 2 específico para cada 

modo de exercício. No exercício realizado à PSE14, verificou-se que o  ̇ 2 e o 

pulso de oxigénio foram mais elevados no tapete. No exercício realizado a 60% 

do pico do  ̇ 2, o pulso de oxigénio foi superior no tapete e a PSE foi superior 

na bicicleta. Os resultados parecem indicar que o exercício realizado no tapete 

induz mais gasto energético para o mesmo esforço percebido. 

Achten et al. (2003) estudaram a influência do ergómetro na taxa de oxidação 

de gorduras em várias intensidades do exercício. O protocolo16 utilizado 

consistiu em vários períodos de exercício realizado até à exaustão. Na 
                                            
15 Apesar dos autores utilizarem a designação de limiar respiratório de compensação para definir a intensidade do 
exercício físico, os métodos que utilizaram foram os mesmos da determinação do limiar anaeróbio ventilatório. 
16 Este protocolo foi previamente validado comparando as taxas de oxidação de gordura de cada período de um 
protocolo máximo, com as taxas de oxidação de gordura determinadas pelos indivíduos em cada intensidade em dias 
separados e com uma duração do exercício longa (Achten et al., 2003). 
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bicicleta, os indivíduos iniciavam o protocolo de exercício a 95 W com 

incrementos de 35 W de 3 em 3 minutos. No tapete, o teste era iniciado a 7,5 

km/h com 1% de inclinação com incrementos de 2% de inclinação até o rácio   ̇ 2/ ̇ 2 atingir 1,0. Os indivíduos começavam a correr a 10 km/h com 10% 

de inclinação com aumento de velocidade de 2 km/h de 3 em 3 minutos. 

Apesar da taxa de oxidação de gorduras ser superior no tapete em todas as 

intensidades estudadas, o modo de exercício não influenciou a intensidade a 

que a taxa de oxidação máxima de gorduras ocorreu. Na bicicleta, a taxa de 

oxidação de gorduras máxima foi de 0,47±0,05 g.min-1 e ocorreu a 62,1±3,1% 

do  ̇ 2 á .. No tapete, foi de 0,65±0,05 g.min-1 e ocorreu a 59,2±2,8% do  ̇ 2 á ..  
Glass et al. (1999) procuraram determinar a taxa máxima de oxidação de 

gorduras no tapete e na bicicleta. O protocolo de exercício para os dois 

ergómetros foi constituído por períodos de 3 min com incrementos de 30 W na 

bicicleta e de 0,5 mph no tapete. A percentagem do  ̇ 2 específico do modo de 

exercício na taxa máxima de oxidação de gorduras foi idêntica nos dois 

ergómetros (tapete=40,7±14,1% e bicicleta=40,9±9,6% do pico de  ̇  ). O 

rácio   ̇ 2/ ̇ 2 foi mais elevado na bicicleta comparativamente ao tapete 

(0,87±0,04 e 0,85±0,04, respectivamente). O  ̇   absoluto na taxa máxima de 

oxidação de gorduras foi 11% mais elevado no tapete. Os autores concluíram 

que o dispêndio energético máximo de gorduras parece ocorrer cerca dos 40% 

do pico de  ̇ 2 específico.  

Thomas et al. (1989) compararam a taxa de oxidação de gorduras entre o 

exercício realizado na bicicleta e no tapete durante 60 min (a 65% da FCmáx. 

específica da bicicleta). Os autores compararam os valores do  ̇ 2, da energia 

dispendida e do pulso de O2 em 4 modos de exercício diferentes (bicicleta, 

remo, simulador de ski e tapete) e não identificaram diferenças. Não houve 

diferenças entre as percentagens de trabalho relativo ao  ̇ 2 á ., nem nos 

valores absolutos entre o tapete (57,8%  ̇ 2 á . e 2414 L/min) e a bicicleta 

(57,5±2.7%  ̇ 2 á . e 2419 L/min). Também não houve diferenças no rácio   ̇ 2/ ̇ 2, na energia total dispendida e nas gorduras dispendidas durante os 

60 min de exercício. Os resultados deste estudo sugerem que, em exercício 
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prolongado de baixa intensidade, o modo de exercício não se apresenta como 

uma determinante crítica das respostas orgânicas. Acresce-se a estes 

resultados o facto dos autores apenas terem determinado o  ̇ 2 á . na bicicleta 

e terem definido a intensidade de trabalho a partir desses valores. Ou seja, 

eliminaram a variação existente entre valores da FC e do  ̇ 2 entre modos de 

exercício. 

Abrantes et al. (2004) estudaram as respostas ao exercício físico realizado às 

intensidades de 60%-65%, 70%-75% e 80%-85% da FCmáx. em 4 ergómetros 

(tapete, bicicleta, remo e elíptica). Os indivíduos realizaram 5 min de exercício 

a cada uma das intensidades definidas e de acordo com os resultados, para a 

mesma FC, a magnitude das adaptações agudas variou em função do modo de 

exercício. No tapete registaram-se valores superiores no  ̇ 2 e valores 

inferiores quer no rácio   ̇ 2/ ̇ 2 quer nas concentrações de lactato 

sanguíneo, como consequência provável das diferenças na quantidade de 

massa muscular solicitada e do tipo de suporte do peso corporal. Na bicicleta, 

os valores das concentrações de lactato sanguíneo foram mais elevados, 

provavelmente explicados pelo maior recrutamento de fibras tipo II e pela 

elevada carga imposta nos músculos quadriceps femoris. Também na bicicleta 

foram registados os valores mais elevados de tensão arterial sistólica e os mais 

baixos de tensão arterial diastólica. No geral, os autores associaram estas 

diferenças ao  ̇ 2 atingido em cada ergómetro, à quantidade de massa 

muscular envolvida no exercício (associada às resistências vasculares 

periféricas) e ao suporte do peso corporal. 

Koyal et al. (1976) estudaram as respostas de vinte indivíduos ao exercício 

físico realizado a 50, 100 e 150 W na bicicleta e com intensidades de trabalho 

que promoveram um consumo de O2 idêntico no tapete. Para idênticos  ̇ 2, as 

concentrações de lactato arterial e a  ̇  foram superiores na bicicleta. Por outro 

lado, o pH arterial e o bicarbonato foram superiores no tapete. As diferenças 

encontradas podem ser explicadas pelo maior grau de acidose metabólica 

durante o protocolo realizado na bicicleta. De acordo com os autores, o 

aumento da  ̇  foi acima do previsto e esteve linearmente relacionado com a 

diminuição do bicarbonato arterial. 
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A uma intensidade idêntica sub-máxima, definida pela mesma carga externa na 

bicicleta e no tapete (10% de inclinação), Scott et al. (2006) utilizaram uma 

potência de 250 W no protocolo da bicicleta que converteram numa intensidade 

similar para o protocolo do tapete. Num período de exercício intenso e não 

estável realizado durante um minuto, os watts atingidos nos dois ergómetros 

foram idênticos, 279±33 medidos na bicicleta e 281±65 estimados no tapete. 

Os valores convertidos17 do  ̇ 2 (i.e., energia aeróbia) foram estatisticamente 

diferentes entre o tapete e a bicicleta com valores de 41,4±6,9 kJ e 31,7±7,7 

kJ, respectivamente. Ao contrário, os valores convertidos18 da concentração de 

lactato sanguíneo (i.e., energia anaeróbia) foram superiores na bicicleta com 

32,7±8,9 kJ e 22,5±11,1 kJ. Não foram identificadas diferenças nos valores 

convertidos do dispêndio energético do exercício (64,3±12,2 kJ e 63,9±10,1 kJ, 

bicicleta e tapete respectivamente) nem nos valores da PSE entre os 

ergómetros. Os autores justificaram os resultados pela aparente influência da 

massa muscular mobilizada na bicicleta que pode acelerar a glicogenólise e a 

produção de lactato, com repercussões na re-sintese total de ATP. As 

diferenças no padrão de recrutamento de unidades motoras entre períodos de 

intensidade de exercício equivalentes, parecem influenciar mais a extensão de 

energia aeróbia e anaeróbia, do que a energia total dispendida (i.e.,  ̇ 2 de 

exercício e delta lactato sanguíneo). 

A intensidade definida para melhoria da aptidão aeróbia é usualmente 

estabelecida tanto recorrendo aos valores da FC, do  ̇ 2 e da PSE como 

também se sugere que a intensidade óptima de exercício pode ser 

estabelecida através das concentrações de lactato sanguíneo.  

Zeni et al. (1996a) realizaram para cada modo de exercício (tapete, bicicleta, 

remo, airdyne, stepper e cross-country skiing) um protocolo de exercício com 

períodos de intensidade crescente e duração de 4 min. Para um mesmo valor 

de PSE, o tapete promoveu valores de FC mais elevados comparativamente à 

bicicleta. A relação entre as concentrações de lactato sanguíneo e os valores 

da PSE foram similares entre o tapete e a bicicleta. Os autores concluíram que, 
                                            
17 Para os valores do  ̇   de exercício, os autores converteram 1l de O2 em 21,1 kJ (Scott et al., 2006). 
18 Para os valores do delta lactato (diferença entre o pico de lactato do exercício e o valor de repouso) converteram 1 
mmol em 3mlO2/kg (Scott et al., 2006). 
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como a relação entre a FC e as concentrações de lactato sanguíneo com a 

PSE não são iguais para todos os modos de exercício que mobilizam muita 

massa muscular, a especificidade do modo deve ser tida em consideração 

quando se doseia a intensidade do exercício aeróbio.  

Zeni et al. (1996b) estudaram a resposta fisiológica a 3 períodos de intensidade 

(PSE=11, PSE=13 e PSE=15) realizados durante 5 minutos de exercício no 

tapete, bicicleta, stepper, cross-country skiing, remo e airdyne. A partir dos 

resultados obtidos foi possível verificar que o tapete induziu valores mais 

elevados de  ̇ 2. Os valores de FC variaram significativamente entre os 

ergómetros e os mais elevados foram registados no tapete e no stepper. Por 

outro lado, o lactato sanguíneo foi significativamente mais elevado no stepper e 

no remo. Este conjunto de resultados permitiu verificar que, no contexto do 

estudo (exercício à mesma PSE), o tapete foi o ergómetro que mais exigiu do 

sistema cárdio-respiratório. Ou seja, quando a intensidade do exercício é 

controlada pelos valores da PSE, o tapete é o ergómetro que promove valores 

mais elevados de FC e de  ̇ 2. Por outro lado, os autores sugerem alguns 

cuidados na prescrição do exercício aeróbico, uma vez que a relação entre FC, 

lactato sanguíneo e PSE variou em função dos diferentes modos de exercício. 

Katsanos et al. (2001) e Moyna et al. (2001) utilizaram metodologias similares 

(3 x 7min e 3 x 6min, respectivamente) e identificaram diferentes tendências 

para valores da PSE de 11, 13 e 15. Katsanos et al. (2001) verificaram que no 

primeiro período de exercício (PSE 11) os valores do  ̇ 2 obtidos na bicicleta 

foram significativamente superiores aos do tapete. No terceiro período de 

exercício (PSE 15) verificou-se o contrário, i.e., os valores do  ̇ 2 obtidos no 

tapete foram significativamente superiores aos da bicicleta. Os autores 

consideraram que estas diferenças se podem atribuir ao potencial de utilização 

de massa muscular (mais elevado no tapete), mas que este factor só se torna 

importante quando a intensidade do exercício é mais elevada (PSE acima de 

15). Por outro lado, sugerem igualmente que a PSE na bicicleta é dominada 

por factores locais (musculares) enquanto que no tapete a PSE é mais 

influenciada por factores centrais (cárdio-vasculares). Contudo, os resultados 

de Moyna et al. (2001) parecem contrariar estas ideias. Os autores verificaram 
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que o exercício no tapete e no simulador de ski induziu dispêndios energéticos 

mais elevados, comparativamente à bicicleta, stepper, remo e ao rider. Estas 

diferenças foram observadas em todos os períodos de exercício (PSE 11, 13 e 

15). Os autores relacionaram os valores mais elevados do dispêndio energético 

com os ergómetros que mobilizam mais massa muscular (i.e., simulador de ski) 

e que têm um gesto técnico mais familiar (i.e., tapete).  

Kravitz et al. (1997) compararam os valores do  ̇ 2, da FC e do dispêndio 

energético no final de 20 min de exercício no tapete, bicicleta, aerobic riding e 

cross-country skiing, a intensidades auto-seleccionadas pelos indivíduos da 

amostra. Os valores do  ̇ 2 e do dispêndio energético foram significativamente 

mais elevados no tapete. Os valores da FC foram mais elevados no tapete e 

mais baixos na bicicleta. Os valores da PSE foram significativamente mais 

baixos no aerobic riding. Face a este resultados, os autores concluíram que o 

tapete foi o ergómetro mais ajustado para a melhoria dos aspectos cárdio-

respiratórios e para maximizar o dispêndio energético. 

Apesar de existirem muitos estudos e consequentemente muita informação 

acerca da influência do modo na resposta aguda ao exercício físico, o elevado 

número de variáveis utilizado para definir a intensidade do exercício, o elevado 

número de intensidades diferentes que são utilizadas e a comparação quase 

directa de valores das variáveis dificultam a construção do conhecimento. De 

forma semelhante ao evidenciado para a resposta orgânica aguda ao exercício 

físico, também se verifica a necessidade de caracterizar o efeito do modo e da 

intensidade do exercício nos períodos de recuperação orgânica ao exercício 

realizado. 

 
2.3. Resposta orgânica após o exercício físico realizado no tapete e na 
bicicleta 

 

O retorno ao estado de pré-exercício após a realização de exercício físico é um 

processo designado por recuperação (Gaesser e Brooks, 1984; Bell et al., 

1997; Tomlin e Wenger, 2001; Duarte et al., 2004; Drummond et al., 2005; 

Laforgia et al., 2006). Após o final do exercício físico, o nível metabólico não 
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diminui de forma abrupta, permanecendo elevado de acordo com as 

características do exercício físico realizado (Kaminsky et al., 1987; Bahr, 1992; 

Sedlock, 1992; Short e Sedlock, 1997; Pritzlaff et al., 2000; Drummond et al., 

2005) e de acordo com as características do indivíduo que o realiza (para refs. 

ver Tomlin e Wenger, 2001). Por exemplo, o  ̇ 2, a FC, a  ̇ , as 

concentrações de lactato sanguíneo e a temperatura corporal mantêm-se 

acima dos valores de pré-exercício durante um determinado período de tempo 

variável de acordo com o exercício físico realizado e têm sido utilizados como 

indicadores de recuperação do exercício realizado (Gaesser e Brooks, 1984; 

Bell et al., 1997).  

O excesso de consumo de oxigénio após o exercício (EPOC) é um dos 

indicadores mais utilizados para estudar todo este processo (Gaesser e 

Brooks, 1984; Short e Sedlock, 1997; Bangsbo e Hellsten, 1998; Borsheim et 

al., 1998). Os valores do EPOC marcam o início da recuperação da 

homeostasia orgânica até valores de repouso (i.e., basais ou de pré-exercício). 

A velocidade de recuperação do EPOC não se mantém constante, é um 

processo bifásico19 que diminui exponencialmente com o prolongamento da 

fase de recuperação do exercício físico (Laforgia et al., 2006). Do conjunto 

alargado de mecanismos que estão associados à elevação do  ̇ 2 após o 

exercício, uns estão mais relacionados com a fase rápida e outros estão mais 

relacionados com a fase lenta do EPOC20. Estas duas fases têm características 

bem distintas: a fase inicial é denominada fase rápida e tem uma duração 

desde aproximadamente 10 s até alguns minutos imediatamente após 

exercício. Esta fase é caracterizada pelo rápido declínio da FC e do  ̇ 2, e está 

habitualmente associada ao rápido restabelecimento das reservas teciduais de 

oxigénio e à restauração da maioria do ATP e CP deplecionados no músculo21 

(para refs. ver Tomlin e Wenger, 2001; Hancock e Gleeson, 2002). A 

                                            
19 Alguns autores caracterizam o EPOC como um processo trifásico, baseados na resposta do  ̇   após a ingestão de 
alimentos durante a fase de recuperação (Fukuba et al., 2000; Gmada et al., 2004). 
20 Existe na literatura específica relativa à recuperação do  ̇  , alguma discordância relativamente à inclusão de alguns 
mecanismos na fase rápida ou na fase lenta do EPOC. Após uma breve análise, verifica-se que esta falta de consenso 
possa derivar das diferentes durações propostas para as respectivas fases. Por exemplo, Borsheim e Bahr (2003) 
definem a duração de 1 hora para a fase rápida, enquanto que Tomlin e Wenger (2001) definem a duração de alguns 
minutos para a mesma fase. 
21 Aproximadamente 70% dos fosfagénios são restaurados em 30 segundos e estão completamemnte restaurados 
entre 3 a 5 minutos (Tomlin e Wenger, 2001). 
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manutenção da temperatura corporal mais elevada, assim como a remoção do 

lactato produzido durante o exercício, são também mecanismos associados a 

esta fase (Bahr, 1992; Hancock e Gleeson, 2002). Um aumento breve do rácio   ̇ 2/ ̇ 2 após o término do exercício, está relacionado com a manutenção da  ̇  para recuperar o equilíbrio ácido-base e com a diminuição do  ̇ 2. 

Posteriormente, no rácio   ̇ 2/ ̇ 2 observa-se uma rápida diminuição. Este 

aumento do   ̇ 2/ ̇ 2 imediatamente após o exercício é mais evidente após 

exercício de intensidade mais elevada (Bahr, 1992; Short e Sedlock, 1997). A 

segunda fase denominada lenta, tem início nos primeiros minutos até algumas 

horas após o exercício (Borsheim et al., 1998; Tomlin e Wenger, 2001). A fase 

lenta caracteriza-se por uma diminuição mais gradual do  ̇ 2 e está associada 

à temperatura corporal ainda elevada, à acção de algumas hormonas como as 

catecolaminas, à ressíntese de substratos como o glicogénio e também ao 

aumento da função respiratória e cardíacas (para refs. ver Tomlin e Wenger, 

2001; Hancock e Gleeson, 2002). Durante o exercício, a acção das 

catecolaminas promove um aumento na mobilização de hidratos de carbono e 

consequentemente da glicogenólise. Após o exercício físico, a progressiva 

diminuição da acção das catecolaminas promove um aumento na mobilização 

de lípidos (Hancock e Gleeson, 2002). O aumento do ciclo triglicerideos/ácidos 

gordos e da troca nos substratos energéticos de hidratos de carbono para 

gorduras22, parecem justificar o prolongamento da componente lenta do EPOC 

(Borsheim e Bahr, 2003). O término da fase lenta é atingido quando os níveis 

de  ̇ 2 regressam aos valores do pré-exercício (Tomlin e Wenger, 2001). 

Segundo Bell et al. (1997), também o nível de treino do indivíduo pode ter 

influência nos mecanismos da recuperação acima descritos, e pode influenciar 

a capacidade de recuperação através (i) da capacidade individual de 

restauração dos níveis de fosfatos de alta energia (ATP, PC) que podem 

representar aproximadamente 20% do EPOC (Bangsbo et al., 1990; para refs. 

ver Scott e Kemp, 2005), (ii) da capacidade de oxidação do lactato, (ii) do 

                                            
22 Durante a realização de exercício físico, as reservas de glicogénio musculares e hepáticas são mobilizadas para 
suportar a energia dispendida. No período de recuperação do exercício, a re-síntese de glicogénio apresenta-se como 
prioridade e a utilização de lípidos ajuda a poupar os hidratos de carbono necessários à recuperação da homeostasia 
da glicemia e da repleção das reservas de glicogénio (Kuo et al., 2005). 
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restabelecimento iónico (e.g., cálcio ou iões de hidrogénio), (iii) do nível 

circulante de hormonas, hormona de crescimento, cortisol, tiroxina e 

catecolaminas (aumentam a estimulação β-adrenérgica e a disponibilidade de 

ácidos gordos) potentes activadoras do metabolismo e apresentam um padrão 

de comportamento idêntico ao do aumento da intensidade e duração do 

exercício, (iv) da magnitude do aumento da temperatura central e, (v) da 

intensidade e duração do exercício. 

Apesar destas duas fases estarem bem caracterizadas na literatura e os 

mecanismos responsáveis estarem associados a cada uma das fases, as suas 

durações não são consensuais. De facto, existe na literatura alguma ausência 

de estudos que caracterizam a duração da fase rápida e da lenta do EPOC. Na 

globalidade, centram-se mais na duração total do EPOC, e quando fazem a 

distinção da duração de cada uma das fases, fazem-no por conveniência. A 

duração e a magnitude do EPOC estão dependentes da velocidade de 

remoção de todos os vestígios do exercício físico realizado (Tomlin e Wenger, 

2001) e podem ser influenciadas por diversos factores em que o seu efeito ou 

grau de influência não estão consensualmente definidos na literatura (Short e 

Sedlock, 1997; Almuzaini et al., 1998). Desta forma, o período de recuperação 

poderá prolongar-se por breves minutos após exercício físico de intensidade 

baixa (e.g., a marcha), ou ser superior a 24 h após exercício prolongado e 

exaustivo (e.g., a maratona) (Wilmore e Costill, 2001). No Quadro 2.7 

encontram-se os tempos de recuperação propostos por Fox e Keteyian (2000). 
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Quadro 2.7 Duração da recuperação e mecanismos associados: fase rápida e 
fase lenta (Adaptado de Fox e Keteyian, 2000). 
Processo de recuperação Tempo de recuperação proposto  

Mínimo Máximo 
Termino da fase rápida 3 min 6 min 
Termino da fase lenta 30 min 1 h 
Restauração das fontes de 
fosfatos (ATP/CP) 

2 min 5 min 
 

Restabelecimento das reservas 
de oxigénio (plasma, mioglobina) 

10-15 s 1 min 

Restabelecimento do glicogénio 
hepático 

Desconhecido 12-24 h 

Restabelecimento do glicogénio 
muscular 

10 h (exercício contínuo) 
5 h (exercício intermitente) 

46 h 
24 h 

Redução do ácido láctico 
sanguíneo e muscular 

30 min (recuperação activa) 
1 h (recuperação inactiva) 

1 h 
2 h 

 

Os factores que maior influência parecem ter no EPOC são a intensidade do 

exercício (Sedlock et al., 1989; Bahr e Sejersted, 1991b; Chad e Quigley, 1991; 

Olds e Abernethy, 1993; Dawson et al., 1996; Laforgia et al., 1997; Short e 

Sedlock, 1997; Lee et al., 1999; Hancock e Gleeson, 2002; Tanaka et al., 

2005), a duração do exercício (Bahr et al., 1987; Sedlock et al., 1989; Lee et 

al., 1999; Hancock e Gleeson, 2002; Imamura et al., 2004), o modo de 

exercício (Elliot et al., 1992; Murphy e Schwarzkopf, 1992: Burleson et al., 

1998; Haltom et al., 1999; Crommett e Kinzey, 2004; Braun et al., 2005; 

Drummond et al., 2005), o nível de treino (Brehm e Gutin, 1986; Chad e 

Quigley, 1991; Sedlock, 1994; Bell et al., 1997; Short e Sedlock, 1997; Gmada 

et al., 2004), a condição nutricional (Bahr e Sejersted, 1991a; Bahr, 1992; Lee 

et al., 1999; Fukuba et al., 2000; Bosher et al., 2004; Crommett e Kinzey, 2004) 

e temperatura corporal central (Neary et al., 1993). Por outro lado, o género 

(Sedlock, 1993; Horton et al., 1998), o tipo de exercício23 (Laforgia et al., 1997; 

Almuzaini et al., 1998; Brown et al., 2003; McGarvey et al., 2005; Lyons et al., 

2006; Ratamess et al., 2007), os diferentes tipos de recuperação24 (Carter et 

al., 1999), o ciclo menstrual (Matsuo et al., 1999) e a posição corporal 

                                            
23 O tipo de exercício refere-se à caracterização de exercício contínuo, intervalado ou intermitente (Laforgia et al., 1997; 
Brown et al., 2003). 
24 A recuperação pode realizar-se de forma activa, inactiva e passiva (Carter et al., 1999). 
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assumida no período de recuperação (para refs. ver Short e Sedlock, 1997; 

Redondo e Boone, 1998) são também responsáveis por alguma variabilidade 

no EPOC. 

Deste conjunto alargado de factores, a intensidade do exercício é o que parece 

ser mais determinante para a magnitude e para a duração do EPOC (Gore e 

Withers, 1990a; 1990b; Bahr e Sejersted, 1991b; Begley et al., 1991). A 

reforçar estas considerações, alguns estudos identificaram a existência de uma 

relação curvilínea entre a intensidade do exercício e o EPOC (Brehm e Gutin, 

1986; Borsheim et al., 1998) e uma relação linear entre duração do exercício e 

EPOC (Bahr et al., 1987; Borsheim et al., 1998; para mais refs. ver Borsheim e 

Bahr, 2003).  

Num estudo realizado por Chad e Quigley (1991) em indivíduos treinados e não 

treinados, foram utilizadas duas intensidades com a duração de 30 min na 

bicicleta. Os resultados demonstraram que o efeito da intensidade do exercício 

a 50% do  ̇ 2 á . específico promoveu maior EPOC comparativamente à 

intensidade de 70% a partir dos primeiros 10-15 min de recuperação. Na 

intensidade de 50%, os indivíduos treinados realizaram o exercício a 85±15 W 

e na intensidade de 70% a 115±15 W. Os indivíduos não treinados realizaram o 

exercício, respectivamente, a 45±10 W e 80±10 W. Os resultados desde o 

período de recuperação dos 10-15 min até ao final revelaram que o  ̇ 2 se 

manteve mais elevado em todos os períodos de tempo no exercício a 50%, 

comparativamente ao exercício a 70%. A diferença média entre as duas 

intensidades por todo o período de recuperação foi de 104±18 ml/min. No final 

das 3 horas de recuperação, o  ̇ 2 manteve-se mais elevado para a 

intensidade 50% (105% nos indivíduos não treinados e 135% nos treinados), 

comparativamente à intensidade 70% (53% nos indivíduos não treinados e 

82% nos treinados). Os autores não conseguiram justificar os seus resultados 

de acordo com os mecanismos habituais do EPOC, e mencionam a existência 

de um mecanismo adicional que assuma uma maior preponderância em 

recuperações de longa duração como a do seu estudo (180 min). O 

metabolismo das gorduras estimado através dos valores do rácio   ̇ 2/ ̇ 2 em 

exercício de intensidade estável manteve-se elevado durante todo o período de 
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recuperação. Os valores do rácio   ̇ 2/ ̇ 2 foram superiores para a 

intensidade de 70% comparativamente à intensidade de 50% em todo o 

período de recuperação. Após as 3 h do período de recuperação, o 

metabolismo lipídico estimado estava 56% e 45% mais elevado no exercício a 

50% do  ̇ 2 á ., respectivamente nos indivíduos não treinados e nos indivíduos 

treinados. Os autores também justificaram os resultados pelo tempo total de 

recuperação definido para este estudo ter sido superior comparativamente a 

outros, que centram as suas recuperações nos primeiros minutos.  

Short e Sedlock (1997) estudaram o efeito da intensidade do exercício em dois 

períodos com duração de 30 min na bicicleta, um a 70% do  ̇ 2 á . e outro a 

1,5 L/min de  ̇ 2 em indivíduos treinados e não treinados. Os treinados 

atingiram uma percentagem de  ̇ 2 á . de 69,3±1,7 e de 45,4±9,0 e um  ̇ 2 

absoluto de 2,5±0,5 L/min e 1,5±0,1 L/min (respectivamente para a intensidade 

relativa e absoluta). O grupo não treinado atingiu uma percentagem de  ̇ 2 á . 
de 71,1±2,2 e de 60,6±10,4 e um  ̇ 2 absoluto de 1,8±0,3 L/min e de 1,5±0,1 

L/min (respectivamente para a intensidade relativa e absoluta). Os resultados 

referentes às variáveis do EPOC encontram-se no Quadro 2.8. Quando se 

analisaram os resultados do EPOC respectivos aos valores do  ̇ 2 absoluto, 

verificou-se que, para valores idênticos no final do exercício (1,5±0,1 L/min 

para os indivíduos treinados e não treinados), a magnitude e a duração do 

EPOC apresentaram diferenças estatisticamente significativas (ver Quadro 

2.8). A grande diferença entre grupos centrou-se na componente rápida do 

EPOC, onde os valores do  ̇ 2 diminuíram mais rapidamente até valores 

absolutos de pré-exercício nos indivíduos treinados. De facto as adaptações 

crónicas ao exercício aeróbio regular parecem alterar a resposta aguda ao 

exercício físico. Em indivíduos treinados, o aumento do fluxo de sangue aos 

músculos e a utilização do substrato energético, resultam numa melhor 

eficiência da regulação metabólica e parecem estar associadas a recuperações 

com durações mais curtas e de menor magnitude. Relativamente aos valores 

da intensidade relativa, identificaram-se diferenças entre os dois grupos no  ̇ 2 

do final do exercício (0,63 L/min a mais nos treinados) e na duração do EPOC 

(9,9 min a mais nos não treinados). Contudo, não se registaram diferenças na 
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magnitude do EPOC (0,22 L a mais nos não treinados). Também aqui os 

autores verificaram que as grandes diferenças se centram na componente 

rápida. Até ao minuto 5 da recuperação após o período de exercício a 

intensidade relativa, os dois grupos atingiram aproximadamente 90% da 

recuperação total. No entanto, os valores absolutos atingidos na intensidade 

relativa em indivíduos treinados foram superiores, facto que sugere que os 

indivíduos treinados apresentaram uma maior eficiência na recuperação ao 

exercício. 

No estudo de Hagberg et al. (1980a), os autores demonstraram que o nível de 

treino aeróbio reduz a magnitude das respostas à mesma intensidade 

submáxima. O  ̇ 2 á . após 9 semanas de treino aumentou 24%, de 3,18 L/min 

para 3,93 L/min.  O  ̇ 2, o   ̇ 2, a  ̇  e a FC após 10 min de exercício a 50% 

do  ̇ 2 á . e a 70% do  ̇ 2 á ., diminuíram mais rapidamente após o período 

de treino. Após as 9 semanas de treino, o valor do  ̇ 2 que correspondia a 70%  ̇ 2 á ., correspondeu a apenas 58% do  ̇ 2 á .. Tanto o ajustamento às 

exigências metabólicas a uma intensidade constante (cinética do  ̇ 2) como o 

retorno à taxa metabólica de repouso, após o término do exercício, ocorrem 

mais rapidamente após uma adaptação ao exercício crónico. 

 

Quadro 2.8 Valores da recuperação para os indivíduos treinados e não treinados nos 
dois períodos de exercício realizado (Adaptado de Short e Sedlock, 1997).  
Variável Indivíduos treinados Indivíduos não treinados 
 70%  ̇   á . 1,5 L/min  ̇   70%  ̇   á . 1,5 L/min  ̇   
Duração do EPOC, min * 40,3±14,8ª 21,0±9,3b 50,2±14,0c 39,1±14,2ª 
Magnitude do EPOC, L O2* 3,24±1,01ª 1,50±0,60b 3,46±0,85ª 2,39±0,57c 
Magnitude do EPOC, kJ * 67,7±16,3ª 31,9±12,6b 67,8±17,9ª 45,3±10,4c 
FC no final do EPOC 71±6ª 66±7b 76±7c 74±7ª,c 
Rácio   ̇  / ̇    

(final do EPOC) 
0,78±0,06ª 0,81±0,04b 0,75±0,06c 0,79±0,07ª,b 

Os valores são a média e o desvio padrão; a, b, c os valores das linhas com a mesma letra não diferem (p>0,05); 
* os valores do exercício a 70% do  ̇   á . são superiores aos valores do exercício realizado a 1,5 L/min de  ̇   (p≤0,01). 

 

A aptidão aeróbia está associada a várias adaptações cardiovasculares e 

musculares, como por exemplo o aumento da circulação sanguínea nos 

músculos activos, que alteram a resposta do organismo ao exercício, 
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diminuindo os tempos de recuperação para cargas idênticas (Short e Sedlock, 

1997; Cannon et al., 2003). Segundo Short e Sedlock, (1997) e Tomlin e 

Wenger (2001), os diferentes níveis de aptidão estão associados a alterações 

crónicas que podem influenciar a recuperação de diversas formas, como por 

exemplo:  

(i) na alteração da utilização preferencial de substratos energéticos, traduzida 

pela menor utilização de fontes não oxidativas e uma utilização simultânea de 

fontes de energia oxidativas que pode induzir uma recuperação mais rápida;  

 (ii) no aumento da circulação sanguínea e melhoria do transporte de O2 para o 

músculo activo, com consequente aumento do débito cardíaco, aumento da 

capilarização do tecido muscular e na manutenção da temperatura corporal; 

(iii) no aumento das concentrações da enzima lactato desidrogenase, 

favorecendo a oxidação do lactato e a normalização do pH; e 

 (iv) no aumento da concentração de enzimas oxidativas, aumento do número, 

tamanho e densidade mitocondrial, aumento da mioglobina, todos contribuindo 

para melhorar a extracção de O2 pelo músculo activo; 

Begley et al. (1991) testaram a influência da duração do exercício num período 

de recuperação de 20 min, a intensidades de 50% e 70% do  ̇ 2 á . específico 

no tapete. Uma amostra de 6 indivíduos fisicamente activos ( ̇ 2 á .= 67,0±3,5 

ml.kg-1.min-1) realizou cada intensidade de exercício estipulada durante dois 

períodos de exercício com durações distintas de 20 e 40 min. Na duração de 

20 min, a média de energia dispendida para a intensidade de 50% foi de 216 

kcal e para 70% foi de 303 kcal. Para a duração de 40 min, o dispêndio foi de 

432 kcal e de 606 kcal, respectivamente para 50% e 70% do  ̇ 2 á .. Quando 

divididos em 4 intervalos de recuperação (1-5 min, 6-10 min, 11-15 min e 16-20 

min), a análise revelou que a intensidade foi um factor estatisticamente 

significativo, a duração foi um factor estatisticamente significativo para o 

intervalo 6-10 min e a interacção intensidade/duração foi um factor 

estatisticamente significativo no intervalo 11-15 min. No intervalo final do 

período de recuperação (16-10 min), a percentagem de dispêndio energético 

relativamente aos 20 min de recuperação foi de 6,5% para 70% do  ̇ 2 á . com 

40 min de duração do exercício e 1,7% para 50% do  ̇ 2 á . com 20 min de 
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duração. Verificou-se também que, após este tempo de recuperação, a 

percentagem de energia dispendida é algo reduzida e que a maior 

percentagem de energia dispendida na recuperação ocorreu durante os 

primeiros 5 minutos. Quando comparados os resultados do exercício de 

idêntica duração e intensidade, os valores da recuperação não apresentaram 

diferenças (ver Quadro 2.9). 

 

Quadro 2.9 Valores médios da recuperação total acima dos valores de 
repouso.  
Estudo Intensidade 

do exercício 
Duração do 

exercício 
Recuperação 

(kJ) 
Recuperação 

(kcal, duração) 

Begley et al. 
(1991) 

50%  ̇   á . 20 min 47,2±17,1 11,3±4,1, 20 min 
40 min 45,1±23,0 10,77* 

70%  ̇   á . 20 min 73,2±17,6 17,5±4,2, 20 min 
40 min 78,6±19,2 18,77* 

Brehm e Gutin 
(1986) 

50%  ̇   á . 20 min 41,868* 10,0±1,2, 16 min 

68%  ̇   á . 20 min 64,058* 15,3±1,9, 16 min 
*Dados omissos no estudo original, foram convertidos para facilitar a comparação. 

 

Os autores concluíram que a intensidade do exercício parece ser um factor de 

maior importância para o dispêndio energético de um breve período de 

recuperação e que, em indivíduos treinados, a duração do exercício de 20 ou 

40 min (ver Quadro 2.9) tem uma importância menor (Begley et al., 1991).  

Maresh et al. (1992) realizaram um estudo com objectivos idênticos aos do 

estudo anterior, onde os autores pretenderam verificar o efeito da intensidade e 

da duração do exercício no EPOC. Os indivíduos realizaram 4 protocolos de 

exercício na bicicleta com uma sequência aleatória com intensidades relativas 

ao  ̇ 2 á .. A intensidade de 60% do  ̇ 2 á . foi realizada com duração de 20 e 

40 min, a intensidade de 70% do  ̇ 2 á . também com uma duração de 20 e 40 

min. O  ̇ 2 diminuiu rapidamente até valores pré-exercício a seguir a cada um 

dos protocolos e não foram identificadas diferenças estatisticamente 

significativas no EPOC entre os 4 protocolos. As concentrações de lactato 

sanguíneas e a temperatura diminuíram até valores de pré-exercício em 40 min 

de recuperação. O  ̇ 2 atingiu os valores de pré-exercício após 40 min de 

recuperação independentemente da intensidade (60% e 70% do  ̇ 2 á .) e da 
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duração (20 e 40 min) do exercício. Os autores verificaram que a duração do 

exercício não promoveu diferenças na magnitude do EPOC e que a magnitude 

das diferentes intensidades do exercício não foi suficiente para influenciar o 

EPOC. 

Laforgia et al. (1997) analisaram os efeitos de dois protocolos de intensidade 

submaximal e supramaximal no EPOC, em exercício contínuo e intervalado no 

tapete. O primeiro protocolo teve uma duração de 30 min contínuos a 70% do  ̇ 2 á . e o segundo teve uma duração de 20x1 min de corrida a 105% do  ̇ 2 á .,.com 2min de repouso. Ou seja, 1 min de exercício a 105% do  ̇ 2 á . 
seguido de 2 min de repouso, repetidos 20 vezes. Os valores do EPOC durante 

9h de recuperação foram de 6,9±3,8 L para o exercício submaximal e de 

15,0±3,3 L para o supramaximal. Os valores do rácio   ̇ 2/ ̇ 2 para a 

intensidade supramáxima mantiveram-se inferiores aos valores de controlo 

durante as primeiras 4 horas e na 8ª hora do período de recuperação. Na 

intensidade submáxima, foram também inferiores na 4ª hora após exercício, 

relativamente ao controlo, que coincidiu com a primeira medição após ingestão 

de alimentos (aproximadamente 5800 kJ). A diminuição do rácio   ̇ 2/ ̇ 2 até 

1 h após o exercício pode sugerir uma retenção do CO2 para reposição do 

bicarbonato usado no tamponamento do lactato. Esta redução foi mais 

pronunciada no exercício supramáximo e deveu-se provavelmente à maior 

concentração de lactato sanguíneo. O rácio   ̇ 2/ ̇ 2 manteve-se inferior ao 

controlo durante as primeiras 4h da recuperação do exercício supramáximo. A 

depleção das reservas de glicogénio muscular parece ser muito elevada neste 

tipo de exercício, facto que pode levar a uma transferência para o metabolismo 

lipídico durante a recuperação. Quando os valores do EPOC foram calculados 

exclusivamente em função do  ̇ 2 total do exercício25, para o exercício 

submáximo foram obtidos valores de 7,1%, enquanto que para o exercício 

supramáximo foram obtidos valores de 13,8%. A contribuição do aumento do 

exercício supramáximo para a energia total dispendida foi superior, no entanto, 

                                            
25 Estes valores do  ̇   total do exercício foram calculados da seguinte forma: ( ̇   exercício) + (9h de EPOC) – 
(valores do protocolo de controlo respectivos ao período de exercício) – (valores do protocolo de controlo respectivos a 
9h de EPOC). 
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a realização deste tipo de exercício apresenta características que não são 

adequadas para toda a população (Laforgia et al., 1997). 

Na bicicleta, McGarvey et al. (2005) estudaram o efeito do exercício intervalado 

e continuo no EPOC. O protocolo de exercício intervalado foi constituído por 2 

min de exercício a uma carga externa correspondente a 90% do  ̇ 2 á . 
imediatamente seguidos de 3 min a uma carga correspondente a 30% do  ̇ 2 á .. Esta sequência de exercício intervalado foi repetida 7 vezes, e teve 

uma duração total de 35 min de exercício, enquanto que o exercício contínuo 

durou entre 30 e 32 min a uma carga externa correspondente a 65% do  ̇ 2 á .. A duração do protocolo contínuo foi ajustada para fazer coincidir o 

trabalho realizado nos dois protocolos. Apesar da tentativa de igualar o trabalho 

realizado, houve uma ligeira diferença, mas estatisticamente significativa de 

3,63 kJ (inferior a 1,0 kcal) superiores no exercício contínuo. O exercício 

intervalado promoveu um  ̇ 2, um rácio   ̇ 2/ ̇ 2 e uma duração superiores 

comparativamente ao exercício contínuo. No período da recuperação, não se 

identificaram diferenças na magnitude e na duração do EPOC, contudo, após o 

exercício intervalado, os valores da frequência cardíaca foram superiores e os 

do rácio   ̇ 2/ ̇ 2 foram inferiores com diferenças estatisticamente 

significativas. Durante a primeira hora de recuperação, os resultados do rácio   ̇ 2/ ̇ 2 foram inferiores aos valores de repouso, mas foram mais 

acentuados no exercício intervalado. Os autores referiram que parecem ser 

indicativos de uma maior retenção de dióxido de carbono para reposição do 

bicarbonato usado no tamponamento do lactato. A continuação de valores mais 

baixos do rácio   ̇ 2/ ̇ 2 na segunda hora de recuperação para o protocolo 

intervalado, pode dever-se ao metabolismo lipídico e foi confirmado por 

estudos anteriores (Laforgia et al., 1997 e Kuo et al., 2005). 

Tanaka et al., (2005) estudaram o efeito de dois períodos de exercício 

supramáximos na bicicleta com energia total dispendida idêntica. Um dos 

períodos consistiu de 7x30 s com 15 s de pausa entre as 7 repetições a 150% 

do  ̇ 2 á . e o outro de 5 min contínuos a 105% do  ̇ 2 á .. O EPOC foi medido 

durante 3h com os indivíduos sentados numa cadeira. O  ̇ 2,   ̇ 2,  ̇ , rácio   ̇ 2/ ̇ 2, FC e as concentrações de lactato sanguíneo foram medidos antes, 
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durante o exercício e após as 3h de recuperação. Os valores médios do EPOC 

durante as 3h de recuperação foram superiores, com 10,5±2,4 L para a 

intensidade de 150% comparativamente a 4,8±2,7 L para a intensidade de 

105%. Os valores médios do rácio   ̇ 2/ ̇ 2 foram mais baixos quando 

comparados com os valores de controlo no período da recuperação entre 60-

180 min. Também em exercício supramáximo, a intensidade parece ser um 

factor importante em 3h de EPOC e, também em exercício supramáximo, o 

aumento do metabolismo lipídico parece ser um dos mecanismos que mais 

contribui para o EPOC. 

No estudo de Brockman et al. (1993) comparou simultaneamente os efeitos da 

intensidade e duração do exercício nas alterações aos valores do EPOC. Os 

valores médios do  ̇ 2 á . dos indivíduos da  amostra foram de 61,8±7,3 ml.kg-

1.min-1. O primeiro protocolo de exercício consistiu em caminhar durante 2h a 

24,5% do  ̇ 2 á ., o segundo protocolo constou em corrida contínua durante 10 

min a 81,1% do  ̇ 2 á . e no terceiro protocolo os indivíduos tinham que correr 

durante 2 min a 89,2% do  ̇ 2 á ., alternando com 2 min a caminhar a 93,8 

m/min, perfazendo um tempo total de 28 min. As medições do EPOC foram 

realizadas durante 1h após o mesmo. O EPOC foi superior no protocolo de 

corrida contínua (19,1±1,2 L) e no protocolo de corrida intervalada (22,4±1,5 L), 

relativamente ao protocolo da caminhada (17,4±0,7 L). Os autores concluíram 

que, para o mesmo gasto energético, o exercício de intensidade elevada 

(intervalado ou contínuo) aumenta mais o EPOC do que o exercício de longa 

duração e de baixa intensidade (Brockman et al., 1993). 

Phelain et al. (1997) estudaram o efeito da intensidade do exercício no EPOC e 

na oxidação de substratos energéticos. Os autores compararam dois períodos 

de exercício na bicicleta com intensidades diferentes mas com um dispêndio 

energético similar. O período de baixa intensidade decorreu a 50% do  ̇ 2 á . 
com um dispêndio de 500 calorias26, enquanto que o de intensidade elevada 

decorreu a 75% do  ̇ 2 á . também com um dispêndio de 500 calorias. No 

período de controlo, os indivíduos estiveram sentados durante 1h. O EPOC, a 

                                            
26 Apesar do estudo referir como unidade de medida calorias, os valores indicam que provavelmente sejam kcal. 
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energia dispendida e a oxidação de gorduras e de hidratos de carbono 

referente ao exercício ou controlo e às 3 horas de recuperação foram 

determinados por calorimetria indirecta. O EPOC e o dispêndio energético 

foram superiores para a intensidade de 75%, com valores de 9,0±1,7 L e 41 

kcals, respectivamente. Para a intensidade de 50%, os valores do EPOC foram 

de 4,8±1,6 L e o dispêndio energético de 22 kcals. Após o final das 3 horas do 

período de recuperação, o  ̇ 2 manteve-se elevado apenas na intensidade de 

75% do  ̇ 2 á . e a taxa de oxidação de gorduras foi também mais elevada 

nesta intensidade, comparativamente à intensidade mais baixa. A oxidação 

total de hidratos de carbono (i.e., no período de exercício mais o período de 

recuperação) foi superior para o exercício de intensidade mais elevada 

comparativamente à intensidade mais baixa (respectivamente 116±8,6 g e 

85,0±5,2 g). A gordura total oxidada foi inferior para a intensidade elevada 

(27,7±3,3 g), comparativamente à intensidade mais baixa (36,9±3,0 g), 

contudo, estas diferenças não tiveram significado estatístico. Com estes 

resultados, os autores concluíram que o período da recuperação também deve 

ser considerado quando se pretende estudar a influência da intensidade do 

exercício no dispêndio energético total e na utilização de gorduras e hidratos de 

carbono. 

Quinn et al. (1994) pretenderam identificar o efeito que diferentes durações de 

exercício têm no EPOC. Desta forma, realizaram exercício no tapete a 70% do  ̇ 2 á . durante 20, 40 e 60 min com 3h de recuperação. No que diz respeito ao 

exercício, não houve diferenças estatisticamente significativas entre as 

diferentes durações durante o exercício  no  ̇ 2, na  ̇ , no rácio   ̇ 2/ ̇ 2, na 

FC, nas tensões arteriais sistólica e diastólica e na temperatura corporal 

central. O EPOC total foi superior no exercício de 60 min de duração (15,2 L) 

quando comparado com o de 40 min (9,8 L) e o de 20 min (8,6 L). Os valores 

do EPOC representaram 24,5%, 16,5% e 16,2% da energia total dispendida no 

exercício, respectivamente, nas durações de 20, 40 e 60 min. Estes resultados 

sugerem que a duração do exercício aumenta o EPOC e que a duração de 60 

min duplica o EPOC comparativamente às durações de 20 ou 40 min. Não 

foram medidos os valores de hormonas circulantes, os quais, segundo os 
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autores, poderiam ajudar a justificar os valores algo elevados do EPOC no 

exercício com 20 min de duração, comparativamente ao exercício com 40 min 

de duração. 

Almuzaini et al. (1998) realizaram um estudo com o objectivo de determinar os 

efeitos de sessões de exercícios separadas no EPOC. Neste sentido, 

realizaram dois protocolos, um composto por 30 min de exercício contínuo 

numa bicicleta a 70% do  ̇ 2 á . e o outro dividido em dois períodos iguais de 

15 min, separados por 6 h de intervalo. As medições do EPOC no primeiro 

protocolo foram realizadas durante 40 min, enquanto que no segundo protocolo 

foram realizadas durante 20 min após cada 15 min de exercício. Os valores do 

EPOC no primeiro protocolo (5,28±1,31 L) foram inferiores, comparativamente 

aos valores do segundo protocolo (7,42±1,85 L). Para o mesmo exercício (i.e., 

duração e intensidade idênticas), a realização do tempo total de exercício 

separadamente promoveu um acréscimo de 2,14 L de oxigénio consumido. 

Estes resultados podem ser justificados, pelo possibilidade de grande parte do 

EPOC ocorrer nos primeiros minutos após o exercício. Ou seja, a componente 

rápida do EPOC é a que maior contributo tem para o EPOC total (Short e 

Sedlock, 1997; McGarvey et al., 2005). 

A influência do modo de exercício no EPOC está explorada na literatura de 

forma um pouco desequilibrada. De facto, a maior parte da literatura centra-se 

na comparação de diferentes formas de treino de força (Murphy e Schwarzkopf, 

1992; Haltom et al., 1999), na comparação entre treino de força e exercício 

aeróbio (Elliot et al., 1992; Burleson et al., 1998; Crommett e Kinzey, 2004; 

Braun et al., 2005; Drummond et al., 2005) e na comparação da ordem de 

execução do trabalho de força e do exercício aeróbio (Drummond et al., 2005).  

De uma forma geral, durações superiores do EPOC têm sido associadas ao 

treino de força, comparativamente ao exercício aeróbio de intensidade 

moderada (para refs. ver Borsheim e Bahr, 2003; Drummond et al., 2005). A 

justificação para este facto é centrada nos mecanismos subjacentes ao EPOC, 

como a temperatura corporal mais elevada, níveis hormonais mais elevados 

(e.g., hormona de crescimento, cortisol, tiroxina e catecolaminas), 

restabelecimento de ATP, PC e de O2 no sangue e no músculo, níveis de  ̇  e 
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actividade cardíaca elevados, a oxidação do lactato, a ressíntese do glicogénio 

e actividade da ATPase de sódio/potássio. No entanto, o aumento hormonal 

verificado após exercício, mais especificamente das catecolaminas, do cortisol 

e da hormona do crescimento (Haltom et al., 1999), a lesão do tecido muscular 

esquelético, a deplecção do glicogénio muscular das fibras tipo I e II, as 

alterações no pH que podem alterar o fluxo glicolítico e a acumulação de 

potássio (para refs. ver Drummond et al., 2005) foram os principais factores 

apontados nos estudos para justificar os valores mais elevado do EPOC 

associados ao treino de força.  

Os estudos comparativos entre modos de exercício físico utilizaram 

exclusivamente percentagens do VO2máx. específico para tentar igualar a 

intensidade do exercício. A literatura disponível que contrasta diferentes modos 

de exercício é muito escassa. De facto, só nos estudos de Darlene Sedlock 

(1991, 1992) é que foi analisado o EPOC em diferentes modos de exercício 

realizado em ergómetros. No primeiro estudo (Sedlock, 1991), a autora 

comparou o EPOC entre o arm crank (ergómetro de membros superiores) e a 

bicicleta após 20 min de exercício a 60% do  ̇ 2 á . específico de cada modo. 

Os resultados evidenciaram que os valores da magnitude do EPOC foram de 

9,2±3,3 kcal no arm crank e de 10,4±5,8 kcal na bicicleta. Por outro lado, a 

duração do EPOC foi mais baixa no arm crank do que na bicicleta (22,9±13,7 

min vs. 24,2±19,4 min, respectivamente). Contudo, as diferenças registadas 

nestas variáveis não foram estatisticamente significativas. No segundo estudo 

(Sedlock, 1992), a autora comparou 30 min de exercício realizado na bicicleta e 

no tapete a 60-65% do  ̇ 2 á . específico de cada ergómetro. O exercício 

realizado no tapete provocou um dispêndio energético mais elevado 

comparativamente à bicicleta (17,0±5,5 kcal vs. 15,4±3,9 kcal, 

respectivamente). O mesmo se verificou para a duração do EPOC (33,7±16,2 

min no tapete e 31,3±11,8 min na bicicleta). Também neste estudo, as 

diferenças registadas nestas variáveis não foram estatisticamente 

significativas. Em suma, os resultados destes estudos parecem sugerir que, à 

mesma percentagem de  ̇ 2 á . especifico, o efeito do modo de exercício não 

influenciou a magnitude e a duração do EPOC. 
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O estudo de Scott et al. (2006) comparou o EPOC a uma intensidade definida 

pela mesma carga externa na bicicleta e no tapete a 10% de inclinação. Os 

autores utilizaram uma potência de 250 W no protocolo da bicicleta, que 

converteram em kgm/min utilizando o peso corporal do indivíduo para realizar o 

exercício no tapete. Num período de exercício intenso e não estável realizado 

durante 1 min, os valores do  ̇ 2 de exercício convertidos27 em kJ foram 

estatisticamente diferentes entre o tapete e a bicicleta com valores de 41,4±6,9 

kJ e 31,7±7,7 kJ, respectivamente. Os valores do EPOC28 foram também 

inferiores na bicicleta comparativamente ao tapete (ver Quadro 2.10) sem 

diferenças estatisticamente significativas. Os autores referiram que as 

potenciais diferenças entre os ergómetros, como a componente horizontal da 

carga, a componente vertical da carga e a eficiência metabólica, podem ter tido 

influência no trabalho total, mas não na PSE nem no dispêndio energético da 

recuperação (EPOC). 

 

Quadro 2.10 Valores médios da comparação entre o exercício 
realizado no tapete e o exercício realizado na bicicleta 
(Adaptado de Scott et al. 2006).  
Variável Bicicleta Tapete  ̇   á . (ml.kg-1.min-1) 57,0±12,9 59,3±13,7 
Intensidade (W) 279±33 (medidos) 281±65 (estimados)  ̇   Exercício (kJ) 31,7±7,7 41,4±6,9 
EPOC (kJ) 53,7±21,6 61,5±11,7 
PSE 14,0±2,3 13,2±2,1 

 

Na literatura revista acerca deste domínio do conhecimento não estão 

disponíveis estudos que analisem, na mesma amostra, o efeito do modo na 

resposta orgânica durante o exercício e na recuperação. Acrescenta-se 

também que neste processo pouca atenção tem sido dada ao efeito da 

intensidade do exercício. 

 

 

                                            
27 Os valores do  ̇   de exercício foram convertidos em kJ (1 L de O2 em 21,1 kJ) (Scott et al., 2006). 
28 Os valores do EPOC foram convertidos (1 L de O2 em 19,6 kJ) para excluir a re-síntese de ATP pela via glicolítica 
rápida (Scott et al., 2006). 
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3. Metodologia 
 

3.1. Amostra 

 

A amostra em estudo foi constituída por 20 indivíduos voluntários do género 

masculino, saudáveis, não fumadores, não sujeitos a qualquer tipo de 

medicação e fisicamente activos (frequência mínima de 3 sessões de exercício 

por semana e duração mínima de 30 minutos por sessão – ACSM, 1990,1998; 

Bryant e Peterson, 1999).  

Para a realização do presente estudo, cada elemento da amostra deslocou-se 

ao laboratório de fisiologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro por 

5 ocasiões separadas, constituídas por uma sessão de esclarecimentos gerais, 

duas de familiarização com os equipamentos e com o protocolo de exercício, 

para caracterização da amostra e mais duas para a realização do protocolo de 

exercício no tapete e na bicicleta (ver Quadro 3.1). 

 

Quadro 3.1 Diferentes sessões que constituiram o protocolo experimental. 

Sessões de preparação para as recolhas de dados 

1ª sessão  Esclarecimentos gerais  

2ª e 3ª 
sessões  

Familiarização com os equipamentos e com o protocolo de 
exercício (tapete e bicicleta) 
Caracterização da amostra (medição da tensão arterial de 
repouso, composição corporal, peso corporal e estatura)  

4ª e 5ª 
sessões  

Realização do protocolo de exercício (tapete e bicicleta)  

 

3.2. Protocolo experimental 

 

Na sessão de esclarecimentos gerais, os elementos da amostra foram 

informados acerca do objectivo do estudo, dos procedimentos, das 

características do protocolo de exercício nos ergómetros (duração, intensidade 
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dos períodos de exercício e de recuperação e de todos os indicadores a 

recolher, ver Anexo A). Foram também informados acerca dos possíveis riscos 

ou desconfortos que pudessem vir a ocorrer durante a realização dos testes. 

No final deste processo, foi-lhes pedido para ler e assinar um consentimento de 

participação no estudo elaborado de acordo com a declaração de Helsínquia 

(ver Anexo B). 

Todos os elementos da amostra foram informados relativamente à necessidade 

de não ingerirem álcool e/ou cafeína e de não realizarem exercício físico nas 

48 horas prévias à 2ª, 3ª,4ª e 5ª sessões. Foi-lhes pedido para realizarem uma 

ingestão alimentar idêntica e uma ingestão hídrica de pelo menos 33 ml/kg nas 

24 horas precedentes à 4ª e 5ª sessões do protocolo experimental (Wilmore e 

Costil, 2001). Estas quantidades foram registadas numa ficha de registo diário 

da dieta (ver Anexo C), no dia anterior à realização do primeiro protocolo de 

exercício (4ª sessão), no sentido de permitir a sua repetição integral antes do 

segundo protocolo de exercício (5ª sessão - Oosthuyse e Carter, 1999; Achten 

et al., 2002, 2003; Forjaz et al., 2004; McGarvey et al., 2005). 

No início das sessões de familiarização com os equipamentos e para efeitos de 

caracterização da amostra, procedeu-se à medição e registo da tensão arterial 

de repouso, à medição das pregas adiposas subcutâneas, do peso corporal e 

da estatura. No Quadro 3.2 encontram-se os valores obtidos nas variáveis 

utilizadas para caracterização geral da amostra. 

 

Quadro 3.2 Valores obtidos nas variáveis 
utilizadas para caracterização dos indivíduos da 
amostra em estudo (n=20). 
Variável Média±D.P.  
Idade (anos) 22,5±1,8 
Estatura (cm) 177,7±7,0 
Peso corporal (kg) 72,6±7,9 
Massa gorda estimada (%) 7,87±1,3 
Tensão Arterial Sistólica (mmHg) 118,3±11,0  
Tensão Arterial Diastólica (mmHg) 57,1±9,9 
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Posteriormente os indivíduos adaptaram-se ao ambiente laboratorial, aos 

instrumentos a utilizar e aos dois ergómetros (tapete e bicicleta). Foram 

instruídos para andar e correr no tapete sem o apoio das mãos e a utilizar o 

botão de emergência (Laforgia et al., 1997). Os indivíduos treinaram ainda uma 

forma de ficar imóveis no tapete logo após o término de cada período de 

exercício para possibilitar a recolha dos dados no período de tempo destinado. 

Assim, aprenderam a apoiar as mãos nas barras do tapete, elevar o corpo e 

remover os pés para os suportes laterais do tapete, de forma a se deslocarem 

rapidamente para uma marquesa, ficando imediatamente preparados para a 

recolha dos indicadores em questão (Laforgia et al., 1997). Na bicicleta, os 

indivíduos ajustaram a altura do selim e do guiador, que mantiveram durante a 

4ª ou 5ª sessões, e pedalaram na bicicleta a uma cadência entre 65-70 rpm. 

Foi-lhes colocado o transmissor de frequência cardíaca, assim como o colete 

de suporte da unidade portátil do analisador de gases e permitido respirar 

através da máscara do analisador de gases portátil. Também foram sujeitos à 

familiarização com o protocolo de exercício (intensidade e duração dos 

períodos de exercício), com a escala original de percepção subjectiva do 

esforço (6-20, Borg, 1985), com a adopção de uma posição correcta do braço 

direito na braçadeira do medidor de tensão arterial e com a posição corporal 

em decúbito dorsal, definida para o período de pré-exercício e para os períodos 

de recuperação (Redondo e Boone, 1998). 

Os indivíduos ainda foram informados da influência negativa do cerúmen no 

meato acústico externo durante a medição da temperatura do tímpano, bem 

como da necessidade da sua remoção antes da 4ª e 5ª sessões do protocolo 

experimental. Foi pedido que três dias antes da 4ª ou 5ª sessões colocassem 3 

a 5 gotas de Otoceril (Boehringer Ingelheim, Nova Zelândia) no meato acústico 

externo, e que o tapassem com uma bola de algodão embebido em vaselina. 

Posteriormente, foram sujeitos a inspecção visual do canal auricular.  

Nos dias da 4ª e 5ª sessões do protocolo experimental, aproximadamente 3 

horas antes da realização do protocolo de exercício, os indivíduos ingeriram 



Resposta orgânica no tapete e bicicleta durante o exercício e recuperação 
 

68    Metodologia    

uma refeição leve29 e, nas 2 horas antes do início do protocolo de exercício, 

ingeriram entre 400 a 600 ml de água (ACSM, ADA e DC, 2000; ACSM, 2003). 

Os indivíduos chegaram ao laboratório 45 minutos antes de iniciarem o 

protocolo de exercício, onde permaneceram sentados enquanto lhes foi 

colocado, e devidamente ajustados às suas medidas antropométricas, o 

monitor de FC e o colete de suporte do analisador de gases. Após estes 

procedimentos foi-lhes aplicada a máscara facial flexível do analisador de 

gases (Hans Rudolph, Kansas City, EUA) e pedido para se deitarem em 

decúbito dorsal numa marquesa e permanecerem inactivos durante 20 minutos 

(período pré-exercício). No início deste período de pré-exercício, deu-se início 

às medições do  ̇ 2,   ̇ 2,  ̇ , rácio   ̇ 2/ ̇ 2 e FC através do analisador de 

gases, que se mantiveram continuamente até ao final do protocolo de 

exercício. Foi também aplicado um vasodilatador cutâneo Finalgon (Boehringer 

Ingelheim, Nova Zelândia) no lóbulo do pavilhão auricular para facilitar a 

recolha de sangue capilar. No último minuto do período de pré-exercício, 

procedeu-se também à medição dos valores da temperatura corporal, TAS e 

TAD, lactato sanguíneo e glicemia. Imediatamente após estas medições deu-se 

início ao primeiro período do protocolo de exercício. 

Na 4ª e 5ª sessões do protocolo experimental, o protocolo de exercício foi 

constituído por cinco períodos de intensidade sub máxima, cada um com uma 

duração de 8 minutos, imediatamente seguidos de um período de recuperação 

passiva de 10 minutos (ver Figura 3.1). A intensidade dos cinco períodos de 

exercício no tapete foi de 10, 12, 14, 15 e 16 km/h com 0% de inclinação, e na 

bicicleta de 80, 120, 160, 180 e 200 W, mantendo a cadência da pedalada 

entre 65-70 rpm (Deschenes et al., 2000; Roberts et al., 2005). Este protocolo 

foi adaptado dos protocolos utilizados por Jones e McConnell (1999), Carter et 

al. (2000) e McMurray et al. (2003). 

 

 

 
                                            
29 Para facilitar a ingestão de refeições idênticas e de fácil digestão antes dos momentos de recolha, foram cedidas 
duas barras de cereais a todos os elementos da amostra. As barras de cereais tinham um valor energético de 89 kcal, 
e na sua constituição 1,2 g de proteínas, 17,4 g de hidratos de carbono, 1,6 g de lípidos e 1 g de fibras alimentares. 
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Figura 3.1 Representação das medições realizadas no protocolo de exercício realizado 
no tapete (km/h) e na bicicleta (W).  
 

No decorrer dos períodos de exercício realizados na bicicleta, se os indivíduos 

diminuíam as rotações por minuto, eram encorajados verbalmente a manterem 

a cadência entre as 65-70 rpm (Sekir et al., 2002; Basset e Boulay, 2003; 

Metsios et al., 2006). Se não conseguiam manter as rotações por minuto 

estipuladas, o teste era imediatamente interrompido. 

A sequência dos ergómetros para a realização do protocolo de exercício não foi 

sempre a mesma, para eliminar qualquer efeito da ordem (Roberts et al., 2005). 

Neste sentido, dez indivíduos realizaram primeiro o protocolo de exercício no 

tapete e depois na bicicleta, enquanto que os dez restantes realizaram primeiro 

o protocolo de exercício na bicicleta e depois no tapete. A escolha foi aleatória 

(sorteio). 

A temperatura corporal, a TAS e a TAD, o lactato sanguíneo, a glicemia e a 

PSE foram medidos imediatamente após o término de cada um dos períodos 

de exercício. Devido à utilização da máscara facial do analisador de dados, só 

lhes foi permitido ingerir líquidos após a conclusão do protocolo. 

Os dois protocolos de exercício (4ª e 5ª sessões) foram realizados com pelo 

menos 48 horas de intervalo, no sentido de garantir uma recuperação 

completa. Os testes foram realizados entre as 9:00 e as 14:00 horas e, para 

cada indivíduo, os dois protocolos de exercício foram realizados à mesma hora 

para minimizar os potenciais efeitos das variações biológicas diurnas (Jones e 

McConnell, 1999; Carter et al., 2000; Pringle et al., 2002).  
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Para assegurar um ambiente idêntico nos dois momentos de recolha foram 

controladas a temperatura ambiente (23-25ºC), a pressão atmosférica (712-720 

mmHg) e o grau de humidade relativa (45-50%). Foi pedido a todos os 

indivíduos da amostra para usarem a mesma roupa desportiva e as mesmas 

sapatilhas nos dois protocolos de exercício. Nos períodos de recuperação, o 

laboratório foi mantido o mais sossegado possível. 

 

3.3. Instrumentos e medições 

 

Para efeitos de caracterização da amostra, foi medida a altura em ortostatismo 

com aproximação aos milímetros e o peso corporal com aproximação aos 0,05 

kg respectivamente, através de um estadiómetro acoplado a uma balança 

electrónica Seca 702 (Seca, Hamburgo, Alemanha). A massa gorda estimada 

foi determinada através da medição de duas pregas adiposas subcutâneas 

adequadas para a população masculina: peitoral diagonal e abdominal 

horizontal. As pregas foram medidas com um adipómetro Slimguide (Creative 

Health Products, Plymouth, EUA) com aproximação a 0,1 mm, do lado direito 

do corpo e determinadas através das técnicas de Harrison et al. (1988). Foram 

sempre realizadas duas medições com a concretização de uma terceira, 

sempre que as duas primeiras diferissem em mais de 10% (Heyward e 

Stolarczyk, 1996) e feita a média para cada indivíduo. Os valores médios das 

duas pregas foram utilizados numa equação baseada no modelo 

tetracompartimental, desenvolvida especificamente para aplicação numa 

população de portugueses caucasianos do género masculino (Sardinha et al., 

2000, ver Equação 3.1.). Nesta equação, Ah representa a prega subcutânea 

abdominal horizontal e P representa a prega subcutânea peitoral diagonal 

(Sardinha et al., 2000). 

 

%MG=-1,234+0,169idade+0,402ΣAhP-0,00155(ΣAhP)2 

Equação 3.1 Determinação da percentagem de massa gorda 
(%MG, Sardinha et al., 2000).  
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As pregas adiposas subcutâneas foram medidas sempre pelo mesmo 

avaliador, com experiência nesta técnica de medição (Jackson e Pollock, 1985; 

Pollock e Wilmore, 1990). A precisão das medidas repetidas em 9 indivíduos da 

amostra foi apreciada através do erro técnico de medida (ETM), pela Equação 

3.2. Nesta equação, d representa a diferença entre as duas distribuições e n o 

número de observações pares. Os valores obtidos foram de 0,20 na prega 

abdominal e 0,30 na prega peitoral. 

 

ETM=[Σd2/2n]1/2 

Equação 3.2. Determinação do erro 
técnico de medida (ETM, Perini et al., 
2005). 

 

Posteriormente, o ETM para cada prega adiposa foi transformado em ETM 

relativo através da Equação 3.3. Nesta equação, ETM (%) representa o erro 

técnico de medida relativo e VMV o valor médio da variável.  

 

ETM (%)=ETM/VMV×100 

Equação 3.3 Determinação do erro técnico 
de medida relativo (Perini et al., 2005). 

 

A percentagem do ETM para a prega abdominal foi de 2,25% e para a prega 

peitoral foi de 6,38%, valores que, segundo Perini et al. (2005), são 

considerados aceitáveis. 

Os ergómetros utilizados no protocolo de exercício (tapete – PANATTA Space 

Line e bicicleta – Power Line) foram calibrados antes da realização dos 

protocolos de exercício, assim como a inclinação de 0% no tapete foi 

confirmada com o auxílio de um nivelador. A altura do selim e do guiador, 

previamente ajustada ao indivíduo, era confirmada quando o protocolo de 

exercício era realizado na bicicleta (4ª ou 5ª sessões). 

A tensão arterial sistólica e a tensão arterial diastólica foram medidas através 

de um esfigmomanómetro electrónico (Dinamap 8800 BP, Berlim, Alemanha). 

Após 20 minutos em repouso deitado numa marquesa (para a medição da 
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tensão arterial pré-exercício) ou imediatamente após cada período de 

exercício, era-lhes colocada a braçadeira de dimensão ajustada para adultos e 

dava-se início à medição. Para os valores de pré-exercício, logo após a 

primeira medição procedeu-se a nova medição e registo dos valores, com 

posterior cálculo da média aritmética dos dois valores obtidos. Se a diferença 

entre medições fosse superior a 2 mmHg procedia-se a uma terceira medição e 

efectuava-se o cálculo da média aritmética (para refs. ver Ribeiro et al., 2004). 

O esfigmomanometro faz leituras da tensão arterial sistólica num intervalo de 

30 a 290 mmHg, da tensão arterial diastólica de 10 a 220 mmHg e elimina o 

erro do avaliador (Gillman e Cook, 1995). Os esfigmomanometros Dinamap 

têm validade e fiabilidade asseguradas de acordo com as normas da 

Association for Advancement of Medical Instrumentation/American National 

Standard - AAMI/ANSI sp 10-1992 e de acordo com diversos estudos (Borow e 

Newburger, 1982; Friedman, 1997; Jin et al., 2001; Ni et al., 2006). 

Para a medição dos indicadores respiratórios recorreu-se a um sistema de 

circuito aberto portátil (COSMED K4b2, Roma, Itália). Os gases expirados 

foram medidos breath by breath, calculados os valores médios de 20 em 20 

segundos e posteriormente de minuto a minuto. Para determinar os valores de 

pré-exercício, só foram utilizados os valores obtidos nos últimos dez minutos 

desse período (Sekir et al., 2002; McGarvey et al., 2005). Por outro lado, para 

determinar os valores de exercício só foram utilizados os valores obtidos nos 

dois últimos minutos de cada período (Lucía et al., 2000a). Em cada sessão, o 

analisador de gases era ligado 45 minutos antes da hora de chegada do 

indivíduo, para se efectuar o aquecimento do aparelho de acordo com as 

normas estabelecidas (COSMED, 2001). Antes de cada teste, o sistema de 

análise foi calibrado (calibração do ar ambiente, calibração com gases de 

referência, calibração do tempo delay e calibração da turbina). Foi utilizada 

uma mistura de gás ambiente e uma mistura de gás de calibração conhecida 

(16,00% O2 e 5,00% CO2) para realizar a calibração. A análise das 

concentrações de oxigénio foi feita através de um sensor de zircónio e as de 

dióxido de carbono através de um sensor de infra-vermelhos. A calibração da 

turbina do analisador de gases foi feita com uma seringa de 3 litros (COSMED, 
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2001; Eisenmann et al., 2003; Cottin et al., 2004). Este sistema apresenta 

valores elevados de validade (Hausswirth et al., 1997; McLaughlin et al., 2001; 

Pinnington et al., 2001; Eisenmann et al., 2003; Duffield et al., 2004) e 

fiabilidade (Duffield et al., 2004). 

A frequência cardíaca foi continuamente medida durante todo o protocolo de 

exercício através do monitor portátil (Wireless Double Electrode, Polar, 

Kempele, Finland). O transmissor era colocado ao nível do apêndice xifóide e 

para facilitar a transmissão dos dados para a unidade receptora no analisador 

de gases, os eléctrodos do transmissor foram humedecidos antes de serem 

colocados. O registo da FC foi realizado batimento a batimento, calculados os 

valores médios de 20 em 20 segundos e posteriormente de minuto a minuto 

(Laukkanen e Virtanen, 1998). 

Para a medição do lactato sanguíneo capilar, procedeu-se à punção do lóbulo 

da orelha direita com uma lanceta esterilizada e à recolha de 10 μl de sangue 

capilar para um tubo capilar (EBP 006). Com o auxílio de uma pipeta (BBP 100) 

o sangue foi de imediato depositado numa cuvete (LKM 140) e analizado por 

fotometria (minifotómetro LP-20, Dr. Lange, Berlim, Alemanha) com o filtro 520 

nm e respeitadas as instruções de utilização. A calibração do minifotómetro 

para as concentrações de lactato foi efectuada previamente à realização do 

protocolo de exercício (nas 4ª e 5ª sessões), onde se procedeu à diluição do 

padrão de lactato LCQ 140 (ysi 2327 standard CAS 278-48802, Berlim, 

Alemanha) de 15 mmol/L, obtendo-se padrões de 1 mmol/L, 2,5 mmol/L, 5 

mmol/L, 10 mmol/L e 15 mmol/L de lactato. Para a análise destas 

concentrações, colocaram-se 10 microlitros de cada padrão numa cuvete e 

registaram-se os valores obtidos no minifotómetro. Com estes valores, e 

mediante a elaboração de equações de calibração, procedeu-se à respectiva 

correcção dos valores obtidos para cada indivíduo. 

Para a medição da glicose, foram respeitadas as indicações utilizadas para a 

medição do lactato sanguíneo utilizando uma cuvete (LKM 141). A calibração 

do minifotómetro para as concentrações de glicose foi efectuada com a mesma 

periodicidade das calibrações do lactato, tendo-se procedido à diluição de 500 

g de glicose com uma pureza de 99,5% (D-glicose monohidrate, Duchefa, 
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Haarlem Holanda) em água bi-destilada a 25ºC obtendo-se padrões de 

20 mg/dl, 50 mg/dl, 100 mg/dl, 150 mg/dl e 200 mg/dl de glicose. 

A temperatura corporal central foi determinada através da medição da 

temperatura do canal auricular (temperatura do tímpano) com o auxílio de um 

termómetro electrónico digital (Braun ThermosScan Plus IRT 3520, Patel et al., 

1996; Masterson e Wacker, 2000; Arnett, 2002). Após a introdução do protector 

higiénico, o termómetro digital foi colocado o mais profundamente possível no 

meato acústico externo, seguido de uma ligeira elevação e retracção do 

pavilhão auricular, tendo-se procedido ao registo do valor obtido (van Staaij et 

al., 2003). Logo após a primeira medição, repetiu-se este procedimento e foi 

efectuada a média aritmética dos valores obtidos. Se a diferença dos valores 

fosse igual ou superior a 0,5ºC procedia-se a uma terceira medição e 

efectuava-se a média aritmética. O termómetro mede a temperatura num 

intervalo de 34,0 a 42,2º C, com uma fiabilidade de 0,2ºC, faz 8 leituras 

simultâneas por raios infravermelhos e regista o valor mais elevado (van Staaij 

et al., 2003). A precisão das medidas repetidas em duplicado em 20 avaliações 

foi apreciada através do ETM (ver Equação 3.2) e resultou num valor de 0,10. 

O ETM relativo (ver Equação 3.3) foi de 0,8%. 

Foi colocada uma escala de percepção subjectiva do esforço na parede do 

laboratório em frente do ergómetro em utilização (Borg, 1985). Antes de se 

iniciar o protocolo, foi relembrado aos sujeitos que o valor “6” da PSE 

corresponde à sensação de esforço durante o repouso, enquanto que o valor 

“20” corresponde à sensação de esforço máximo. Vinte segundos antes de 

terminar cada um dos períodos de exercício, os indivíduos foram instruídos 

para observar a escala da PSE e imediatamente após o período de exercício 

ser concluído, apontar com o dedo indicador o valor correspondente ao esforço 

realizado (ver Anexo D). Os registos foram recolhidos de acordo com as 

instruções normalizadas propostas por Borg (1985) e pelo ACSM (2000). 
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3.4. Análise Estatística 

 

Após a introdução dos dados na aplicação de análise estatística, todas as 

variáveis foram sujeitas a uma inspecção gráfica através do método da caixa-

de-bigodes, no sentido de identificar possíveis introduções incorrectas dos 

dados e casos outliers. No caso da identificação de outliers, foi utilizado um 

teste-t no sentido de verificar se a sua presença alterava significativamente os 

valores médios da variável. Sempre que isto aconteceu os casos foram 

expurgados da amostra. Na análise estatística descritiva, foram calculadas as 

médias e os correspondentes erros e desvios padrão, valores máximos e 

mínimos de cada variável, em cada um dos contextos de análise planeados. 

A análise estatística inferencial mais apropriada para analisar o problema 

definido, requer que os dados recolhidos apresentem uma distribuição normal. 

Tendo em conta a natureza das variáveis biológicas medidas, realizou-se uma 

inspecção ao tipo de distribuição (Teste de Shapiro-Wilks) e, quando 

apropriado, procedeu-se à transformação logarítmica dos dados, como é 

sugerido por Bland e Altman (1996a, 1996b) e Hopkins (2003).  

Para cada variável medida, a análise aos padrões de resposta foi realizada 

através de um modelo geral linear com dois factores (Modo e Intensidade do 

Exercício). Ambos os factores foram considerados com níveis de medidas 

repetidas30 e foi utilizado um contraste polinomial, analisando-se a tendência 

linear e quadrática31 (Pestana e Gageiro, 2003; Hopkins, 2003). Desta forma e 

no sentido de responder ao problema colocado, foram analisados os efeitos 

simples do Modo de exercício e os efeitos da interacção Modo × Intensidade. 

No primeiro caso, pretendeu-se identificar diferenças estatisticamente 

significativas entre os valores das variáveis obtidos no tapete e os valores 

                                            
30 A opção pelo modelo de medidas repetidas ocorreu devido ao facto da amostra em estudo ter sido sujeita à 
influência dos dois factores. Ou seja, todos os sujeitos da amostra experimentaram os dois Modos de exercício e todos 
os sujeitos da amostra experimentaram a variação de Intensidade do exercício. Neste tipo de desenhos de 
investigação é habitual o recurso a modelos de regressão para a análise dos dados. Contudo, e como bem explicam 
Bland e Altman (1994), com este tipo de decisão está a ser violada a independência das observações. 
31 A análise aos padrões de resposta permite identificar o efeito da manipulação da variável independente (modo de 
exercício), o que pode ser explicado por uma relação linear e o que pode ser explicado por uma relação quadrática. A 
componente linear verifica se os valores das variáveis dependentes variam nos grupos de forma linear. A componente 
quadrática verifica se os valores dos grupos variam de forma polinomial. 
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obtidos na bicicleta. No segundo caso, pretendeu-se verificar se a relação entre 

os dois Modos de exercício foi afectada pela Intensidade do exercício.  

Para analisar o efeito simples do Modo de exercício, serão apenas 

apresentados os valores da significância estatística da comparação (valores de 

F de Snedecor e significância) e, se apropriado, do correspondente tamanho do 

efeito identificado (valores de η2) (Keppel, 2004).  

Para a análise da interacção Modo × Intensidade, serão apresentados os 

valores médios e desvios padrão de cada variável e, no sentido de melhor 

apresentar e descrever os padrões de resposta identificados, os dados serão 

representados em formas gráficas (Thomas et al., 2005), acompanhados 

também da significância estatística da interacção. Se apropriado, também 

serão apresentados os tamanhos dos efeitos identificados (valores de η2) 

(Keppel, 2004).  

Foram testadas e asseguradas as homogeneidades das variâncias e 

covariâncias pelo Teste de Mauchly. 

Para cada variável em estudo, confirmou-se a semelhança estatística nos 

valores de pré-exercício antes da realização do protocolo do tapete e da 

bicicleta (testes-t para medidas independentes).  

Para os períodos de exercício, foram analisados os valores das seguintes 

variáveis:  ̇ 2 (absoluto e relativo),  ̇ , FC, pulso de oxigénio, rácio   ̇ 2/ ̇ 2, 

lactato sanguíneo, glicose sanguínea, TAS e TAD, temperatura corporal, duplo 

produto e PSE. Os valores de pré-exercício das varíaveis medidas 

continuamente foram calculados pela média dos 10 min finais do período de 

pré-exercício. Os valores de exercício foram calculados pela média dos dois 

últimos minutos de cada período de exercício. 

Para os períodos de recuperação, foram analisados os valores acumulados nos 

10 min de cada período, os valores médios das percentagens acima de pré-

exercício no último minuto de cada período e os valores médios estimados da 

duração da recuperação das seguintes variáveis:  ̇ 2 (absoluto e relativo),  ̇ , 

FC e pulso de oxigénio. Os valores analisados do rácio   ̇ 2/ ̇ 2 foram os 

valores médios do primeiro e do último minuto de cada período de 
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recuperação. Os valores do lactato sanguíneo, glicose sanguínea, TAS e TAD, 

temperatura corporal e duplo produto foram os valores médios do último minuto 

de cada período de recuperação. 

Para todos os períodos de exercício, a componente lenta do  ̇   foi calculada 

através da diferença entre o  ̇   do último minuto de exercício e o  ̇   do 

terceiro minuto. 

Os valores acumulados do  ̇ 2 (absoluto e relativo),  ̇ , FC e pulso de 

oxigénio, foram obtidos a partir da soma dos valores médios de cada um dos 

10 min do período de recuperação à qual se subtraiu, em cada minuto, o valor 

de pré-exercício (ver Equação 3.4). 

 

ACUMULADOS=∑Valores médios10min – (Valor pré-exercício x 10) 

Equação 3.4 Cálculo dos valores acumulados 
(ACUMULADOS). 

 

As percentagens acima do valor de pré-exercício no último minuto dos períodos 

de recuperação foram calculadas pelo valor médio do último minuto de cada 

período de recuperação, ao qual se subtraiu, em cada minuto, o valor de pré-

exercício (ver Equação 3.5).  

 

%PRÉ-EXERCÍCIO=(Valor médioúltimo min x 100)/ (Valor médiopré-exercício ) -100. 

Equação 3.5 Cálculo das percentagens acima do valor de pré-
exercício (%PRÉ-EXERCÍCIO). 

 

Estes valores das percentagens acima do valor de pré-exercício foram 

utilizados para estimar a duração da recuperação (ver Equação 3.6)  

  

  

DURrec=1000/(%PRÉ-EXERCÍCIO)+10 

Equação 3.6 Cálculo da duração da 
recuperação (DURrec). 
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O nível de significância foi mantido em 5% e todos os cálculos foram realizados 

nas aplicações estatísticas Statistica versão 7.0 (Statsoft, Inc.) e SPSS versão 

15.0 (SPSS, Inc.). 
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4. Resultados 
 

De acordo com os objectivos e metodologia definidos para o presente estudo, a 

apresentação dos resultados estrutura-se em duas partes fundamentais. Na 

primeira parte, apresentam-se os resultados referentes às respostas dos 

sujeitos ao exercício físico realizado. Na segunda parte, apresentam-se os 

resultados referentes às variáveis medidas nos respectivos períodos de 

recuperação.  

 

4.1. Resposta orgânica ao exercício físico realizado no tapete e na 
bicicleta  

 

Os valores médios do  ̇ 2 absoluto e relativo obtidos em steady-state 

referentes aos períodos de exercício realizados nos dois ergómetros 

encontram-se no Quadro 4.1.  

 

 

Quadro 4.1 Valores médios (±DP) do  ̇   
absoluto (ml/min) e relativo (ml.kg-1.min-1) 
obtidos durante o exercício realizado em 
steady-state. 

 Variável  ̇   
 absoluto 

  ̇   
 relativo 

 

Ta
pe

te
 

Pré-exercício 317±80  4,6±0,9  

10Km/h  2571±418  37,0±5,4  

12Km/h  2981±472  43,0±6,1  

14Km/h 3392±591  49,1±7,6  

15Km/h 3563±597  51,5±7,1  

16Km/h 3571±629  52,3±8,6  
 

B
ic

ic
le

ta
 

Pré-exercício 336±79  4,7±1,0  

80W 1666±194  23,3±3,0  

120W 2234±288  31,3±4,9  

160W 2770±315  38,8±5,4  

180W 2970±400  41,7±6,6  

200W 3245±480  45,5±7,5  
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O padrão de resposta em cada um dos modos de exercício foi diferenciado. Os 

valores absolutos do  ̇ 2 foram significativamente mais elevados no exercício 

físico realizado no tapete (F1, 17=55,2 p≤0,01). A magnitude deste efeito simples 

do modo foi muito elevada (η2=0,77).  

Por outro lado, a interacção Modo × Intensidade não foi estatisticamente 

significativa para a tendência linear (FL1, 17=2,4 p=n.s), contudo, foi 

estatisticamente significativa para a tendência quadrática (FQ1, 17=32,0 p≤0,01 

η2=0,65, ver Figura 4.1). Face a estes resultados, foi possível identificar um 

padrão de resposta polinomial que parece sugerir que a magnitude das 

diferenças entre modos acompanha inversamente o aumento da intensidade do 

exercício físico. Ou seja, quanto mais elevada a intensidade menores as 

diferenças entre os dois modos de exercício.  
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Figura 4.1 Representação gráfica do padrão de resposta identificado 
para os valores do  ̇   absoluto, obtidos durante o exercício físico em 
steady-state realizado no tapete e na bicicleta em função da 
intensidade do exercício. 
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Idênticos resultados foram obtidos para os valores do  ̇ 2 relativo. O efeito 

simples do Modo de exercício foi estatisticamente significativo, com os valores 

mais elevados a serem obtidos no tapete (F1, 19=53,2 p≤0,01 η2=0,74). 

Para a tendência quadrática, a interacção Modo × Intensidade foi também 

estatisticamente significativa (FL1, 19=3,8 P=n.s. e FQ1, 19=49,5 p≤0,01 η2=0,72 

ver Figura 4.2). 
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Figura 4.2 Representação gráfica do padrão de resposta identificado 
para os valores do  ̇   relativo, obtidos durante o exercício físico em 
steady-state realizado no tapete e na bicicleta em função da 
intensidade do exercício. 

 

No Quadro 4.2 encontram-se os valores médios da FC e da  ̇  referentes aos 

períodos de steady-state de exercício físico realizados nos dois ergómetros.  
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Quadro 4.2 Valores médios (±DP) da FC (bpm) e 
da  ̇  (L/min) obtidos durante exercício realizado 
em steady-state. 

 Variável FC   ̇   

Ta
pe

te
 

Pré-exercício 62,1±9,0  10,4±2,0  

10Km/h  143,1±11,2  66,7±12,8  

12Km/h  162,5±11,4  81,1±15,6  

14Km/h 176,5±10,2  98,1±20,3  

15Km/h 181,9±10,7  108,1±24,6  

16Km/h 186,8±11,8  118,6±26,7  
 

B
ic

ic
le

ta
 

Pré-exercício 63,9±9,8  10,7±2,1  

80W 110,8±9,7  39,8±3,0  

120W 132,2±12,7  53,4±5,7  

160W 153,2±12,8  70,8±8,3  

180W 163,4±14,2  79,2±10,9  

200W 172,6±15,4  93,9±17,1  

 

No que diz respeito aos valores da FC, foi identificado um padrão de resposta 

que identificou valores mais elevados no exercício físico realizado no tapete. 

Estas diferenças apresentaram forte significado estatístico e o efeito simples do 

Modo teve uma magnitude muito elevada (F1, 18=107,9 p≤0,01 η2=0,86).  

Também a interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente significativa para 

a tendência quadrática (FL1, 18=0,4 P=n.s. e FQ1, 18=132,0 p≤0,01 η2=0,88 ver 

Figura 4.3), sugerindo uma tendência semelhante à anterior. Ou seja, quanto 

mais elevada a intensidade do exercício menores as diferenças entre modos de 

exercício.  
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Figura 4.3 Representação gráfica do padrão de resposta identificado 
para os valores da FC, obtidos durante o exercício físico em steady-
state realizado no tapete e na bicicleta em função da intensidade do 
exercício. 

 

 

Para os resultados da  ̇ , o efeito simples do Modo de exercício foi 

estatisticamente significativo, com valores superiores para o exercício físico 

realizado no tapete (F1, 19=45,2 p≤0,01 η2=0,71).  

O efeito da interacção Modo × Intensidade não foi estatisticamente significativo 

(FL1, 17=2,4 p=n.s. e FQ1, 17=2,5 p=n.s. ver Figura 4.4) e sugere que se mantêm 

as diferenças entre Modos com o aumento da intensidade do exercício físico.  
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Figura 4.4 Representação gráfica do padrão de resposta identificado 
para os valores da  ̇ , obtidos durante o exercício físico em steady-
state realizado no tapete e na bicicleta em função da intensidade do 
exercício. 

 

 

No Quadro 4.3 encontram-se os valores médios do rácio   ̇ 2/ ̇ 2 e do pulso 

de oxigénio referentes aos períodos de exercício físico em steady-state 

realizados nos dois ergómetros.  
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Quadro 4.3 Valores médios (±DP) do rácio   ̇  / ̇   e do 
pulso de oxigénio (ml.bpm) obtidos durante exercício 
realizado em steady-state. 

 Variável Rácio   ̇  / ̇    Pulso de oxigénio  

Ta
pe

te
 

Pré-exercício 0,84±0,11  5,2±0,9  

10Km/h  0,92±0,08  18,5±3,0  

12Km/h  0,93±0,08  19,1±3,2  

14Km/h 0,95±0,08  20,2±3,5  

15Km/h 0,95±0,08  20,6±3,5  

16Km/h 0,97±0,10  20,3±3,4  
 

B
ic

ic
le

ta
 

Pré-exercício 0,82±0,11  5,1±0,8  

80W 0,87±0,07  15,1±2,0  

120W 0,90±0,08  17,0±2,4  

160W 0,94±0,10  18,2±2,6  

180W 0,94±0,11  18,3±2,8  

200W 0,96±0,12  18,9±3,0  

 

O rácio   ̇ 2/ ̇ 2 não variou significativamente em função do Modo de 

exercício realizado (F1, 18=1,0 p=n.s.).  

De forma idêntica, também a interacção Modo × Intensidade não foi 

estatisticamente significativa (FL1, 18=0,1 p=n.s. e FQ1, 18=1,9 p=n.s. ver Figura 

4.5), facto que evidência as semelhanças entre modos de exercício para todas 

as intensidades.  
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Figura 4.5 Representação gráfica do padrão de resposta identificado 
para os valores do rácio   ̇  / ̇  , obtidos durante o exercício físico 
em steady-state realizado no tapete e na bicicleta em função da 
intensidade do exercício. 

 

 

Contrariamente à variável anterior, foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas nos valores do pulso de oxigénio, com valores 

mais elevados para o exercício realizado no tapete (F1, 18=16,6 p≤0,01 

η2=0,48).  

A interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente significativa para a 

tendência quadrática (FL1, 18=1,7 p=n.s. e FQ1, 18=11,9 p≤0,01 η2=0,40 ver 

Figura 4.6).  
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Figura 4.6 Representação gráfica do padrão de resposta identificado 
para os valores do pulso de oxigénio, obtidos durante o exercício 
físico em steady-state realizado no tapete e na bicicleta em função da 
intensidade do exercício. 

 

 

Os valores médios das concentrações de lactato e de glicose sanguinea 

obtidos após os períodos de steady-state de exercício físico realizados nos dois 

ergómetros encontram-se no Quadro 4.4.  
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Quadro 4.4 Valores médios (±DP) das concentrações de 
lactato (mmol.L-1) e de glicose sanguinea (mmol.L-1) obtidos 
logo após o exercício realizado em steady-state. 
 Variável Lactato sanguíneo  Glicose sanguinea  

Ta
pe

te
 

Pré-exercício 0,85±0,3  4,90±0,7  

10Km/h  1,93±0,9  4,60±0,5  

12Km/h  2,74±1,2  4,55±0,6  

14Km/h 4,34±2,1  4,47±0,5  

15Km/h 5,66±3,1  4,13±0,5  

16Km/h 8,07±4,7  4,06±0,6  
 

B
ic

ic
le

ta
 

Pré-exercício 0,87±0,3  5,00±0,9  

80W 1,87±0,8  4,35±0,4  

120W 2,84±1,5  4,24±0,3  

160W 4,62±2,3  4,11±0,3  

180W 5,68±2,8  4,09±0,4  

200W 7,95±4,5  4,00±0,7  

 

 

Através da análise aos padrões de resposta foi possível verificar que o efeito 

simples do Modo de exercício não foi estatisticamente significativo para as 

concentrações de lactato sanguíneo obtidas em steady-state no tapete e na 

bicicleta (F1, 17=0,1 p=n.s.).  

De forma identica, a interacção Modo × Intensidade também não foi 

estatisticamente significativa (FL1, 17=0,1 p=n.s. e FQ1, 17=1,1 p=n.s. ver Figura 

4.7). Ou seja, as concentrações de lactato sanguíneo medidas apresentaram 

uma variação idêntica em função da intensidade do exercício. 
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Figura 4.7 Representação gráfica do padrão de resposta identificado 
para os valores das concentrações de lactato sanguíneo, obtidos logo 
após o exercício físico em steady-state realizado no tapete e na 
bicicleta em função da intensidade do exercício. 

 

 

 

Para as concentrações de glicose sanguínea, o efeito simples do Modo de 

exercício não foi estatisticamente significativo (F1, 15=4,1 p=n.s.).  

Contudo, a interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente significativa 

para a tendência quadrática (FL1, 15=1,0 p=n.s. e FQ1, 15=6,1 p≤0,01 η2=0,25 ver 

Figura 4.8). Neste sentido, os resultados sugerem que, apesar de não existirem 

diferenças entre Modos, a intensidade do exercício físico exerceu um efeito 

diferenciador nos valores das concentrações de glicose sanguínea. 
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Figura 4.8 Representação gráfica do padrão de resposta identificado 
para os valores das concentrações de glicose sanguínea, obtidos logo 
após o exercício físico em steady-state realizado no tapete e na 
bicicleta em função da intensidade do exercício. 

 

 

Os valores médios da TAS e da TAD referentes aos períodos de exercício 

físico realizados nos dois ergómetros encontram-se no Quadro 4.5.  
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Quadro 4.5 Valores médios (±DP) da TAS 
(mmHg) e da TAD (mmHg) obtidos logo após o 
exercício realizado em steady-state. 

 Variável TAS  TAD  

Ta
pe

te
 

Pré-exercício 125±12  62±12  

10Km/h  148±13  66±10  

12Km/h  152±14  68±13  

14Km/h 162±14  71±10  

15Km/h 164±13  71±10  

16Km/h 167±15  72±9  
 

B
ic

ic
le

ta
 

Pré-exercício 122±10  60±10  

80W 138±12  64±10  

120W 142±10  65±9  

160W 152±13  69±9  

180W 153±12  69±9  

200W 161±14  70±7  

 

 

O padrão de resposta dos valores da TAS apresentou um efeito simples do 

Modo de exercício estatisticamente significativo, com valores mais elevados a 

serem registados no tapete (F 1, 17=3,2 p≤0,01 η2=0,44).  

A interacção Modo × Intensidade não foi estatisticamente significativa (FL1, 

17=0,9 p=n.s. e FQ1, 17=1,1 p=n.s. ver Figura 4.9), o que identifica um padrão de 

resposta cujas diferenças entre Modos de exercício se mantêm com a variação 

da intensidade do exercício físico realizado. 
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Figura 4.9 Representação do padrão de resposta identificado para os 
valores da TAS, obtidos logo após o exercício físico em steady-state 
realizado no tapete e na bicicleta em função da intensidade do exercício. 

 

 

Também os valores da TAD foram significativamente mais elevados para o 

exercício físico realizado no tapete (F1, 19=10,8 p≤0,01 η2=0,36).  

A interacção Modo × Intensidade não foi estatisticamente significativa para as 

tendências estudadas (FL1, 19=0,2 p=n.s. e FQ1, 19=0,1 p=n.s. ver Figura 4.10), 

facto que sugere que os resultados não apresentaram variação considerável 

em função da intensidade do exercício físico. 

 



Resposta orgânica no tapete e bicicleta durante o exercício e recuperação 

Resultados    95 

Repouso 10 Km/h 12 Km/h 14 Km/h 15 Km/h 16 Km/h

Intensidade no Tapete

Repouso 80 Watts 120 Watts 140 Watts 180 Watts 200 Watts

Intensidade na Bicicleta

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

Te
ns

ão
 a

rte
ria

l d
ia

st
ól

ic
a 

(m
m

H
g)

 Tapete
 Bicicleta

-- intervalos de confiança (95%)

 
Figura 4.10 Representação gráfica do padrão de resposta identificado 
para os valores da TAD, obtidos logo após o exercício físico em steady-
state realizado no tapete e na bicicleta em função da intensidade do 
exercício. 

 

Os valores médios da temperatura corporal, da PSE e do duplo produto 

referentes aos períodos de exercício físico realizados nos dois ergómetros 

encontram-se no Quadro 4.6. 
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Quadro 4.6 Valores médios (±DP) da temperatura corporal (ºC), 
percepção subjectiva do esforço (PSE 6-20) e duplo produto 
(mmHg.bpm) obtidos logo após o exercício realizado em steady-
state. 
 Variável Temperatura corporal  PSE  Duplo produto 

Ta
pe

te
 

Pré-exercício 36,6±0,5  -  7666±1803 

10Km/h  36,6±0,5  8,86±1,5  12779±3044 

12Km/h  36,8±0,4  11,27±1,6  15017±3756 

14Km/h 37,0±0,5  13,67±1,6  17382±3369 

15Km/h 37,3±0,5  15,00±1,6  19361±4051 

16Km/h 37,6±0,5  16,67±2,0  20568±4210 

       

B
ic

ic
le

ta
 

Pré-exercício 36,7±0,6  -  7984±1657 

80W 36,8±0,5  9,94±1,6  9684±1549 

120W 36,9±0,5  12,00±1,5  11177±1994 

160W 37,0±0,5  14,06±1,3  14502±2814 

180W 37,1±0,5  15,82±1,3  15823±2904 

200W 37,3±0,5  17,41±1,5  18580±3064 

 

 

A análise dos padrões de resposta revelou que os valores do duplo produto 

foram mais elevados no exercício físico realizado no tapete (F1, 16=19,0 p≤0,01 

η2=0,55).  

Por outro lado, o efeito da interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente 

significativo para a tendência quadrática (FL1, 16=4,6 p=n.s. e FQ1, 16=35,6 

p≤0,01 ver Figura 4.11). A magnitude desta interacção foi elevada (η2=0,69).   
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Figura 4.11 Representação gráfica do padrão de resposta identificado 
para os valores do duplo produto, obtidos logo após o exercício físico 
em steady-state realizado no tapete e na bicicleta em função da 
intensidade do exercício. 

 

Os valores referentes à temperatura corporal registada após o exercício 

realizado em steady-state foram idênticos no tapete e na bicicleta. O efeito 

simples do Modo de exercício não foi estatisticamente significativo (F1,18=0,5 

p=n.s.).  

A interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente significativa para a 

tendência linear (FL1, 18=12,5 p≤0,01 η2=0,41 e FQ1, 18=3,2 p=n.s. ver Figura 

4.12), facto que, apesar da inexistência de diferenças entre Modos, sugere uma 

influência diferenciada da intensidade do exercício físico.  
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Figura 4.12 Representação gráfica do padrão de resposta identificado 
para os valores da temperatura corporal, obtidos logo após o exercício 
físico em steady-state realizado no tapete e na bicicleta em função da 
intensidade do exercício. 

 

Finalmente, os valores da PSE foram significativamente mais elevados para o 

exercício físico realizado na bicicleta (F1, 12=6,5 p≤0,05 η2=0,35). Este efeito de 

maior PSE na bicicleta foi similar para todas as intensidades de exercício, ou 

seja, a interacção Modo × Intensidade não foi estatisticamente significativa (FL1, 

12=1,2 p=n.s. e FQ1, 12=0,3 p=n.s. ver Figura 4.13).   
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Figura 4.13 Representação gráfica do padrão de resposta identificado 
para os valores da PSE, obtidos logo após o exercício físico em steady-
state realizado no tapete e na bicicleta em função da intensidade do 
exercício. 
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4.2. Resposta orgânica após o exercício físico realizado no tapete e na 
bicicleta  

 

A Figura 4.14 e a Figura 4.15 apresentam os resultados da variação dos 

valores médios do  ̇ 2 absoluto e relativo para cada minuto dos periodos de 

recuperação, após o exercício físico realizado no tapete e na bicicleta. 

 

 
Figura 4.14 Valores do consumo de oxigénio absoluto em cada 
minuto dos períodos de recuperação, após o exercício físico 
realizado no tapete (a) e na bicicleta (b). 
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Figura 4.15 Valores do consumo de oxigénio relativo em cada 
minuto dos períodos de recuperação, após o exercício físico 
realizado no tapete (a) e na bicicleta (b). 

 

Os valores médios do EPOC e da sua duração estimada referentes aos 

períodos de recuperação do exercício físico realizado nos dois ergómetros 

encontram-se no Quadro 4.7.  
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Quadro 4.7 Valores médios (±DP) do EPOC (ml) e da 
duração estimada do EPOC (min). 

 Variável EPOC  Duração do EPOC  

Ta
pe

te
 

10Km/h  2074±690  9,6±0,9  

12Km/h 2509±933  10,6±1,4  

14Km/h 3514±1378  11,8±2,0  

15Km/h 4012±1550  13,3±3,3  

16Km/h 4691±1839  14,4±3,3  

B
ic

ic
le

ta
 

     

80W 911±349  8,7±1,2  

120W 1432±557  9,2±1,1  

160W 2251±866  9,8±1,6  

180W 2573±1067  10,5±1,9  

200W 3360±1417  11,9±2,4  

 

 

A análise dos padrões de resposta, permitiu verificar que os valores do EPOC 

foram significativamente superiores após o exercício físico realizado no tapete 

(F1, 19=24,1 p≤0,01 η2=0,56).  

Por outro lado, a interacção Modo × Intensidade não foi estatisticamente 

significativa (FL1, 19=0,5 p=n.s. e FQ1, 19=0,8 p=n.s. ver Figura 4.16). Ou seja, as 

diferenças entre modos de exercício apresentaram magnitudes semelhantes 

nos períodos de recuperação para as diferentes intensidades do exercício.  
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Figura 4.16 Representação gráfica do padrão de resposta identificado para os 
valores do EPOC, obtidos após o exercício físico realizado em steady-state no 
tapete e na bicicleta em função da intensidade do exercício. 

 

 

Nos valores da duração estimada do EPOC foi identificado um padrão de 

resposta que apresentou valores superiores após o exercício físico realizado no 

tapete (F1, 19=17,2 p≤0,01 η2=0,48).  

Já a interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente significativa para a 

tendência linear (FL1, 19=5,8 p≤0,05 η2=0,23 e FQ1, 19=2,6 p=n.s. ver Figura 

4.17), facto que sugere um aumento linear da magnitude das diferenças entre 

modos a acompanhar o aumento da intensidade do exercício.  
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Figura 4.17 Representação gráfica do padrão de resposta identificado para os 
valores da duração estimada do EPOC, obtidos após o exercício físico em 
steady-state realizado no tapete e na bicicleta em função da intensidade do 
exercício. 

 

No Quadro 4.8 encontram-se os valores médios das percentagens do  ̇ 2 

absoluto e relativo acima do valor de pré-exercício, após os correspondentes 

10 minutos de recuperação. 
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Quadro 4.8 Valores médios (±DP) das percentagens 
do  ̇   absoluto e relativo acima do valor de pré-
exercício obtidos após 10 minutos de recuperação. 

 Variável  ̇   absoluto   ̇   relativo  

Ta
pe

te
 

10Km/h  64,9%±20,8%  64,6%±20,4%  

12Km/h 78,9%±29,5%  78,6%±29,1%  

14Km/h 109,8%±43,2%  109,4%±42,8%  

15Km/h 125,9%±50,9%  125,4%±50,6%  

16Km/h 148,1%±60,3%  147,3%±59,5%  

B
ic

ic
le

ta
 

     

80W 28,8%±12,5%  28,5%±11,9%  

120W 44,4%±16,8%  44,2%±16,4%  

160W 70,0%±25,5%  69,8%±25,2%  

180W 79,7%±29,2%  79,5%±28,6%  

200W 104,4%±38,1%  104,3%±37,5%  

 

A análise aos padrões de resposta revelou que os valores da percentagem do  ̇ 2 absoluto acima do valor de pré-exercício, foram significativamente 

superiores para o exercício físico realizado no tapete (F1, 19=34,0 p≤0,01). A 

magnitude deste efeito foi elevada (η2=0,64).  

A interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente significativa para a 

tendência linear (FL1, 19=8,2 p≤0,05 η2=0,31 e FQ1, 19=0,1 p=n.s. ver Figura 

4.18), facto que sugere que as diferenças entre modos são influênciadas pela 

intensidade do exercício. 
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Figura 4.18 Representação gráfica do padrão de resposta identificado para os 
valores das percentagens do  ̇   absoluto acima dos valores de pré-exercício, 
obtidos após 10 minutos de recuperação do exercício físico em steady-state 
realizado no tapete e na bicicleta.  

 

 

Como seria de esperar, também os valores do  ̇ 2 relativo foram 

significativamente superiores nos períodos de recuperação após o exercício 

físico realizado no tapete (F1, 19=34,1 p≤0,01 η2=0,64).  

A interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente significativa para a 

tendência linear (FL1, 19=9,1 p≤0,05 η2=0,33 e FQ1, 19=0,1 p=n.s. ver Figura 

4.19).  
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Figura 4.19 Representação gráfica do padrão de resposta identificado para os 
valores das percentagens do  ̇   relativo acima dos valores de pré-exercício, 
obtidos após 10 minutos de recuperação do exercício físico em steady-state 
realizado no tapete e na bicicleta.  

 

A Figura 4.20 e a Figura 4.21 apresentam os resultados da variação dos 

valores médios da FC e da  ̇  para cada minuto dos períodos de recuperação 

após o exercício físico realizado no tapete e na bicicleta. 
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Figura 4.20 Valores da FC em cada minuto dos períodos de 
recuperação, após o exercício físico realizado no tapete (a) e na 
bicicleta (b). 
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Figura 4.21 Valores da  ̇  em cada minuto dos períodos de 
recuperação, após o exercício físico realizado no tapete (a) e na 
bicicleta (a). 

 

 

Os valores médios das percentagens da FC e da  ̇  acima do valor de pré-

exercício, após os correspondentes 10 minutos de recuperação, encontram-se 

no Quadro 4.9. 
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Quadro 4.9 Valores médios (±DP) das percentagens 
de FC e da  ̇  acima do valor de pré-exercício 
obtidos após 10 minutos de recuperação. 

 Variável FC   ̇   

Ta
pe

te
 

10Km/h  26,2%±10,1%  72,6%±19,2%  

12Km/h 40,2%±14,8%  89,1%±25,9%  

14Km/h 56,2%±17,4%  124,9%±40,0%  

15Km/h 67,1%±22,4%  147,0%±53,7%  

16Km/h 69,5%±20,5%  185,2%±79,3%  

B
ic

ic
le

ta
 

     

80W 3,1%±7,1%  34,7%±11,5%  

120W 14,9%±9,3%  55,9%±18,7%  

160W 33,8%±15,4%  84,7%±30,7%  

180W 43,8%±19,5%  102,0%±40,9%  

200W 54,7%±20,8%  137,9%±63,0%  

 

Através da análise aos padrões de resposta foi possivel verificar que os valores 

da FC foram significativamente superiores nos períodos de recuperação após o 

exercício físico realizado no tapete (F1, 19=32,0 p≤0,01 η2=0,63).  

Também a interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente significativa para 

a tendência linear (FL1, 19=8,0 p≤0,01 η2=0,30 e FQ1, 19=3,4 p=n.s. ver Figura 

4.22), facto que sugere que as diferenças entre modos se vão atenuando entre 

modos, com o aumento da intensidade do exercício.  
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Figura 4.22 Representação gráfica do padrão de resposta identificado para os 
valores das percentagens da FC acima dos valores de pré-exercício, obtidos 
após 10 minutos de recuperação do exercício físico em steady-state realizado no 
tapete e na bicicleta.  

 

A análise aos padrões de resposta dos valores acumulados da FC permitiu 

identificar valores significativamente superiores nos períodos de recuperação 

após o exercício físico realizado no tapete (F1, 19=39,4 p≤0,01 η2=0,67).  

A interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente significativa para a 

tendência quadrática (FL1, 19=4,3 p=n.s. e FQ1, 19=5,6 p≤0,05 η2=0,23 ver Figura 

4.25) e que sugere um comportamento diferenciado da magnitude das 

diferenças entre modos com o aumento da intensidade do exercício.  
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Figura 4.23 Representação gráfica do padrão de resposta identificado para os 
valores acumulados da FC, obtidos após 10 minutos de recuperação do exercício 
físico em steady-state realizado no tapete e na bicicleta.  

 

 

A análise aos padrões de resposta da duração estimada da recuperação da FC 

permitiu identificar valores significativamente superiores nos períodos de 

recuperação após o exercício físico realizado no tapete (F1, 19=40,4 p≤0,01 

η2=0,68).  

A interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente significativa para a 

tendência linear (FL1, 19=56,0 p≤0,01 η2=0,74 e FQ1, 19=0,1 p=n.s. ver Figura 

4.24) e que sugere uma diminuição da magnitude das diferenças entre modos 

com o aumento da intensidade do exercício.  
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Figura 4.24 Representação gráfica do padrão de resposta identificado para os 
valores da duração estimada da recuperação da FC, obtidos após 10 minutos de 
recuperação do exercício físico em steady-state realizado no tapete e na 
bicicleta.  

 

Nos períodos de recuperação da  ̇ , a análise aos padrões de resposta das 

percentagens acima dos valores de pré-exercício identificou um efeito simples 

do Modo de exercício estatisticamente significativo, também com valores 

superiores a serem obtidos no tapete (F1, 19=21,9 p≤0,01 η2=0,53).  

Contudo, a interacção Modo × Intensidade não foi estatisticamente significativa 

(FL1, 19=1,3 p=n.s. e FQ1, 19=0,2 p=n.s. ver Figura 4.25). Ou seja, a magnitude 

das diferenças entre modos foi idêntica em função da intensidade do exercício. 
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Figura 4.25 Representação do padrão de resposta identificado para os valores 
das percentagens da  ̇  acima dos valores de pré-exercício após 10 minutos de 
recuperação do exercício físico realizado no tapete e na bicicleta.  

 

Por outro lado, a análise aos padrões de resposta dos valores acumulados da  ̇  permitiu identificar valores significativamente superiores nos períodos de 

recuperação após o exercício físico realizado no tapete (F1, 19=11,4 p≤0,05 

η2=0,37).  

A interacção Modo × Intensidade não foi estatisticamente significativa (FL1, 

19=5,4 p=n.s. e FQ1, 19=0,1 p=n.s. ver Figura 4.26), facto que sugere um 

comportamento idêntico da magnitude das diferenças entre modos, com o 

aumento da intensidade do exercício.  
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Figura 4.26 Representação do padrão de resposta identificado para os valores 
acumulados da  ̇  após 10 minutos de recuperação do exercício físico realizado 
no tapete e na bicicleta.  

 

A análise aos padrões de resposta da duração estimada da recuperação da  ̇  

permitiu identificar valores significativamente superiores nos períodos de 

recuperação após o exercício físico realizado no tapete (F1, 19=40,2 p≤0,01 

η2=0,68).  

A interacção Modo × Intensidade não foi estatisticamente significativa (FL1, 

19=2,8 p=n.s. e FQ1, 19=3,0 p=n.s. ver Figura 4.31), facto que sugere um 

comportamento idêntico da magnitude das diferenças entre modos, com o 

aumento da intensidade do exercício.  
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Figura 4.27 Representação do padrão de resposta identificado para os 
valores da duração estimada da recuperação da  ̇  após 10 minutos de 
recuperação do exercício físico realizado no tapete e na bicicleta.  

 

A Figura 4.28 e a Figura 4.29 apresentam os resultados da variação dos 

valores médios do rácio   ̇  / ̇   e do pulso de oxigénio para cada minuto 

dos períodos de recuperação após o exercício físico realizado no tapete e na 

bicicleta. 
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Figura 4.28 Valores do rácio   ̇  / ̇   e do pulso de oxigénio em 
cada minuto dos períodos de recuperação após o exercício físico 
realizado no tapete (a) e na bicicleta (b). 
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Figura 4.29 Valores do pulso de oxigénio em cada minuto dos 
períodos de recuperação após o exercício físico realizado no 
tapete (a) e na bicicleta (b). 

 

 

A análise aos padrões de resposta do rácio   ̇  / ̇   revelou, nos valores 
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exercício (F1, 18=16,1 p≤0,01 η2=0,47). A interacção Modo × Intensidade foi 

estatisticamente significativa para a tendência linear e quadrática (FL1, 18=51,8 

p≤0,01 η2=0,74 e FQ1, 18=12,3 p≤0,01 η2=0,40 ver Figura 4.30).  

Nos valores medidos no 10º minuto dos períodos de recuperação, as 

diferenças entre modos de exercício também foram estatisticamente 
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significativas (F1, 18=13,6 p≤0,01 η2=0,43), bem como a interacção Modo × 

Intensidade na tendência linear (FL1, 18=8,3 p≤0,05 η2=0,24 e FQ1, 18=1,3 p=n.s. 

ver Figura 4.30).  
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Figura 4.30 Representação do padrão de resposta identificado para os valores 
do rácio do rácio   ̇  / ̇   no 1º e no 10º minutos dos períodos de 
recuperação do exercício físico realizado no tapete e na bicicleta. 

 

 

No Quadro 4.10 encontram-se os valores médios das percentagens do pulso 

de oxigénio acima do valor de pré-exercício, após os correspondentes 10 

minutos de recuperação do exercício físico realizados nos dois ergómetros.  
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Quadro 4.10 Valores médios (±DP) das 
percentagens do pulso de oxigénio acima do 
valor de pré-exercício obtidos após 10 minutos 
de recuperação. 

 Variável Pulso de oxigénio 

Ta
pe

te
 

10Km/h  20,0%±4,3% 
12Km/h 20,2%±4,7% 
14Km/h 25,8%±9,5% 
15Km/h 32,5%±14,6% 
16Km/h 40,6%±22,6% 

B
ic

ic
le

ta
 

  
80W 18,5%±6,1% 

120W 20,9%±11,0% 
160W 21,4%±12,0% 
180W 22,7%±12,6% 
200W 25,3%±14,4% 

 

Os valores do pulso de oxigénio foram diferentes entre os modos de exercício e 

mais elevados no exercício realizado no tapete (F1, 18=27,9 p≤0,01 η2=0,48).  

Por outro lado, a interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente 

significativa para a tendência quadrática (FL1, 18=0,3 p=n.s. e FQ1, 18=6,4 p≤0,05 

η2=0,45 ver Figura 4.31). Os resultados parecem sugerir, com o aumento da 

intensidade, aumentos do pulso de oxigénio de maior magnitude para o 

exercício físico realizado no tapete.  
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Figura 4.31 Representação do padrão de resposta identificado para os valores das 
percentagens do pulso de oxigénio acima dos valores de pré-exercício após 10 
minutos de recuperação do exercício físico realizado no tapete e na bicicleta.  

 

Por outro lado, a análise aos padrões de resposta dos valores acumulados do 

pulso de oxigénio permitiu identificar valores significativamente superiores nos 

períodos de recuperação após o exercício físico realizado no tapete (F1, 18=6,8 

p≤0,05 η2=0,20).  

A interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente significativa para a 

tendência quadrática (FL1, 18=0,1 p=n.s. e FQ1, 18=6,1 p≤0,05 η2=0,23 ver Figura 

4.32).  
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Figura 4.32 Representação do padrão de resposta identificado para os valores 
acumulados do pulso de oxigénio após 10 minutos de recuperação do exercício 
físico realizado no tapete e na bicicleta.  

 

A análise aos padrões de resposta dos valores da duração estimada da 

recuperação do pulso de oxigénio permitiu identificar valores significativamente 

superiores nos períodos de recuperação após o exercício físico realizado no 

tapete (F1, 18=8,1 p≤0,05 η2=0,24).  

A interacção Modo × Intensidade foi estatisticamente significativa para a 

tendência linear (FL1, 18=11,4 p≤0,01 η2=0,31 e FQ1, 18=0,2 P=n.s. ver Figura 

4.33).  



Resposta orgânica no tapete e bicicleta durante o exercício e recuperação 

Resultados    123 

10 Km/h 12 Km/h 14 Km/h 15 Km/h 16 Km/h

Períodos de recuperação após exercício realizado no tapete

80 Watts 120 Watts 160 Watts 180 Watts 200 Watts

Períodos de recuperação após exercício realizado na bicicleta

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

D
ur

aç
ão

 d
a 

re
cu

pe
ra

çã
o 

no
 p

ul
so

 d
e 

ox
ig

én
io

 (m
in

)

 Tapete
 Bicicleta

-- intervalos de confiança (95%)

 
Figura 4.33 Representação do padrão de resposta identificado para os 
valores da duração estimada da recuperação do pulso de oxigénio após 10 
minutos de recuperação do exercício físico realizado no tapete e na bicicleta.  

 

No Quadro 4.11 encontram-se os valores médios das concentrações de lactato 

e glicose sanguinea, medidos no último minuto dos períodos de recuperação. A 

análise aos padrões de resposta permitiu identificar concentrações de lactato 

sanguíneo idênticas entre modos (F1,17=0,2 p=n.s.) independentemente da 

intensidade do exercício físico realizado (FL1, 17=0,2 p=n.s. e FQ1, 17=0,1 p=n.s.). 

Os valores obtidos para as concentrações de glicose sanguínea evidenciaram 

diferenças entre modos (FL1, 16=10,7 p≤0,05 η2=0,40) que se mantiveram ao 

longo de todos os períodos (FL1, 16=0,6 p=n.s. e FQ1, 16=0,5 p=n.s.).  
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Quadro 4.11 Valores médios (±DP) das concentrações de 
lactato (mmol.L-1) e glicose sanguínea (mmol.L-1) medidos no 
último minuto dos períodos de recuperação. 

 Variável Lactato sanguíneo  Glicose sanguínea  

Ta
pe

te
 

10Km/h  1,20±0,44  4,86±0,55  

12Km/h 1,62±0,54  4,53±0,40  

14Km/h 2,68±1,38  4,48±0,50  

15Km/h 3,63±2,10  4,34±0,37  

16Km/h 5,37±3,23  4,26±0,52  

B
ic

ic
le

ta
 

     

80W 1,21±0,38  4,46±0,37  

120W 1,63±0,61  4,24±0,52  

160W 2,92±1,21  4,18±0,60  

180W 3,89±2,08  4,08±0,62  

200W 5,82±3,44  4,00±0,74  

 

No Quadro 4.12 encontram-se os valores médios da TAS e TAD, medidos no 

último minuto dos períodos de recuperação. Através da análise aos padrões de 

resposta verificou-se que não existiram diferenças entre modos para as duas 

variáveis (F1,19=1,2 p=n.s. e F1,19=0,1 p=n.s., respectivamente) 

independentemente da intensidade do exercício físico realizado (FL1, 19=0,6 

p=n.s. e FQ1, 19=0,6 p=n.s. e FL1, 19=0,1 p=n.s. e FQ1, 19=0,4 p=n.s., 

respectivamente).  

Quadro 4.12 Valores médios (±DP) da 
TAS (mmHg) e da TAD (mmHg) medidos 
no último minuto dos períodos de 
recuperação. 

 Variável TAS  TAD  

Ta
pe

te
 

10Km/h  122±7  59±8  

12Km/h 121±8  59±10  

14Km/h 121±8  58±8  

15Km/h 121±9  58±9  

16Km/h 119±8  58±9  

B
ic

ic
le

ta
 

     

80W 120±9  60±9  

120W 119±10  59±8  

160W 119±9  59±7  

180W 119±7  57±8  

200W 118±9  57±8  
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No Quadro 4.13 encontram-se os valores médios da temperatura corporal e do 

duplo produto, medidos no último minuto dos períodos de recuperação. A 

análise aos padrões de resposta permitiu identificar valores de temperatura 

corporal superiores no tapete (FL1, 17=8,6 p≤0,01 η2=0,33) dependentes da 

intensidade do exercício físico realizado (FL1, 17=29,1 p≤0,01 η2=0,63 e FQ1, 

17=12,3 p≤0,01 η2=0,42). Os valores obtidos para o duplo produto evidenciaram 

diferenças entre modos (FL1, 15=29,5 p≤0,01 η2=0,66) que se mantiveram ao 

longo de todos os períodos (FL1, 15=0,7 p=n.s. e FQ1, 15=0,7 p=n.s.).  

 

Quadro 4.13 Valores médios (±DP) da temperatura corporal 
(ºC) e do duplo produto (mmHg.bpm) medidos no último 
minuto dos períodos de recuperação. 

 Variável Temperatura corporal  Duplo produto  

Ta
pe

te
 

10Km/h  36,71±0,36  9110±1663  

12Km/h 36,82±0,40  10094±1680  

14Km/h 37,00±0,44  11193±2041  

15Km/h 37,21±0,42  11752±1925  

16Km/h 37,41±0,58  11974±1786  

B
ic

ic
le

ta
 

     

80W 36,75±0,45  7719±1268  

120W 36,75±0,50  8382±1085  

160W 36,78±0,50  9383±1025  

180W 36,86±0,57  9978±1105  

200W 37,10±0,64  10358±1346  

 

 

O Quadro 4.14 apresenta um resumo das variáveis testadas para identificar os 

padrões de resposta analisados.  
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Quadro 4.14 Resumo do estudo dos efeitos do Modo e Modo × Intensidade com (ü) e sem 
(û) significado estatístico e das tendências identificadas (lineares - L ou quadráticas - Q). 

 Períodos de exercício Períodos de recuperação 

Variável\Efeito Modo 
Modo 

× 
Intensidade 

Modo 
 
 

Modo 
× 

Intensidade 

Consumo de oxigénio (absoluto e relativo) ü üQ   

EPOC (∑10’-pré-exercício*10)   ü û 

% acima pré-exercício   ü üL 

Duração estimada recuperação   ü üL 

Ventilação pulmonar ü û   

Acumulados (∑10’-pré-exercício*10)   ü û 

% acima pré-exercício   ü û 

Duração estimada recuperação   ü û 

Frequência cardíaca ü üQ   

Acumulados (∑10’-pré-exercício*10)   ü üQ 

% acima pré-exercício   ü üL 

Duração estimada recuperação   ü üL 

Pulso de oxigénio ü üQ   

Acumulados (∑10’-pré-exercício*10)   ü üQ 

% acima pré-exercício   ü üQ 

Duração estimada recuperação   ü üL 

Rácio V̇CO2/V̇O2 û û   

1º minuto recuperação   ü üLQ 

10 º minuto recuperação   ü üL 

Lactato sanguíneo û û û û 
Glicose sanguínea û üQ ü û 
Tensão arterial sistólica  ü û û û 
Tensão arterial diastólica ü û û û 
Temperatura corporal û üL ü üLQ 

Duplo produto ü üQ ü û 
Percepção subjectiva do esforço ü û   
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5. Discussão  
 

No presente trabalho pretendeu-se identificar o efeito do modo do exercício na 

magnitude das repercussões fisiológicas orgânicas (cárdio-respiratórias e 

metabólicas) e perceptuais comparando o exercício físico agudo realizado no 

tapete rolante e na bicicleta ergométrica e, igualmente, comparar a variação do 

efeito do modo em interacção com a intensidade do exercício realizado. Esta 

análise foi também realizada nos correspondentes períodos de recuperação. 

De uma forma geral, nos períodos de exercício foram identificadas variáveis 

cujos valores foram influenciados pelo modo de exercício e igualmente 

influenciados pela intensidade (e.g.,  ̇  , FC, duplo produto, pulso de O2). Por 

outro lado, também foram identificadas variáveis cujos valores só foram 

influenciados pelo modo de exercício (e.g.,  ̇ , TAS, TAD, PSE). Ou seja, a 

intensidade não alterou a magnitude do efeito do modo. Os resultados obtidos 

permitiram identificar maior efeito do modo de exercício nas variáveis cárdio-

respiratórias, com padrões de resposta mais elevados para o exercício 

realizado no tapete. Este efeito variou de magnitude em função da intensidade 

do exercício. Esta tendência não se verificou nas variáveis metabólicas.  

Relativamente aos períodos de recuperação, alteraram-se algumas das 

tendências identificadas nos períodos de exercício. As variáveis cujos valores 

foram influenciados pelo modo de exercício e igualmente influenciados pela 

intensidade foram o EPOC, temperatura corporal, FC e pulso de O2. As 

variáveis cujos valores só foram influenciados pelo modo de exercício foram a  ̇ , duplo produto e as concentrações de glicose sanguínea. O facto de se 

terem identificado diferenças entre modos no período de exercício (e mesmo 

interacções Modo × Intensidade) não implicou necessariamente a repercussão 

da mesma tendência no período de recuperação.  

Como já foi anteriormente referido, estão disponíveis diversos estudos onde os 

autores pretendem comparar diferentes modos a idênticas intensidades do 

exercício. Neste tipo de procedimentos, apesar de já terem sido utilizadas 

diversas variáveis para normalizar a intensidade do exercício, os problemas 
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que se colocam parecem ainda difíceis de ultrapassar (Winter, 2006; Burnley e 

Jones, 2007). Foi neste sentido que se construiu o desenho experimental do 

presente estudo, procurando estudar o efeito do modo de exercício 

comparando padrões de resposta mais generalizados, em vez de ser realizado 

através da comparação directa entre valores de variáveis medidas a 

determinadas intensidades do exercício (supostamente idênticas). 

Por outro lado, a investigação disponível nestes domínios apresenta-nos uma 

análise do problema da comparação entre modos que se pode considerar 

restrita, sob vários pontos de vista. Primeiro, o conjunto de variáveis analisado 

deve possibilitar a recolha de informação que permita perceber, de forma 

integrada, as respostas ao exercício. Segundo, o conjunto de intensidades 

estudadas deve também possibilitar que se represente um padrão de resposta, 

ou seja, que se possa realizar uma análise a vários dos seus domínios. 

Terceiro, a utilização dos períodos de recuperação complementa o estudo dos 

períodos de exercício e também permite perceber as alterações homeostáticas 

impostas pelo efeito do modo e da intensidade do exercício. 

Face a este conjunto de considerações, os resultados do presente estudo 

foram obtidos após a definição e aplicação de um conjunto de pressupostos 

metodológicos que se discutem de seguida. 

 

5.1. Discussão dos procedimentos metodologicos  

 

A escolha do tapete e da bicicleta justifica-se pela sua popularidade (Montoliu 

et al., 1997; Maeder et al., 2005; DeJong, 2007), pelo conjunto de 

características comuns que os tornam muito idênticos (e.g., mobilização de 

massa muscular) e pelas características específicas que os tornam muito 

distintos (e.g., tipo de suporte do peso corporal). Por outro lado, estes 

ergómetros permitem replicar, de forma muito válida, os dois modos de 

exercício físico, controlando muitos dos factores influenciadores da resposta 

orgânica ao exercício físico (e.g., temperatura ambiente, velocidade do vento - 

Yaspelkis et al., 1993; Atkinson et al., 2003). 
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A amostra recrutada foi exclusivamente masculina para minimizar as diferenças 

existentes entre géneros em alguns indicadores fisiológicos e perceptuais e, 

desta forma, poder contaminar os resultados (Pincivero et al., 2003; Harms, 

2006). Por exemplo, os indivíduos do género masculino apresentam valores 

médios de FC de repouso entre 5 a 10 bpm mais baixos (George et al., 1996), 

apresentam maior precisão na utilização da PSE (Winborn et al., 1988), menor 

percentagem de massa gorda corporal associada à maior quantidade de massa 

muscular e o metabolismo basal mais elevado (Tripton e Wolfe, 2001). 

Concomitantemente, segundo Gratasdelamarche et al. (1994) e Steffensen et 

al. (2002), a resposta adrenérgica ao exercício de intensidade sub-máxima 

parece ser menor no género feminino, assim como a prioridade de utilização de 

lípidos e de hidratos de carbono durante a realização de exercício físico. Russ 

et al. (2005) verificaram que em exercício intenso com contracções isométricas, 

os indivíduos do género masculino tendem a apresentar uma glicólise superior. 

Para intensidades relativas submáximas, Horton et al. (1998), Ruby et al. 

(2002) e Zehnder et al. (2005) verificaram que os indivíduos do género 

masculino oxidam menos lípidos e mais hidratos de carbono.  No estudo de 

Davis et al. (2006) em exercício realizado até à exaustão, a eficiência 

ventilatória foi diferente entre indivíduos de géneros diferentes. Neste estudo, 

os autores sugerem que o modo de exercício influencia os índices de eficiência 

respiratória nos indivíduos do género feminino (com valores mais elevados no 

tapete), mas não nos indivíduos do género masculino.  

A amostra apresentou percentagens de gordura corporal entre 

aproximadamente 5% e 10%, que a inserem nos padrões normais da 

população masculina fisicamente activa (Baumgartner e Jackson, 1995; 

Sharkey, 1997; McArdle et al., 1998; Nieman, 1999). O peso da massa gorda 

contribui indirectamente para o dispêndio energético total e, nos ergómetros 

com e sem suporte do peso corporal, a magnitude desta contribuição é distinta 

(Venkata-Ramana et al., 2004). Os valores foram estimados através de uma 

equação desenvolvida por Sardinha et al. (2000) para a população portuguesa. 

Esta equação apresenta elevados valores de validade (r=0,87 e um erro 

padrão de estimativa de 3,79). Os autores referem que os valores de 
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desempenho desta equação foram superiores aos valores das equações 

generalizadas de Durnin e Wormersle (1974) e de Jackson e Pollock (1985). A 

homogeneidade da idade dos indivíduos também foi relevante para a sua 

inclusão na amostra, uma vez que o aumento da idade está associado a várias 

alterações orgânicas (e.g., resposta hormonal) que podem resultar em 

respostas agudas e crónicas diferenciadas ao exercício (Mazzeo, 2000).Os 

indivíduos eram todos fisicamente activos, no sentido de minimizar as 

diferentes repercussões da actividade física habitual durante o exercício agudo 

e, assim, controlar melhor possíveis variações no metabolismo energético 

utilizado, quer na capacidade de recuperação, quer na aptidão para cumprir a 

intensidade dos períodos de exercício.  

O controlo da ingestão alimentar e hídrica juntamente com a limitação de 

exercício físico nas 48 prévias à 4ª e 5ª sessões, foi imposto no sentido de criar 

condições o mais idênticas possível nos dois momentos de avaliação e de 

minimizar os efeitos da dieta e do exercício físico prévio nos indicadores em 

estudo. Por exemplo, segundo os resultados do estudo de Lee et al. (1999) a 

ingestão de glicose antes do exercício pode provocar um EPOC de maior 

magnitude, o que pode contaminar a interpretação dos resultados. De facto os 

autores identificaram um EPOC mais elevado associado à ingestão de leite 

com glicose previamente à realização de exercício, e sugeriram que as 

diferenças se devam ao efeito térmico dos alimentos (Lee et al., 1999).  

A duração de cada período do protocolo de exercício foi de 8 minutos para 

assegurar a estabilização do  ̇  . Sugere-se que o aparecimento da 

componente lenta do  ̇   ocorre até esta duração de exercício (Casaburi et al., 

1987; Barstow et al., 1996; Billat et al., 1998; Jones et al., 1999; Carter et al., 

2000; Hill et al., 2003; Dorman e Snyder, 2004). De facto, no presente estudo 

foi calculada a componente lenta do O2 nos dois modos de exercício, em todos 

os períodos de intensidade, e verificou-se que foi sempre mais elevada no 

exercício realizado no tapete. No entanto, apenas no último período de 

intensidade do exercício se verificou o aparecimento de uma componente lenta 

moderada (Russel et al., 2002), com valores de 268 ml/min no tapete e 220 

ml/min na bicicleta.  



Resposta orgânica no tapete e bicicleta durante o exercício e recuperação 

Discussão    133 

No tapete, os indivíduos realizaram todos os períodos de exercício do protocolo 

em corrida. Segundo Segers et al. (2006), na corrida existe uma fase sem 

nenhum apoio no solo enquanto que na marcha existe uma fase de duplo apoio 

no solo. Ambas promovem distintas oscilações do centro de gravidade 

(pêndulo invertido na marcha e pêndulo na corrida), distintas comparticipações 

dos músculos cervicais, do tronco e dos membros superiores (Cappellini et al., 

2006) e diferentes solicitações de massa muscular (especificamente do 

músculo solear, Sasaki e Neptune, 2006), podendo promover diferentes 

respostas ao exercício físico.  

Foi definida uma frequência da pedalada de 65-70 rotações por minuto em todo 

o protocolo de exercício realizado na bicicleta por dois aspectos. Primeiro, 

porque a variação na frequência da pedalada pode influenciar a cinética do  ̇   

em exercício de intensidade elevada (para refs. ver Al-Haboubi, 1999), 

provavelmente por alterar o padrão de recrutamento de unidades motoras 

(Pringle et al., 2003). A confirmar este facto no estudo de Deschenes et al. 

(2000) a uma intensidade do exercício de 55%  ̇   á ., o efeito de diferentes 

frequências da pedalada (40 e 80 rpm) parece provocar um padrão de 

recrutamento muscular diferente, nomeadamente contracções musculares mais 

intensas a 40 rpm e uma resposta também mais elevada dos valores da FC e 

dos níveis de cortisol (Deschenes et al., 2000). Segundo, na literatura, para 

uma amostra de indivíduos não especializados no ciclismo (como a do 

presente estudo), sugerem-se frequências da pedalada mais baixas e, para 

especialistas neste modo de exercício, frequências da pedalada acima de 80 

rpm (Carter et al., 2000). 

As sessões foram todas realizadas no mesmo laboratório com o intuito de 

eliminar a influência do local onde o exercício é realizado nos indicadores em 

estudo (Borg, 1982, 1985; Ceci e Hassman, 1991; Cothill, 1994; Pujol et al., 

1996; Raynor e Raynor, 1996). Da mesma forma, o controlo da temperatura 

ambiente, do grau de humidade relativa (Maxwell et al., 1996) e da pressão 

atmosférica permitiu controlar o efeito destas variáveis na prestação dos 

indivíduos. Por exemplo, no estudo de Yaspelkis et al. (1993) a realização de 

exercício físico num ambiente quente (temperatura de 33,7±0,1 Cº e humidade 
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relativa de 49,1±1,8%) promoveu uma elevação da temperatura rectal e da FC 

e uma diminuição do peso corporal e do volume plasmático superiores 

comparativamente a um ambiente neutro (temperatura de 23,5±0,6ºC e 

humidade relativa 52,7±2,9%). 

As instruções normalizadas de utilização da escala de percepção subjectiva do 

esforço (Borg, 2000) foram cumpridas uma vez que a PSE é facilmente 

influenciada por diversos contextos (Borg, 1985; Abadie, 1996; Noble e 

Robertson, 1996; Koivula e Hassmen, 1998; Groslambert e Mahon, 2006). A 

precisão deste indicador subjectivo de intensidade do exercício está muito 

dependente de uma correcta utilização. A familiarização com a escala antes da 

sua utilização nos dois protocolos de exercício, o seu correcto posicionamento 

em frente à linha do olhar do indivíduo testado assim como a eliminação de 

fontes de distracção no laboratório, foram procedimentos cuidadosamente 

cumpridos.  

O recurso aos métodos oscilométricos de medição da tensão arterial realizou-

se com o propósito de eliminar o erro adjacente à sensibilidade do avaliador 

(Gillman e Cook, 1995; Kelley e Kelley, 1999; Duarte et al., 2000). Para todos 

os indivíduos incluídos na amostra deste estudo, os valores da TAS em 

repouso foram inferiores a 130 mmHg e os valores da TAD em repouso foram 

inferiores a 85 mmHg (Sharkey, 1997; McArdle et al., 1998; Nieman, 1999). 

Acima destes valores, a tensão arterial de repouso é considerada indicador de 

hipertensão arterial e a realização de exercício físico deve ser cuidadosamente 

monitorizada. 

As medições da concentração de lactato sanguíneo referentes ao exercício 

foram efectuadas imediatamente após cada período de exercício em steady-

state. A duração de 8 min que foi utilizada para cada período de exercício 

possibilita a estabilização nos processos de produção e remoção do lactato 

sanguíneo em intensidades do exercício sub máximas (Powers e Howley, 

2000).  

A utilização de um termómetro timpânico de infravermelhos permite o acesso à 

medição dos valores da temperatura corporal central, uma vez que a 

membrana timpânica e o hipotálamo partilham a mesma rede vascular 
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(Matsukawa et al., 1996; Nileshkumar et al., 1996). Os cuidados e treino na 

técnica de medição da temperatura corporal permitiram ter maior precisão nos 

valores medidos e um menor incómodo para o indivíduo testado (Crétel et al., 

1999; Haldeman et al., 2004).  

Após a discussão do controlo deste conjunto de pressupostos metodológicos, 

seguir-se-á a discussão dos resultados relativa aos períodos de exercício e a 

discussão relativa aos períodos de recuperação. Neste capítulo, procurar-se-à 

contrastar os resultados do presente estudo com a literatura, apesar dos 

estudos disponíveis apresentarem resultados obtidos, normalmente, a partir do 

mesmo  ̇   ou da mesma FC (facto já analisado nos capítulos da Introdução e 

da Revisão da Literatura) e, normalmente, referentes a um período de exercício 

com domínios de intensidade limitados. 

 

5.2. Resposta orgânica ao exercício físico realizado no tapete e na 
bicicleta  

 

De forma resumida, os resultados obtidos sugeriram várias diferenças entre os 

dois modos de exercício estudados. A resposta ao exercício físico do  ̇  , da 

FC, da  ̇ , do pulso de oxigénio, do duplo produto, da TAS e da TAD foi 

sempre mais elevada no tapete comparativamente à bicicleta. O tamanho do 

efeito do modo apresentou uma magnitude bastante mais elevada nas 

variáveis  ̇  , FC,  ̇  e pulso de oxigénio (respectivamente com η2=0,77, 

η2=0,86, η2=0,71 e η2=0,48), facto que sugere maior influência do modo de 

exercício nos valores destas variáveis. Nas variáveis duplo produto, TAS e TAD 

as diferenças identificadas entre modos de exercício foram de menor 

magnitude (respectivamente η2=0,55, η2=0,44 e η2=0,36). Apesar deste facto, 

estes resultados também reforçaram a influência do modo de exercício na 

resposta destas variáveis. Pelo contrário, a resposta do rácio   ̇  / ̇  , das 

concentrações de lactato e glicose sanguíneas e da temperatura corporal não 

variou significativamente em função do modo de exercício. Finalmente, os 
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valores da PSE foram os únicos significativamente mais elevados no exercício 

físico realizado na bicicleta.  

As diferenças na resposta ao exercício realizado nestes dois modos são 

habitualmente justificadas pela quantidade de massa muscular total mobilizada 

durante o exercício, que é superior no tapete (para refs. ver Jones e 

McConnell, 1999; Rice et al., 2000; Arkinstall et al., 2001; Bijker et al., 2001; 

Basset e Boulay, 2003; Hill et al., 2003; Brink-Elfegoun et al., 2007). Apesar 

dos dois modos de exercício mobilizarem uma grande quantidade de massa 

muscular dos membros inferiores, no tapete, a mobilização dos músculos do 

tronco e dos membros superiores acontece desde o início do exercício, mesmo 

a intensidades muito baixas. Pelo contrário, na bicicleta, a mobilização destes 

músculos parece ocorrer apenas a intensidades elevadas (Jones e McConnell, 

1999; Carter et al., 2000; Hill et al., 2003). As diferenças na magnitude da 

resposta orgânica aguda também parece ocorrer devido à posição corporal 

utilizada na bicicleta, que elimina parcialmente a influência do peso da massa 

corporal na resposta ao exercício físico, uma vez que o indivíduo é sustentado 

pelo próprio ergómetro (para refs. ver Bijker et al., 2001; McMurray et al., 2003; 

Venkata-Ramana et al., 2004). Este facto não se verifica no tapete, uma vez 

que o indivíduo sustenta o seu peso corporal. Apesar de se mobilizar uma  

massa muscular considerável nos dois modos de exercício, a sua 

comparticipação para o gesto técnico específico de cada ergómetro parece ser 

distinta (Jones e McConnell, 1999; Rice et al., 2000; Arkinstall et al., 2001; 

Bijker et al., 2001; Hill et al., 2003). Os grupos musculares mais mobilizados na 

bicicleta são o quadriceps femoris e no tapete são o gastrocnemius e o soleus 

(Costill et al., 1973; 1974). Segundo Bijker et al. (2001), o gesto técnico 

realizado no tapete parece permitir mais liberdade de execução técnica. De 

facto, e segundo os mesmos autores, pode ser possível variar a frequência e a 

amplitude da passada, mantendo a mesma velocidade e, estas alterações 

podem originar maior mobilização de fibras tipo I não fatigadas, em vez de 

sobrecarregar as fibras tipo II. Também no tapete parece existir menor 

necessidade de imprimir força na passada, pelo que Hill et al. (2003) sugerem 

que o trabalho realizado neste ergómetro é maioritariamente suportado pelas 
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fibras tipo I. O ciclo de alongamento-encurtamento da corrida permite o 

armazenamento da energia elástica durante a contracção excêntrica e o seu 

reaproveitamento na contracção concêntrica seguinte, aumentando assim a 

produção de força (Komi, 1992; para refs. ver Carter et al., 2000). Durante a 

fase de apoio na corrida, o músculo quadriceps femoris está com uma 

contracção excêntrica, seguida de uma contracção isométrica transitória e, 

posteriormente, quando perde o contacto com o apoio, uma contracção 

concêntrica (Astrand et al., 2003). Durante a contracção excêntrica, o músculo 

actua como um travão e parte da energia cinética absorvida é convertida em 

calor (energia térmica), e a restante é armazenada em componentes elásticas 

em série nos músculos e tendões. A energia elástica armazenada é reutilizada 

na fase concêntrica seguinte (Lindstedt et al., 2001; Astrand et al., 2003). É 

possível que a maior acção muscular excêntrica no tapete e o consequente 

reaproveitamento de energia, possa atrasar o aparecimento da fadiga periférica 

e reduzir a necessidade de recrutamento de fibras tipo II, comparativamente às 

mesmas intensidades relativas na bicicleta (Carter et al., 2000). No entanto, 

apesar do aproveitamento de energia elástica não existir na bicicleta, os 

resultados do presente estudo indicaram um  ̇   sempre superior no tapete. 

Também tem sido utilizado como justificação, apesar de parecer pouco 

provável, para as diferenças na quantidade de oxigénio disponível nos 

músculos activos e consequentemente os valores mais reduzidos do  ̇   na 

bicicleta, a maior tensão intramuscular que ocorre na bicicleta associada à 

contracção dos músculos da coxa, que pode aumentar a compressão da artéria 

femural, limitando a passagem do fluxo sanguíneo (Bhambani et al., 2001; 

Carter et al., 2000).  

No presente estudo, os valores do rácio   ̇  / ̇  , das concentrações de 

lactato e glicose sanguíneas e da temperatura corporal não variaram com o 

modo de exercício. Apesar do padrão de resposta destas variáveis não ter 

diferido entre modos de exercício, o padrão de resposta do  ̇   e da FC foi 

muito superior no exercício no tapete. Ou seja, a realização de exercício mais 

intenso (com maior  ̇   e FC) no tapete promove valores de rácio e 

concentrações de lactato semelhantes nos dois modos de exercício. Para 
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intensidades elevadas, o tapete apresentou valores semelhantes de 

indicadores indirectos de metabolismo a uma intensidade mais baixa na 

bicicleta. Também noutros estudos comparativos se verificou este padrão de 

resposta. Por exemplo, entre o exercício realizado no tapete e na bicicleta a 

60% do  ̇   á . e a uma PSE de 14, o rácio   ̇  / ̇   foi idêntico entre 

ergómetros e os valores do  ̇   absoluto foram estatisticamente superiores no 

tapete (Thomas et al., 1995). De forma idêntica, Abrantes et al. (2004), em 

exercício realizado em quatro modos de exercício a uma percentagem da 

FCmáx., para valores de  ̇   absolutos sem diferenças estatisticamente 

significativas entre o tapete e a bicicleta, os valores do rácio   ̇  / ̇   foram 

significativamente mais elevados na bicicleta. Também Thomas et al. (1989), 

em exercício realizado 65% do  ̇   á ., verificaram que os valores do  ̇   entre 

o tapete e a bicicleta foram idênticos e os do rácio   ̇  / ̇   foram mais 

elevados na bicicleta (apesar da inexistência de significado estatístico). Nestes 

estudos, além do tapete e da bicicleta, compararam-se também o remo, o 

stepping, o skiing e o shuffle skiing (Thomas et al., 1995), o remo e a elíptica 

(Abrantes et al., 2004), o remo e simulador de sky (Thomas et al., 1989) e 

associaram-se rácios   ̇  / ̇   superiores aos ergómetros que suportam o 

peso corporal, mobilizam menos massa muscular e aos que utilizam maior 

quantidade de fibras musculares glicóliticas, como a bicicleta. No estudo de 

Koyal et al. (1976), os resultados de um período de exercício realizado ao 

mesmo  ̇   na bicicleta e no tapete, sugeriram que a bicicleta apresenta um 

metabolismo anaeróbio mais pronunciado e consequentemente uma maior 

acidose metabólica. Os autores identificaram concentrações de lactato 

sanguíneo superiores e valores de pH inferiores na bicicleta. No presente 

estudo, verificaram-se idênticas concentrações de lactato sanguíneo no tapete 

e na bicicleta e valores inferiores de  ̇   na bicicleta. Estes resultados parecem 

sugerir concentrações de lactato intramuscular mais elevadas e um aumento 

da contribuição do metabolismo anaeróbio para produção de ATP na bicicleta 

(Gleeson et al., 1998). O aumento das concentrações de lactato sanguíneo 

pode ser justificado por distintos factores externos à redução da pressão de O2, 

como o aumento da concentração de cálcio intracelular, a diminuição pH 
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intracelular e o aumento da actividade da glicogénio fosforilase pela acção das 

catecolaminas (Gleeson et al., 1998). Como na bicicleta parece recrutar-se 

uma menor e diferente quantidade de massa muscular, sugere-se que este 

facto resulte numa glicogenólise mais acelerada (Scott et al., 2006).  

No presente estudo, também o padrão de resposta da glicose sanguínea foi 

idêntico nos dois ergómetros, para valores de  ̇   e de FC sempre mais 

elevados no tapete. Não se encontram referências disponíveis na literatura que 

comparem os valores deste parâmetro em exercício de curta duração. Em 

exercício prolongado, a resposta da glicose sanguínea na bicicleta apresenta 

normalmente um decréscimo de 10 a 23% enquanto que o mesmo parece não 

se verificar no tapete (para refs. ver Henson et al., 1999). 

No estudo de Arkinstall et al. (2001) não foram identificadas diferenças nas 

concentrações de glicose plasmática ente exercício realizado no tapete e na 

bicicleta com e sem ingestão de hidratos de carbono. Apesar deste facto, os 

valores das concentrações de glicose mantiveram-se mais elevados no tapete, 

facto que também ocorreu nos nossos resultados. No estudo de Arkinstall et al. 

(2001), a intensidade do exercício realizado no tapete e na bicicleta foi definida 

ao limiar anaeróbio, que correspondeu a 78±3% e 69±2% do  ̇   á ., 
respectivamente no tapete e na bicicleta. Por outro lado, também o  ̇   
absoluto foi superior no tapete. Os autores justificaram as diferenças 

encontradas pelas quantidades de massa muscular mobilizada, pelo tipo de 

fibras musculares utilizadas e pelo tipo de contracção muscular, que é mais 

excêntrica no tapete e mais concêntrica na bicicleta. 

Os valores obtidos no presente estudo no pulso de O2 foram sempre superiores 

no tapete comparativamente aos valores registados na bicicleta. De facto esta 

variável depende da influência directa da FC e do  ̇  , e a associação de 

pulsos de O2 mais baixos com modos de exercício que utilizam menos massa 

muscular é referida na literatura (Thomas et al., 1995; Abrantes et al., 2004). 

Apesar do exercício no tapete não utilizar efectivamente os membros 

superiores para a execução do gesto técnico, como nos casos específicos da 

elíptica, do remo e do escalador (ergómetros também utilizados noutros 

estudos) eles são rítmica e continuamente mobilizados. Nestes dois estudos, o 
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pulso de O2 foi também superior no exercício realizado no tapete 

comparativamente aos outros ergómetros, entre os quais a bicicleta. A uma 

intensidade de PSE de 14 e de 60% do  ̇   á . os valores do pulso de O2 

foram de 21,62±2,52 ml.bpm e 18,81±1,88 ml.bpm para o tapete, e 18,28±2,64 

ml.bpm e 17,35±2,25 ml.bpm para a bicicleta (Thomas et al., 1995). A utilização 

desta variável para a comparação de modos de exercício, parece ser mais 

relevante quando o exercício é realizado a valores idênticos de FC ou de  ̇  . 
Apesar de não terem sido sujeitos a comparação estatística, no presente 

estudo os valores da FC durante o exercício realizado a 12 km/h (segundo 

período de intensidade) no tapete e a 180 W (quarto período de intensidade) na 

bicicleta foram muito semelhantes (162,5±2,8 bpm e 163,4±2,8 bpm 

respectivamente) e, ainda assim, os valores do pulso de O2 foram ligeiramente 

mais elevados no tapete. Ou seja, quando o modo de exercício mobiliza uma 

elevada quantidade de massa muscular dos membros inferiores, como o tapete 

e a bicicleta, a relação entre a intensidade do exercício e o pulso de O2 parece 

muito semelhante. Apesar desta variável sofrer a influência isolada do modo de 

exercício, também aumenta de forma diferenciada com o aumento da 

intensidade em função do modo de exercício. De facto, expressa uma linha de 

tendência ao aumento da intensidade do exercício muito idêntica à do  ̇   e à 

da FC. 

No presente estudo, a PSE foi a única variável a apresentar valores sempre 

superiores na bicicleta, facto que confirma os resultados dos estudos 

disponíveis (Thomas et al., 1995; Nassis e Geladas, 2002b; Green et al., 2003; 

Abrantes et al., 2004). A PSE pode ser considerada como uma integração de 

várias sensações de esforço durante o exercício físico, dor e cansaço 

provenientes dos músculos recrutados, das articulações mobilizadas e do 

sistema cárdio-respiratório (Koivula e Hassmen, 1998). Apesar da controvérsia 

ainda existente na literatura específica da PSE relativa aos mecanismos que a 

regulam durante o exercício, esta variável é muito utilizada na comparação 

entre modos de exercício (Borg et al., 1987; Pivarnik et al., 1988; Thomas et al. 

1995; Zeni et al., 1996a; Spranger, 1998; Katsanos et al., 2001; Moyna et al., 

2001; Green et al., 2003 Abrantes et al., 2004). A PSE parece ser influenciada 
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de forma distinta em função do modo de exercício. Quando se compara 

exercício realizado no tapete e na bicicleta, os indivíduos normalmente tendem 

a subestimar mais o esforço no tapete (Thomas et al. 1995; Green et al., 2003). 

Da mesma forma, quando se avalia a PSE global ou a PSE mais local, na 

bicicleta os indivíduos percepcionam o esforço local como sendo muito mais 

intenso e no tapete não se encontram diferenças (para refs. ver Koivula e 

Hassmen, 1998; Green et al., 2003). Normalmente, a menor familiaridade com 

o modo de exercício, a menor quantidade de massa muscular mobilizada e a 

maior influência de sensações de esforço locais mais intensas são os factores 

sugeridos para justificar os valores superiores de PSE na bicicleta (Thomas et 

al., 1995; Zeni et al., 1996a; Spranger, 1998; Katsanos et al., 2001; Moyna et 

al., 2001; Abrantes et al., 2004). No presente estudo, os valores médios das 

variáveis  ̇  , a FC, a  ̇  e a TA foram estatisticamente superiores no tapete, 

contudo, a PSE foi mais elevada na bicicleta. No entanto, se integrarmos outras 

variáveis avaliadas neste estudo, como as concentrações de lactato 

sanguíneas e os valores da temperatura corporal, verifica-se que os seus 

valores médios não foram diferentes entre ergómetros. Ou seja, parece 

possível a existência de outras sensações que influenciem a PSE e que 

possam assumir uma maior preponderância no exercício realizado na bicicleta. 

Os resultados obtidos no nosso estudo sugeriram igualmente que a intensidade 

do exercício influência as diferenças entre os dois modos estudados. Esta 

influência da interacção Modo × Intensidade identificou-se para os valores do  ̇  , da FC, do pulso de O2 e do duplo produto. Ou seja, a magnitude das 

diferenças entre modos foi influenciada pela intensidade do exercício realizado.  

Para os dois ergómetros, os aumentos nestas variáveis foram de maior 

magnitude na transição do período de pré-exercício para o primeiro período de 

intensidade, comparativamente à magnitude dos aumentos seguintes. No 

tapete, este aumento apresentou uma magnitude mais acentuada, parecendo 

sugerir que os indivíduos da amostra foram menos económicos nesta 

intensidade do exercício, comparativamente às intensidades subsequentes e 

mais elevadas. O facto do protocolo exigir que os indivíduos realizassem o 

protocolo de exercício no tapete a correr, pode estar na origem deste 
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incremento tão acentuado na transição do período de pré-exercício para o 

primeiro período de intensidade. Para que os indivíduos da amostra 

conseguissem correr, a intensidade definida no tapete para o primeiro período 

de exercício foi 10 km/h, uma velocidade mais elevada comparativamente aos 

outros protocolos descritos na literatura (início a 8 km/h, Jones e McConnel, 

1999 e 8 ou 9 km/h, Carter et al., 2000). No estudo de Thorstensson e 

Robertson (1987), a velocidade óptima de transição da caminhada para a 

corrida encontrou-se entre 1,3 m/s a 2,55 m/s, velocidades um pouco inferiores 

à utilizada no primeiro período de exercício do presente estudo (2,78 m/s). 

Consequentemente, também no protocolo da bicicleta se iniciou o primeiro 

patamar a 80 W, uma intensidade mais elevada comparativamente aos outros 

protocolos (início a 50 W, Jones e McConnel, 1999; Carter et al., 2000). Os 

valores médios da estatura dos indivíduos da amostra também podem justificar 

este resultado. Para indivíduos mais altos, a velocidade de 10 km/h pode ter 

condicionado a amplitude da passada (mais curta) e a oscilação do centro de 

gravidade (superior), tornando o padrão técnico menos económico. No estudo 

de Brisswalter et al. (1996), os autores encontraram uma relação positiva entre 

a estatura dos indivíduos e a amplitude da passada na corrida. Para as 

velocidades estudadas, 9 km/h (perto da velocidade óptima de transição da 

caminhada para a corrida, Brisswalter et al., 1996; Monteiro e Araújo, 2001) e 

15 km/h, a estatura correlacionou-se positivamente com a amplitude da 

passada. Por outro lado, os autores não encontraram nenhuma correlação 

significativa entre a amplitude da passada e o comprimento da perna.  

As linhas de tendência do padrão de resposta dos valores do  ̇  , da FC do 

pulso de O2 e do duplo produto na bicicleta e no tapete não se cruzam em 

nenhum período de intensidade. De facto, afastam-se com o aumento da 

intensidade do exercício até ao quarto período e, no último período, os 

resultados sugerem uma ligeira aproximação. Numa amostra não especializada 

em exercício na bicicleta, esperava-se que, numa extrapolação de valores até 

ao exercício máximo, o  ̇   á . atingisse valores superiores no exercício 

realizado no tapete, dado as características específicas deste modo de 

exercício (Chatterjee e Chakravarti, 1986; Thomas et al., 1995 ; Henson et al., 
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1999 ; Jones e McConnell, 1999; Carter et al., 2000; Moyna et al., 2001 ; 

Achten et al., 2003 ; Basset e Boulay, 2003 ; Green et al., 2003; Hill et al., 

2003; Sauro e Kanaley, 2003; Venkata-Ramana et al., 2004). De facto, o 

individuo ter que suportar e movimentar a sua massa corporal no exercício 

realizado no tapete, juntamente com a mobilização de diferentes grupos 

musculares e de mais quantidade de massa muscular total pode atenuar a 

sensação de incapacidade de alguns músculos dos membros inferiores e 

diminuir as limitações periféricas (como é característico da bicicleta). Estas 

características podem fazer com que os valores do  ̇   em exercício máximo 

sejam normalmente superiores no tapete (Chatterjee e Chakravarti, 1986; 

Thomas et al., 1995 ; Henson et al., 1999 ; Jones e McConnell, 1999; Carter et 

al., 2000; Moyna et al., 2001 ; Achten et al., 2003 ; Basset e Boulay, 2003 ; 

Green et al., 2003; Hill et al., 2003; Sauro e Kanaley, 2003; Venkata-Ramana et 

al., 2004). Também a familiaridade da execução técnica no tapete está 

associada aos valores superiores do  ̇   relativamente à bicicleta (Thomas et 

al., 1995; Montoliu et al., 1997). Apesar da amostra não ser considerada 

especializada em nenhum modo de exercício, estava bastante familiarizada 

com o tapete e com a bicicleta. Nos estudos disponíveis na literatura, é mais 

habitual que as amostras estudadas se encontrem bastante familiarizadas com 

o tapete e pouco com a bicicleta (e.g., Thomas et al., 1989). É neste sentido 

que Katsanos et al. (2001) colocam a familiaridade com o tapete e com a 

bicicleta como critério de inclusão na amostra. 

No entanto, a análise às linhas de tendência dos padrões de resposta parece 

sugerir valores máximos do  ̇   muito próximos (ver Figura 4.1). Contudo, a 

linha de tendência do tapete parece sofrer forte influência dos valores do 

primeiro período de exercício que, provavelmente, se reflecte no padrão de 

resposta a intensidades superiores. De facto, mesmo só com inspecção visual, 

parece possível perceber que uma linha de tendência sem os valores do 

primeiro período de exercício teria como consequência valores máximos de  ̇   mais elevados no tapete. No entanto, como não foi medido o  ̇   á . no 

presente estudo não foi possível confirmar as ideias apresentadas 

anteriormente. 
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No presente estudo, para valores do  ̇   idênticos no tapete e na bicicleta 

(2981±472 ml/min e 2970±400 ml/min, respectivamente), os valores da FC 

sforam também idênticos (162,5±11,4 bpm e 163,4±14,2 bpm, 

respectivamente) apesar de não terem sido sujeitos a comparação estatística. 

De facto, apesar do protocolo de exercício ter promovido uma resposta aguda 

mais acentuada no tapete, quando comparamos valores de  ̇   de magnitude 

idêntica, os valores da FC apresentam a mesma tendência. Estes resultados 

aparentemente contrariam alguns resultados de outros estudos. De facto, 

segundo o estudo de Koyal et al. (1976), para valores idênticos de  ̇  , os 

valores da FC são normalmente mais elevados na bicicleta do que no tapete e 

segundo os estudos de Sedlock (1992), Thomas et al. (1995) e Kravitz et al. 

(1997) para valores idênticos de FC, os valores do  ̇   são normalmente mais 

elevados no tapete comparativamente à bicicleta. Também se identificam na 

literatura valores de FC superiores nos ergómetros que suportam o peso 

corporal do indivíduo (bicicleta, Thomas et al., 1995; Kravitz et al., 1997). O 

efeito da posição sentada na bicicleta, parece poder induzir alguma redução do 

retorno venoso e consequentemente um menor volume sistólico, que pode 

provocar um aumento dos valores da FC para manter o mesmo débito cardíaco 

(Astrand et al., 2003). Da mesma forma, o gesto técnico e as contracções 

musculares envolvidas no exercício realizado no tapete podem permitir um 

melhor enchimento de artérias e veias dos membros inferiores durante a fase 

de relaxamento, facto que pode resultar numa bomba muscular com uma 

acção mais eficiente no tapete. Por outro lado, no exercício realizado na 

bicicleta, particularmente em intensidades muito elevadas, as elevadas forças 

intramusculares parecem poder promover uma ligeira oclusão do retorno 

venoso dos membros inferiores (para refs. ver Jones e McConnell, 1999; 

Nassis e Geladas, 2002b). De facto, a eficácia do retorno venoso está 

associada às acções conjugadas da bomba muscular, da acção respiratória e 

abdominal e da venoconstrição. A acção mecânica provocada pelas 

contracções musculares rítmicas dos músculos activos no exercício físico 

comprime as veias circundantes e aumenta a pressão da corrente sanguínea 

na direcção do coração. A acção respiratória e abdominal com a contracção do 
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diafragma durante a inspiração contribui para o retorno venoso. A eficácia do 

retorno venoso é também influenciada pela venoconstrição que juntamente 

com a acção das válvulas venosas facilita o retorno do volume de sangue para 

o coração (Astrand et al., 2003). 

No estudo de Thomas et al. (1995), em exercício realizado a uma intensidade 

de 60% do  ̇   á . específico durante 20 min, os valores da FC não foram 

estatisticamente diferentes (146±10 bpm e 139±9 bpm, tapete e bicicleta 

respectivamente). Ou seja, para valores relativos de  ̇   idênticos (60%), os 

valores da FC também foram idênticos. Contudo, os valores percentuais do  ̇   traduziram-se em valores de  ̇   absolutos no tapete de 2,21 L/min e na 

bicicleta de 1,93 L/min. Neste estudo, compararam-se valores idênticos de  ̇   
relativo ao máximo (60% do  ̇   á .) que, de acordo com a maioria da 

literatura, correspondem a valores absolutos diferentes quando se comparam 

modos de exercício também diferentes. De uma forma geral, o exercício 

realizado à mesma intensidade absoluta geralmente representa uma 

intensidade relativa superior na bicicleta comparativamente ao tapete 

(Chatterjee e Chakravarti, 1986; Thomas et al., 1995; Henson et al., 1999; 

Jones e McConnell, 1999; Carter et al., 2000; Moyna et al., 2001; Achten et al., 

2003; Basset e Boulay, 2003; Green et al., 2003; Hill et al., 2003; Sauro e 

Kanaley, 2003; Venkata-Ramana et al., 2004). 

No presente estudo, os períodos de exercício foram sempre realizados a 

valores absolutos de  ̇   e FC mais elevados no tapete. Estes resultados 

parecem confirmar as tendências já apresentadas por Thomas et al. (1989). No 

entanto, os autores compararam apenas a resposta orgânica a uma 

intensidade do exercício de 55,4±2,7% do  ̇   á . avaliado no tapete (os 

autores não determinaram o  ̇   á . específico para cada ergómetro). Os 

valores da FC e do  ̇   foram idênticos no exercício realizado no tapete e na 

bicicleta. Também no estudo de Abrantes et al. (2004), os valores do  ̇   em 

três intensidades do exercício definidas relativamente à percentagem da 

FCmáx., apesar de serem sempre superiores no tapete, não foram 

estatisticamente diferentes da bicicleta. Parece possível que a definição de 

intensidades idênticas entre modos de exercício, possa em alguns contextos 
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ser pouco esclarecedora (e.g. % do  ̇   á . e % do  ̇   á . específico do modo 

de exercício) e que, quando a intensidade definida é específica ao modo de 

exercício, a resposta da FC seja mais acentuada na bicicleta (Koyal et al., 

1976; Sedlock, 1992; Thomas et al., 1995; Kravitz et al., 1997) e que, quando a 

intensidade definida não é específica ao modo, as duas variáveis apresentem 

uma tendência idêntica (Thomas et al., 1989; Abrantes et al., 2004). Apesar do 

exercício realizado a idênticos valores percentuais específicos ao modo 

promover alterações diferentes, quando é realizado a idênticos valores 

absolutos, a magnitude das alterações em função do modo de exercício parece 

diminuir ou mesmo desaparecer. De facto, a resposta ao exercício físico a uma 

determinada carga (W e km/h) que promova idênticos valores de  ̇   absoluto 

indica apenas que o exercício foi realizado a idênticos valores de  ̇  . No 

entanto, como o  ̇   resulta do produto de factores centrais (débito cardíaco) e 

factores periféricos (diferença artério-venosa de O2), a variação destes factores 

pode ser distinta quando se comparam tapete e bicicleta. Ou seja, apesar de se 

obterem valores de  ̇   idênticos, parece possível que a comparticipação dos 

factores centrais e periféricos possa ser distinta entre modos. 

Apesar de não terem sido sujeitos a comparação estatística, a grande 

semelhança nos valores do  ̇   no exercício realizado no tapete, no segundo 

período de intensidade a 12 km/h e na bicicleta, no quarto período de 

intensidade a 180 W (2981±472 ml/min e 2970±400 ml/min, respectivamente), 

nos valores da FC (162,5±11,4 bpm e 163,4±14,2 bpm, respectivamente), nos 

valores da TAS (152±14 mmHg e 153±12 mmHg, respectivamente) e nos 

valores da TAD (68±13 mmHg e 69±9 mmHg, respectivamente), parece sugerir 

que a estas cargas, a resposta ao exercício nestas variáveis é bastante 

idêntica nos dois modos de exercício. Contudo, apesar da  ̇ , do rácio   ̇  / ̇   e das concentrações de lactato sanguíneo terem apresentado uma 

tendência contrária, ou seja, as diferenças existentes entre modos de exercício 

não sofreram alterações com o aumento de intensidade, o que indica um 

padrão de resposta semelhante entre modos de exercício. Voltando ao 

exemplo apresentado, os valores semelhantes de  ̇   e de FC parecem 

representar uma carga diferente, porque se os contrastarmos com os valores 
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das concentrações de lactato sanguíneo nas intensidades apresentadas, 

mesmo sem comparação estatística, os valores são bem diferentes (2,74±1,2 

mmol.L-1 e 5,68±2,8 mmol.L-1, respectivamente para o tapete e a bicicleta).  

No presente estudo, apesar do padrão de resposta ser mais linear na bicicleta 

e mais quadrática no tapete, a  ̇  aumenta de forma semelhante nos dois 

modos com o aumento da intensidade do exercício. Os valores de  ̇   

aumentaram de forma diferente com os incrementos de intensidade nos dois 

ergómetros. Ou seja, as diferenças entre ergómetros atenuaram-se com o 

aumento da carga, no entanto, no padrão de resposta da  ̇  as diferenças 

existentes mantiveram-se. Neste sentido, sugerem os resultados obtidos que a  ̇  apresentou uma tendência diferente nos dois modos de exercício com o 

aumento do  ̇  . De uma forma geral, a  ̇  aumenta imediatamente após o 

início do exercício rítmico de intensidade constante e este aumento está 

directamente relacionado com a frequência dos movimentos dos membros 

superiores e inferiores (Koehle e Duffin, 1996). Primariamente, a  ̇  está 

associada às exigências metabólicas, ou seja, muito relacionada com o  ̇   e 

também com a FC. No entanto, deve ser dada uma atenção especial à 

contribuição do sistema tampão ácido/base para os valores da  ̇ , 

principalmente a partir de determinadas intensidades (Chatterjee e Chakravarti, 

1985). De facto para valores de  ̇   semelhantes entre modos, parece que os 

valores do rácio   ̇  / ̇   e das concentrações de lactato sanguíneo sugerem 

cargas mais fortes na bicicleta, facto que poderá ter tido implicações nos 

valores da  ̇ . 

Para o exercício realizado a cinco intensidades diferentes nos dois ergómetros, 

o padrão de resposta nos valores do rácio   ̇  / ̇   e das concentrações de 

lactato sanguíneo não foram diferentes em função do aumento de intensidade 

nos dois ergómetros. Os resultados sugeriram semelhanças entre os modos 

para todos os períodos de intensidade. Contudo, os resultados parecem sugerir 

também que não existiram diferenças no metabolismo, apesar dos valores de  ̇   terem sido superiores no tapete. A partir do terceiro período de exercício, 

com valores de concentrações de lactato sanguíneo ligeiramente acima das 4 
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mmol.L-1, a tendência dos padrões de resposta do rácio   ̇  / ̇   parece 

ainda aproximar mais os dois modos de exercício. Ou seja, para um modo de 

exercício onde se perspectiva um aumento superior dos valores do  ̇   em 

exercício máximo, os valores do rácio   ̇  / ̇  , apesar de muito idênticos em 

todos os períodos de intensidade submáxima, podem posteriormente, em 

exercício máximo, apresentar uma tendência diferente. De igual forma, as 

concentrações de lactato sanguíneo no presente estudo foram também 

idênticas em todos os períodos de exercício de intensidade submáxima. Achen 

et al. (2003), compararam o tapete e a bicicleta em várias intensidades do 

exercício num protocolo de determinação do limiar anaeróbio e do  ̇   á . e 

verificaram que as concentrações de lactato sanguíneo não foram diferentes 

nos vários períodos de exercício submáximos. No entanto, a resposta em 

exercício máximo promoveu concentrações de lactato sanguíneo mais 

elevadas na bicicleta comparativamente ao tapete (Achen et al, 2003). No 

presente estudo, verificou-se também esta mesma resposta, uma vez que as 

concentrações de lactato sanguíneo foram idênticas em todos os períodos de 

exercício nos dois modos. Também os resultados do estudo de Thomas et al. 

(1995) indicaram uma tendência idêntica à identificada no presente estudo, 

uma vez que verificaram que o rácio   ̇  / ̇   em exercício máximo foi 

superior na bicicleta (1,28±0,10 vs. 1,20±0,06). 

De acordo com a literatura, no exercício realizado no tapete, o limiar anaeróbio 

láctico parece ocorrer a valores ligeiramente mais elevados de  ̇   absoluto 

(Medelli et al., 1993; Solberg et al., 2005). Por outro lado, a taxa máxima de 

oxidação de gorduras parece ocorrer a valores idênticos de  ̇   relativo (Achen 

et al, 2003). A maior familiarização com o ergómetro e o consequente 

melhoramento da economia do trabalho e da renovação de energia são os 

factores que os autores utilizam para justificar estes resultados (Katsanos et al., 

2001; Moyna et al., 2001; Spranger, 1998). 

No presente estudo, apesar de não existirem diferenças entre os modos de 

exercício, os valores das concentrações de glicose sanguínea, o  ̇   foi 

superior no tapete e a concentração de glicose sanguínea diminuiu mais com o 

aumento da intensidade do exercício na bicicleta do que no tapete. Ou seja, o 
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modo de exercício só por si não influiu nesta variável, mas as diferenças na 

intensidade podem promover tendências distintas. De facto, em exercício de 

intensidade moderada (i.e., abaixo do limiar anaeróbio), a glicose plasmática é 

responsável por 15 a 35% dos hidratos de carbono oxidados e o glicogénio 

muscular responsável pelos restantes (Holloszy e Kohrt, 1996). Apesar do 

exercício físico induzir um rápido aumento na taxa de utilização de glicose no 

músculo esquelético, as variações da sua concentração sanguínea durante o 

exercício são muito ténues ou inexistentes. No entanto, em exercício muito 

prolongado no tempo as suas concentrações podem diminuir (i.e., 

hipoglicémia) e provocar tonturas, náuseas e confusão (Astrand et al., 2003). 

No presente estudo, apesar da duração dos períodos de exercício ter sido de 8 

minutos, os indivíduos estiveram um total de 90 min em protocolo de exercício 

(5x8 min exercício + 5x10 min recuperação). Nos últimos períodos de exercício, 

os valores da concentração de glicose sanguínea foram ligeiramente mais 

reduzidos comparativamente ao pré-exercício. No entanto, enquadram-se nos 

valores normais de glicemia e não podem ser considerados de hipoglicémia 

(euglicemia, 4-5 mmol.L-1 e hipoglicemia moderada, 3,5 mmol.L-1). À mesma 

intensidade relativa submáxima, a ingestão de hidratos de carbono promoveu 

uma maior elevação das concentrações de glicose e insulina plasmáticas no 

tapete comparativamente à bicicleta (para refs. ver Arkinstall et al., 2001). 

Neste sentido, os autores referem que a carga imposta nos dois modos de 

exercício parece ser a grande influência das diferentes tendências. Desta 

forma, sugere-se que o metabolismo glicolítico é mais acentuado na bicicleta e 

que o recrutamento selectivo de fibras tipo II em exercício é mais intenso 

(Holloszy e Kohrt, 1996). 

O padrão de resposta da TAS foi mais elevado no tapete, e as diferenças 

encontradas mantiveram-se com o aumento da intensidade. A maiores 

intensidades do exercício correspondem valores de TAS mais elevados, facto 

decorrente do aumento do débito cardíaco e das alterações na actividade do 

sistema nervoso simpático (Brooks et al., 1996). A TAD também apresentou um 

padrão de resposta superior no tapete sem sofrer muita variação com o 

aumento da intensidade. No estudo de Yoshiga e Higuchi (2002) verificou-se 
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que a FC tende a ser mais elevada quando o exercício é realizado na posição 

bípede e o peso corporal é suportado pelos membros inferiores (tapete) 

comparativamente ao remo, que implica mais mobilização de massa muscular 

e a posição adoptada neste ergómetro é sentada com as pernas quase na 

horizontal. Na posição bípede, grande parte do fluxo sanguíneo fica situado nos 

membros inferiores e, para que o sangue retorne ao coração, pode-se verificar 

um aumento mais acentuado da TA e da FC (para refs. ver Yoshiga e Higuchi, 

2002).  

Para valores de  ̇   e de FC superiores no tapete, os valores da TAS e da 

TAD foram idênticos nos dois modos. Quanto maior é a quantidade de grupos 

musculares activados durante o exercício, mais acentuada é a diminuição das 

resistências vasculares periféricas, facto que se pode reflectir numa TA menor. 

Os barorreceptores arteriais sistémicos identificam deformações mecânicas e 

enviam informações da diminuição ou do aumento da TA ao centro vasomotor 

que em situações de aumento de TA, aumenta a actividade parassimpática e 

diminui a simpática e, desta forma, reduz a FC e o volume sistólico (débito 

cardíaco) no sentido de diminuir a TA (Guyton, 1988; Astrand et al., 2003). O 

exercício realizado na bicicleta envolve menos grupos musculares e 

consequentemente menos massa muscular total comparativamente ao tapete, 

e está normalmente associado a TA mais elevadas (Turley e Wilmore, 1997). A 

justificação mais frequentemente encontrada na literatura atribui esta resposta 

às resistências vasculares periféricas dos músculos inactivos (Astrand et al., 

2003). No entanto, e de acordo com os resultados do presente estudo, as 

diferenças existentes entre estes dois modos de exercício, não corroboram 

resultados anteriores. De facto, o aumento das TA em resposta ao aumento da 

intensidade do exercício apresentou um padrão idêntico. 

No presente estudo, não se identificaram diferenças nos valores da 

temperatura corporal entre ergómetros. Ou seja, em exercício realizado a uma 

intensidade que promoveu valores de  ̇   superiores no tapete, a resposta da 

temperatura corporal não foi diferente. Contudo, esta resposta apresenta uma 

tendência diferente com o aumento da intensidade do exercício, tal como a 

tendência do  ̇   ao longo dos períodos de exercício. Ou seja, o padrão de 
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resposta da temperatura corporal não foi diferente entre modos de exercício, 

contudo, o aumento da intensidade do exercício provocou um padrão de 

resposta diferenciado mediante o ergómetro utilizado. De facto, de uma forma 

geral, a resposta da temperatura corporal ao exercício está directamente 

associada à intensidade do mesmo (Beam, 1997) e indirectamente à actividade 

da massa muscular mobilizada (McArdle et al., 1998) que pode diferir em 

função do modo de exercício. Por exemplo, quando a variação dos valores da 

temperatura corporal são expressos em função de valores percentuais de  ̇   á ., quanto mais próximos do máximo estiverem esses valores, menores 

serão as variações da temperatura (entre modos). Ou seja, a intensidade 

relativa do trabalho realizado está muito associada às variações dos valores de 

temperatura corporal (McArdle et al., 1998), assim como as consequentes 

alterações no metabolismo energético (i.e., a redução do piruvato a lactato 

produz uma grande quantidade de calor, para refs. ver Scott e Kemp, 2005). 

Nassis e Geladas (2002a) realizaram um estudo em exercício prolongado (90 

min a 60% do  ̇   á . no tapete e na bicicleta) com e sem ingestão de água e 

identificaram que a temperatura rectal foi mais elevada no tapete 

(comparativamente à bicicleta sem ingestão de água) desde os dez minutos de 

exercício até ao final dos noventa minutos de exercício. Os valores médios do  ̇   foram mais elevados no tapete 2.49±0.13 L/min comparativamente à 

bicicleta 2,22±0,13 L/min. Os autores sugeriram a existência de uma 

dependência entre a temperatura corporal central e a circulação cutânea no 

exercício realizado no tapete, e que essa dependência possa ter um limiar de 

temperatura corporal central de 38,8ºC. O compromisso entre a homeostasia 

do sistema cardiovascular e os mecanismos de regulação térmica32 parece 

acentuar-se a partir dessa temperatura (Nassis e Geladas, 2002a). De facto, o 

aumento da vasoconstrição periférica em resposta ao aumento da intensidade 

do exercício, pode ter influência na eficácia do mecanismo de arrefecimento da 

temperatura corporal central (condução do calor para a periferia e 

vasodilatação periférica). Apesar dos valores superiores da temperatura 
                                            
32 Parte-se do pressuposto que outros mecanismos de regulação térmica não diferiram entre momentos uma vez que o 
ambiente laboratorial foi controlado e mantido, a roupa desportiva utilizada pelos indivíduos da amostra também foi a 
mesma e a superfície de contacto da marquesa com os indivíduos foi sempre mesma. 
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corporal se registarem no tapete, a diminuição dos valores do débito cardíaco e 

do volume sistólico foram mais acentuados na bicicleta (Nassis e Geladas, 

2002b). O tapete apresentou menos hemoconcentração comparativamente à 

bicicleta a 65% do  ̇   á . (Gore et al., 1992) e a 60% do  ̇   á . (Nassis e 

Geladas, 2002b). Os autores sugerem que a distribuição do volume de sangue 

pode ser diferente entre estes dois modos de exercício e que as diferenças na 

postura corporal e na massa muscular envolvida possam estar na origem 

destes resultados (Nassis e Geladas, 2002b). Esta tendência encontra-se em 

estudos com exercício de duração prolongada. Os cinco períodos de exercício 

do presente estudo são de duração reduzida, mas perfazem 40 minutos de 

exercício e um total de 90 minutos com os respectivos períodos de 

recuperação. Parece provável que estas tendências mais características de 

exercício prolongado, se possam manifestar nos últimos períodos de exercício. 

No presente estudo, os valores médios da PSE na resposta ao exercício foram 

estatisticamente diferentes entre ergómetros, com valores mais elevados na 

bicicleta. No entanto, o padrão de resposta desta variável ao aumento da 

intensidade manteve-se a influência simples do modo de exercício. Ou seja, a 

magnitude das diferenças entre modos foi idêntica para as intensidades 

estudadas. De facto, a representação gráfica desta variável com o aumento da 

intensidade é muito semelhante nos dois modos de exercício (ver Figura 4.13), 

e de igual forma, também a representação gráfica da variação das 

concentrações de lactato sanguíneo é idêntica (ver Figura 4.7) . Os valores da 

PSE referentes às intensidades do exercício que promoveram uma 

concentração de lactato sanguíneo de idêntica magnitude nos dois ergómetros 

(5,66±3,1 mmol.L-1 de lactato a 15 km/h no tapete e 5,68±2,8 mmol.L-1 de 

lactato a 180 W na bicicleta) foram muito idênticos (15,00±1,6 no tapete e 

15,82±1,3). A influência do modo de exercício na relação entre as 

concentrações de lactato sanguíneo e a PSE já foi identificada em diversos 

estudos (Hetzler et al., 1991; Green et al., 2003; Tsintzas et al., 2003). No 

presente estudo, parece ser possível identificar a influência de várias variáveis 

na PSE. O aumento da intensidade do exercício promoveu um padrão de 

resposta diferente em função do modo em algumas variáveis ( ̇   e FC). No 
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entanto, nos valores da PSE, as diferenças atribuídas ao modo de exercício 

não sofreram variação atribuída ao aumento da intensidade. Thomas et al. 

(1995) identificaram valores da PSE superiores na bicicleta em exercício 

realizado a uma intensidade de 60% do  ̇   á . específico durante 20 min. Os 

valores do  ̇   no tapete foram de 2,21 L/min e na bicicleta de 1,93 L/min 

(estatisticamente diferentes). Os valores da FC não foram estatisticamente 

diferentes (146±10 bpm no tapete e 139±9 bpm na bicicleta). Os valores da 

PSE foram superiores na bicicleta (11,4±2,58) e estatisticamente diferentes dos 

valores do tapete (9,8±2,36). Os autores referem a familiarização com o tapete 

como um dos factores mais determinantes desta diferença; descrevem também 

aspectos metodológicos relativos à definição de intensidade de outros estudos 

que contrariam os seus resultados. De facto, o exercício realizado a idênticas 

percentagens do  ̇   á . específico promove diferenças mínimas na PSE entre 

o tapete e a bicicleta. Contudo, o exercício realizado na bicicleta à mesma 

percentagem do  ̇   á . do tapete, pode corresponder a uma carga superior na 

bicicleta. Também em exercício realizado a uma intensidade definida pelo 

limiar anaeróbio, a PSE parece ser superior quando o exercício é realizado na 

bicicleta comparativamente ao tapete (Green et al., 2003). Na bicicleta, a força 

exercida pelos músculos dos membros inferiores é bastante elevada, podendo 

induzir um aumento dos estímulos neurais através dos propriorreceptores. Em 

contraste, no tapete a força é mais uniformemente distribuída pela massa 

muscular activa e a acção dos impulsos neurais pode ser menos potente (para 

refs. ver Medelli et al., 1993). 

 
5.3. Resposta orgânica após o exercício físico realizado no tapete e na 
bicicleta 

 

A utilização dos períodos de recuperação complementa o estudo dos períodos 

de exercício e também permite perceber as alterações homeostáticas impostas 

pelo efeito do modo e da intensidade do exercício.  

O EPOC está associado a diversos factores que sofrem variação com o modo 

e com a intensidade do exercício. Nos valores obtidos no presente estudo para 
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os períodos de recuperação, os padrões de resposta do EPOC, da FC, da  ̇ , 

do pulso de O2, do rácio   ̇  / ̇  , das concentrações de glicose sanguínea, 

da temperatura corporal e do duplo produto apresentaram valores mais 

elevados no tapete comparativamente à bicicleta. O efeito simples do modo 

apresentou uma magnitude moderada a elevada nestas variáveis, facto que 

reforça a influência do modo de exercício nos seus valores. 

À semelhança do já verificado nos períodos de exercício, também nesta fase o 

padrão de resposta destas variáveis foi estatisticamente superior no tapete 

(com excepção do rácio   ̇  / ̇  ) e também o tamanho do seu efeito foi 

elevado. Ou seja, no tapete obtiveram-se valores superiores nestas variáveis 

durante o exercício e esta tendência prolongou-se durante os períodos de 

recuperação. De facto, quanto mais acentuada for a alteração da homeostasia 

provocado pelo exercício físico no organismo, maior será também a sua 

magnitude na fase de recuperação. Enquanto não estiverem recuperadas as 

condições de pré-exercício, tais como o restabelecimento das reservas 

teciduais de oxigénio, a restauração do ATP e CP deplecionados no músculo, a 

remoção do lactato produzido durante o exercício, a temperatura corporal, 

efeitos residuais de hormonas como as catecolaminas e a ressíntese de 

glicogénio, esta fase prolonga-se no tempo (para refs. ver Tomlin e Wenger, 

2001; Hancock e Gleeson, 2002; Borsheim e Bahr, 2003; Laforgia et al., 2006). 

A comparticipação de cada uma destas alterações provocadas pelo exercício 

físico na recuperação parece estar dependente das características do exercício 

realizado. Bahr (1992) referiu que a restauração dos fosfatos e o metabolismo 

do lactato juntamente com a elevação da temperatura corporal foram 

responsáveis por cerca de 30 a 50% da magnitude total do EPOC medido 

durante uma hora após exercício submáximo e supramáximo. 

Nos resultados do presente estudo, a maiores intensidades do exercício 

corresponderam maiores valores de EPOC. De facto, a magnitude dos valores 

acumulados e da duração estimada do EPOC são tão elevados quanto mais 

intenso e mais longo for o exercício realizado (Borsheim e Bahr, 2003; Laforgia 

et al., 2006). A literatura que associa a intensidade do exercício ao EPOC é 

vasta, contudo, ainda não é consensual. A combinação de factores que 
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caracterizam o exercício, tais como a duração, o dispêndio energético, o tipo de 

exercício (intervalado ou intermitente), podem determinar a direcção dos 

resultados. Apenas os resultados do estudo de Chad e Quigley (1991) 

apresentaram uma correlação negativaentre o EPOC e a intensidade do 

exercício. No estudo de Chad e Quigley (1991), o EPOC relativo a 30 min de 

exercício realizado na bicicleta a 50% e 70% do  ̇   á . foi mais elevado para 

a intensidade do exercício mais reduzida. Ao analisar os procedimentos 

metodológicos utilizados, parece possível que os resultados possam ter sido 

influenciados pelas características do período de recuperação. Ou seja, na 

posição corporal assumida para a recuperação, os indivíduos estavam 

sentados numa cadeira e podiam ler, escrever ou ver televisão. Os autores não 

especificam se estão recostados, se têm os membros inferiores elevados ou se 

podiam realizar movimentos. Este conjunto de factores pode justificar algumas 

destas diferenças detectadas. Mais ainda, estes resultados foram observados a 

partir dos primeiros 10-15 min de recuperação. Os autores não fazem 

referência aos resultados do início da recuperação (componente rápida do 

EPOC) que, segundo alguns estudos, representa a maior magnitude da 

recuperação do exercício físico(Short e Sedlock, 1997; McGarvey et al., 2005). 

O estudo de Short e Sedlock (1997), apesar de não comparar modos de 

exercício, permite confirmar esta correlação positiva entre a intensidade do 

exercício e o EPOC. Numa amostra de indivíduos treinados, um período de 30 

min de exercício a 70% do  ̇   á . realizado na bicicleta com um  ̇   de 

exercício de 2,5±0,5 L/min promoveu um EPOC de 3,24±1,01 L e outro período 

com um  ̇   de exercício de 1,5 L/min promoveu um EPOC de 1,50±0,60 L. 

Noutro grupo de indivíduos, não treinados, os 70% do  ̇   á . corresponderam 

a um  ̇   de exercício de 1,8±0,3 L/min e promoveu um EPOC de 3,46±0,85 L 

e um  ̇   de exercício de 1,5 L/min promoveu um EPOC de 2,39±0,57 L. Os 

autores mediram o EPOC durante 60 min, ou seja, até ao final da recuperação. 

No presente estudo, optou-se por diminuir a duração dos períodos de 

recuperação para permitir estudar as respostas a cinco períodos de 

intensidades diferentes e também porque a grande percentagem do EPOC 

parece ocorrer durante a fase inicial do período de recuperação (Short e 



Resposta orgânica no tapete e bicicleta durante o exercício e recuperação 

156    Discussão    

Sedlock, 1997; McGarvey et al., 2005). O EPOC acumulado foi bastante 

elevado no presente estudo no qual a duração do exercício foi curta (8 min) 

comparativamente a estudos com durações de exercício muito superiores (30 

min). 

Por outro lado, na interacção com a intensidade do exercício, o padrão de 

resposta do EPOC não foi diferente para os valores acumulados, o que indica 

que o aumento da intensidade não afectou as diferenças entre modos. Para a 

duração estimada do EPOC e para a percentagem acima dos valores de pré-

exercício, a interacção foi estatisticamente significativa, mas o tamanho do 

efeito foi reduzido (p≤0,05 para η2=0,23, η2=0,31, respectivamente). Contudo, 

estes resultados parecem sugerir que, apesar das diferenças entre modos de 

exercício no EPOC acumulado apresentarem magnitudes semelhantes nos 

períodos de recuperação, a duração e a percentagem acima dos valores de 

pré-exercício são diferentes, o que parece tornar o padrão de resposta da 

recuperação distinto. De facto, após a análise das representações gráficas 

relativas ao EPOC, as linhas de tendência parecem afastar-se, ou seja, as 

diferenças entre os valores médios e da duração do EPOC parecem acentuar-

se ligeiramente com o aumento da intensidade (ver Figura 4.16 e Figura 4.17) 

enquanto que, relativamente aos resultados do exercício as linhas de tendência 

do  ̇   aproximaram-se ligeiramente a partir dos dois últimos períodos de 

exercício (ver Figura 4.1 e Figura 4.2). 

Outros factores, para além dos valores do  ̇   de exercício, parecem 

influenciar o EPOC, como por exemplo o efeito da temperatura corporal (efeito 

Q10). Nos períodos de recuperação ao exercício, os valores da temperatura 

corporal e da duração estimada do EPOC foram mais elevados no tapete, e o 

aumento da intensidade do exercício influiu de forma diferenciada em função 

do modo. De facto, a associação da variação da temperatura corporal com a 

duração do EPOC é elevada (Frey et al., 1993; Lee et al., 1999). No estudo de 

Frey et al. (1993), os autores verificaram uma correlação positiva elevada entre 

a temperatura rectal e a componente lenta do EPOC. Hagberg et al. (1980b) 

verificaram que o efeito Q10 da temperatura no metabolismo pode ter 

contribuído entre 60-70% para a magnitude da componente lenta do EPOC em 
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exercício realizado a diversas intensidades e durações (respectivamente para a 

intensidade 50, 65 e 80% do  ̇   á . e para a duração 5 e 20 min). No presente 

estudo, pelos motivos já descritos, a duração dos períodos de recuperação foi 

limitada a 10 min. Ou seja, não foi realizado um período de recuperação até 

valores de pré-exercício. No entanto, através dos resultados da duração 

estimada do EPOC percebe-se que outro factor, que não o  ̇  , pode estar a 

contribuir de forma diferenciada para o EPOC acumulado. 

Também nos valores do EPOC e apesar de não terem sido sujeitos a 

comparação estatística, os resultados podem permitir associar a resposta dos 

valores de  ̇   durante o exercício à resposta do EPOC. No período de 

intensidade realizado a 12 km/h no tapete e a 180 W na bicicleta, o  ̇   do 

exercício foi muito semelhante entre os ergómetros (2981±472 ml/min e de 

2970±400 ml/min, respectivamente), facto que também ocorreu com os valores 

do EPOC acumulado (2509±933 ml e 2573±1067 ml, respectivamente tapete e 

bicicleta), da sua duração estimada (10,6±1,4 min e 10,5±1,9 min, 

respectivamente tapete e bicicleta) e das percentagens acima dos valores de 

pré-exercício (78,9±29,5 e 79,7±29,2%, respectivamente tapete e bicicleta). 

Sugere-se então que, se os valores do  ̇   no final do exercício forem muito 

idênticos entre ergómetros, os valores do EPOC também apresentam uma 

magnitude de idêntica proporção na resposta ao exercício. De facto, os 

resultados demonstraram que o aumento da intensidade manteve as diferenças 

identificadas entre o efeito do modo de exercício no EPOC acumulado. 

Esta linha de discussão parece poder associar-se a outro estudo que não 

identificou diferenças no EPOC ao exercício a uma intensidade definida a uma 

percentagem similar do  ̇   á . determinado no tapete e na bicicleta. O estudo 

de Sedlock (1991) foi realizado apenas com uma intensidade do exercício 

definida percentualmente em função do  ̇   á . específico, em que os valores 

do  ̇   á . no tapete foram superiores aproximadamente 11% e, 

consequentemente, os valores do  ̇   de exercício absoluto foram diferentes 

(2,58±0,34 L/min e 2,21±0,45 L/min, respectivamente tapete e bicicleta). As 

diferenças nos valores do  ̇   á . entre modos de exercício são na maioria dos 

indivíduos bastante elevadas, o que promove, à mesma intensidade relativa, 
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intensidades absolutas muito distintas e contribuições metabólicas também 

distintas (Achten et al., 2003). No entanto, a magnitude das diferenças do  ̇   

de exercício, apesar de estatisticamente significativa, foi bastante reduzida 

(0,37 L/min), e não promoveu diferenças no dispêndio energético após o 

exercício (17,0±5,5 e 15,4±3,9 kcal, respectivamente tapete e bicicleta). A 

análise a este estudo pode detectar a existência de algumas imprecisões 

metodológicas, como a ausência de informação relativa à similaridade de 

condições no período pré-exercício e a ausência de critérios objectivos de 

determinação do pico do  ̇  . De facto, a autora utilizou apenas um critério de 

um total de três pré-definidos para determinação do pico do  ̇   (aumento da 

carga com pouca ou nenhuma alteração dos valores do  ̇  , valores máximos 

de FC, ou perto do máximo predito pela idade e incapacidade de continuar 

devido à fadiga). 

O estudo de Scott et al. (2006) também pretendeu comparar uma intensidade 

do exercício correspondente a 250 W na bicicleta e no tapete. Os autores 

utilizaram uma fórmula de conversão de watts em kgm.min-1 e compararam 1 

min de exercício. Os valores do  ̇   de exercício, à semelhança do estudo 

anterior, foram estatisticamente diferentes e os valores do EPOC não foram 

diferentes. No entanto, a duração do exercício de 1 min parece demasiado 

reduzida para estudar diferenças entre ergómetros, em variáveis que 

provavelmente não estabilizaram os seus valores nesse espaço de tempo. Os 

autores não apresentaram nos seus procedimentos metodológicos a fonte da 

referência da fórmula utilizada para definir intensidades similares entre 

ergómetros. A conversão de intensidades entre watts e kgm.min-1 na literatura 

disponível é ainda uma tarefa pouco consensual (Zatsiorsky, 1998 ; Ferguson 

et al., 2000; Sjogaard et al., 2002; Winter, 2006). No presente estudo, o padrão 

de resposta ao aumento da intensidade do exercício foi diferente em função do 

ergómetro utilizado, no entanto no período da recuperação o aumento da 

intensidade do exercício não influenciou o padrão de resposta dos diferentes 

modos de exercício. De facto, os resultados indicaram que o aumento do 

EPOC foi linear relativamente ao aumento da intensidade do exercício no 

tapete e na bicicleta. O estudo de Smith e McNaughton (1993) comparou 30 
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min de exercício a 40%, 50% e 70% do  ̇   á . e de forma semelhante aos do 

presente estudo, os resultados obtidos também demonstraram a existência de 

um aumento linear do EPOC com a intensidade do exercício. De acordo com a 

literatura, o EPOC apresenta um aumento linear com o aumento da duração do 

exercício. Esta relação é mais evidente e mais forte quando o exercício é 

realizado a intensidades superiores (Bahr et al., 1987; Gore e Withers, 1990a; 

Borsheim et al., 1998; para mais refs. ver Borsheim e Bahr, 2003) e segundo 

alguns estudos apresenta um aumento exponencial com o aumento da 

intensidade (Brehm e Gutin, 1986; Gore e Withers, 1990b; Borsheim et al., 

1998). Os resultados do presente estudo, não confirmam os estudos referidos. 

Mais uma vez parece que, para além da dificuldade existente na definição de 

intensidades (similares) entre modos de exercício, neste caso particular, a 

proximidade das intensidades definidas com o limiar anaeróbio, pode 

acrescentar mais um ponto à discussão da intensidade do exercício e o EPOC. 

O EPOC é uma variável muito utilizada para perceber os mecanismos da 

recuperação e também para quantificar as exigências metabólicas do exercício 

físico. Apesar dos trabalhos que estudam a recuperação se centrarem nas 

variações do EPOC, da FC no final da recuperação e do rácio   ̇  / ̇   no 

final da recuperação, existem outras variáveis que podem complementar a 

informação relativa às diferenças entre modos de exercício na resposta ao 

exercício. 

Os valores da FC e da  ̇  relativos aos períodos de recuperação foram 

diferentes entre modos de exercício, com valores mais elevados no tapete. 

Este padrão de resposta acompanhou o padrão do exercício nas duas 

variáveis. De facto, a resposta da FC e da  ̇  ajusta-se às necessidades 

metabólicas inerentes ao exercício físico. Do mesmo modo, o aumento da 

intensidade do exercício influenciou de forma diferente os valores da FC em 

função do modo de exercício. A variação dos valores da FC com o aumento da 

intensidade do exercício apresentou uma tendência diferente em função do 

modo de exercício. Com o aumento da intensidade, os valores médios dos dois 

modos de exercício tenderam a aproximar-se. Os valores da FC de 

recuperação no tapete tenderam a diminuir ligeiramente com o aumento da 
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intensidade do exercício, enquanto que os valores registados na bicicleta 

apresentaram um aumento mais linear. A literatura que compara a resposta 

desta variável no período de recuperação é escassa e centra-se normalmente 

em populações especiais (Hagberg et al., 1987). Parece possível que a 

especificidade do modo de exercício possa promover um padrão de resposta 

mais acelerado da FC no período de recuperação, possivelmente justificado 

por uma estimulação diferenciada do tónus simpático e parassimpático, ou por 

uma alteração do leito vascular com implicações no retorno venoso, no volume 

sistólico e como consequência na FC e TA (Halliwill et al., 1996). De facto, o 

efeito da diminuição das resistências vasculares periféricas que ocorre durante 

o exercício, permanece durante o período de recuperação. Esta manutenção 

da vasodilatação periférica durante a recuperação parece sugerir que a 

regulação vascular (sistémica e local) pode estar alterada durante esta fase. De 

facto, o padrão diferenciado da FC entre modos durante o exercício, mantém-

se no período de recuperação. Contudo, o padrão diferenciado da TA entre 

modos durante o exercício não se mantém. Nos valores da  ̇ , as diferenças 

atribuídas ao modo de exercício não sofreram alterações com o aumento da 

intensidade, ou seja, mantêm-se com a variação de intensidade. No período de 

recuperação e de forma idêntica, as diferenças identificadas e atribuídas ao 

modo de exercício mantiveram-se com a variação de intensidade. 

A resposta do rácio   ̇  / ̇   no primeiro e último minutos dos períodos de 

recuperação foi diferente em função do modo de exercício, acentuando-se as 

diferenças com o aumento da intensidade do exercício. De facto, parece existir 

uma relação entre a intensidade do exercício realizado e os valores do rácio   ̇  / ̇  , tal como previamente sugerido por Bahr e Sejersted (1991b) e 

corroborado por Lee et al. (1999). Ao exercício de intensidade mais elevada 

estão associados valores de rácio   ̇  / ̇   mais baixos na recuperação e, 

consequentemente, uma maior utilização de gorduras como substrato 

energético preferencial após o exercício (Laforgia et al., 1997; Short e Sedlock, 

1997). Não se conhecem na literatura estudos que tenham investigado esta 

relação em diferentes modos de exercício. No nosso estudo, para valores 

superiores de  ̇   no tapete, os valores do rácio   ̇  / ̇   não foram 
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estatisticamente diferentes durante o exercício físico realizado nos dois modos 

e apresentaram também uma tendência muito idêntica na interacção Modo × 

Intensidade, apesar de se aproximarem ligeiramente com o aumento da 

intensidade do exercício. No período de recuperação do exercício, os valores 

do rácio   ̇  / ̇   apresentaram uma tendência diferente em função do modo 

e também uma tendência diferenciada com o aumento de intensidade. No 

primeiro minuto da recuperação, parece ser possível identificar a relação entre 

os valores mais elevados do rácio   ̇  / ̇   com os valores também mais 

elevados do  ̇  , da FC e da  ̇ , em função do modo de exercício, apesar 

dessa relação não ter tido significado estatístico durante o exercício. Com o 

prolongar do tempo de recuperação, no último minuto, os valores do rácio   ̇  / ̇   mais baixos na bicicleta parecem poder indicar um padrão de 

metabolismo mais lipídico neste modo de exercício. Ou seja, apesar do padrão 

de resposta do rácio   ̇  / ̇   ser idêntico para todos os períodos de exercício 

nos dois ergómetros, identificou-se um padrão de resposta distinto no primeiro 

e no décimo minutos da recuperação. No exercício realizado na bicicleta, o 

rácio   ̇  / ̇   nos períodos de recuperação apresentou valores mais baixos. 

De acordo com outros estudos que também identificaram este tipo de relação 

sugere-se que as reservas de glicogénio musculares e hepáticas são 

mobilizadas para suportar a energia dispendida durante o exercício (Kuo et al., 

2005). A re-síntese de glicogénio apresenta-se como uma prioridade durante a 

recuperação ao exercício físico. A utilização de lipidos ajuda a poupar os 

hidratos de carbono necessários à manutenção dos níveis de glicemia, à 

recuperação da homeostasia da glicemia e da repleção de glicogénio (Kuo et 

al., 2005). No estudo de McGarvey et al. (2005), o exercício intervalado 

realizado na bicicleta promoveu um  ̇   e valores do rácio   ̇  / ̇   
superiores comparativamente ao exercício contínuo. No período da 

recuperação, não se identificaram diferenças na magnitude e na duração do 

EPOC. Contudo, após o exercício intervalado, os valores da FC foram 

superiores e os do rácio   ̇  / ̇   foram inferiores com diferenças 

estatisticamente significativas. Durante a primeira hora de recuperação, os 

resultados do rácio   ̇  / ̇   foram inferiores aos valores de repouso, mas o 
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decréscimo foi mais acentuado no exercício intervalado. Os autores referiram 

que os resultados podem sugerir uma maior retenção de CO2 para reposição 

do bicarbonato usado no tamponamento do lactato. Ainda neste estudo, 

identificou-se uma manutenção de valores mais baixos do rácio   ̇  / ̇   na 

segunda hora de recuperação para o protocolo intervalado, facto que pode ser 

justificado pelo metabolismo lipídico. Laforgia et al. (1997), Lee et al. (1999) e 

Kuo et al. (2005) também verificaram esta tendência. No presente estudo, a 

duração de 10 min dos períodos de recuperação pode ter sido insuficiente para 

se identificarem diminuições do rácio   ̇  / ̇   abaixo dos valores de pré-

exercício. De facto, estas diminuições foram registadas em estudos com 

períodos de recuperação mais longos (Laforgia et al., 1997; Short e Sedlock, 

1997; Kuo et al., 2005; McGarvey et al., 2005). 

As concentrações de lactato sanguíneo no último minuto do período de 

recuperação, seguindo a tendência da resposta ao exercício, não foram 

diferentes entre modos de exercício na recuperação. Ou seja, a recuperação 

de idênticas concentrações de lactato foi também idêntica entre modos de 

exercício. Contudo, os valores do EPOC foram diferentes entre modos de 

exercício. O estudo de Medbo (1993) indica que em exercício intenso realizado 

na bicicleta, 10% do lactato produzido seja libertado para o sangue durante o 

exercício e Hermansen e Vaage (1977) sugerem que não mais de 10% seja 

libertado durante a recuperação (para refs. ver Medbo e Toska, 2001). À 

mesma carga absoluta, modos de exercício físico que mobilizem menor 

quantidade de massa muscular estão associados a concentrações arteriais de 

lactato superiores (Yasuda et al., 2002) e à mesma percentagem do pico de  ̇   uma maior utilização de glicogénio muscular resulta numa elevada 

quantidade de lactato nos músculos exercitados.  

No presente estudo, foram medidas as concentrações de lactato sanguíneas e 

os seus valores estão dependentes da taxa de produção e da taxa de remoção 

sanguínea. Para além da utilização de lactato pela própria fibra muscular que o 

produziu, a distribuição dos níveis circulantes de lactato para locais onde possa 

ser metabolizado como o fígado, coração, fibras musculares ricas em lactato 

desidrogenase (isoformas 1 e 2) e outros tecidos ou órgãos, como a pele e os 



Resposta orgânica no tapete e bicicleta durante o exercício e recuperação 

Discussão    163 

intestinos, influenciam nos níveis das concentrações. A oxidação de lactato 

durante o período de recuperação pela massa muscular moderadamente activa 

também pode contribuir para a taxa de remoção (Brooks, 1991). Parece 

possível que as diferentes características do tapete e da bicicleta possam ter 

influência tanto na taxa de produção como na taxa de remoção e que essa 

influência possa não ser detectável pela análise às concentrações de lactato. 

Ou seja, apesar da semelhança nas concentrações de lactato sanguíneo, no 

exercício realizado na bicicleta, porque mobiliza uma menor quantidade de 

massa muscular, a quantidade de lactato produzido por massa muscular activa 

poderá ser superior comparativamente ao tapete. 

As concentrações de glicose sanguínea nos períodos da recuperação parecem 

indicar que os valores sempre mais elevados registados no tapete durante o 

exercício, possam originar diferenças mais acentuadas durante a recuperação. 

As diferenças existentes entre modos na recuperação da glicose mantiveram-

se com o aumento da intensidade. A utilização de glicose plasmática pode ser 

influenciada pelo modo de exercício (Coggan, 1991). De facto, num ergómetro 

de braços a dependência de glicose plasmática e de glicogénio muscular é 

superior, e está muito associada à menor capacidade respiratória da massa 

muscular activa no exercício (Yasuda et al., 2002). Uma das justificações 

encontradas baseia-se na maior ou menor familiaridade no uso da respectiva 

massa muscular. De facto, os dois modos de exercício (tapete e bicicleta) 

mobilizam os membros inferiores e utilizam a massa muscular que também é 

mais solicitada nas tarefas diárias. No entanto, o tapete, porque requer que o 

indivíduo suporte o seu peso corporal, parece que ainda se torna mais familiar. 

A familiaridade do movimento parece estar relacionada com adaptações do 

sistema neuro-muscular (melhoria na sincronização de diferentes unidades 

motoras e coordenação de unidades motoras de diferentes músculos e 

aumento no recrutamento de unidades motoras nos músculos activos, Enoka, 

1997a; 1997b; Lucía et al., 2000b; Astrand et al., 2003). 

Nas variáveis TAS e TAD no último minuto do período de recuperação não 

foram identificadas diferenças entre modos de exercício nem diferenças com o 

aumento de intensidade. No presente estudo, os valores da TAS durante 
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exercício foram mais elevados no tapete e, esta tendência manteve-se em 

resposta ao aumento de intensidade. De facto, durante a realização de 

exercício físico, o aumento da actividade simpática estimulada pelo comando 

central, por receptores musculares e articulares, levam a um aumento da 

frequência cardíaca, do volume sistólico e do débito cardíaco (Forjaz et al., 

2000). Também o aumento das quantidades de metabolitos musculares pode 

promover uma maior vasodilatação, normalmente associada à quantidade de 

massa muscular activa, diminuindo as resistências vasculares periféricas. 

Desta forma, durante os exercícios dinâmicos, observa-se aumento dos valores 

da TAS e a manutenção ou até redução dos valores da TAD. A redução da 

tensão arterial após o exercício está bastante documentada em resposta ao 

exercício físico dinâmico (Forjaz et al., 2000, Jones et al., 2007). Tanto a 

redução dos valores do débito cardíaco e dos factores subjacentes (FC e 

volume sistólico), como as alterações no leito vascular por redução das 

resistências vasculares periféricas podem ser alguns dos mecanismos 

responsáveis pela diminuição dos valores da TA em indivíduos normotensos 

(Forjaz et al., 2004). Independentemente do mecanismo hemodinâmico 

sistémico, as resistências vasculares periféricas mantêm-se reduzidas após o 

exercício, devido à vasodilatação muscular que se mantém durante algum 

tempo (Forjaz et al., 1999). De acordo com a literatura, na recuperação ao 

exercício realizado a intensidades superiores estão associados também 

decréscimos superiores da TAS (Hagberg et al., 1987; Forjaz et al., 2004). No 

entanto, o efeito da intensidade é ainda controverso. No estudo de Forjaz et al. 

(2004) realizado na bicicleta após 45 minutos a 30%, 50% e 75% do pico do  ̇  , a TAS diminuiu significativamente após exercício a 50% e 75% e a TAD 

não se alterou a 30% e diminuiu a 50% e a 75%. Ou seja, a diminuição dos 

valores da TA foi superior e prolongou-se mais no tempo após a realização de 

exercício de intensidade mais elevada. Os valores do débito cardíaco e das 

resistências vasculares periféricas foram similares entre as sessões de 

exercício. Contudo, nas intensidades mais baixas identificaram-se aumentos 

superiores no volume sistólico, enquanto que nas intensidades mais elevadas 

os aumentos foram identificados na FC. A redução da TA após o exercício 
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centuou-se com o aumento da intensidade do exercício e com a diminuição das 

resistências vasculares periféricas. No entanto, e tal como no presente estudo, 

vários são os autores que não encontraram diferenças na redução da TA após 

exercício com o aumento da intensidade (MacDonald et al., 1999; Lizardo et al., 

2007). Contudo também se centraram apenas na resposta da redução da TA 

após exercício realizado num ergómetro. O estudo de Lizardo et al. (2007) 

comparou a redução da TA no tapete e na bicicleta após 20 min de exercício a 

intensidades diferentes (exercício até à exaustão e a 85% da FCmáx.). Os 

autores não identificaram diferenças entre o exercício realizado nos dois 

ergómetros em nenhuma intensidade estudada.  

No presente estudo e apesar de não terem sido sujeitos a comparação 

estatística que permita concluir a existência de uma redução da TA após 

exercício, verificou-se que os valores da TAS e da TAD diminuíram após os 10 

minutos do período de recuperação, relativamente aos valores registados no 

período de pré-exercício e essa diminuição acentuou-se com o aumento da 

intensidade do exercício nos dois ergómetros. A diminuição de valores 

relativamente ao pré-exercício da TAS foi de aproximadamente 6 e 4 mmHg e 

da TAD de 4 e 3 mmHg, respectivamente no período de intensidade mais 

elevada do tapete e da bicicleta33. Apesar de parecer uma diminuição não 

muito acentuada, pode ter sido condicionada pelo tempo de exercício e 

também pelo tempo do período de recuperação definidos para o presente 

estudo. Comparativamente aos estudos específicos da redução da tensão 

arterial após o exercício, tanto o tempo de exercício como o de recuperação 

são bastante mais reduzidos (Forjaz et al., 1998a; 1998b; Forjaz et al., 1999; 

Forjaz et al., 2004; Jones et al., 2007; Lizardo et al., 2007). De acordo com os 

resultados do presente estudo relativos aos períodos de exercício, seria de 

esperar uma redução da tensão arterial após exercício mais acentuada no 

tapete, facto que se verificou. A maior vasodilatação do leito vascular com o 

aumento da intensidade do exercício pode apresentar uma resposta distinta em 

função do ergómetro onde se realiza o exercício. As diferentes características 

                                            
33 Brum et al. (2004) consideraram redução da tensão arterial após o exercício quando os valores de TAS e de TAD 
(após o exercício) diminuíram, respectivamente, 7 e 4 mmHg, relativamente aos valores de pré-exercício. 
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dos dois ergómetros (massa muscular, mais força no gesto técnico, diferente 

metabolismo) podem justificar estes resultados. 

No presente estudo, os valores do duplo produto na recuperação do exercício 

foram superiores e estatisticamente significativos no tapete e esta tendência 

manteve-se com o aumento da intensidade. Ou seja, na interacção com a 

intensidade houve diferenças registadas durante o exercício que não se 

mantiveram na recuperação. Não se conhecem na literatura estudos em 

diferentes modos de exercício que tenham estudado o comportamento desta 

variável durante o período da recuperação. No entanto, Forjaz et al. (1998a) 

verificaram que apesar dos valores da TA diminuírem na recuperação para 

valores abaixo dos valores de pré-exercício em todas as intensidades 

estudadas (30, 50 e 80% do pico do  ̇  ) desde o início do período da 

recuperação (valores médios entre o min 5 e 30), os valores da FC de 

recuperação, só no exercício realizado a 30% do pico do  ̇   é que atingiram 

valores inferiores aos valores de pré-exercício. Parece que a recuperação 

desta variável pode estar dependente de uma regulação distinta da FC e do 

leito vascular. De facto Halliwill et al. (1996) e Forjaz et al. (1998a) sugerem 

que, após um período de exercício, a acção dos barorreceptores e do tónus 

simpático sobre o coração e sobre os vasos sanguíneos possa ter uma 

regulação diferente. No entanto, os autores referem-se à influência da 

intensidade do exercício nesta diferente regulação. Associam, por exemplo, a 

vasodilatação periférica e a diminuição do volume sanguíneo a esta resposta 

da TA após exercício. Parece possível que, com o prolongar da fase de 

recuperação, esta tendência se possa alterar e que as diferenças entre os dois 

modos de exercício possam influenciar a resposta destas variáveis. 
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6. Conclusões 
 

O estudo do efeito do modo de exercício pode ser realizado comparando 

padrões de resposta, sempre que o conjunto de variáveis analisado possibilite 

a recolha de informação que permita perceber as respostas de forma integrada 

e que o conjunto de intensidades possibilite que se representem esses 

mesmos padrões. Na discussão relativa a este assunto deverá estar sempre 

presente o contexto da comparação. Para comparar modos são necessários 

referenciais de intensidade da carga (i.e., ao mesmo  ̇  , à mesma FC, ao 

mesmo limiar). Este facto, dificulta ainda mais a discussão, porque a literatura 

disponível vai utilizando diferentes referenciais e a sua utilização está muito 

sujeita à natureza das variáveis estudadas. Por exemplo, parece possível 

igualar valores de  ̇   e comparar modos de exercício e, no entanto, estar a 

comparar no mesmo contexto, valores de concentrações de lactato sanguíneo 

muito diferentes.  

Os resultados obtidos permitiram-nos identificar diferentes repercussões 

fisiológicas orgânicas (cárdio-respiratórias e metabólicas) e perceptuais entre o 

exercício físico realizado no tapete e na bicicleta. A magnitude destas 

repercussões foi igualmente influenciada pela intensidade do exercício. Na 

generalidade, estas tendências foram mantidas nos períodos de recuperação. 

Mais especificamente, parece ser possível destacar as seguintes conclusões: 

• Nos períodos de exercício foram identificadas variáveis cujos valores 

foram influenciados pelo modo de exercício e igualmente influenciadas 

pela interacção Modo × Intensidade ( ̇  , FC, duplo produto, pulso de 

O2). Também foram identificadas variáveis cujos valores só foram 

influenciados pelo modo de exercício ( ̇ , TAS, TAD, PSE). Ou seja, a 

intensidade não alterou a magnitude do efeito do modo. Por outro lado, o 

rácio   ̇  / ̇   e as concentrações de lactato sanguíneo foram 

idênticas, ou seja não sofreram influência diferenciada em função do 

modo de exercício nem da sua interacção com a intensidade. Os 

resultados obtidos permitiram identificar maior efeito do modo de 
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exercício nas variáveis cárdio-respiratórias, com padrões de resposta 

mais elevados para o exercício realizado no tapete. Este efeito variou de 

magnitude em função da intensidade. Esta tendência não foi identificada 

nas variáveis metabólicas.  

• Nos períodos de recuperação, alteraram-se algumas das tendências 

identificadas nos períodos de exercício. As variáveis cujos valores foram 

influenciados pelo modo de exercício e igualmente influenciadas pela 

interacção Modo × Intensidade foram o EPOC, temperatura corporal, 

FC, rácio   ̇  / ̇   e pulso de O2. As variáveis cujos valores só foram 

influenciados pelo modo de exercício foram a  ̇ , duplo produto e as 

concentrações de glicose sanguínea. Por outro lado, as concentrações 

de lactato sanguíneo e os valores da TAS e da TAD foram idênticas, ou 

seja, não sofreram influência diferenciada em função do modo de 

exercício nem da sua interacção com a intensidade. O facto de se terem 

identificado diferenças entre modos no período de exercício (e mesmo 

interacções Modo × Intensidade) não implicou necessariamente a 

repercussão da mesma tendência no período de recuperação. 
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8. Anexos  
8.1. Anexo A - Directrizes gerais do estudo 

 

 
Directrizes gerais do estudo 

(Entregar aos elementos da amostra na sessão de esclarecimentos gerais) 

1º Ler o documento das directrizes gerais completo. 

2º Marcar com o investigador responsável 2 dias de familiarização e horas (1 para tapete e 1 para 

bicicleta). 

3º Marcar com o investigador 2 dias e hora de recolha propriamente dita (1 para tapete e 1 para 

bicicleta). 

4º Não ingerir álcool, tabaco nem cafeína (café, chá, coca cola, etc…) nem realizar exercício físico nas 

48h prévias à recolha. 

5º Registar no diário da dieta todos os alimentos e água ingeridos nas 24h antes da primeira recolha e 

guardar o registo para ser replicado 24h antes da segunda recolha. 

6º Ingerir 33 ml água por kg peso nas 24h antes da primeira e segunda recolhas de dados (ficha de 

registo diário da dieta). 

7º Instilar 3 a 5 gotas de OTOCERIL, deixar actuar 10 a 30 min e tapar com algodão embebido em 

vaselina, remover o cerúmen com cotonete e soro fisiológico. Aplicar 3 dias antes e no dia anterior a 

cada um dos dias de recolha de dados. 

8º Aproximadamente 3h antes da hora prevista de chegada ao laboratório, ingerir uma refeição sólida 

(barras energéticas fornecidas pelo investigador responsável) e cerca de 400 a 600 ml de água (ficha de 

registo da dieta). 

O Investigador responsável: 

Catarina Isabel Neto Gavião Abrantes 
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8.2. Anexo B - Declaração de consentimento 

 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial  

(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000) 

 

Designação do Estudo: 

Vai fazer parte da amostra de um estudo cujo protocolo vai ser realizado em dois 
ergómetros (bicicleta e tapete). Os patamares de exercício são definidos através da 
carga externa de cada um dos ergómetros. No tapete vai ser de 10, 12, 14, 15 e 16 
quilómetros por hora (km.h-1) com 0% de inclinação [velocidade inicial de 10 km/h 
com um incremento de 2 km/h de 8 em 8 minutos, excepto os dois últimos patamares] 
e na bicicleta de 80, 120, 160, 180 e 200 watts mantendo 65 /70 rpm [inicio do teste a 
80 watts com um incremento de 40 watts de 8 em 8 minutos, excepto os dois últimos 
patamares]. Entre cada patamar vai haver um período de recuperação passiva de 10 
minutos. 
Durante os patamares de exercício e períodos de repouso passivo vão ser medidos 
alguns indicadores:(i) lactato, (ii) glucose, (iii) temperatura, (iv) TAS e TAD, (v) FC, (vi) 
PSE e (vii) gases. 
Eu, abaixo-assinado, (nome completo do voluntário)  
 
                                                                                                                                             
 
compreendi a explicação que me foi fornecida acerca da investigação que se 
tenciona realizar, bem como do estudo em que serei incluído. Foi-me dada 
oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias, e de todas obtive 
resposta satisfatória. 
Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de 
Helsínquia, a informação ou explicação que me foi prestada versou os objectivos, os 
métodos, os benefícios previstos, os riscos potenciais e o eventual desconforto. Além 
disso, foi-me afirmado que tenho o direito de recusar a todo o tempo a minha 
participação no estudo, sem qualquer prejuízo próprio. 
Por isso, consinto que me seja aplicado o protocolo proposto pelo investigador. 
 

Data:  ____ / _________________ / 2005 

Assinatura do voluntário: ___________________________________________________ 

O Investigador responsável: 

Nome: Catarina Isabel Neto Gavião Abrantes 

Assinatura: 
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8.3. Anexo C - Registo diário da dieta 

 

Nome: _____________________________DATA:____/____/______ 

Hora Alimento /Água Quantidade 

7:00   

8:00   

9:00   

10:00   

11:00   

12:00   

13:00   

14:00   

15:00   

16:00   

17:00   

18:00   

19:00   

20:00   

21:00   

22:00   

23:00   

24:00   

 

                        1ª recolha …./…./….                            2ª recolha …./…./…. 

O Investigador responsável: 

Nome: Catarina Isabel Neto Gavião Abrantes 

Assinatura: 
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8.4. Anexo D - Escala de percepção subjectiva do esforço 

 

6 Nenhum esforço 
7 Extremamente leve 
8 
9 Muito leve 
10  
11 Leve 
12  
13 Moderado / Um pouco intenso 
14  
15 Forte / Intenso 
16  
17 Muito forte / Muito intenso 
18  
19 Extremamente forte 
20 Esforço máximo 

 

Escala RPE de Borg 

Gunnar Borg, 1985 

 

“Durante o exercício vai tentar avaliar a sua percepção do esforço. Tente avaliar a sensação 

do esforço o mais honestamente possível. Não a subestime nem lhe atribua valores 

exagerados. 

Observe a escala e a respectiva legenda, decida o que descreve melhor o seu nível de 

esforço e corresponda essa descrição ao valor da escala. 

9 Corresponde a um esforço “muito leve”. Para um indivíduo saudável, é idêntico a andar 

lentamente no seu ritmo durante alguns minutos. 

13 “Moderado” / “Um pouco intenso” mas sente-se bem para continuar. 

17 “Muito intenso” exercício de muito esforço, pode continuar o exercício mas já exige muito 

esforço. 

19 Esforço extremamente desgastante. Para alguns indivíduos este poderá ser o exercício 

mais vigoroso algumas vez vivenciado.  

 O valor deve expressar uma combinação do esforço e da fadiga total”. 


