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RESUMO 

 

 

RIBEIRO, Felipe Alves. Efeitos do treinamento e polimento sobre o perfil 

neuromuscular e energético da prova de 100 metros livre na natação. 2022. 90 p. 

Dissertação (Mestrado em Educação Física e Esporte) – Escola de Educação Física e Esporte 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2022. 

 

Na natação, séries de tolerância a lactato são frequentemente utilizadas no período 

preparatório específico a fim de desenvolver maior resistência à instauração da fadiga 

neuromuscular durante provas de velocidade. No entanto, o perfil da fadiga neuromuscular 

(i.e., central ou periférica) ainda não foi caracterizado na prova de 100 metros livre, bem 

como os efeitos de séries de tolerância a lactato sobre o desempenho, parâmetros mecânicos, 

e perfil energético da prova de 100 metros livre também não foram investigados. A partir 

dos experimentos realizados, dois manuscritos foram confeccionados. O Manuscrito I teve 

como objetivo caracterizar o perfil da fadiga neuromuscular da prova de 100 metros livre. 

Para isso, 17 nadadores realizaram um esforço máximo de 100m crawl na linha de base, após 

seis semanas de preparação específica, e após duas semanas de polimento. O perfil da fadiga 

neuromuscular foi caracterizado por meio de estimulações elétricas percutâneas no nervo 

femoral durante uma contração voluntária isométrica máxima realizada nos momentos pré-

esforço e pós-esforço. Foi encontrado uma diminuição da força do pulso potenciado entre 

pré-esforço × pós-esforço na linha de base (189,49 ± 28,08 × 158,66 ± 46,12 N; p = 0,004), 

após a preparação específica (170,15 ± 28,79 × 150,23 ± 31,32 N; p = 0,006) e após o 

polimento (168,90 ± 26,05 × 147,17 ± 29,07 N; p = 0,003). Além disso, a força da contração 

voluntária isométrica máxima também diminuiu na linha de base (620,46 ± 109,00 × 578,44 

± 118,50 N; p = 0,011) e após a preparação específica (554,24 ± 128,40 × 502,52 ± 107,51 

N; p = 0,039). Os resultados encontrados indicam que a fadiga neuromuscular durante a 

prova de 100m é desenvolvida exclusivamente por fatores periféricos. O Manuscrito II teve 

como objetivo investigar o efeito de três diferentes séries de tolerância a lactato, sendo: (i) 

5 × 100m máximos a cada 360 s, 10 × 50m a cada 180 s, e 20 × 25m a cada 90 s, sobre o 

desempenho, parâmetros mecânicos de nado e perfil energético da prova de 100m livre. Para 

isso, 20 nadadores foram divididos em 3 grupos (G5×100m = 7; G10×50m = 7; G20×25m = 6) e 

realizaram um esforço máximo de 100m crawl em três momentos: linha de base, após seis 
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semanas de preparação específica, e após duas semanas polimento. Foi encontrado uma 

melhora no desempenho do G5×100m entre linha de base × pós-polimento (64,44 ± 10,35 × 

61,43 ± 8,66 s; pTukey = 0,036). Além disso, a potência metabólica total sofreu um efeito de 

tamanho moderado (d = 0,70) e provavelmente positivo (92,6/3,1/4,2 %) no G5×100m, e 

grande (d = 1,52) e muito provavelmente positivo (99,2/0,3/0,5 %) no G20×25m. Os resultados 

encontrados indicaram que estas séries parecem ser efetivas na melhora do desempenho e 

aumento da potência metabólica total em esforços máximos de 100m crawl. 

 

 

Palavras-chave: 1. Natação. 2. Fadiga neuromuscular. 3. Pulso interpolado. 4. Contribuição 

energética. 5. Potência metabólica. 6. Acidose metabólica.  
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ABSTRACT 

 

 

RIBEIRO, Felipe Alves. Effects of training and taper on neuromuscular and energetic 

profile in 100-m swimming performance. 2022. 90 p. Dissertation (Master’s in sciences) 

– School of Physical Education and Sport of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 2022. 

 

Lactate tolerance sets are often performed in the specific preparatory period to prevent the 

onset of neuromuscular fatigue during competition events. However, the neuromuscular 

fatigue profile (i.e., central or peripheral) has not yet been characterized in the 100-m race-

pace events, and the effects of lactate tolerance sets on performance, arm stroke kinematics, 

and energetics of the 100-m events were also not investigated. From the experiments carried 

out, two manuscripts were confectioned. Manuscript I aimed to investigate the 

neuromuscular fatigue profile in the 100-m front crawl maximum effort. Seventeen 

swimmers performed a 100-m front crawl maximum effort at baseline, after six weeks of 

specific preparatory period, and after two weeks of taper period. The neuromuscular fatigue 

profile was characterized through percutaneous electrical stimuli on the femoral nerve during 

an isometric maximal contraction performed at pre-effort and post-effort. A significant 

decrease in the potentiated twitch force was found between pre-effort × post-effort at 

baseline (189.49 ± 28.08 × 158.66 ± 46.12 N; p = 0.004), after specific period (170.15 ± 

28.79 × 150.23 ± 31.32 N; p = 0.006) e after taper (168.90 ± 26.05 × 147.17 ± 29.07 N; p = 

0.003). In addition, the maximal isometric contraction force also decreased significantly at 

baseline (620.46 ± 109.00 × 578.44 ± 118.50 N; p = 0.011) and after specific period (554.24 

± 128.40 × 502.52 ± 107.51 N; p = 0.039). The results found indicate that neuromuscular 

fatigue during the 100m at pace-race is exclusively developed by peripheral orders. 

Manuscript II aimed to investigate the effects of three different lactate tolerance sets, as 

follows: (i) 5 × 100-m maximal efforts every 360 s, 10 × 50-m maximal efforts every 180 s, 

and 20 × 25-m maximal efforts every 90 s. Twenty swimmers were divided into three groups 

(G5×100-m = 7, G10×50-m = 7, and G20×25-m = 6) and performed a 100-m front crawl maximum 

effort at baseline, after six weeks of specific preparatory period, and after two weeks of taper 

period. An improvement in the performance of the G5×100-m was found between baseline × 

post-taper (64.44 ± 10.35 × 61.43 ± 8.66 s; pTukey = 0.036). In addition, total metabolic power 

showed a moderate effect size (d = 0.70) and likely positive (92.6/3.1/4.2 %) in the G5×100-m, 
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and a large effect size (d = 1.52) and very likely positive (99.2/0.3/0.5 %) in the G20×25m. The 

results found indicate that lactate tolerance sets appear to be effective in improving 

performance and increasing total metabolic power in the 100-m front crawl at race-pace. 

 

 

Keywords: 1. Swimming. 2. Neuromuscular fatigue. 3. Twitch interpolation. 4. Energetics. 

5. Metabolic power. 6. Metabolic acidosis.  



XVIII 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

[La−] Concentrações de lactato sanguíneo 

[La−]pico Concentrações pico de lactato sanguíneo 

Anova Análise de variância 

CB Comprimento de braçada 
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APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

 

Este documento foi confeccionado a fim de expor ao leitor e à banca examinadora 

todas as atividades científico-acadêmicas desenvolvidas durante o curso de mestrado em 

Educação Física e Esporte. Esta breve apresentação tem por objetivo explanar rapidamente 

a maneira como este documento foi redigido e os conteúdos nele presentes. No CAPÍTULO 

1, estão descritas as principais atividades científico-acadêmicas elaboradas, bem como: 

disciplinas cursadas, estágio docência, atribuições em comissões, extensão universitária, 

atividades laboratoriais, participações em eventos científicos e produções científicas. O 

CAPÍTULO 2, tem como objetivo apresentar uma breve contextualização sobre a temática 

abordada nesta pesquisa, expondo os problemas e lacunas científicas ainda não investigadas 

ou suportadas pelos principais paradigmas vigentes. O CAPÍTULO 3 e CAPÍTULO 4, tem 

por objetivo apresentar, por meio dos manuscritos confeccionados, a idealização e execução 

da pesquisa científica na investigação dos efeitos do treinamento de tolerância à acidose 

sobre aspectos neuromusculares e energéticos de nadadores velocistas. Por fim, o 

CAPÍTULO 5 tem como objetivo listar as importantes descobertas científicas deste 

trabalho, encerrando o documento com as principais conclusões da dissertação.  



  



1 

 

 

CAPÍTULO 1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As atividades científico-acadêmicas desenvolvidas durante este curso de mestrado, 

elaboradas como um todo sobre supervisão do Prof. Dr. Marcelo Papoti, bem como 

executadas por meio do nosso Grupo de Estudos em Ciências Fisiológicas e Exercício 

(GECIFEX), tiveram uma importância indescritível em minha formação acadêmica, 

profissional e pessoal. Nesta seção, apresentarei, não necessariamente em ordem 

cronológica, todas as atividades científico-acadêmicas desenvolvidas, como: disciplinas 

cursadas, estágio docência, atribuições em comissões, extensão universitária, atividades 

laboratoriais, participações em eventos científicos e produções científicas. Estes e outros 

detalhes estão presentes no currículo Lattes 1. 

Durante o primeiro ano letivo, com o objetivo de cumprir os créditos necessários do 

programa de pós-graduação, cursei seis disciplinas, totalizando 24 créditos obtidos. Entre 

disciplinas obrigatórias e optativas, vale ressaltar o impacto delas sobre meu 

desenvolvimento científico-acadêmico, como também em meu processo de ensino-

aprendizagem, permitindo que conceitos importantes e técnicas laboratoriais pertinentes 

viabilizassem notoriedade não apenas nos procedimentos experimentais conduzidos 

posteriormente no projeto de pesquisa, mas como também nas atividades do nosso grupo de 

pesquisa em sua totalidade. Finalmente, vale ressaltar que obtive “conceito A” (i.e., nota 

máxima atribuída ao aluno) em todas as disciplinas cursadas, que estão apresentadas nos 

tópicos a seguir: 

• EFR5001-1/4 – Fundamentos Teóricos da Educação Física e Esporte 

• EFR5002-1/4 – Metodologia da Pesquisa Científica em Educação Física e Esporte 

• EFR5003-1/4 – Metodologia do Ensino Superior 

• RCM5879-2/3 – Biologia Molecular Aplicada (Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo)  

• RDF5722-2/1 – Uso de Métodos Invasivos e Não Invasivos para Avaliação, 

Prescrição e Monitoramento do Treinamento Aeróbio e Anaeróbio (Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo) 

• EFR5009 – Aspectos Metodológicos e Científicos do Treinamento Físico 

 

 
1 Currículo Lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/6129007382814214. 
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Após cursar a disciplina pré-requisito para realização de estágio docência, me 

inscrevi no Programa de Aperfeiçoamento Estudantil, realizando por um período de cinco 

meses o estágio docência na disciplina de graduação REF0051 – Programa de Esporte 

Aquático, conduzida e supervisionada pelo Prof. Dr. Marcelo Papoti. A disciplina foi 

caracterizada pelo ensino de conteúdos teórico-práticos direcionados à pedagogia e ao 

treinamento esportivo da natação, polo aquático e nado artístico, bem como abordagens 

pertinentes relacionados a progressão e desenvolvimento nestas modalidades, como: 

adaptação ao meio líquido, iniciação esportiva, pré treinamento e treinamento. Neste 

período, acompanhei de maneira integral todas as aulas expositivas, participando ativamente 

das atividades atribuídas a mim pelo orientador, e oferecendo suporte extraclasse para os 

alunos quando necessário. Por fim, tive a oportunidade de ministrar uma aula teórico-prática 

sobre o tema: “Avaliação de força propulsora em teste de 30 segundos em nado atado”. 

Ainda no primeiro ano do curso de mestrado, me candidatei e fui eleito entre meus 

pares à representação discente no Colegiado da Congregação da Escola de Educação Física 

e Esporte de Ribeirão Preto (período de 23/04/2019 a 22/04/2020). Julgo minha atribuição 

em colegiado um importante processo para o amadurecimento acadêmico, compreendendo 

melhor sobre as perspectivas e processos políticos e burocráticos da escola, mas também 

principalmente, representando a voz discente nas discussões do futuro da pós-graduação. 

Ainda no ano de 2019, trabalhei em conjunto e sobre supervisão do Prof. Dr. Marcelo 

Papoti na coordenação de um projeto de cultura e extensão universitária, denominado: 

“Escola de Natação EEFERP-USP”. Este projeto teve como objetivo oferecer gratuitamente, 

aulas de esportes aquáticos a comunidade, proporcionando atividades de natação, polo 

aquático e nado artístico para a população de 6 a 60 anos. Além de sua importância social, o 

projeto também é considerado a “porta de entrada” de voluntários para os projetos de 

pesquisa, que tenham como nadadores seu público-alvo. Além das aulas de natação e 

esportes aquáticos que aconteciam todos os dias da semana, no período da manhã e tarde, 

outras atividades também foram realizadas, compostas por reuniões semanais de 

planejamento, grupo de estudos em pedagogia da natação, e workshops para nivelamento e 

formação de monitores e professores. 

Em relação as atividades laboratoriais propriamente ditas, destaco que participei 

ativamente do GECIFEX, que acontece desde o ano de 2015, no início da minha graduação. 

Durante o curso de mestrado, continuei presente em todos os encontros e reuniões do nosso 

grupo de pesquisa, contribuindo nas discussões científicas, nas apresentações de artigos 
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relevantes para nossas linhas de pesquisa, e nos planejamentos das atividades e 

experimentos. Além de também colaborar no desenvolvimento de um curso oferecido pelo 

GECIGEX, participei ativamente como pesquisador auxiliando em diferentes projetos 

pesquisa, o que rendeu não apenas uma enorme bagagem de aprendizados, mas também 

importantes produções científicas.  

Como supracitado, participei da concepção e produção de um curso de extensão 

universitária na modalidade de difusão, denominado: “Escola de pesquisadores em Educação 

Física e Esporte: Gecifex”. Este curso teve como objetivo apresentar e discutir as principais 

linhas de pesquisa e os paradigmas atuais em que nosso laboratório debruça sobre 

investigações para produção de conhecimento cientifico. O curso foi transmitido ao vivo por 

meio de live streaming, com apresentação de cinco aulas, alcançando cerca de 150 alunos. 

A participação neste curso contribuiu para o desenvolvimento de novas habilidades 

relacionadas a solução de problemas e organização de eventos, além de novos 

conhecimentos científicos-acadêmicos sobre fisiologia do exercício e do esporte, estatística 

e análise de dados, e filosofia da ciência, temas abordados durante o curso. 

Dentre os diferentes projetos de pesquisa na qual tive a oportunidade de auxiliar 

como pesquisador, destaco o projeto “AerobiCOVID”. Sob coordenação do Prof. Dr. Atila 

Trapé e Prof. Dr. Marcelo Papoti. Esta pesquisa foi pioneira em investigar o efeito do 

treinamento aeróbio em hipóxia sobre aspectos cardiopulmonares, antropométricos e 

hematológicos em pacientes convalescentes de COVID-19. Em um período de pandemia, 

julgo que contribuir cientificamente para um assunto tão importante desenvolveu não só uma 

bagagem de aprendizado científico, mas também pessoal, importantes para minha trajetória 

durante o curso. 

As atividades relacionadas exclusivamente a este projeto de pesquisa foram 

desenvolvidas em sua grande parte após o exame de qualificação. Anteriormente a isto, me 

debrucei, como supracitado, no cumprimento dos créditos disciplinares e estágio docência, 

no processo de aprovação da pesquisa pelo comitê de ética em pesquisa, e no pleiteio pelo 

financiamento do projeto pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

Após ser aprovado pela banca examinadora no exame de qualificação, e seguindo o 

cronograma pré-estabelecido do projeto, dei início aos experimentos, conduzidos durante os 

meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2020. Toda a concepção, execução, e os 

resultados encontrados estão descritos no CAPÍTULO 3 e CAPÍTULO 4. 
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Os eventos científicos foram, particularmente, um dos principais meios de 

aprendizagem durante meu processo de desenvolvimento científico-acadêmico no curso de 

mestrado. Durante este período, participei como ouvinte em diferentes workshops, palestras 

e mesas redondas sobre temas como ciências básicas e ciências do esporte, escrita científica, 

estatística e análise de dados, carreira acadêmica, e entre muitos outros assuntos. Além disso, 

participei como aluno do 54º Curso de Verão em Fisiologia, oferecido pela Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, onde tive a oportunidade de acompanhar por 15 dias as 

principais linhas de pesquisa em fisiologia da unidade, além participar de aulas expositivas 

com principais professores da área de fisiologia, ao final do curso, apresentando em pôster 

um trabalho acadêmico, intitulado: “Efeitos da suplementação de β-alanina e bicarbonato de 

sódio sobre o desempenho e parâmetros fisiológicos e neuromusculares durante uma série 

de tolerância à acidose na natação”. Em relação a participação em congressos, pude estar 

presente nos principais encontros científicos da área de educação física. Entre eles, tive a 

oportunidade de participar do XI Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade 

Humana e XVII Simpósio Paulista de Educação Física, evento realizado pelo Instituto de 

Biociências da Universidade Estadual Paulista, no Campus de Rio Claro, e também no VII 

Congresso de Ciência do Desporte e VI Simpósio Internacional de Ciência do Desporte, 

evento realizado na Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. 

Finalmente, todo o trabalho desenvolvido no decorrer destes três anos redeu não 

apenas uma bagagem de aprendizados imensurável, mas também importantes contribuições 

científicas para a área da ciência do esporte. Sendo assim, finalizo esta seção listando abaixo 

não somente os artigos científicos provenientes desta dissertação, mas também todos os 

outros trabalhos em que tive a oportunidade de colaborar como coautor durante o mestrado. 

 

Artigos científicos em confecção, submetidos e publicados: 

 

RIBEIRO, F. A.; DE CARVALHO, C. D.; ANDREOSSI, J. C.; MIRANDA, D. R. M.; 

PAPOTI, M. Effects of training and taper on neuromuscular fatigue profile in 100-m 

swimming performance. International Journal of Sports Medicine. (Em revisão) 

 

RIBEIRO, F. A.; DE CARVALHO, C. D.; ANDREOSSI, J. C.; MIRANDA, D. R. M.; 

PAPOTI, M. Effects of different acidosis tolerance training on 100-m swimming 

performance, arm stroke kinematics, and energetics. (Em confecção) 
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DE CARVALHO, C. D.; PUTTI, G. M.; FORESTI, Y. F.; RIBEIRO, F. A.; ANDREOSSI, 

J. C.; DE CAMPOS, D. F.; PAPOTI, M. Recovery in normobaric hypoxia as an additional 

stimulus for high-intensity intermittent training. Science et Sports. (Aceito, em impressão) 

 

ANDREOSSI, J. C.; RIBEIRO, F. A.; BERTUCCI, D. R.; PAPOTI, M. Effect of 

Normobaric Hypoxia Exposure and Exercise on Attention. Brazilian Journal of Motor 

Behavior. (Em revisão) 

 

NORBERTO, M. S.; DE ANDRADE, V. L.; DE ARRUDA, T. B.; RIBEIRO, F. A.; 

PAPOTI, M. Swimmers have higher voluntary activation than active subjects in both upper 

and lower limbs. Kinesiology. (Submetido) 

 

FORESTI, Y. F.; DE CARVALHO, C. D.; RIBEIRO, F. A.; ANDREOSSI. J. C.; PEREIRA, 

G. L.; BERTUCCI, D. R.; MANCHADO-GOBATTO, F. B; PAPOTI, M. Acute 

Physiological Responses to “Recovery Intermittent Hypoxia” During HIIT. Revista 

Brasileira de Medicina do Esporte. (Submetido) 

 

CARVALHO, C. D.; BERTUCCI, D. R.; RIBEIRO, F. A.; COSTA, G. P.; TORO, D. M.; 

CAMACHO-CARDENOSA. M.; BRAZO-SAYAVERA, J.; SORGI, C. A.; PAPOTI, M.; 

TRAPÉ, A. A. Effects of moderate-intensity training under cyclic hypoxia on 

cardiorespiratory capacity and hematological parameters in people recovered from COVID-

19. Circulation. (Submetido) 

 

Resumos científicos publicados em anais de congresso: 

 

RIBEIRO, F. A.; DE ARRUDA, T. B.; NORBERTO, M. S.; KALVA-FILHO, C. A.; DE 

FREITAS, E. C.; PAPOTI, M. Efeitos de quatro semanas de suplementação de β-alanina 

sobre a força propulsora em teste de 30 segundos em nado atado. XI Congresso 

Internacional de Educação Física e Motricidade Humana & XVII Simpósio Paulista de 

Educação Física. 
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RIBEIRO, F. A.; FORESTI, Y. F.; ANDREOSSI, J. C.; DE CARVALHO, D. D.; 

BERTUCCI, D. R.; PAPOTI, M. Efeitos agudos da exposição à hipóxia intermitente durante 

os intervalos de uma sessão de treinamento intervalado de alta intensidade na corrida. VII 

Congresso de Ciência do Desporto e VI Simpósio Internacional de Ciência do Desporto. 

 

DE CARVALHO, C. D.; RIBEIRO, F. A.; BERTUCCI, D. R.; ESEQUIEL, G. H. S.; 

PAPOTI, M.; TRAPÉ, A. A. Effects of moderate-intensity physical training associated with 

normobaric cyclic hypoxia on aerobic capacity of patients recovered from covid-19: the 

AEROBICOVID study”. XIII Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. 

 

BERTUCCI, D. R.; DE CARVALHO, C. D.; RIBEIRO, F. A.; COSTA, G. P.; PAPOTI, 

M.; TRAPÉ, A. A. Effects of hypoxic training on aerobic power parameters in patients 

recovered from covid-19: the AEROBICOVID study”. XIII Congresso Brasileiro de 

Atividade Física e Saúde. 

 

RODRIGUES, J. A. L.; CARVALHO, C. D.; ESEQUIEL, G. H. S.; PAPOTI, M.; RIBEIRO, 

F. A.; TRAPÉ, A. A. Effects of moderate-intensity cyclic hypoxic training on cardiovascular 

autonomic modulation in patients recovered from covid-19: the AEROBICOVID study”. 

XIII Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde.  
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CAPÍTULO 2. ENUNCIADO DO PROBLEMA 

Os 100 metros livre é uma das provas mais importantes e populares da natação, foi 

uma entre as quatro provas pioneiras quando o esporte se tornou modalidade olímpica nas 

Olimpíadas Modernas de Atenas em 1906 (MCVICAR, 1936). Caracterizada pela curta 

duração e alta intensidade, é comumente nadada no estilo crawl, e os atuais recordes 

mundiais 2 de piscina longa da prova de 100 metros livre são 46,91 segundos para homens e 

52,02 segundos para mulheres. Para o sucesso nestas provas, fatores metabólicos e 

biomecânicos parecem ser determinantes para o desempenho competitivos de nadadores 

(BARBOSA et al., 2010; ZAMPARO et al., 2020), e tendo em vista o importante papel do 

treinamento sobre o desenvolvimento desses fatores, a chave para o sucesso não está apenas 

em treinar duro, mas sim em treinar com propósito e cuidado (OLBRECHT, 2015). 

O treinamento para nadadores velocistas é fortemente fundamentado no 

desenvolvimento das principais características metabólicas prova. Em atletas de elite, o gasto 

energético nos 100 metros crawl é de aproximadamente 153 kJ, a potência metabólica de 2,6 

kW, e as contribuições energéticas aeróbia, anaeróbia alática e lática são de 53, 18 e 29 %, 

respectivamente (HELLARD et al., 2018). Durante a prova, a potência anaeróbia parece ser 

um fator importante para o desempenho de nadadores, uma vez que a contribuição energética 

do metabolismo anaeróbia é fortemente correlacionada com o desempenho da prova 

(CAMPOS et al., 2017). 

Para o desenvolvimento da capacidade e potência do metabolismo anaeróbio de 

nadadores, Maglischo (1993) dividiu o treinamento de velocidade em três tipos de sessões: 

(i) tolerância a lactato, (ii) produção de lactato, e (iii) potência alática. Estas “séries” – como 

são comumente chamadas pelos treinadores – são realizadas em velocidades máximas ou 

muito próxima a velocidade de prova, e são comumente prescritas no período de preparação 

específica de nadadores velocistas. Além disso, devido à alta demanda glicolítica gerada pela 

alta intensidade dos esforços, essas sessões (especialmente tolerância a lactato) são capazes 

de provocar altas taxas de acúmulo de lactato sanguíneo, diminuição dos níveis de pH 

muscular e consequentemente instauração da fadiga em nadadores, o que inevitavelmente 

prejudica a mecânica de nado (MAGLISCHO, 1993). 

Uma vez que o principal objetivo das séries de tolerância a lactato é desenvolver 

resistência à instauração da fadiga neuromuscular e evitar a queda de desempenho durante a 

 
2 Os recordes mundiais estabelecidos pela Federação Internacional de Natação (FINA) estão disponíveis no 

site da organização (https://www.fina.org/). 

https://www.fina.org/
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prova, isso ainda não está bem estabelecido cientificamente, visto que ainda existem 

importantes lacunas na literatura, como por exemplo: (i) a perfil da fadiga neuromuscular 

(i.e., fadiga central ou periférica) na prova 100 metros livre ainda não foi caracterizada, e (ii) 

ainda não há um consenso sobre a importância de priorizar aspectos fisiológicos ou 

biomecânicos durante séries de tolerância a lactato (e.g., deve-se optar por produzir mais 

acidose ou preservar a mecânica de nado?). Estes dois pontos fazem parte de uma discussão 

frequentemente levantada por treinadores, mas ainda pouco abordada pela literatura 

científica. Além disso, ainda existe uma lacuna sobre como os efeitos induzidos pelo período 

de treinamento podem influenciar o desempenho e perfil energético nas provas de velocidade 

na natação. 

Tendo isto em vista, o objetivo principal desta dissertação de mestrado foi 

caracterizar o perfil da fadiga neuromuscular em esforço máximo de 100 metros crawl 

(MANUSCRITO I) e investigar três diferentes séries de tolerância a lactato sobre o 

desempenho, parâmetros mecânicos e perfil energético de esforço máximo de 100 metros 

crawl (MANUSCRITO II). 

 

Os objetivos específicos do MANUSCRITO I foram: 

• Avaliar o desempenho dos esforços máximos de 100 metros crawl realizados 

na linha de base, após seis semanas de preparação específica, e após duas 

semanas de polimento. 

• Determinar os níveis de fadiga central, fadiga periférica, força isométrica 

máxima e ativação voluntária dos esforços máximos de 100 metros crawl 

realizados na linha de base, após seis semanas de preparação específica, e 

após duas semanas de polimento. 

 

Os objetivos específicos do MANUSCRITO II foram: 

• Avaliar o desempenho dos esforços máximos de 100 metros crawl. 

• Definir a velocidade média de nado, frequência de braçadas, comprimento de 

braçadas e índice de nado dos esforços máximos de 100 metros crawl. 

• Mensurar o consumo pico de oxigênio, componente rápido do consumo 

excessivo de oxigênio pós-exercício, e concentrações pico de lactato 

sanguíneo dos esforços máximos de 100 metros crawl. 
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• Determinar o custo energético, potência metabólica total, e contribuições 

energéticas aeróbia, anaeróbia alática e lática dos esforços máximos de 100 

metros crawl.  
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CAPÍTULO 3. MANUSCRITO I 

 

Efeitos do treinamento e polimento sobre o perfil da fadiga neuromuscular em esforço 

máximo de 100 metros na natação 

 

3.1. Introdução 

Na natação, aspectos energéticos e biomecânicos são considerados um dos principais 

fatores determinantes para o desempenho competitivo (BARBOSA et al., 2010). No entanto, 

durante períodos de treinamento em altas intensidades, essa combinação pode ser 

comprometida por meio do desenvolvimento da fadiga neuromuscular, o que 

consequentemente pode resultar em uma piora do desempenho competitivo (COSTILL et 

al., 1988). A fadiga neuromuscular induzida pelo exercício físico é um fenômeno fisiológico 

complexo e multifatorial, composta por mecanismos centrais e periféricos, que influenciam 

diretamente na capacidade de produção de força muscular (BOYAS; GUÉVEL, 2011). A 

fadiga central é caracterizada por uma diminuição na ativação voluntária, causada por uma 

redução na taxa de disparo das unidades motoras durante a produção de força muscular, 

enquanto a fadiga periférica é definida como uma diminuição da força contrátil das fibras 

musculares devido a inibição nas interações entre pontes cruzadas (BOYAS; GUÉVEL, 

2011). 

Como supracitado, o treinamento em altas intensidades pode gerar respostas 

indesejadas relacionadas ao desenvolvimento da fadiga neuromuscular em nadadores, como 

por exemplo, diminuições no conteúdo de glicogênio muscular e no diâmetro e velocidade 

de encurtamento de fibras musculares do tipo II (COSTILL et al., 1988; FITTS et al., 1989). 

Próximo aos principais eventos competitivos, para prevenir o declínio do desempenho após 

estes períodos, treinadores e cientistas do esporte buscam atingir o maior rendimento 

esportivo possível por meio de adaptações neuromusculares induzidas pelo polimento – 

período caracterizado por uma diminuição no volume, mas não na frequência e intensidade 

do treinamento (MUJIKA; PADILLA, 2003).  

O período de polimento, geralmente caracterizado por uma diminuição exponencial 

em cerca de 40-60 % do volume do treinamento por um período de 7-21 dias, parece ser 

capaz de induzir melhoras na velocidade, força, e potência de nado (COSTILL et al., 1985; 

JOHNS et al., 1992; RAGLIN et al., 1996; MUJIKA et al., 2002; PAPOTI et al., 2007). 

Estes resultados podem estar associados às adaptações neuromusculares que o período de 
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polimento é capaz de induzir, melhorando a função neuromuscular por meio do aumento no 

diâmetro, na velocidade de encurtamento, e na potência pico das fibras musculares do tipo 

II (RAGLIN et al., 1996; TRAPPE et al., 2000). 

Para o melhor de nossos conhecimentos, o perfil da fadiga neuromuscular (i.e., 

central ou periférica) em diferentes fases do treinamento ainda não foi caracterizado na 

natação, deixando uma lacuna na literatura sobre quais mecanismos estão envolvidos no 

desenvolvimento da fadiga neuromuscular em nadadores durante diferentes fases do 

treinamento. Muitos estudos investigaram o desenvolvimento da fadiga em esforços 

máximos por meio de abordagens com eletromiografia (TOUSSAINT et al., 2006; STIRN 

et al., 2011). No entanto, apesar indicar a instauração da fadiga, essa abordagem não é capaz 

de caracterizar o perfil dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento da fadiga 

neuromuscular induzida pelo esforço. 

Em esforços máximos de 100 metros crawl, a atividade eletromiografia dos membros 

superiores diminuem linearmente cerca de 24 % (STIRN et al., 2011), prejudicando a 

cinética e a potência de nado, e consequentemente o desempenho durante o esforço 

(TOUSSAINT et al., 2006; STIRN et al., 2011). Este problema é frequentemente associado 

à alta participação anaeróbia durante esforços máximos de 100 metros crawl – cerca de 66 

% (CAPELLI et al., 1998). Durante esforços altamente glicolíticos, a atividade muscular 

pode proporcionar um acúmulo de íons de hidrogênio e fosfato inorgânico no sarcoplasma, 

levando à queda do pH intramuscular e inibição da liberação de cálcio pelo retículo 

sarcoplasmático, podendo desenvolver a fadiga por fatores periféricos (FITTS, 1994). No 

entanto, é importante ressaltar que a contribuição anaeróbia de nadadores velocistas é 

importante para o desempenho em esforços máximos de 100 metros, evidenciado por uma 

forte correlação significativa entre esses dois fatores (CAMPOS et al., 2017). Tendo isto em 

vista, o processo de instauração da fadiga não pode ser atribuído exclusivamente a 

mecanismos periféricos, como frequentemente observado na literatura, uma vez que outros 

mecanismos relacionados as propriedades de controle motor central ainda não foram 

investigadas durante estes esforços na natação. 

Diferentemente de abordagens incapazes de definir o perfil da fadiga neuromuscular 

durante esforços na natação, a técnica de pulso interpolado, caracterizada por estimulações 

elétricas percutâneas realizada durante contrações isométricas voluntárias máximas são 

capazes de identificar quais os mecanismos (i.e., centrais ou periféricos) envolvidos na 

instauração da fadiga neuromuscular (ALLEN et al., 1995). Assim, este estudo tem como 
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objetivo investigar por meio da técnica de pulso interpolado, os efeitos do período 

preparatório específico e do polimento sobre o perfil da fadiga neuromuscular em esforços 

máximos de 100 metros crawl. 

 

3.2. Métodos 

Todos os procedimentos experimentais realizados neste estudo foram previamente 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de 

Ribeirão Preto, vinculado à Plataforma Brasil (nº CAAE: 14713719.6.0000.5659). 

 

3.2.1. Participantes 

Dezessete nadadores universitários de nível competitivo participaram 

voluntariamente deste estudo. Os atletas eram especialistas em provas de velocidade (50 e 

100 metros livre) e faziam parte de duas diferentes equipes de natação da cidade de Ribeirão 

Preto. A amostra foi caracterizada por 12 homens e 5 mulheres com média ± desvio padrão 

de 20,82 ± 4,05 anos de idade, 1,73 ± 0,07 metros de altura, 69,14 ± 10,32 quilogramas de 

massa corporal, e 68,10 ± 10,86 segundos no desempenho de 100 metros crawl. Os critérios 

de inclusão deste estudo foram: (i) ser nadador com pelo menos três anos de experiência 

competitiva, e (ii) não apresentar histórico de doenças metabólicas, cardíacas, e lesões 

agudas ou crônicas nos seis meses antecedentes aos experimentos. Após o recrutamento dos 

participantes, todo e qualquer experimento foi conduzido somente após manifestação por 

escrito do termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos voluntários. 

 

3.2.2. Desenho experimental 

Para caracterizar o perfil da fadiga neuromuscular desenvolvida durante um esforço 

máximo 100 metros crawl, três avaliações foram realizadas, conduzidas na linha de base 

(LB), após seis semanas de um período preparatório específico (ESP), e após duas semanas 

de um período de polimento (POL). 

Todas as avaliações foram realizadas na mesma piscina (12 metros de largura × 25 

metros de comprimento) coberta e em uma temperatura de 27 ± 1 ºC. Os participantes 

realizaram um aquecimento composto por mil metros em nado livre em baixa intensidade, 

com um intervalo passivo de 10 minutos até o momento do início da avaliação. O perfil da 

fadiga neuromuscular foi caracterizado por meio de estimulações elétricas percutâneas 
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aplicadas durante uma contração isométrica voluntária máxima (ALLEN et al., 1995), 

realizada antes e imediatamente após os esforços máximos de 100 metros crawl (Figura 1).  

 

 

Figura 1. A: desenho esquemático do delineamento das avaliações. B: delineamento 

experimental, as setas representam as avaliações realizadas na linha de base, após o período 

preparatório específico, e após o período de polimento. CIVM: contração isométrica 

voluntária máxima. 

 

3.2.3. Programa de treinamento 

O início do período preparatório específico (após a transição do período preparatório 

geral) foi escolhido como a linha de base deste estudo. O programa de treinamento foi 

caracterizado por um total de oito semanas, composto por seis semanas de preparação 

específica e duas semanas de polimento. A frequência do treinamento foi de 6 sessões por 

semana. Durante todo o programa de treinamento, os treinadores tiveram a liberdade para 

prescrever as sessões de acordo com o nível de suas equipes, para tentar amenizar diferenças 

na prescrição entre treinadores, os estímulos durante a preparação específica e polimento 

foram pré-determinados (Tabela 1). As sessões eram estruturadas por aquecimento, parte 

técnica, parte principal e desaquecimento. Os atletas foram orientados a continuar suas 

rotinas de treinamento físico e dieta nutricional normalmente durante o período dos 

experimentos.
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Tabela 1. Estímulos da parte principal das sessões de treino durante a preparação específica e polimento. 

 
Período preparatório específico  Período de polimento 

Estímulo   Classificação 3  PSE (0-10) 4  Estímulo   Classificação  PSE (0-10) 

Segunda-feira Potência/velocidade  Vel-3  2-4  Potência/velocidade  Vel-3  2-4 

Terça-feira Potência aeróbia  End-3  6-8  Potência/força  Vel-2  4-6 

Quarta-feira Tolerância a lactato  Vel-1  8-10  Técnica/fundamentos  End-1  1-2 

Quinta-feira Capacidade aeróbia  End-1  1-2  Potência/velocidade  Vel-3  2-4 

Sexta-feira Potência/força  Vel-2  4-6  Potência/força  Vel-2  4-6 

Sábado Tolerância a lactato  Vel-1  8-10  Técnica/fundamentos  End-1  1-2 

PSE (0-10): percepção subjetiva de esforço estimada (escala de 0 a 10); Vel: velocidade; End: endurance. 

 

 
3 Classificação dos estímulos sugerida por Maglischo (1993). 
4 Escala de percepção subjetiva de esforço proposta por Borg (1982). 
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3.2.4. Perfil da fadiga neuromuscular 

O perfil da fadiga neuromuscular foi caracterizado por meio da técnica de pulso 

interpolado definida por Allen et al., (1995), conduzida antes e imediatamente após (i.e., até 

1 minuto após) os esforços máximos de 100 metros para avaliar a ativação voluntária no 

músculo Quadriceps Femoris. 

O procedimento consistiu de uma contração isométrica voluntária máxima de 5 

segundos, com aplicação de dois estímulos elétricos percutâneos sobre o nervo femoral, 

sendo o primeiro ~ 1,5 segundos após no início da contração (pulso superimposto), e segundo 

~ 3 segundos após o termino da contração, com a musculatura totalmente relaxada (pulso 

potenciado). A ativação voluntária foi calculada por meio da Equação 1, proposta por 

NEYROUD et al. (2014). 

 

𝐴𝑉(%) = {1 − [𝑃𝑆 ∙ (
(

𝐹𝑃𝑆

𝐹𝑃)

𝑃𝑃
)]} ∙ 100 (1) 

 

 Onde PS é a força supramáxima evocada pelo pulso superimposto, FPS é a força 

voluntária no momento anterior a aplicação do pulso superimposto, FP é a força pico 

produzida durante a contração isométrica voluntária máxima, e PP é a força evocada pelo 

pulso potenciado. 

O perfil da fadiga neuromuscular foi caracterizado por meio da evidência da 

participação de mecanismos centrais ou periféricos indicados pelas estimulações elétricas no 

sinal da força muscular. Desde modo, a presença de mecanismos centrais no 

desenvolvimento da fadiga neuromuscular foi definida pelo aumento dos valores de força 

supramáxima evocadas pelo pulso superimposto após o esforço máximo de 100 metros em 

relação à linha de base da avaliação, indicando uma deterioração na ativação voluntária 

ocasionada pelo esforço (NEYROUD et al., 2014). Por outro lado, a fadiga periférica é 

indicada pela diminuição dos valores de força evocada pelo pulso potenciado após o esforço 

de 100 metros em relação à linha de base da avaliação, evidenciando prejuízo na capacidade 

contrátil muscular ocasionada pelo esforço (NEYROUD et al., 2014). 

As estimulações elétricas foram aplicadas por meio de um eletroestimulador de 

corrente constante (Bio eletroestimulador, Inside). Para isso, eletrodos autoadesivos (5 × 5 

cm; ValuTrode, Arktus) foram posicionados sobre o nervo femoral (cátodo) e na dobra 
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glútea (ânodo) com a pele totalmente limpa e tricotomizada. As estimulações elétricas foram 

caracterizadas por pulsos duplos de 150 mA (duração: 1 ms, intervalo entre pulsos: 10 ms). 

A contração isométrica voluntária máxima foi realizada em uma cadeira preparada 

especificamente para a execução da técnica de pulso interpolado, onde os participantes 

pudessem ser posicionados na posição sentada com os joelhos a 90º, presos por cintas no 

tronco e nas penas para permitir a produção de força isométrica máxima de extensão do 

joelho direito. 

Os sinais de força foram adquiridos em uma frequência de 1000 Hz por meio de uma 

tornozeleira sensorizada por uma célula de carga (CSAZL-100kg, MK Controle e 

Instrumentação) acoplada à cadeira. Os sinais foram amplificados (MKTC-05, MK Controle 

e Instrumentação) e convertidos por uma placa de sinais analógicos/digitais (USB-6501, 

National Instruments) para processamento em software Matlab (R2018a, The MathWorks). 

Anteriormente as avaliações, o sistema de aquisição de sinais de força foi calibrado por meio 

de pesos conhecidos, e então uma regressão linear possibilitou que os valores de força, 

primeiramente adquiridos em volts, fossem transformados em newtons. 

 

3.2.5. Análise estatística 

A normalidade dos dados foi testada e confirmada por meio do teste de Shapiro-Wilk, 

e os dados apresentados em média ± desvio padrão. A esfericidade foi corrigida por 

Greenhouse-Geisser quando violada. Para caracterização da fadiga neuromuscular em cada 

avaliação, a comparação das variáveis dependentes entre os momentos pré-esforço × pós-

esforço foram analisadas por meio do teste t pareado. O desempenho e o delta entre os 

valores de força (i.e., pós-esforço – pré-esforço) foram comparados por meio da análise de 

variância (anova) de uma via para medidas repetidas (LB × ESP × POL), com as diferenças 

estatísticas indicadas por meio do teste de post hoc de Bonferroni (pBonf). O nível de 

significância foi definido com o valor de p < 0,05. O tamanho do efeito foi definido pelo d 

de Cohen (COHEN, 1988), e de acordo com as adaptações para ciências do esporte sugeridas 

por HOPKINS et al. (2009), classificado como: trivial (d < 0,2), pequeno (0,2 ≤ d < 0,6), 

moderado (0,6 ≤ d < 1,2), grande (1,2 ≤ d < 2,0), muito grande (2,0 ≤ d < 4,0), e quase 

perfeito (d ≥ 4,0). As análises estatísticas foram realizadas em software JASP (versão 

0.14.1). 
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3.3. Resultados 

3.3.1. Volume do treinamento 

O volume semanal do treinamento está apresentado na Figura 2. Durante o período 

preparatório específico os participantes nadaram 11,84 ± 1,70 km por semana. O período de 

polimento foi caracterizado por uma redução de 40 % no volume do treinamento, e os 

participantes nadaram 4,36 ± 0,12 km por semana. O volume total atingindo ao final das oito 

semanas de treinamento foi de 79,82 ± 45,93 km. 

 

 

Figura 2. Média ± desvio padrão do volume semanal do treinamento.  

 

3.3.2. Desempenho 

O tempo de desempenho encontrado nos esforços máximos de 100 metros crawl 

foram de 68,10 ± 10,86 segundos no momento na linha de base, 66,57 ± 9,86 segundos no 
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após o específico, e 66,01 ± 10,19 segundos após o polimento. Um efeito significativo foi 

encontrado na anova (F2,16 = 7,786; p = 0,002) para os valores de desempenho. O post hoc 

indicou uma melhora significativa no desempenho após o específico (pBonf = 0,026; d = 0,677 

[moderado]), e após o polimento (pBonf = 0,002; d = 0,925 [moderado]), ambos em 

comparação com a linha de base. 

 

3.3.3. Perfil da fadiga neuromuscular 

Os valores de força do pulso potenciado, pulso superimposto, contração isométrica 

voluntária máxima, e ativação voluntária estão apresentados na Figura 3. Os valores de força 

do pulso potenciado diminuíram estatisticamente na comparação pré-esforço × pós-esforço 

na linha de base (189,49 ± 28,08 × 158,66 ± 46,12 N; p = 0,004; d = 0,801 [moderado]), no 

específico (170,15 ± 28,79 × 150,23 ± 31,32 N; p = 0,006; d = 0,775 [moderado]), e no 

polimento (168,90 ± 26,05 × 147,17 ± 29,07 N; p = 0,003; d = 0,851 [moderado]). Em 

relação à diferença durante o período de treinamento dos valores da força do pulso 

potenciado de repouso (i.e., pré-esforço), um efeito significativo foi apresentado na anova 

(F2,16 = 9,709; p < 0,001), e o post hoc indicou uma diminuição significante após o específico 

(pBonf = 0,003; d = 0,807 [moderado]) e o polimento (pBonf < 0,001; d = 0,893 [moderado]), 

ambos em relação com a linha de base. 

Os valores de força voluntária isométrica máxima também diminuíram 

estatisticamente nas comparações pré-esforço × pós esforço na linha de base (620,46 ± 

109,00 × 578,44 ± 118,50 N; p = 0,011; d = 0,695 [moderado]) e após o específico (554,24 

± 128,40 × 502,52 ± 107,51 N; p = 0,039; d = 0,546 [pequeno]). Em relação à diferença 

durante o período de treinamento nos valores da força voluntária isométrica máxima de 

repouso (i.e., pré-esforço), um efeito significativo foi apresentado na anova (F2,16 = 20,600; 

p < 0,001), e o post hoc indicou uma diminuição significativa no específico (pBonf < 0,001; 

d = 0,946 [moderado]), e polimento (pBonf < 0,001; d = 1,408 [grande]), em relação a linha 

de base. 

Finalmente, os níveis de ativação voluntária e de força do pulso superimposto não 

apresentaram diferenças estatísticas (p > 0,05).  
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Figura 3. Média ± desvio padrão dos valores de força do pulso superimposto (A), pulso 

potenciado (B), contração isométrica voluntária máxima (C), e a porcentagem de ativação 

voluntária (D) nas avaliações realizadas na linha de base (LB) e depois do período 

preparatório específico (ESP) e após o polimento (POL). Os símbolos asterisco (*) e cruz 

(†) indicam p < 0,05 vs. pré-esforço e p < 0,05 vs. linha de base, respectivamente. 

 

O delta entre valores de fadiga neuromuscular (i.e., pós-esforço – pré-esforço) estão 

apresentados na Tabela 2. O delta da força do pulso superimposto foi estatisticamente menor 

no polimento (pBonf = 0,049; d = 0,615 [moderado]) em relação à linha de base. O delta da 

força voluntária isométrica máxima foi menor após semana, tanto em relação à linha de base 

(pBonf = 0,026; d = 0,676 [moderado]) quanto ao período específico (pBonf = 0,031; d = 0,660 

[moderado]). 
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Tabela 2. Média ± desvio padrão das diferenças nos valores de fadiga neuromuscular após esforço máximo de 100 metros (pós-esforço − pré-

esforço) durante o programa de treinamento. 

  Anova para medidas repetidas 

 LB  ESP  POL  F  p 

ΔPS (N) 8,86 ± 22,63  1,78 ± 25,16  −11,32 ± 22,66 *  3,313  0,049 

ΔPP (N) −31,18 ± 38,99  −19,91 ± 25,70  −19,67 ± 26,28  0,931  0,405 

ΔCIVM (N) −53,02 ± 67,97  −51,71 ± 94,66  −0,54 ± 66,53 *†  5,060  0,012 

ΔAV (%) −1,52 ± 3,51  −0,33 ± 3,50  0,65 ± 3,36  2,209  0,126 

ΔPS: diferença entre pós-esforço – pré-esforço nos valores de força do pulso superimposto; ΔPP: diferença entre pós-esforço – pré-esforço 

nos valores de força do pulso potenciado; ΔCIVM: diferença entre pós-esforço – pré-esforço nos valores de força da contração isométrica 

voluntária máxima; ΔAV: diferença entre pós-esforço – pré-esforço nos valores de ativação voluntária; LB: linha de base; ESP: período 

preparatório específico; POL: período de polimento. Os símbolos asterisco (*) e cruz (†) representam pBonf < 0,05 vs. LB e pBonf < 0,05 vs. 

ESP, respectivamente. 



22 

 

 

3.4. Discussão 

Este estudo teve como objetivo caracterizar o perfil da fadiga neuromuscular 

instaurada durante esforços máximos de 100 metros crawl, realizados antes, depois de um 

período preparatório específico, e depois de um período de polimento. Os principais 

resultados encontrados neste estudo indicaram que o desenvolvimento da fadiga nesses 

esforços é caracterizado exclusivamente por meio de mecanismos periféricos, uma vez que 

diminuições significativas na força do pulso potenciado foram encontradas em todas as 

avaliações. Além disso, diminuições significativas na força da contração isométrica 

voluntária máxima após os esforços também foram encontradas antes e após da preparação 

específica, mas após polimento, indicando que o período de polimento pôde ser capaz de 

prevenir a queda da capacidade de produção de força durante os esforços. Finalmente, 

diferenças estatísticas não foram encontradas nas variáveis relacionadas aos mecanismos de 

fadiga central, como a força do pulso superimposto e a ativação voluntária. 

Para o melhor dos nossos conhecimentos, esse é o primeiro estudo que investigou a 

caracterização da fadiga neuromuscular por meio de estimulações elétricas percutâneas em 

esforços máximos de 100 metros crawl. Nossos achados indicaram uma diminuição 

significativa na força do pulso potenciado após os esforços máximos em cerca de 15,53 % 

na linha de base, 10,51 % no específico, e 10,80 % no polimento. Em eventos como estes, 

cerca de 66% do gasto energético total é suprido pelo metabolismo anaeróbio (CAPELLI et 

al., 1998), e a diminuição da força do pulso potenciado encontrada em nossos achados pode 

ser explicada por respostas fisiológicas consequentes à alta atividade da via glicolítica 

durante os esforços, como o acúmulo de íons de hidrogênio e fosfato inorgânico no 

sarcoplasma, podendo resultar na diminuição dos níveis de pH e de sensibilidade ao cálcio 

no meio intramuscular, resultando na diminuição da capacidade de produção de força 

muscular (FITTS, 1994). Ainda em relação ao pulso potenciado, nossos achados estão de 

acordo com a literatura, uma vez que estas observações também foram encontradas em 

outros esforços de velocidade na natação (e.g., 50 metros crawl) (DE ARRUDA et al., 2020; 

NORBERTO, MATHEUS SILVA et al., 2021). 

Do mesmo modo, nossos achados em relação a perda de força da contração 

isométrica voluntária máxima após os esforços mostraram uma diminuição significativa em 

cerca de 7,18 % na linha de base e 7,31 % no específico. Estes achados fortalecem as 

evidências sobre a participação de mecanismos periféricos na instauração da fadiga, uma vez 

que isso pode ser explicado pela diminuição da força contrátil das fibras musculares devido 
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a inibição nas interações entre pontes cruzadas após o exercício (BOYAS; GUÉVEL, 2011). 

Diferentemente, após o polimento não foi observado diminuição significativa na força da 

contração isométrica voluntária máxima ao final dos esforços, mostrando que o período de 

polimento pode ser capaz em preservar a capacidade de produção de força muscular. Esse é 

um importante achado que pode ser explicado por adaptações induzidas pela diminuição do 

volume de treinamento durante o polimento, como a restauração do dano muscular 

(PADILHAS et al., 2017), aumento nos níveis de conteúdo de glicogênio muscular 

(MUJIKA et al., 2004), e aumento do diâmetro, velocidade de encurtamento, potência e 

força das fibras musculares do tipo II (TRAPPE et al., 2000). 

Em conjunto, os valores encontrados nos momentos pré-esforço da força do pulso 

potenciado e da contração isométrica voluntária máxima diminuíram significativamente em 

relação a linha de base, em cerca de 10,91 e 10,13 % após o período preparatório específico, 

e 12,08 e 15,08 % após o polimento, respectivamente. Desta forma, estes achados indicam 

que o período preparatório pode ter causado uma diminuição dos níveis de força e aumento 

da fadiga que, no entanto, não retornaram aos níveis da linha de base mesmo após o período 

de polimento. Do mesmo modo, Raglin et al., (1996) também reportaram uma piora da 

função neuromuscular de nadadores após um período de treinamento. Diferentemente dos 

nossos achados, os níveis de função neuromuscular retornaram aos valores da linha de base 

após o período de polimento. 

Em relação ao desempenho nos esforços máximos de 100 metros crawl, houve uma 

melhora significativa do desempenho em cerca de 2,24 % no específico em relação à linha 

de base. Esses achados podem ser explicados por fatores não investigados por este estudo, 

como melhoras biomecânicas e energéticas possivelmente provocadas pelo período de 

treinamento (MARINHO et al., 2020), uma vez que em relação aos fatores neuromusculares 

foi observado uma piora. Após o período de polimento, apesar do desempenho ser 

significativamente 3,06 % melhor em relação à linha de base, foi encontrada uma melhora 

não significativa de apenas 0,70 % em relação ao específico, indicando, assim como em 

alguns achados na literatura (PADILHAS et al., 2017), que duas semanas de polimento 

podem não ser efetivas para uma melhora do desempenho, apesar de ser capaz de manter a 

capacidade de produção de força muscular.  

Em contrapartida, Bosquet et al., (2007) reportaram que o modelo ótimo de 

polimento para atingir o desempenho máximo na natação parecer ser justamente composto 

por um período de 14 dias, com uma redução exponencial do volume de treinamento em 
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aproximadamente 40-60 %, sem mudanças na frequência e intensidade do treinamento. 

Nosso estudo atingiu uma média de 40 % na redução do volume de treinamento durante o 

polimento como proposto pela literatura. Costill et al., (1985) também investigaram duas 

semanas de polimento em nadadores, e encontraram uma melhora significativa em cerca de 

2,2 % no desempenho em esforço máximo de 100 metros crawl, além de 17,1 % na potência 

em swim bench, e 25,6 % na força em nado atado. Do mesmo modo, Papoti et al., (2007) 

encontraram, após duas semanas de polimento, uma melhora de 1,6 % no desempenho em 

esforço máximo de 200 metros crawl, e 3,8 % na força de nado atado. Por fim, Mujika et al., 

(2002) investigaram o polimento por um período de 21 dias em nadadores olímpicos, e 

encontraram uma melhora significativa em cerca de 2,49 % no desempenho de 100 metros 

crawl. 

A análise estatística não segmentada pelo sexo dos participantes pode ser considerada 

uma limitação do nosso estudo. Além disso, apesar de investigar os efeitos do treinamento e 

polimento sobre nadadores universitários de nível competitivo, mais estudos precisam ser 

realizados com atletas de elite para que o perfil neuromuscular de nadadores velocistas de 

alto rendimento seja melhor compreendido. 

 

3.5. Conclusão 

Pode-se concluir que a fadiga neuromuscular em esforços máximos de 100 metros 

crawl foi originada exclusivamente por fatores de ordem periférica, e os estímulos aplicados 

durante o período preparatório específico resultaram em um piora dos valores de força 

isométrica máxima e pulso potenciado, em comparação a linha de base, de modo que duas 

semanas de polimento não foram suficientes para reestabelecer a modulação negativa dos 

níveis de força da contração isométrica máxima e  do pulso potenciado em repouso.  
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CAPÍTULO 4. MANUSCRITO II 

 

Efeitos de três diferentes sessões de treinamento intervalado de alta intensidade sobre o 

desempenho, parâmetros mecânicos de nado e perfil energético em esforço máximo de 100 

metros crawl 

 

4.1. Introdução 

Durante provas de velocidade na natação, a demanda energética total é suprida em 

grande parte pela contribuição anaeróbia (CAPELLI et al., 1998), o que é fortemente 

correlacionada com o desempenho nestes casos (CAMPOS et al., 2017). Tendo em vista não 

só a importância do metabolismo anaeróbio, mas também dos aspectos biomecânicos 

presentes na prova, o treinamento de nadadores velocistas deve ser capaz de desenvolver a 

capacidade e potência anaeróbia por meio de sessões compostas por esforços nas mesmas, 

ou acima das velocidades de prova (MAGLISCHO, 1993). 

O paradigma vigente do treinamento da natação é caracterizado por um alto volume 

de treinamento (NUGENT, COMYNS, BURROWS, et al., 2017; NUGENT, COMYNS e 

WARRINGTON, 2017) com intensidades abaixo do primeiro limiar anaeróbio (i.e., limiar 

ventilatório/lactato ou concentração de lactato sanguíneo correspondente a 2 mM) ou entre 

os limiares do primeiro e segundo limiar anaeróbio (i.e., segundo limiar ventilatório ou 

concentração de lactato sanguíneo correspondente a 4 mM) (MUJIKA et al., 1995; 

NUGENT et al., 2019). No entanto, este paradigma tem sido questionado há décadas 

(TERMIN; PENDERGAST, 2000; FAUDE et al., 2008), e mais recentemente esse debate 

ganhou força a partir do racional de que como aproximadamente 73% das competições nas 

Olimpíadas são disputadas em distâncias menores ou iguais a 200 metros, e com durações 

inferiores a 2 min e 20 s (Nuget et al. 2019), reflexões sobre qualidade versus quantidade de 

treinamento (NUGENT, COMYNS e WARRINGTON, 2017). 

Sob aspectos fisiológicos, o treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) 

possui uma grande importância para o desenvolvimento da contribuição energética 

anaeróbia. Dentre os diferentes estímulos utilizados a fim de melhorar o metabolismo 

anaeróbio, destacam-se as sessões de “tolerância ao lactato”. Apesar de ainda ser necessário 

estudos para verificação dos mecanismos envolvidos no treinamento, essas sessões são 

comumente utilizadas por técnicos de natação principalmente durante a preparação 

específica de nadadores velocistas, têm como objetivo promover uma alta demanda 
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glicolítica durante os esforços, proporcionando um aumento substancial dos níveis de lactato 

sanguíneo que se estende até o final do treino, permitindo com que os nadadores resistam à 

acidose muscular e à dor psicológica por todo decorrer da sessão (MAGLISCHO, 1993). 

Estas séries são compostas por esforços máximos, com intervalos relativamente 

longos, porém insuficientes para a atenuação da acidose muscular causada pela intensidade 

e alta demanda glicolítica. Tendo isto em vista, Maglischo (1993) orienta que séries de 

tolerância a lactato sejam compostas por: (i) um volume total de aproximadamente 500 

metros, (ii) constituído de esforços máximos de 25 a 100 metros, (iii) com intervalos 

passivos de 60 a 360 segundos. 

No entanto, embora estas séries tenham por finalidade mimetizar características 

metabólicas e mecânicas similares as de provas de velocidade em competições, e estarem 

correlacionadas com o desempenho de 100 metros crawl (DEMINICE et al., 2007), tais 

respostas esperadas nem sempre são observadas. Apesar de ser capaz de promover elevadas 

concentrações de lactato sanguíneo, a degradação da mecânica e diminuição da velocidade 

nado provenientes da instauração da fadiga neuromuscular durante séries típicas de 

tolerância a lactato é um problema comumente observado pela literatura (DEMINICE et al., 

2007; DEMINICE et al., 2010; CAMPOS et al., 2012; WILLIAMSON et al., 2020; 

NORBERTO, MATHEUS SILVA  et al., 2021; NORBERTO, MATHEUS SILVA et al., 

2021).  

Outro aspecto relevante a respeito do HIIT utilizado no treinamento de nadadores, 

refere-se à intensidade absoluta do nado durante esses treinamentos, que devido ao fato dos 

intervalos serem insuficientes para recuperação completa dos nadadores, ocorre a instalação 

do processo de fadiga, que por sua vez resulta na piora dos parâmetros mecânicos de braçada, 

caracterizado principalmente por uma diminuição no comprimento da braçada (CB). Na 

tentativa de compensar a redução do CB, os nadadores aumentam a frequência de braçada 

(FB). No entanto, durante uma série típica de HIIT, ou seja, de “tolerância à acidose”, 

normalmente a velocidade de nado (v) é reduzida ao longo dos esforços, diminuindo, 

portanto, o índice de nado (IN [IN = CB ∙ v]). Em outras palavras, apesar de teoricamente 

provocarem um “benefício fisiológico”, os parâmetros mecânicos de nado e a velocidade 

média de nado são comprometidas, sendo possível elaborar o seguinte questionamento: 

“O suposto ganho fisiológico é superior ao prejuízo causado pela deterioração da 

mecânica de nado e intensidade absoluta da sessão de treinamento?” 
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Mas recentemente, (RUSHALL, 2016) propôs uma abordagem ao treinamento de 

HIIT, denominado ultra-short race-pace training (USRPT), que tem como premissa o 

desenvolvimento e a incorporação da quantidade máxima de treinamento sobre intensidade 

da prova do nadador durante as sessões de treinamento (WILLIAMSON et al., 2020). 

Tendo em vista as informações supracitadas, este estudo teve como objetivo 

investigar os efeitos de três diferentes séries típicas de HIIT (tolerância ao lactato) sobre o 

desempenho, parâmetros mecânicos de nado e perfil energético em esforço máximo de 100 

metros crawl. 

 

4.2. Métodos 

Todos os procedimentos experimentais realizados neste estudo foram previamente 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de 

Ribeirão Preto, vinculado à Plataforma Brasil (nº CAAE: 14713719.6.0000.5659). 

 

4.2.1. Participantes 

Vinte nadadores universitários de nível competitivos participaram voluntariamente 

deste estudo. Os atletas eram especialistas em provas de velocidade (50 e 100 metros livre) 

e faziam parte de duas diferentes equipes de natação da cidade de Ribeirão Preto. As 

características dos participantes estão apresentadas na Tabela 3. Os participantes foram 

divididos em três grupos pelo método de randomização estratificada de acordo com o nível 

de desempenho no esforço máximo de 100 metros realizado na linha de base. Para cada um 

dos grupos foi proposto uma série de tolerância a lactato (detalhado na seção 4.2.3 Séries de 

tolerância a lactato), sendo: 5 esforços máximos de 100 metros (G5×100m [n = 7; seis homens 

e uma mulher), 10 esforços máximos de 50 metros (G10×50m [n = 7; cinco homens e duas 

mulheres]), e 20 esforços máximos de 25 metros (G20×25m [n = 6; quatro homens e duas 

mulheres]). Os critérios de inclusão deste estudo foram: (i) ser nadador com pelo menos três 

anos de experiência competitiva, e (ii) não apresentar histórico de doenças metabólicas, 

cardíacas, e lesões agudas ou crônicas nos seis meses antecedentes aos experimentos. Após 

o recrutamento dos participantes, todo e qualquer experimento foi conduzido somente após 

manifestação por escrito do termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos 

voluntários. 

  



28 

 

 

Tabela 3. Características dos participantes. 

 G5×100m  G10×50m  G20×25m  Anova (p) 

Idade (anos) 20,71 ± 4,15  20,14 ± 4,14  19,66 ± 4,59  0,907 

Massa corporal (kg) 69,95 ± 11,57  70,35 ± 8,50  66,77 ± 10,84  0,800 

Estatura (cm) 172,85 ± 7,75  174,07 ± 6,72  174,58 ± 8,35  0,914 

t100LB (s) 64,44 ± 10,35  66,30 ± 10,90  66,18 ± 14,24  0,948 

t100LB: tempo do desempenho no esforço máximo de 100 metros crawl na linha de base. 

 

4.2.2. Desenho experimental 

Para investigar os efeitos de três diferentes séries de tolerância a lactato sobre o 

desempenho, parâmetros mecânicos de nado e o perfil metabólico em esforços máximos de 

100 metros crawl, três avaliações foram realizadas, conduzidas na linha de base (LB), depois 

de seis semanas de preparação específica (ESP), e depois de duas semanas de polimento 

(POL). 

Todas as avaliações foram realizadas na mesma piscina (12 metros de largura × 25 

metros de comprimento) coberta e em uma temperatura de 27 ± 1 ºC. Os participantes 

realizaram um aquecimento composto por mil metros livre em baixa intensidade, com um 

intervalo passivo de 10 minutos até o início das avaliações. A avaliação do perfil energético 

foi caracterizada por meio da análise das trocas gasosas e coletas de amostras sanguíneas, 

ambas realizadas antes e imediatamente após o esforço máximo de 100 metros crawl (Figura 

4). 

 



29 

 

 

 

Figura 4. A: desenho esquemático do delineamento das avaliações. B: delineamento 

experimental, as setas representam as avaliações realizadas na linha de base, após o período 

preparatório específico, e após o polimento.  

 

4.2.3. Séries de tolerância a lactato 

Três séries de tolerância a lactato foram propostas por este estudo, sendo: (i) 5 × 100 

metros máximos a cada 360 segundos, (ii) 10 × 50 metros máximos a cada 180 segundos, e 

(iii) 20 × 25m metros máximos a cada 90 segundos. Todas as séries tiveram o mesmo volume 

absoluto, caraterizado por 500 metros e 30 minutos, foram executadas em estilo crawl e 

realizadas duas vezes por semana apenas durante as seis semanas do período preparatório 

específico, como de acordo com as premissas para séries de tolerância a lactato propostas 

por Maglischo (1993). O aquecimento, parte técnica e desaquecimento das sessões foram 

prescritas pelos treinadores das equipes voluntárias, sendo apenas a parte principal (i.e., serie 

de tolerância a lactato) realizada como proposto por este estudo. 

 

4.2.4. Programa de treinamento 

Como o objetivo foi investigar diferentes séries de tolerância a lactato, o início do 

período preparatório específico foi escolhido como a linha de base deste estudo, o que 

aconteceu logo após a transição do período preparatório geral. O programa de treinamento 
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foi caracterizado por um total de 8 semanas, composto por 6 semanas de preparação 

específica e 2 semanas de polimento. A frequência do treinamento foi de 6 sessões por 

semana. Durante todo o programa de treinamento, os treinadores tiveram a liberdade para 

prescrever as sessões de acordo com o nível de suas equipes, desde que as séries de tolerância 

a lactato fossem respeitadas e realizadas como proposto para cada grupo experimental. Para 

tentar amenizar diferenças na prescrição entre treinadores, os estímulos durante a preparação 

específica e polimento foram pré-determinados (Tabela 4). As sessões eram estruturadas 

por aquecimento, parte técnica, parte principal e desaquecimento. Os atletas foram 

orientados a continuar suas rotinas de treinamento físico e dieta nutricional normalmente 

durante o período dos experimentos. 
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Tabela 4. Estímulos da parte principal das sessões de treino durante a preparação específica e polimento. 

 
Período preparatório específico  Período de polimento 

Estímulo   Classificação  PSE (0-10)  Estímulo   Classificação  PSE (0-10) 

Segunda-feira Potência/velocidade  Vel-3  2-4  Potência/velocidade  Vel-3  2-4 

Terça-feira Potência aeróbia  End-3  6-8  Potência/força  Vel-2  4-6 

Quarta-feira Tolerância a lactato  Vel-1  8-10  Técnica/fundamentos  End-1  1-2 

Quinta-feira Capacidade aeróbia  End-1  1-2  Potência/velocidade  Vel-3  2-4 

Sexta-feira Potência/força  Vel-2  4-6  Potência/força  Vel-2  4-6 

Sábado Tolerância a lactato  Vel-1  8-10  Técnica/fundamentos  End-1  1-2 

PSE (0-10): percepção subjetiva de esforço estimada (escala de 0 a 10); Vel: velocidade; End: endurance. 
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4.2.5. Desempenho e cinemática 

Em todas as avaliações, os nadadores realizaram os esforços máximos de 100 metros 

crawl a partir do bloco de saída, vestindo seus trajes de competição e com os pelos corporais 

raspados. O desempenho foi definido pelo tempo total do esforço máximos de 100 metros 

(t100), cronometrado sempre pelo mesmo pesquisador por meio de um cronômetro manual 

(300 Split Memory Stopwatch, Finis). Para determinar os parâmetros mecânicos de nado, 

uma câmera (HERO 8, GoPro, Inc) foi posicionada perpendicularmente à trajetória de nado 

no plano sagital, de modo que todo o perímetro da piscina pudesse ser gravado. A cinemática 

das braçadas foi realizada somente referente ao nado limpo (i.e., o equivalente aos 11 metros 

centrais da piscina), não considerando a saída, as viradas, e a chegada. Usando o software 

Kinovea (versão 0.9.3) foi definido a frequência de braçadas (FB) – a razão entre ciclos de 

braçada pelo tempo, comprimento de braçadas (CB) – a razão da distância percorrida por 

ciclos de braçada, velocidade média de nado (v100) – o produto entre a FB e CB, e o índice 

de nado (IN) – o produto entre a v100 e o CB. 

 

4.2.6. Amostras sanguíneas e ventilatórias 

Para definição do perfil energético dos esforços máximos de 100 metros crawl, 

amostras sanguíneas (25 µL) para a mensuração das concentrações pico de lactato sanguíneo 

([La−]pico) foram coletadas do lóbulo da orelha no repouso e no 3º, 5º, 7º e 10º minuto de 

recuperação após os esforços. Os procedimentos de coleta foram realizados utilizando luvas 

descartáveis em látex, após realização da assepsia com álcool 70%, para posterior punção 

manual do lóbulo da orelha com lanceta picadora de uso único. As amostras sanguíneas 

foram coletadas em capilares contendo heparina, dispensadas e homogeneizadas em tubos 

tipo eppendorf contendo fluoreto de sódio a 1%, as quais foram armazenadas a –12 ºC para 

posterior análise em lactímetro (YSI 2300 STAT, Yellow Springs, Inc). 

As trocas gasosas foram recordadas respiração por respiração utilizando um 

analisador de gases (K4b2, Cosmed) para posterior análise do consumo pico de oxigênio 

(V̇O2pico) e da fase rápida do consumo excessivo de oxigênio pós-exercício (EPOCrap). Para 

isso, o consumo de oxigênio na linha de base foi mensurado por 5 minutos com os 

participantes sentados e em repouso. Imediatamente após os esforços, o consumo de 

oxigênio foi mensurado por meio da técnica de retro extrapolação por um período de 10 

minutos, com os participantes ainda na piscina, e recuperação passiva com o peito 

predominantemente sob a água (CAMPOS et al., 2017). 
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4.2.7. Perfil energético 

O perfil energético dos esforços máximos de 100 metros crawl foi caracterizado pelo 

custo energético (C; em kJ∙m−1), a potência metabólica total (ĖTot, em kW), e as suas 

respectivas contribuições energéticas aeróbia (ĖAer, em kW), anaeróbia alática (ĖAnAl, em 

kW) e anaeróbia lática (ĖAnLa, em kW). 

A ĖTot foi definida pela soma das contribuições energéticas, e está expressa na 

Equação 1. O C foi calculado por meio da razão entre a potência metabólica e a velocidade 

média de nado, correspondendo à ĖTot e v100, respectivamente, apresentado na Equação 2. 

 

�̇�𝑇𝑜𝑡 = �̇�𝐴𝑒𝑟 + �̇�𝐴𝑛𝐴𝑙 + �̇�𝐴𝑛𝐿𝑎 (1) 

  

𝐶 =  �̇�𝑇𝑜𝑡 𝑣⁄  (2) 

 

 A ĖAer foi definida pelo valor líquido do V̇O2pico (i.e., valores máximos subtraídos 

da linha de base) (ZAMPARO et al., 2000). Para isso, os dados recordados durante os 

primeiros 30 segundos após os esforços foram ajustados matematicamente por meio de uma 

regressão linear, e o V̇O2pico foi definido pelo valor retro extrapolado em −3 segundos 

(LUCHES-PEREIRA et al., 2021). Esta técnica teve como objetivo compensar possíveis 

pontos de respiração não mensurados durante o rápido intervalo entre o final do esforço e 

ajuste da máscara no rosto dos participantes. Desde modo, a ĖAer foi expressa como 

apresentado na Equação 4: 

 

�̇�𝐴𝑒𝑟 = 𝛼 ∙ �̇�𝑂2𝑝𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑡−1  (4) 

 

Onde α é o equivalente energético de 20,9 J para cada 1 mL de O2 consumido, e t o 

tempo sob esforço (i.e., t100). A ĖAnAl foi definida pelo EPOCrap (BERTUZZI et al., 2010), 

para isso os valores do consumo de oxigênio durante os 10 minutos de recuperação após os 

esforços foram ajustados matematicamente por meio de uma equação bi-exponencial, e 

então a ĖAnAl foi expressa como apresentado na Equação 5. 
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�̇�𝐴𝑛𝐴𝑙 = 𝛼 ∙ 𝐴1 ∙ 𝜏1
 (5) 

 

Onde α é o equivalente metabólico de 20,9 J para cada 1 mL de O2 consumido, A1 é 

a amplitude e τ1 a constante de decaimento da primeira exponencial, respectivamente. 

Finalmente, a ĖAnLa foi definida pelo valor líquido das [La−]pico encontradas após os esforços, 

expressa na Equação 6. 

 

�̇�𝐴𝑛𝐿𝑎 = 𝛽 ∙ [𝐿𝑎−]𝑝𝑖𝑐𝑜 ∙  𝑡−1 (6) 

 

Onde β é o equivalente metabólico de 0,27 mL de O2 por kg de massa corporal para 

cada mM de lactato produzido (DI PRAMPERO, 1981) e t o tempo do esforço (i.e., t100). 

 

4.2.8. Análises estatísticas 

A normalidade e homogeneidade dos dados foram testados e confirmados por meio 

dos testes de Shapiro-Wilk e Mauchly, respectivamente, e os dados apresentados em média 

± desvio padrão. A esfericidade foi corrigida por Greenhouse-Geisser quando violada. As 

variáveis dependentes foram analisadas por meio de uma 3 × 3 (fator tempo [LB × ESP × 

POL] × fator grupo [G5×100m × G10×50m × G20×25m]) anova para medidas repetidas. O nível de 

significância foi definido pelo valor de p < 0,05, com as diferenças estatísticas indicadas por 

meio do teste de post hoc de Tukey (pTukey). As análises estatísticas foram realizadas em 

software JASP (versão 0.14.1). 

Adicionalmente ao teste estatístico de hipótese nula, o tamanho do efeito foi definido 

pelo d de Cohen (COHEN, 1988), e de acordo com as adaptações para ciências do esporte 

sugeridas por Hopkins et al., (2009), classificado como: trivial (d < 0,2), pequeno (0,2 ≤ d < 

0,6), moderado (0,6 ≤ d < 1,2), grande (1,2 ≤ d < 2,0), muito grande (2,0 ≤ d < 4,0), e quase 

perfeito (d ≥ 4,0). Além disso, inferências baseadas em magnitude foram realizadas como 

proposto por Hopkins et al., (2007). Diferenças médias ± 95% do intervalo de confiança 

foram usados para avaliar a incerteza do efeito do treinamento de tolerância à acidose sobre 

o desempenho, cinemática e potência metabólica por meio da porcentagem ou probabilidade 

do verdadeiro efeito ser substancialmente positivo/trivial/negativo (i.e., maior que a mínima 

mudança que vale a pena [0,2 × desvio padrão entre sujeitos na linha de base]), e interpretado 

qualitativamente como: quase certamente negativo (< 1%), muito improvável (1-5%), 

improvável (5-25%), possível (25-75%), provável (75-95%) muito provável (95-99%) e 
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quase certamente positivo (> 99%). A inferência foi inconclusiva quando os valores positivo 

e negativo apresentassem resultados > 5%. 

 

4.3. Resultados 

4.3.1. Volume do treinamento 

O volume total e o volume dos períodos de preparação específica e polimento estão 

apresentados na Tabela 5. Não foi encontrado diferença estatística entre grupos no volume 

total de qualquer um dos períodos de treinamento (p ≥ 0,605). 

 

Tabela 5. Média ± desvio padrão do volume total realizado em cada período do programa 

de treinamento. 

 G5×100m  G10×50m  G20×25m  Anova (p) 

VolESP (km) 64,28 ± 47,50  79,15 ± 43,95  69,64 ± 49,67  0,837 

VolPOL (km) 8,48 ± 1,73  9,18 ± 0,51  8,46 ± 1,90  0,605 

VolTOT (km) 72,77 ± 48,77  88,39 ± 44,47  78,10 ± 51,14  0,829 

VolESP: volume realizado durante todo o período preparatório específico; VolPOL: volume 

realizado durante o período de polimento; VolTOT: volume total do treinamento.  

 

O volume de cada uma das semanas está apresentado na Figura 5. Não foi 

encontrado diferença estatística entre grupos para cada uma das semanas de treinamento (p 

≥ 0,601). 
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Figura 5. Média ± desvio padrão do volume semanal durante o programa de treinamento. 

 

4.3.2. Caracterização das séries de tolerância a lactato 

A diferença percentual entre a velocidade média dos esforços durante as séries de 

tolerância a lactato e a v100 da linha de base está apresentada na Figura 6. O G5×100m 

apresentou uma velocidade média −8,02 ± 3,43 % abaixo da v100 da linha de base (1,45 ± 

0,16 m∙s−1
 em termos absolutos). Um efeito significativo foi encontrado na anova (F4,19 = 

8,397; p < 0,001), e o post hoc indicou uma diminuição significativa na velocidade durante 

o quarto esforço em relação ao primeiro (pBonf = 0,004; d = 1,728 [grande]) e o segundo 

(pBonf = 0,010; d = 1,577 [grande]), e também durante o quinto esforço em relação ao 

primeiro (pBonf = 0,004; d = 1,746) e o segundo (pBonf = 0,009; d = 1,595). Para o G10×50m, a 

velocidade média foi 2,59 ± 4,88 % acima da v100 (1,58 ± 0,19 m∙s−1 em termos absolutos). 

Um efeito significativo foi encontrado na anova (F9,19 = 3,589 p = 0,005), e o post hoc 



37 

 

 

indicou uma diminuição significativa durante o oitavo (p = 0,019; d = 2,004 [muito grande]) 

e nono esforço (p = 0,019; d = 2,013 [muito grande]) em relação ao primeiro. Finalmente, 

para o G20×25m, a velocidade média foi 13,03 ± 1,20 % acima da v100 (1,74 ± 0,25 m∙s−1 em 

termos absolutos), e não variou significativamente durante a sessão. 

 

 

Figura 6. Média ± desvio padrão da diferença percentual entre velocidade média esforços 

durante uma sessão de tolerância a acidose e a v100 observada na linha de base nos grupos 

G5×100m (A), G10×50m (B), e G20×25m (C). Os símbolos asterisco (*) e cruz (†) representam p < 

0,05 vs. primeiro esforço e p < 0,05 vs. segundo esforço, respectivamente. 

 

Os valores de tempo sob esforço e os intervalos durante as séries de tolerância a 

lactato estão apresentados na Figura 7. Não foi observado diferenças significativas entre 

grupos para estas variáveis (F2,19 = 2,161; p = 0,155). 
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Figura 7. Média ± desvio padrão do tempo sob esforço e intervalo durante as séries de 

tolerância a lactato. 

 

4.3.3. Desempenho e parâmetros mecânicos de nado 

Os valores de desempenho e parâmetros mecânicos de nado estão apresentados na 

Tabela 6, a diferença média e os intervalos de confiança na Figura 8, o tamanho do efeito 

e a inferência baseada em magnitudes na Tabela 7. A análise estatística de hipótese nula não 

apresentou interações significativas para qualquer um dos resultados (p ≥ 0,070), no entanto, 

efeitos estatísticos no fator tempo foram encontrados em todas as variáveis investigadas (p 

≤ 0,006), e sem diferenças entre grupos (p ≥ 0,281). 

Para o t100, apesar da anova não indicar diferenças estatísticas após o específico, um 

efeito de tamanho moderado (d = 1,03 [0,21 a 1,78]) e muito provavelmente positivo 

(97,8/0,9/1,3 %) foi encontrado para o G5×100m. Após o polimento, a anova apresentou 

diferença estatística apenas para o G5×100m, indicando uma melhora significativa no t100 

(pTukey = 0,036). Por sua vez, as inferências indicaram um efeito de tamanho moderado (d = 
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0,99 [0,18 a 1,73]) e muito provavelmente positivo (97,4/1,1/1,5 %) para o G5×100m, 

moderado (d = 0,67 [−0,04 a 1,34]) e provavelmente positivo (91,8/3,5/4,7 %) para o G10×50m, 

e finalmente moderado (d = 0,81 [−0,00 a 1,56]) possivelmente positivo (93,3/2,7/4,0 %) 

para o G20×25m. 

Para a v100, apesar da anova indicar nenhuma diferença estatística no específico, as 

inferências indicaram um efeito de tamanho grande (d = 1,45 [0,49 a 2,32] e muito 

provavelmente positivo (99,4/0,2/0,4 %) no G5×100m, e muito grande (d = 2,09 [0,89 a 3,19]) 

e quase certamente positivo (99,9/0,0/0,0 %) no G10×50m. Após o polimento, a anova indicou 

um aumento significativo da v100 no G5×100m (pTukey < 0,001) e G10×50m (pTukey = 0,003). As 

inferências indicaram um efeito de tamanho grande (d = 1,91 [0,78 a 2,95]) e quase 

certamente positivo (99,9/0,0/0,1 %) no G5×100m, quase perfeito (d = 6,05 [3,08 a 8,83]) e 

quase certamente positivo (99,9/0,0/0,0 %) no G10×50m, e moderado (d = 0,87 [0,03 a 1,63]) 

e provavelmente positivo (94,5/2,2/3,3 %) no G20×25m. 

Para a FB, a anova apresentou diferença estatística no específico, indicando um 

aumento significativo da FB apenas no G10×50m (pTukey = 0,039). Já as inferências 

apresentaram um tamanho de efeito moderado (d = 1,07 [0,24 a 1,84]) e muito 

provavelmente positivo (98,1/0,8/1,1 %) no G5×100m, muito grande (d = 2,11 [0,90 a 3,23)] e 

quase certamente positivo (99,9/0,0/0,0 %) no G10×50m, e moderado (0.81 [−0,00 a 1,56]) e 

provavelmente positivo (93,3/2,7/4,0 %) no G20×25m. Após o polimento, a anova indicou 

apenas um aumento significativo da FB no G20×25m (pTukey = 0,007), enquanto as inferências 

indicaram um efeito de tamanho moderado (d = 1,04 [0,22 a 1,79]) e muito provavelmente 

positivo (97,8/0,9/1,3 %) no G5×100m, moderado (d = 0,87 [0,10 a 1,58]) e muito 

provavelmente positivo (96,0/1,7/2,2 %) no G10×50m, e grande (d =  1,43 [0,39 a 2,37]) e 

muito provavelmente positivo (98,9/0,4/0,7 %) no G20×25m. 

Para o CB, a anova não indicou diferenças estatísticas após o específico, assim como 

também para as inferências, que indicaram efeitos inconclusivos em todos os casos. Após o 

polimento, a anova indicou apenas um aumento significativo do CB no G5×100m (pTukey = 

0,037), enquanto as inferências indicaram um efeito de tamanho grande (d = 1,63 [0,61 a 

2,57]) e quase certamente positivo (99,7/0,1/0,2 %) no G5×100m, e moderado (d = 0,88 [0,11 

a 1,60]) e muito provavelmente positivo (96,2/1,6/2,2 %) no G10×50m. 

Finalmente, o IN não apresentou diferenças estatísticas após o específico, mas as 

inferências indicaram um efeito de tamanho moderado (d = 0,88 [0,11 a 1,60]) e muito 

provavelmente positivo (96,2/1,6/2,2 %) no G5×100m, e muito grande (d = 2,03 [0,96 a 3,11]) 
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e muito possivelmente positivo (99,8/0,1/0,1 %) no G10×50m. Após o polimento, a anova 

apresentou diferenças estatísticas indicando um aumento significativo no IN de ambos 

G5×100m (pTukey < 0,001) e G10×50m (pTukey = 0,005). As inferências indicaram um efeito de 

tamanho grande (d = 1,87 [0,75 a 2,89]) e quase certamente positivo (99,8/0,1/0,1 %) no 

G5×100m, e grande (d = 2,03 [0,96 a 3,11]) e quase certamente positivo (99,8/0,1/0,1 %) no 

G10×50m. 

 

 

Figura 8. Diferença média ± 95% intervalo de confiança dos valores de tempo do 

desempenho (A), velocidade média de nado (B), frequência de braçadas (C), comprimento 

de braçadas (D), e índice de nado (E). A parte superior do gráfico é referente à comparação 

LB × ESP, e a inferior à LB × POL. A área sombreada representa a mínima mudança que 

vale a pena. O símbolo asterisco (*) indica a probabilidade de as diferenças serem 

substancialmente positivas, com 1 símbolo para provavelmente, 2 para muito provavelmente, 

e 3 para quase certamente. 

 



41 

 

 

Tabela 6.  Média ± desvio padrão do desempenho e parâmetros mecânicos de nado dos esforços máximos de 100 metros crawl. 

    Anova para medidas repetidas (p) 

  LB  ESP  POL  Fator tempo  Fator grupo  Interação 

t100 (s) G5×100m 64,44 ± 10,35  62,64 ± 9,31  61,43 ± 8,66 *  

0,001 

 

0,904 

 

0,813  G10×50m 66,30 ± 10,90  65,03 ± 10,03  64,55 ± 9,59    

 G20×25m 66,18 ± 14,24  64,82 ± 12,65  63,55 ± 12,14    

             

v100 (m∙s−1) G5×100m 1,36 ± 0,17  1,47 ± 0,21  1,56 ± 0,18 †  

< 0,001 

 

0,726 

 

0,763  G10×50m 1,30 ± 0,18  1,42 ± 0,18  1,48 ± 0,20 *    

 G20×25m 1,41 ± 0,13  1,49 ± 0,27  1,54 ± 0,24    

             

FB (ciclo∙min−1) G5×100m 46,06 ± 2,28  49,35 ± 3,86  48,71 ± 3,02  

< 0,001 

 

0,281 

 

0,328  G10×50m 43,46 ± 4,11  46,93 ± 3,13 *  45,82 ± 3,49    

 G20×25m 43,94 ± 2,12  46,54 ± 3,95  48,43 ± 3,97 *    

             

CB (m∙ciclo−1) G5×100m 1,78 ± 0,22  1,81 ± 0,34  1,93 ± 0,27 *  

0,006 

 

0,808 

 

0,070  G10×50m 1,80 ± 0,15  1,82 ± 0,18  1,93 ± 0,16    

 G20×25m 1,94 ± 0,23  1,92 ± 0,34  1,91 ± 0,27    

             

IN (m2∙s) G5×100m 1,23 ± 0,29  1,37 ± 0,44  1,53 ± 0,37 †  

< 0,001 

 

0,760 

 

0,317  G10×50m 1,18 ± 0,25  1,31 ± 0,29  1,44 ± 0,30 *    

 G20×25m 1,39 ± 0,29  1,47 ± 0,47  1,51 ± 0,41    

t100: tempo de desempenho; v100: velocidade média de nado; FB: frequência de braçadas; CB: comprimento de braçadas; IN: índice de nado; 

LB: linha de base; ESP: período preparatório específico; POL: período de polimento. Os símbolos asterisco (*) e cruz (†) representam pTukey 

< 0,05 vs. LB e pTukey < 0,001 vs. LB, respectivamente. 
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Tabela 7. Tamanho do efeito (90% intervalo de confiança) e inferências baseadas em magnitude relacionadas aos efeitos das séries de tolerância 

a lactato no desempenho e parâmetros mecânicos de nado dos esforços máximos de 100m crawl. 

t100  

 

d de Cohen (90% IC [classificação]) 

 Inferência baseada em magnitude (%) 

  Positivo  Trivial  Negativo  Qualitativo 

G5×100m LB × ESP  1,03 (0,21 a 1,78 [moderado])  97,8  0,9  1,3  Muito provavelmente +ivo 

 LB × POL  0,99 (0,18 a 1,73 [moderado])  97,4  1,1  1,5  Muito provavelmente +ivo 

G10×50m LB × ESP  0,51 (−0,17 a 1,15 [pequeno])  85,3  6,1  8,6  Inconclusivo 

 LB × POL  0,67 (−0,04 a 1,34 [moderado])  91,8  3,5  4,7  Provavelmente +ivo 

G20×25m LB × ESP  0,70 (−0,08 a 1,43 [moderado])  90,6  3,8  5,6  Inconclusivo 

 LB × POL  0,81 (−0,00 a 1,56 [moderado])  93,3  2,7  4,0  Provavelmente +ivo 

            

v100           

G5×100m LB × ESP  1,45 (0,49 a 2,32 [grande])  99,4  0,2  0,4  Muito provavelmente +ivo 

 LB × POL  1,91 (0,78 a 2,95 [grande])  99,9  0,0  0,1  Quase certamente +ivo 

G10×50m LB × ESP  2,09 (0,89 a 3,19 [muito grande])  99,9  0,0  0,0  Quase certamente +ivo 

 LB × POL  6,05 (3,08 a 8,83 [quase perfeito])  99,9  0,0  0,0  Quase certamente +ivo 

G20×25m LB × ESP  0,36 (−0,34 a 1,04 [pequeno])  74,2  9,7  16,1  Inconclusivo 

 LB × POL  0,87 (0,03 a 1,63 [moderado])  94,5  2,2  3,3  Provavelmente +ivo 

            

FB            

G5×100m LB × ESP  1,07 (0,24 a 1,84 [moderado])  98,1  0,8  1,1  Muito provavelmente +ivo 

 LB × POL  1,04 (0,22 a 1,79 [moderado])  97,8  0,9  1,3  Muito provavelmente +ivo 

G10×50m LB × ESP  2,11 (0,90 a 3,23 [muito grande])  99,9  0,0  0,0  Quase certamente +ivo 

 LB × POL  0,87 (0,10 a 1,58 [moderado])  96,0  1,7  2,2  Muito provavelmente +ivo 

G20×25m LB × ESP  0,81 (−0,00 a 1,56 [moderado])  93,3  2,7  4,0  Provavelmente +ivo 

Continua. 
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Conclusão. 

 LB × POL  1,43 (0,39 a 2,37 [grande])  98,9  0,4  0,7  Muito provavelmente +ivo 

            

CB            

G5×100m LB × ESP  0,22 (−0,41 a 0,85 [pequeno])  65,1  12,4  22,5  Inconclusivo 

 LB × POL  1,63 (0,61 a 2,57 [grande])  99,7  0,1  0,2  Quase certamente +ivo 

G10×50m LB × ESP  0,13 (−0,49 a 0,75 [trivial])  56,1  14,1  29,8  Inconclusivo 

 LB × POL  0,88 (0,11 a 1,60 [moderado])  96,2  1,6  2,2  Muito provavelmente +ivo 

G20×25m LB × ESP  −0,07 (−0,74 a 0,59 [trivial])  35,7  14,7  49,6  Inconclusivo 

 LB × POL  −0,28 (−0,95 a 0,41 [pequeno])  20,7  11,5  67,7  Inconclusivo 

            

IN            

G5×100m LB × ESP  0,77 (0,03 a 1,46 [moderado])  94,3  2,4  3,3  Muito provavelmente +ivo 

 LB × POL  1,87 (0,75 a 2,89 [grande])  99,8  0,1  0,1  Quase certamente +ivo 

G10×50m LB × ESP  0,92 (0,13 a 1,64 [moderado])  96,6  1,4  1,9  Muito provavelmente +ivo 

 LB × POL  2,03 (0,96 a 3,11 [muito grande])  99,8  0,1  0,1  Quase certamente +ivo 

G20×25m LB × ESP  0,28 (−0,41 a 0,95 [pequeno])  67,7  11,5  20,8  Inconclusivo 

 LB × POL  0,62 (−0,14 a 1,33 [moderado])  87,8  4,9  7,3  Inconclusivo 

t100: tempo de desempenho; v100: velocidade média de nado; FB: frequência de braçadas; CB: comprimento de braçadas; IN: índice de nado; 

+ivo: positivo. 
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4.3.4. Perfil energético 

Os valores do perfil energético estão na apresentados na Tabela 8, a diferença média 

e os intervalos de confiança na Figura 9, o tamanho do efeito e a inferências baseadas em 

magnitude na Tabela 9. A análise estatística de hipótese nula não apresentou interações 

significativas para qualquer um dos resultados (p ≥ 0,426), no entanto, efeitos estatísticos no 

fator tempo foram encontrados na ĖTot (p = 0,030) e ĖAnAl (p = 0,010), sem diferença entre 

grupos (p ≥ 0,051). 

Para o C, a anova não apresentou diferenças estatísticas após o período específico, 

bem como para as inferências, que apresentaram resultados inconclusivos para todos os 

grupos. Após o polimento, apesar da anova novamente não indicar diferenças estatísticas, 

um efeito de tamanho moderado (d = 0,67 [−0,04 a 1,35]) e provavelmente positivo 

(91,9/3,4/4,7 %) foi indicado pelas inferências no G10×50m. 

Para a ĖTot, apesar da anova apresentar diferenças estatísticas, o post hoc não foi 

capaz de indicar tais mudanças. Após o específico, as inferências apresentaram um efeito de 

tamanho moderado (d = 0,71 [−0,01 a 1,39]) e provavelmente positivo (92,9/3,0/4,1 %) 

apenas no G5×100m. Após o polimento foi encontrado um efeito de tamanho moderado (d = 

0,70 [−0,02 a 1,38]) e provavelmente positivo (92,6/3,1/4,2 %) no G5×100m, e grande (d = 

1,52 [0,45 a 2,50]) e muito provavelmente positivo (99,2/0,3/0,5 %) no G20×25m. 

 Para a ĖAer, a anova não apresentou diferenças estatísticas, e todas as inferências 

foram classificadas como inconclusivas. 

Para a ĖAnAl, apesar da anova apresentar diferenças estatísticas, o post hoc não foi 

capaz de indicar as mudanças. No entanto, após o específico, as inferências indicaram um 

efeito de tamanho moderado (d = 0,76 [−0,02 a 1,45]) e provavelmente positivo (94,1/2,5/3,4 

%) no G5×100m, e também moderado (d = 0,76 [−0,04 a 1,51]) e provavelmente positivo 

(92,3/3,1/4,6 %) no G20×25m. Após o polimento, um efeito de tamanho moderado (d = 0,74 

[0,00 a 1,42]) e provavelmente positivo (93,6/2,7/3,7 %) foi encontrado no G10×50m. 

Para a ĖAnLa, não foi encontrado diferenças estatísticas indicadas pela anova. Após a 

preparação específica todas as inferências foram classificadas como inconclusivas. Após as 

o polimento, um efeito de tamanho moderado (d = −0,79 [−1,49 a −0,04) e provavelmente 

negativo (3,0/2,1/94,7 %) foi encontrado no G10×50m. 
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Figura 9. Diferença média ± 95% intervalo de confiança dos valores de custo energético 

(A), potência metabólica total (B), contribuição energética aeróbia (C), contribuição 

energética anaeróbia alática (D), e contribuição energética anaeróbia lática (E). A parte 

superior do gráfico é referente à comparação LB × ESP, e a inferior à LB × POL. A área 

sombreada representa a mínima mudança que vale a pena. O símbolo asterisco (*) indica a 

probabilidade de as diferenças serem substancialmente positivas ou negativas, com 1 

símbolo para provavelmente e 2 para muito provavelmente. 
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Tabela 8. Média ± desvio padrão do perfil energético dos esforços máximos de 100 metros crawl. 

    Anova para medidas repetidas (p) 

  LB  ESP  POL  Fator tempo  Fator grupo  Interação 

C (kJ∙m−1) G5×100m 2,03 ± 0,30  2,08 ± 0,26  1,89 ± 0,29       

 G10×50m 2,05 ± 0,32  1,90 ± 0,19  1,89 ± 0,37  0,584  0,949  0,426 

 G20×25m 1,93 ± 0,51  1,95 ± 0,48  2,00 ± 0,30       

             

ĖTot (kW) G5×100m 2,80 ± 0,68  3,10 ± 0,69  2,99 ± 0,73       

 G10×50m 2,70 ± 0,70  2,72 ± 0,60  2,85 ± 0,84  0,030  0,419  0,858 

 G20×25m 2,79 ± 0,97  2,91 ± 0,88  3,14 ± 0,83       

             

ĖAer (kW) G5×100m 1,04 ± 0,35  1,02 ± 0,36  1,03 ± 0,34       

 G10×50m 0,92 ± 0,23  0,83 ± 0,15  1,00 ± 0,32  0,442  0,754  0,879 

 G20×25m 0,96 ± 0,37  0,96 ± 0,39  1,03 ± 0,29       

             

ĖAnAl (kW) G5×100m 0,40 ± 0,13  0,68 ± 0,32  0,59 ± 0,35       

 G10×50m 0,44 ± 0,17  0,47 ± 0,16  0,59 ± 0,29  0,010  0,878  0,489 

 G20×25m 0,40 ± 0,12  0,60 ± 0,28  0,57 ± 0,31       

             

ĖAnLa (kW) G5×100m 1,34 ± 0,31  1,39 ± 0,27  1,35 ± 0,26       

 G10×50m 1,33 ± 0,41  1,41 ± 0,48  1,25 ± 0,38  0,904  0,053  0,893 

 G20×25m 1,42 ± 0,55  1,34 ± 0,39  1,52 ± 0,38       

             

ĖAer (%) G5×100m 36,97 ± 5,99  32,61 ± 7,01  34,23 ± 7,36       

 G10×50m 34,63 ± 4,40  31,17 ± 4,64  35,09 ± 6,72  0,231  0,823  0,887 

Continua. 
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Conclusão. 

 G20×25m 34,44 ± 4,94  32,75 ± 8,37  32,72 ± 4,26       

             

ĖAnAl (%) G5×100m 14,75 ± 4,39  21,73 ± 7,68  19,29 ± 7,07       

 G10×50m 16,58 ± 4,35  17,90 ± 5,52  20,50 ± 6,02  0,022  0,971  0,577 

 G20×25m 15,10 ± 3,63  20,04 ± 4,61  17,98 ± 6,58       

             

ĖAnLa (%) G5×100m 48,28 ± 2,18  45,66 ± 6,19  46,47 ± 7,10       

 G10×50m 48,78 ± 6,03  50,94 ± 9,66  44,41 ± 6,93  0,392  0,722  0,323 

 G20×25m 17,98 ± 6,58  50,46 ± 4,62  47,21 ± 7,90       

C: custo energético; ĖTot: potência metabólica total, ĖAer: contribuição energética aeróbia; ĖAnAl: contribuição energética anaeróbia alática; 

ĖAnLa: contribuição energética anaeróbia lática; LB: linha de base; ESP: período preparatório específico, POL: período de polimento. Nota: 

post hoc de Tukey não foi capaz de indicar as diferenças estatísticas. 
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Tabela 9. Tamanho do efeito (90% intervalo de confiança) e inferências baseadas em magnitude relacionadas ao efeito das séries de tolerância 

a lactato sobre o perfil energéticas dos esforços máximos de 100m crawl. 

C  

 

d de Cohen (90% IC [classificação]) 

 Inferência baseada em magnitude (%) 

  Positivo  Trivial  Negativo  Qualitativo 

G5×100m LB × ESP  −0,16 (−0,78 a 0,46 [trivial])  27,4  13,7  58,9  Inconclusivo 

 LB × POL  0,60 (−0,10 a 1,26 [moderado])  89,3  4,5  6,2  Inconclusivo 

G10×50m LB × ESP  0,57 (−0,12 a 1,23 [pequeno])  88,3  4,9  6,8  Inconclusivo 

 LB × POL  0,67 (−0,04 a 1,35 [moderado])  91,9  3,4  4,7  Provavelmente +ivo 

G20×25m LB × ESP  −0,03 (−0,70 a 0,63 [trivial])  39,0  15,0  46,0  Inconclusivo 

 LB × POL  −0,23 (−0,90 a 0,46 [pequeno])  23,9  12,6  63,6  Inconclusivo 

            

ĖTot            

G5×100m LB × ESP  0,71 (−0,01 a 1,39 [moderado])  92,9  3,0  4,1  Provavelmente +ivo 

 LB × POL  0,70 (−0,02 a 1,38 [moderado])  92,6  3,1  4,2  Provavelmente +ivo 

G10×50m LB × ESP  0,05 (−0,56 a 0,67 [trivial])  48,0  15,0  37,0  Inconclusivo 

 LB × POL  0,47 (−0,20 a 1,11 [pequeno])  83,3  6,8  9,9  Inconclusivo 

G20×25m LB × ESP  0,29 (−0,40 a 0,97 [pequeno])  69,0  11,2  19,8  Inconclusivo 

 LB × POL  1,52 (0,45 a 2,50 [grande])  99,2  0,3  0,5  Muito provavelmente +ivo 

            

ĖAer            

G5×100m LB × ESP  −0,06 (−0,68 a 0,55 [trivial])  36,0  14,9  49,2  Inconclusivo 

 LB × POL  −0,06 (−0,67 a 0,56 [trivial])  36,7  14,9  48,4  Inconclusivo 

G10×50m LB × ESP  −0,49 (−1,13 a 0,19 [pequeno])  9,2  6,5  84,3  Inconclusivo 

 LB × POL  0,35 (−0,30 a 0,98 [pequeno])  75,4  9,6  15,1  Inconclusivo 

G20×25m LB × ESP  −0,01 (−0,68 a 0,66 [trivial])  44,1  15,0  43,6  Inconclusivo 

Continua. 
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Conclusão. 

 LB × POL  0,34 (−0,36 a −0,42 [pequeno])  71,0  9,9  19,1  Inconclusivo 

            

ĖAnAl            

G5×100m LB × ESP  0,76 (−0,02 a 1,45 [moderado])  94,1  2,5  3,4  Provavelmente +ivo 

 LB × POL  0,53 (−0,15 a 1,18 [pequeno])  86,7  5,6  7,8  Inconclusivo 

G10×50m LB × ESP  0,12 (−0,50 a 0,74 [pequeno])  55,0  13,3  30,7  Inconclusivo 

 LB × POL  0,74 (0,00 a 1,42 [moderado])  93,6  2,7  3,7  Provavelmente +ivo 

G20×25m LB × ESP  0,76 (−0,04 a 1,51 [moderado])  92,3  3,1  4,6  Provavelmente +ivo 

 LB × POL  0,67 (−0,10 a 1,40 [moderado])  89,7  4,1  6,1  Inconclusivo 

            

ĖAnLa            

G5×100m LB × ESP  0,18 (−0,44 a 0,80 [trivial])  61,2  13,3  25,6  Inconclusivo 

 LB × POL  0,04 (−0,58 a 0,66 [trivial])  46,8  15,0  38,1  Inconclusivo 

G10×50m LB × ESP  0,43 (−0,23 a 1,07 [pequeno])  81,1  7,6  11,3  Inconclusivo 

 LB × POL  −0,79 (−1,49 a −0,04 [moderado])  3,0  2,1  94,7  Provavelmente −ivo 

G20×25m LB × ESP  −0,36 (−1,03 a 0,35 [pequeno])  16,4  9,8  73,7  Inconclusivo 

 LB × POL  0,41 (−0,31 a 1,09 [pequeno])  77,2  8,7  14,1  Inconclusivo 

C: custo energético; ĖTot: potência metabólica total, ĖAer: contribuição energética aeróbia; ĖAnAl: contribuição energética anaeróbia alática; 

ĖAnLa: contribuição energética anaeróbia lática; +ivo: positivo; −ivo: negativo. 
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Os valores de V̇O2pico, EPOCrap e [La−]pico estão na apresentados na Tabela 10, a 

diferença média e os intervalos de confiança na Figura 10, o tamanho do efeito e a inferência 

baseada em magnitudes na Tabela 11. A análise estatística de hipótese nula não apresentou 

interações significativas para qualquer um dos resultados (p ≥ 0,016), no entanto, efeitos 

estatísticos no fator tempo foram encontrados apenas no EPOCrap (p = 0,015), sem diferença 

entre grupos (p ≥ 0,749). 

Para o V̇O2pico, não houveram diferenças estatísticas após o específico e polimento 

apresentadas pela anova, bem como para as inferências, que apresentaram resultados 

inconclusivos para todos os grupos e momentos. 

Para a EPOCrap, apesar da anova apresentar diferenças estatísticas, o post hoc de 

Tukey não foi capaz de indicar as mudanças significativas. Após o específico, as inferências 

apresentaram um efeito de tamanho moderado (d = 0,76 [0,02 a 1,45]) e provavelmente 

positivo (94,2/2,5/3,3 %) no G5×100m, e também moderado (d = 0,75 [−0,04 a 1,49]) e 

provavelmente positivo (92,0/3,3/4,7 %) no G20×25m. Após o polimento, apenas um efeito de 

tamanho moderado (d = 0,74 [0,00 a 1,43]) e provavelmente positivo (93,7/2,7/3,6 %) foi 

encontrado do G10×50m. 

Finalmente, para as [La−]pico, nenhuma diferença estatística foi indicada pela anova, 

e após o específico as inferências foram inconclusivas para todos os grupos. No polimento, 

um efeito de tamanho moderado (d = −0,86 [−1,57 a −0,09]) e muito provavelmente negativo 

(2,4/1,7/95,9 %) foi encontrado no G20×25m. 
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Figura 10. Diferença média ± 95% intervalo de confiança dos valores de consumo máximo 

de oxigênio (A), fase rápida do consumo excessivo de oxigênio pós-exercício (B), e 

concentrações pico de lactato sanguíneo (C). A parte superior do gráfico é referente à 

comparação LB × ESP, e a inferior à LB × POL. A área sombreada representa a mínima 

mudança que vale a pena. O símbolo asterisco (*) indica a probabilidade de as diferenças 

serem substancialmente positivas ou negativas, com 1 símbolo para provavelmente. 
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Tabela 10. Média ± desvio padrão do consumo pico de oxigênio, consumo excessivo de oxigênio pós-exercício, e concentrações pico de lactato 

sanguíneo dos esforços máximos de 100 metros crawl. 

    Anova para medidas repetidas (p) 

  LB  ESP  POL  Fator tempo  Fator grupo  Interação 

V̇O2pico (L∙min−1) G5×100m 3,10 ± 0,68  2,99 ± 0,89  2,94 ± 0,77       

 G10×50m 2,85 ± 0,38  2,57 ± 0,46  3,01 ± 0,83  0,647  0,812  0,859 

 G20×25m 2,88 ± 0,88  2,87 ± 1,09  3,01 ± 0,59       

             

EPOCrap (L) G5×100m 1,23 ± 0,39  1,96 ± 0,73  1,70 ± 0,89       

 G10×50m 1,39 ± 0,50  1,48 ± 0,51  1,78 ± 0,77  0,015  0,941  0,542 

 G20×25m 1,21 ± 0,23  1,79 ± 0,70  1,67 ± 0,76       

             

[La−]pico (mM) G5×100m 13,43 ± 1,60  14,08 ± 1,90  13,05 ± 1,25       

 G10×50m 13,54 ± 2,52  14,29 ± 3,01  12,42 ± 2,16  0,517  0,749  0,106 

 G20×25m 14,06 ± 3,66  13,65 ± 2,25  14,95 ± 2,10       

V̇O2pico: consumo pico de oxigênio; EPOCrap: componente rápido do consumo excessivo pós-exercício; [La−]pico: concentrações pico de lactato 

sanguíneo; LB: linha de base; ESP: período preparatório específico; POL: período de polimento. 
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Tabela 11. Tamanho do efeito (90% intervalo de confiança) e inferências baseadas em magnitude relacionadas aos efeitos das séries de 

tolerância a lactato no consumo pico de oxigênio, consumo excessivo de oxigênio pós-exercício e concentrações pico de lactato sanguíneo dos 

esforços máximos de 100m crawl. 

V̇O2pico  

 

d de Cohen (90% IC [classificação]) 

 Inferência baseada em magnitude (%) 

  Positivo  Trivial  Negativo  Qualitativo 

G5×100m LB × ESP  −0,10 (−0,72 a 0,52 [trivial])  32,2  14,5  53,3  Inconclusivo 

 LB × POL  −0,23 (−0,85 a 0,41 [pequeno])  22,5  12,4  65,1  Inconclusivo 

G10×50m LB × ESP  −0,51 (−1,15 a 0,17 [pequeno])  8,6  6,1  85,4  Inconclusivo 

 LB × POL  0,21 (−0,42 a 0,83 [pequeno])  63,4  12,8  23,9  Inconclusivo 

G20×25m LB × ESP  −0,01 (−0,68 a 0,65 [trivial])  40,9  15,3  43,8  Inconclusivo 

 LB × POL  0,17 (−0,51 a 0,83 [trivial])  58,1  13,6  28,3  Inconclusivo 

            

EPOCrap            

G5×100m LB × ESP  0,76 (0,02 a 1,45 [moderado])  94,2  2,5  3,3  Provavelmente +ivo 

 LB × POL  0,48 (−0,19 a 1,12 [pequeno])  83,7  6,7  9,6  Inconclusivo 

G10×50m LB × ESP  0,12 (−0,50 a 0,74 [trivial])  54,9  14,3  30,8  Inconclusivo 

 LB × POL  0,74 (0,00 a 1,43 [moderado])  93,7  2,7  3,6  Provavelmente +ivo 

G20×25m LB × ESP  0,75 (−0,04 a 1,49 [moderado])  92,0  3,3  4,7  Provavelmente +ivo 

 LB × POL  0,65 (−0,12 a 1,37 [moderado])  88,8  4,6  6,6  Inconclusivo 

            

[La−]pico            

G5×100m LB × ESP  0,24 (−0,39 a 0,86 [pequeno])  66,3  12,1  21,6  Inconclusivo 

 LB × POL  −0,19 (−0,81 a 0,43 [trivial])  24,9  13,1  62,1  Inconclusivo 

G10×50m LB × ESP  0,38 (−0,27 a 1,01 [pequeno])  77,7  8,8  13,5  Inconclusivo 

 LB × POL  −0,86 (−1,57 a −0,09 [trivial])  2,4  1,7  95,9  Muito provavelmente −ivo 

G20×25m LB × ESP  −0,15 (−0,82 a 0,52 [trivial])  29,4  13,9  56,8  Inconclusivo 

 LB × POL  0,31 (−0,39 a 0,98 [pequeno])  70,2  10,9  18,9  Inconclusivo 

V̇O2pico: consumo pico de oxigênio; EPOCrap: componente rápido do consumo excessivo pós-exercício; [La−]pico: concentrações pico de lactato 

sanguíneo; +ivo: positivo; −ivo: negativo. 
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4.4. Discussão 

Este estudo teve como objetivo investigar os efeitos de três diferentes séries de 

tolerância a lactato sobre o desempenho, parâmetros mecânicos de nado e o perfil energético 

em esforço máximo de 100 metros crawl, antes e após seis e oito semanas de treinamento, 

compostas por um período de preparação específica e polimento, respectivamente. 

A partir da análise frequentista, os principais achados indicaram que, apesar de não 

encontrado diferenças estatísticas entre grupos, melhoras no desempenho e parâmetros 

mecânicos de nado foram observadas apenas após o período de polimento. Entre elas, o 

G5×100m apresentou uma melhora no t100 em cerca de 4,67 %, acompanhado do aumento de 

14,61 % na v100, 8,74 % no CB, e 24,77 % no IN. Além disso, o G10×50m aumentou a v100 e o 

IN em cerca de 13,27 e 21,29 %, respectivamente, enquanto o G20×25m aumentou apenas a 

FB em 5,75 %.  

A partir dos achados supracitados, é possível observar que o treinamento por meio 

de sessões compostas por esforços mais volumosos e menos intervalados, caracterizadas por 

uma velocidade média menor ou próxima à v100 (i.e., 8,02 % menor no G5×100m e 2,59 % 

maior no G10×50m), proporcionaram melhoras estatísticas na v100 após o polimento, o que não 

aconteceu no G20×25m, que treinou em cerca de 11,58 % acima da v100. Sendo assim, estes 

achados não estão de acordo com algumas novas propostas de treinamento intervalado, como 

por exemplo o ultra short race-pace training, em que nadadores velocistas devem treinar 

rotineiramente em velocidades máximas ou supramáxima em relação àquelas encontradas 

em competições (NUGENT et al., 2019; WILLIAMSON et al., 2020). Além disso, é 

importante ressaltar que, em todos os casos, o tempo sob esforço, e o volume de treino 

durante as sessões não foram estatisticamente diferentes entre os grupos. 

A fim de poder analisar e debater nossos achados por um perspectiva que nos 

aproxime do campo prático, este estudo utilizou a inferência baseada em magnitude como 

forma de análise complementar ao teste significativo de hipótese nula, uma vez que além da 

significância não informar sobre a magnitude dos efeitos – o que é importante para entender 

sobre a responsividade dos participantes – ela ainda é fortemente dependente do tamanho 

amostral (BUCHHEIT, 2016). Deste modo, e ainda sobre os achados no desempenho e 

parâmetros mecânicos, possíveis efeitos positivos encontrados após o período preparatório 

específico indicam que as sessões realizadas pelo G5×100m e G10×50m parecem ser efetivas e 

podem ser aplicadas para a melhora do t100, v100, FB e IN. Estes efeitos não foram observados 

no G20×25m, que apresentou um possível efeito positivo apenas na FB. Após oito semanas, os 
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efeitos nas variáveis t100, v100 e FB indicaram que o polimento pode ser efetivo para estes 

parâmetros, uma vez que foi observado possíveis efeitos positivos em todos os grupos, no 

entanto, o CB e IN foram alterados positivamente apenas no G5×100m e G10×50m, mas não no 

G20×25m. 

Os principais achados em relação ao perfil energético não foram totalmente 

elucidados pela estatística frequentista, uma vez que as diferenças estatísticas encontradas 

na ĖTot e ĖAnAl não foram indicadas pelo post hoc. No entanto, a partir da inferência baseada 

em magnitude, foi possível identificar que o período preparatório específico pode ter 

provocado possíveis efeitos positivos nos valores do EPOCrap dos grupos G5×100m e G20×25m, 

o que pode explicar o aumento da ĖTot no G5×100m e da ĖAnAl em ambos os grupos. Após o 

polimento, os grupos G5×100m e G20×25m apresentaram possíveis efeitos positivos na ĖTot, o 

que curiosamente não foi observado nas contribuições energéticas. 

Uma vez que não houve diferença estatística entre grupos, o perfil energético 

encontrado dentre sujeitos na linha de base (i.e., não levando em consideração os grupos) 

apresentou uma ĖAer (0,98 kW), ĖAnAl (0,42 kW), e ĖAnLa (1,36 kW) equivalentes a 35,5, 

15,2, e 49,3 % da ĖTot (2,77 kW), respectivamente. Estes dados encontrados foram muito 

semelhantes aos observados por Capelli et al., (1998), que investigaram as contribuições 

metabólicas em um esforço máximo de 100 jardas (91,4 metros), e encontraram uma ĖAer 

(0,90 kW), ĖAnAl (0,53 kW), e ĖAnLa (1,29 kW) equivalentes a cerca de 33,3, 19,6, e 42,2 % 

da ĖTot (2,72 kW), respectivamente. Da mesma forma, Hellard et al., (2018) avaliaram a 

participação metabólica de uma esforço máximo de 100 metros crawl em nadadores de elite 

(medalhistas mundiais), e encontraram uma ĖAer (1,25 kW), ĖAnAl (0,5 kW) e ĖAnLa (1,9) 

equivalentes a 51 %, de 18 %, e de 31 % em relação a ĖTot (2,6 kW). 

Outros estudos também investigaram o efeito do treinamento sobre o perfil 

energético. Zacca et al., (2020) monitoraram nadadores pós-púberes de nível competitivo 

durante um macrociclo composto por 16 semanas, e avaliaram o desempenho e a 

contribuição energética nos 400 metros crawl. Neste estudo, os autores observaram uma 

melhora significativa em cerca de 2,7 e 1,3 % no desempenho após o período de preparação 

específica e competitivo, respectivamente. Estes achados foram acompanhados de um 

aumento significativo da ĖAer e ĖTot em cerca de 11,4 e 13,6 %, respectivamente, encontrados 

no período preparatório específico em relação ao preparatório geral, mas sem mudanças após 

o período competitivo. Ferreita et al., (2016) avaliaram o desempenho e a contribuição 
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energética em esforços máximos de 200 metros crawl de nadadoras masters de nível 

competitivo durante uma temporada. Apesar de encontrar uma melhora significativa no 

desempenho em cerca de 5,7 %, o treinamento não provocou mudanças significativas na 

potência metabólica e nas contribuições energéticas dos esforços investigados. 

Séries de tolerância a lactato são frequentemente abordadas pela literatura a fim 

predizer o desempenho anaeróbio. Deminice et al., (2007) submeteram nadadores 

adolescentes de nível competitivo a uma série típica de tolerância a lactato (a mesma 

proposta por nosso estudo: 5 × 100 metros a cada 6 minutos) e encontraram correlações 

significativas entre o índice de tolerância a lactato (i.e., razão entre o valor médio de lactato 

e o tempo dos seis esforços realizados) e o desempenho em 100 metros crawl, [La−]pico e 

velocidade de limiar anaeróbio, e parâmetros mecânicos de nado. Do mesmo modo, em uma 

série de 8 × 100 metros máximos realizada com nadadores jovens adultos de nível 

competitivo, Deminice et al., (2010) também encontraram correlação significativa entre as 

[La−]pico encontradas na série e o desempenho em 100 metros nado crawl. 

A partir da caracterização das sessões realizadas na linha de base deste estudo, foi 

observado que durante as séries compostas por cinco esforços máximos de 100 metros, os 

nadadores apresentaram uma queda no desempenho a partir do quarto esforço. Isso também 

foi observado em outros estudos que tiveram como objetivo investigar efeitos de possíveis 

recursos ergogênicos na natação. Gao et al., (1988); Campos et al., (2012) observaram a 

incapacidade da manutenção do desempenho durante essa série acompanhada da piora da 

FB, CB e IN, o que pode ser explicado à alta atividade glicolítica, observada a partir [La−] 

médias em níveis próximos a 16 mM. 

Em séries compostas por 10 esforços máximos de 50 metros, nossos achados 

indicaram uma piora do desempenho apenas após o oitavo esforço. Em contrapartida, 

Norberto et al., (2021) encontraram uma piora no desempenho já a partir do quarto esforço 

em nadadores recreacionais, o que também acompanhado por uma instauração da fadiga de 

ordem periférica evidenciada pela diminuição da força do pulso potenciado, possivelmente 

explicada pela alta demanda glicolítica observada por meio das [La−] médias próximas a 17 

mM. Ao avaliar uma sessão de 20 esforços máximos de 25 metros, porém com apenas 35 

segundos de intervalo, Williamson et al., (2020) demostraram uma piora do desempenho de 

3,3-10,8 % durante o decorrer da série, e encontraram [La−] em cerca de 13,6 mM.  

Dois fatores podem ser considerados grandes limitações deste estudo: o tamanho 

amostral e a análise estatística não segmentadas pelo fator sexo dos participantes. Apesar 
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disso, buscamos por meio de análises alternativas, porém menos conservadoras, interpretar 

e apresentar os dados por uma perspectiva que nos aproximasse dos possíveis efeitos no 

campo prático da natação, sem perder o respaldo científico por isso. Além disso, uma vez 

que este estudo investigou os efeitos de diferentes séries de tolerância a lactato sobre 

nadadores universitário de nível competitivos, estudos realizados com atletas de elite 

precisam ser conduzidos para que o perfil energético de nadadores velocistas de alto 

rendimento seja melhor compreendido. 

 

4.5. Conclusão 

Finalmente, a partir dos principais achados deste estudo, as principais conclusões 

foram que as séries realizadas pelos grupos G5×100m e G10×50m parecem ser mais efetivos na 

melhora do desempenho, velocidade média, FB, CB e IN, o que acontece principalmente 

após o período de polimento. Por outro lado, as séries realizadas pelos grupos G5×100m e 

G20×25m parecem provocar um efeito positivo na contribuição alática após a preparação 

específica, e na potência metabólica após o polimento. 
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CAPÍTULO 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DISSERTAÇÃO 

A pesquisa científica tem evoluído cada vez mais frente os principais problemas 

metodológicos enfrentados na investigação da natação. É inegável que a evolução no 

treinamento, e bem como desempenho na natação é consequência aos avanços da ciência do 

esporte. Apesar de diversos modelos de treinamento terem sido propostos para a melhora da 

potência e capacidade anaeróbia, e utilizados quase que de modo “dogmático” por 

treinadores, as informações disponíveis no tocante à instauração da fadiga neuromusuclar e 

efeitos do treinamento de tolerancia a lactato sobre condiçoes reais de competição e 

treinamento, apesar de serem fundamentais para tomada de decisão durante a elaboração dos 

treinamentos, ainda são extremamente limitadas 

Frente aos resultados obtidos nos diferentes experimentos, entende-se que essa 

dissertação de mestrado trouxe importantes achados em relação aos problemas que se propôs 

investigar. Sendo assim, é possível concluir, a partir dos resultados principais dessa 

dissertação, que a fadiga neuromuscular em um esforço máximo de 100 metros crawl é 

proveniente exclusivamente de fatores periféricos. Além disso, sessões de HIIT compostas 

por esforços na distância da prova parecem provocar um efeito positivo na melhora do 

desempenho e parâmetros mecânicos na prova de 100 metros nado crawl. 
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