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RESUMO 

 

SOBRECARGAS RETANGULARES EM DIFERENTES DOMÍNIOS DE 

INTENSIDADE: RESPOSTAS CARDIORRESPIRATÓRIAS, METABÓLICAS E DA 

PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO EM INSTANTES RELATIVOS AO 

TEMPO DE EXAUSTÃO 

 

Autor: FLÁVIO DE OLIVEIRA PIRES 

ORIENTADORA: Profa Dra. MARIA AUGUSTA PEDUTI DAL’ MOLIN KISS 

 

Introdução: Em particular, não se sabe se o exercício físico termina com falha da 

homeostase metabólica em intensidades pertencentes ao domínio moderado, pesado e severo. 

Este estudo examinou as respostas fisiológicas durante exercícios de sobrecargas constantes 

até a exaustão, executadas em diferentes domínios metabólicos. Métodos: Dez homens 

saudáveis executaram quarto cargas constantes as quais corresponderam aos domínios de 

intensidade moderada (LL1), pesada (LL50% e LL2) e severa (LW25%). Parâmetros metabólicos 

e cardiorrespiratórios e a percepção subjetiva de esforço (PSE) foram medidos em intervalos 

regulares de tempo. Resultados: O tempo de exaustão em cada carga constante foi: 93,8 (+ 

18,0), 77,0 (+ 22,9), 44,5 (+ 16,0) e 22,8 (+ 10,6) minutos em LL1, LL50%, LL2 e LW25%, 

respectivamente. Quando os dados foram analisados em relação ao tempo absoluto de 

exercício, significantes variações temporais foram encontradas na razão de trocas respiratórias 

(RER) e nas concentrações plasmáticas de potássio em LL1; no VO2, VCO2, RER, freqüência 

respiratória (FR), concentrações plasmáticas de norepinefrina e potássio em LL50%; na RER e 

nas concentrações plasmáticas de norepinefrina, epinefrina e potássio em LL2; em na RER e 

concentrações plasmáticas de lactato e potássio em LW25%. Quando os dados foram 

normalizados pelo tempo de exaustão, algumas significantes variações temporais 

desapareceram. Exceções foram encontradas para RER e potássio em LL1; RER em LL50; 

RER, norepinefrina e potássio em LL2; VE, RR, lactato e potássio em LW25%. Entretanto, com 
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exceção da FR, nenhum outro parâmetro metabólico ou cardiorrespiratório aumentou 

significantemente depois de decorrido 50% do tempo de exercício, em qualquer das 

intensidades executadas, indicando a presença de um estado de equilíbrio nas variáveis 

metabólicas e cardiorrespiratórias, em todos os domínios de intensidade analisados. De outro 

lado, a PSE apresentou aumentou significante depois de decorrido 50% do tempo de exaustão 

nos domínios pesado (LL50% e LL2) e severo (LW25%.), quando analisada em termos relativos 

ao tempo de exaustão. A taxa de incremento da PSE em função do tempo de exercício foi 

significantemente correlacionada ao tempo de exaustão (r = -0,72 à -0,84; P < 0.05) em todas 

os domínios de intensidade. Conclusão: A exaustão ocorreu sem clara evidência de falha na 

homeostase, mesmo em exercício de domínio de intensidade severa, uma vez que não houve 

significante variação temporal nos parâmetros metabólicos ou cardiorrespiratórios depois de 

decorrido 50% do tempo de exercício. Estes resultados poderiam sugerir um mecanismo de 

controle centralmente regulado durante o exercício. 
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ABSTRACT 

 

CONSTANT WORKLOAD EXERCISES IN DIFFERENT INTENSITY DOMAINS: 

CARDIORESPIRATORY, METABOLIC AND PERCEIVED EXERTION 

RESPONSES IN DIFFERENT MOMENTS RELATIVE TO THE TIME TO 

EXHAUSTION 

 

Author: FLÁVIO DE OLIVEIRA PIRES 

SUPERVISOR: Profa Dra. MARIA AUGUSTA PEDUTI DAL’ MOLIN KISS 

 

Introduction: We wished to determine whether exercise at moderate, heavy and severe 

intensities terminates with evidence of homeostatic failure. This study verified the 

physiological responses during exercise to exhaustion in different intensity domains. 

Methods: Ten healthy men performed prolonged exercise at four constant workloads 

corresponding to moderate (LT1), heavy (TT50% and LT2) and severe (TW25%) intensity 

domains. Metabolic and cardiorespiratory parameters and the rating of perceived exertion 

(RPE) were measured at fixed time intervals. Results: The time to exhaustion was 93.8 

(+18.0), 77.0 (+ 22.9), 44.5 (+ 16.0) and 22.8 (+ 10.6) minutes at LT1, TT50%, LT2 and 

TW25%, respectively. When data were analyzed according to absolute exercise duration, 

significant temporal variations were found in respiratory exchange ratio (RER) and plasma 

potassium concentrations in LT1; in VO2, VCO2, RER, respiratory rate (RR), plasma 

noradrenaline and potassium concentrations in TT50%; in RER, noradrenaline, adrenaline and 

potassium concentrations in LT2; and in RER and blood lactate and potassium concentrations 

in TW25%. When data were normalized to 100% of exercise duration, some significant 

temporal variations disappeared. Exceptions were RER and plasma potassium concentrations 

in LT1; RER in TT50%; RER and plasma noradrenaline and potassium concentrations in LT2; 

and VE, RR, blood lactate and plasma potassium concentrations in TW25%. Except for RR, no 

other cardiorespiratory or metabolic parameter increased significantly after the first 50% of 
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any exercise bout had been completed, indicating the presence of a metabolic and 

cardiorespiratory steady state at all intensity domains. Conversely, RPE rose progressively in 

all constant workloads when analyzed in both absolute and relative terms. In addition, the 

slope at which RPE increased was significantly correlated to time to exhaustion (r = -0.72 to -

0.84; P < 0.05) at all exercise intensities. Conclusion: Exercise terminated at all intensities 

without any indication of homeostatic failure. Since there was no significant variation in 

cardiorespiratory and metabolic parameters after the completion of 50% of any exercise bout 

these results might suggest a centrally-regulated control mechanism that defends homeostasis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1920, o prêmio Nobel em Fisiologia Archivald Vivian Hill e seus colegas 

(HILL & LUPTON, 1923; HILL et al., 1924a; HILL et al., 1924b) formularam um dos mais 

antigos modelos da fisiologia do exercício, o Modelo de Equilíbrio Dinâmico (MED). 

Originalmente, o MED é uma das bases de sustentação de um modelo fisiológico unificado e 

mais abrangente, o modelo Cardiovascular/Anaeróbio/Catastrófico (NOAKES et al., 2004). 

Uma das suposições triviais deste modelo maior é que a fadiga, usualmente definida como a 

queda da manutenção de uma potência requerida (BOUCLIN et al., 1995), é causada 

perifericamente, pelo acúmulo de metabólitos provindos da anaerobiose muscular, ou pela 

depleção de substratos energéticos (NOAKES et al., 2004, LAMBERT et al., 2005). Neste 

ponto é necessário reconhecer que os termos “fadiga” e “exaustão”, embora com diferentes 

significados fisiológicos, serão tratados no presente estudo como sinônimos da ocorrência do 

término do exercício. 

De acordo com o MED, existe uma intensidade máxima de exercício na qual o 

consumo de oxigênio (VO2) permanece estável, sem qualquer aumento progressivo nas 

concentrações de lactato sangüíneo (Lac-), mesmo com o prolongamento do exercício, 

sugerindo que um estado de equilíbrio fisiológico tenha sido alcançado nesta intensidade. Este 

modelo prediz que a falha nos sistemas corporais e a exaustão devem ocorrer como resultado 

da depleção de substratos, quando o exercício é executado até a intensidade onde este estado 

de equilíbrio é alcançado. De outro lado, o acúmulo de metabólitos considerados “tóxicos” à 

célula muscular seria a causa da falha dos sistemas corporais e da exaustão, quando exercícios 

prolongados são executados acima desta intensidade limite (HILL & LUPTON, 1923; 

GAESSER & POOLE, 1996). 

Outros estudos (WASSERMAN et al., 1967; RIBEIRO et al., 1986; POOLE et al., 

1988) corroboraram e ampliaram este conceito, classificando as diferentes intensidades de 

exercício dentro de três diferentes domínios, o moderado, o pesado e o severo. Em adição, 

estes estudos concluíram que algumas variáveis fisiológicas atingem um estado de equilíbrio 

em intensidades que correspondem aos domínios moderado e pesado; diferentemente, um 

aumento contínuo e progressivo nestas variáveis no domínio de intensidade severa indicaria 

que um estado de equilíbrio fisiológico não pode ser atingido. Conseqüentemente, tem-se 

admitido que a ausência de um estado de equilíbrio fisiológico deve indicar que o acúmulo de 
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metabólitos no músculo periférico é a mais provável causa do término do exercício no 

domínio severo (WASSERMAN et al., 1967; RIBEIRO et al., 1986; POOLE et al., 1988). 

 

1.2. O PROBLEMA 

 

Em ciência, a veracidade e consistência de uma teoria são determinadas pela 

capacidade que ela tem em sobreviver aos testes e contraprovas (POPPER, 1977). Segundo o 

astrofísico Steven Hawking (1993, apud NOAKES et al., 2004), 

... “uma teoria é um bom modelo se ela, além de descrever uma ampla 

classe de observações, prediz as novas observações. Se essas predições se mostrarem falsas, 

então esta teoria deve ser abandonada”. 

Embora a quebra de paradigma e a substituição de uma teoria fragilizada possam ser 

um processo longo, há sinais de que o MED possa se enquadrar neste caso, uma vez que 

algumas lacunas são encontradas nos próprios estudos que anteriormente o suportaram. Dois 

são os principais pontos em que o MED não consegue se ajustar às observações feitas: 

1) Os achados daqueles estudos não suportam inteiramente a interpretação dada pelo 

MED, haja vista que aqueles, e outros estudos, falharam em demonstrar um completo estado 

de equilíbrio fisiológico, ou homeostase, também em domínio moderado e pesado 

(WASSERMAN et al., 1967; RIBEIRO et al., 1986; POOLE et al., 1988; ROSTRUP et al., 

1998; YGES et al., 1999; LAJOIE et al., 2000). Tais achados não são compatíveis com um 

modelo que propõe o acúmulo de metabólitos, ou falha da homeostase, como a causa do 

término do exercício somente em domínio de intensidade severa. 

2) Adicionalmente, não há evidências consistentes mostrando que a depleção de 

substrato, basicamente glicogênio, é a causa do término do exercício nos domínios de 

intensidade moderada e pesada. Estudos mostram que quando os sujeitos se exercitam em 

intensidade de 70% do VO2 máximo (VO2MAX), no domínio pesado, o término do exercício 

ocorre sem que as reservas de glicogênio muscular sejam completamente depletadas (BOSCH 

et al., 1993, BALDWIN et al., 2003). 

O desalinhamento entre modelo teórico e evidências experimentais sugere que outros 

fatores, além da depleção de substrato em intensidades moderada e pesada, e acúmulo 

progressivo de metabólitos em intensidade severa, poderiam causar o término do exercício 

nestas faixas de intensidades. 
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1.3. HIPÓTESES CENTRAIS DO ESTUDO 

 

Um importante fator metodológico chama a atenção nos estudos de Wasserman et al. 

(1967), Ribeiro et al. (1986), Poole et al. (1988), Rostrup et al. (1998), Yges et al. (1999), 

Lajoie et al. (2000) e Baron et al. (2003), a ausência de exaustão em todos os sujeitos 

avaliados. Estes estudos empregaram uma duração fixa de exercício, compreendida entre 15 e 

50 minutos, como critério para a interrupção do exercício executado em diferentes domínios 

de intensidade. A exaustão, como critério de identificação do término do exercício, foi 

empregada apenas em alguns estudos (WASSERMAN et al., 1967; RIBEIRO et al., 1986; 

POOLE et al., 1988), juntamente à duração alvo. Neste caso, o exercício era interrompido 

quando um dos dois critéiros era alcançado primeiro. 

É provável que um artefato temporal tenha ocorrido naquelas medidas, não refletindo o 

estado fisiológico que ocorre quando o exercício é realizado até a exaustão. A utilização de 

medidas a intervalos regulares de tempo, sem correção pelo tempo individual de exaustão, 

pode não ter garantido que cada uma das medidas representasse o mesmo instante de ajuste 

fisiológico ao exercício, em cada um dos sujeitos avaliados. Modelos fisiológicos de 

homeostase assumem que a condição de equilíbrio em uma variável ou sistema é alcançada 

após um período transiente de ajuste ao estímulo externo (RECORDATI & BELLINI, 2004). 

Assim, o aumento progressivo observado em algumas variáveis durante exercício de 

intensidade pesada (WASSERMAN et al., 1967; RIBEIRO et al., 1986; POOLE et al., 1988; 

ROSTRUP et al., 1998; YGES et al., 1999; LAJOIE et al., 2000) pode ter sido devido à 

utilização de medidas que, embora temporalmente idênticas, representaram diferentes fases de 

ajuste ao estímulo, o exercício, nos diferentes sujeitos estudados. 

Somente com a aquisição de uma série de dados completa, que permita a normalização 

dos dados pelo tempo individual de exaustão, seria possível avaliar um dos principais 

pressupostos do MED, a presença de um completo estado de equilíbrio fisiológico em 

exercício de intensidade moderada e pesada. Estudo recente (BARON et al., 2008) forneceu 

dados de parâmetros cardiorrespiratórios normalizados pela duração total de exercício e, de 

fato, nenhuma evidência de falha da homeostase foi encontrada nos momentos que 

antecederam a exaustão durante exercício de intensidade pesada. Em adição, a percepção 

subjetiva de esforço (PSE) também foi medida e o aumento progressivo observado nesta 
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variável foi interpretado como sendo um mecanismo utilizado pelo sistema nervoso central 

(SNC) para a execução do exercício numa intensidade e duração, seguras (NOAKES, 2008). 

Entretanto, duas são as limitações deste estudo. Primeiro, somente a intensidade de 

exercício correspondendo ao domínio pesado foi testada. Não se sabe se o exercício executado 

nos domínios moderado e severo também terminaria sem evidência de falha na homeostase. 

Segundo, os intervalos de medida empregados não permitiram a normalização dos parâmetros 

metabólicos pela duração total de exercício. 

Com a utilização de um desenho experimental que atenda estas limitações, dois seriam 

os prováveis resultados a serem encontrados, de acordo com dois modelos fisiológicos do 

exercício: 

1) De acordo com o MED (HILL & LUPTON, 1923), deverá haver presença de um 

completo estado de equilíbrio fisiológico (homeostase) em exercício de intensidade moderada 

e pesada, mas não em exercício de intensidade severa, sugerindo o acúmulo progressivo de 

metabólitos como a provável causa do término do exercício nesta intensidade mais elevada; 

2) De acordo com um modelo integrativo de regulação central do esforço (NOAKES et 

al., 2004; LAMBERT et al., 2005, NOAKES, et al., 2005), deve haver manutenção da 

homeostase em todas as intensidades descritas, indicando que o término do exercício ocorre 

sem clara evidência de uma contínua falha na homeostase, mesmo em domínio de intensidade 

severa. Neste modelo, a manutenção da homeostase é assegurada pelas ações de um regulador 

central do esforço o qual utiliza a PSE como um marcador do tempo total possível de 

exercício. O cérebro subconsciente, que é modulado por sinais aferentes do metabolismo 

periférico, regularia a taxa metabólica, produzindo a sensação consciente do esforço como 

uma estratégia para assegurar que o exercício seja executado dentro de limites seguros 

(LAMBERT et al., 2005, NOAKES, et al., 2005). De acordo com esta explicação, o SNC 

executaria este controle a partir da contínua variação na taxa metabólica durante o exercício. 

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste estudo foi verificar se um possível estado de equilíbrio dinâmico 

era presente em variáveis cardiorrespiratórias, metabólicas e na percepção subjetiva de 

esforço, durante exercícios até a exaustão, executados em sobrecargas constantes pertencentes 

aos domínios de intensidade moderada, pesada e severa. 
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2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 - Verificar se, nestas condições, ocorriam mudanças significantes nas seguintes 

variáveis, analisadas em função do tempo absoluto de exercício ou em função do tempo 

individual de exaustão: 1) VO2; 2) volume de dióxido de carbono produzido (VCO2); 3) 

ventilação (VE); 4) freqüência cardíaca (FC); 5) freqüência respiratória (FR); 6) razão de 

trocas respiratórias (RER); 7) lactato; 8) amônia; 9) epinefrina; 10) norepinefrina; 11) 

dopamina; 12) sódio; 13) cloro; 14) potássio; 15) pH; 16) glicose; 17) PSE. 

2 - Analisar a associação entre a taxa unificada de elevação das variáveis, e o tempo de 

exaustão e a integral da função potência-tempo de exercício, para cada uma das sobrecargas 

pertencentes aos diferentes domínios de intensidade de exercício. 

3 - Analisar a associação entre a taxa fragmentada de elevação das variáveis, obtida em 

diferentes fases temporais, e o tempo de exaustão e a integral da função potência-tempo de 

exercício, para cada uma das sobrecargas pertencentes aos diferentes domínios de intensidade 

de exercício. 

4 - Verificar se os valores das variáveis, obtidos próximos do ponto de exaustão, 

estavam associados ao tempo de exaustão ou à integral da função potência-tempo de exercício, 

para cada uma das sobrecargas pertencentes aos diferentes domínios de intensidade de 

exercício. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura a seguir tem a finalidade de destacar e discutir os principais 

elementos envolvidos no problema proposto, tanto quanto familiarizar o leitor com os modelos 

e conceitos básicos para a interpretação deste estudo. Inicialmente, os diferentes elementos 

que possivelmente participam da etiologia da fadiga são abordados. Vale ressaltar que, de um 

lado, esses elementos são agrupados dentro de uma estrutura multilinear/catastrófica, derivada 

do modelo Cardiovascular/Anaeróbio/Catastrófico inicialmente construído por Hill e colegas 

(GIBSON & EDWARDS, 1985). Do outro, esses elementos são agrupados dentro de uma 

estrutura complexa/integrativa, segundo o modelo de regulação central do esforço (NOAKES 

et al., 2004; LAMBERT et al., 2005). A contraposição entre estas estruturas também é 

apresentada. 
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Posteriormente, são apresentados os mecanismos e aspectos metodológicos dos 

elementos-chave para o modelo multilinear/catastrófico como o lactato, as catecolaminas, a 

amônia e o potássio. Atenção também foi dispensada às variáveis cardiorrespiratórias e à PSE, 

por serem elementos importantes na estrutura do segundo modelo. 

 

3.1. ETIOLOGIA DA FADIGA: COMPONENTES CENTRAIS E PERIFÉRICOS 

 

A etiologia da fadiga tem sido alvo de diversos debates, como as recentes edições 

publicadas no “Journal of Applied Physiology (2008)”, as quais destacaram alguns possíveis 

mecanismos de desencadeamento (MCKENNA & HARGREAVES, 2008; AMANN et al., 

2008). De acordo com uma concepção, basicamente multilinear/catastrófica, assume-se que 

tais mecanismos possam ser desencadeados centralmente, ou perifericamente (GIBSON & 

EDWARDS, 1985; MCKENNA & HARGREAVES, 2008). Neste caso, ambas são nomeadas 

como “fadiga muscular periférica” e “fadiga central”, respectivamente. De outro lado, 

empregando-se a concepção complexa/integrativa, fadiga seria resultante da integração entre 

os componentes periféricos e centrais, sendo estes últimos, os determinantes no 

desencadeamento do fenômeno (NOAKES et al., 2004; LAMBERT et al., 2005). Neste 

modelo, não faria sentido o uso do qualificador “periférica”. Desta maneira, apenas nesta 

seção da revisão de literatura os termos “periférica” e “central” serão usados como 

qualificadores da fadiga. Devido às divergências conceituais entre as duas teorias no que diz 

respeito ao(s) sítio(s) do desencadeamento da fadiga, estes qualificadores serão evitados nas 

seções subsequentes. Em adição, ao longo deste trabalho, o termo “fadiga” será empregado em 

seu sentido físico, referindo-se “à queda da potência mecânica produzida, com relação tempo-

dependente” (BOUCLIN et al., 1995). 

Os mecanismos de fadiga localizados centralmente estão relacionados ao sinal neural 

decorrente do SNC, especificamente os sinais provenientes das regiões do córtex motor como 

a área subcortical e supraespinhal (TAYLOR & GANDEVIA, 2008; AMANN et al., 2008). 

Eles são desencadeados, basicamente, por fatores que alteram o funcionamento do SNC, 

como: 1) fluxo sangüíneo (SECHER et al., 2008); 2) temperatura (NYBO, 2008); 3) perfil 

metabólico (GANDEVIA, 2001). 

Fluxo sangüíneo: com a execução do exercício físico, há uma elevação no fluxo 

sangüíneo cerebral, controlada pela pressão arterial de CO2 (PaCO2) e pela pressão arterial 
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média (SECHER et al., 2008). Em cargas de domínio pesado e severo, onde ocorre a queda da 

PaCO2 devido à hiperventilação, há uma redução da tensão mitocondrial de O2 que pode 

atingir níveis críticos à medida que o consumo cerebral de O2 aumenta, uma vez que a rede 

capilar cerebral, diferentemente da muscular, não sofre ação mecânica e é recoberta pela 

barreira hematoencefálica. Estes efeitos parecem ser mais atuantes em motoneurônios de 

fibras de contração lenta (SECHER et a., 2008). 

Por outro lado, a ativação cerebral promovida pelo exercício também está associada a 

uma redução na razão metabólica cerebral definida como a proporção entre O2/glicose 

(SECHER et al., 2008). Como a capacidade do SNC em prover energia a partir do 

metabolismo anaeróbio é limitada, esta parece ser uma importante via de desencadeamento de 

fadiga central em eventos de longa duração, quando reduções nos níveis de glicose circulante 

ocorrem. Em adição, a queda da razão O2/glicose de seis para níveis críticos como 1,7 é 

acompanhada por elevação dos níveis da citocina interleucina-6, triptofano e serotonina, 

(SECHER et al., 2008). 

Temperatura: os mecanismos de fadiga desencadeados pelo aumento de temperatura 

no SNC, especificamente no hipotálamo, apresentam dependência da intensidade e duração do 

exercício (NYBO, 2008). Durante exercícios de domínio pesado, entre 40% e 80% do 

VO2MAX, e duração > 60 minutos, a temperatura central pode sair de níveis entre 37º (repouso) 

e 38º C (exercício moderado) até atingir valores próximos à 40º C. Aumentos desta magnitude 

estão associados à queda no drive neural, com subseqüente redução na atividade 

eletromiográfica e na produção de força de membros inferiores (NYBO, 2008). Embora a sua 

maior influência seja central, as alterações na temperatura periférica também estão associadas 

à queda da oferta de O2 aos músculos ativos e SNC, devido à redistribuição de sangue para a 

dissipação de calor na periferia, ainda que a sua contribuição deva ser mais relevante em 

cargas de domínio muito pesado (NYBO, 2008). 

Perfil metabólico: diversas substâncias que transpassam a barreira hematoencefálica 

são sugeridas como potenciais desencadeadoras dos mecanismos de fadiga central, 

principalmente as ligadas ao metabolismo de alguns neurotransmissores e proteínas, como por 

exemplo, os BCAA (GANDEVIA, 2001). De um lado, o aumento da razão triptofano/BCAA, 

devido à utilização de proteínas como fonte de energia em eventos de longa duração, parece 

favorecer o aumento dos níveis de serotonina, substância associada à fadiga central 

(BANISTER, 1985; GANDEVIA, 2001). Por outro, o aumento nas concentrações de NH3
- no 
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sangue reduz a concentração de neurotransmissores como o glutamato e o GABA, durante o 

seu processo de tamponamento (GUEZENNEC et al., 1998; GANDEVIA, 2001). Substâncias 

como dopamina e interleucina-6 também estão ligadas ao desencadeamento de fadiga central, 

embora seus mecanismos ainda não sejam bem conhecidos (GANDEVIA, 2001). 

Os fatores perifericamente localizados referem-se aos eventos que ocorrem a partir da 

junção neuromuscular até a produção de força pelos mecanismos contráteis (MCKENNA & 

HARGREAVES, 2008; FITTS, 2008) como: 1) potencial de ação pela membrana do 

sarcolema e dos túbulos T (MCKENNA et al., 2008); 2) liberação e resgate de Ca2+ pelo 

retículo sarcoplasmático (RS) (ALLEN et al., 2008); 3) alterações metabólicas (ROBERGS et 

al., 2004; FITTS, 2008). 

Potencial de ação pela membrana do sarcolema e túbulos T: conforme há um 

incremento na intensidade do exercício, há uma alteração no movimento de K+, Na+ e Cl- entre 

os compartimentos intra e extracelular, com concentrações de K+ e Na+ que podem atingir 130 

e 24 mM no meio intracelular, respectivamente, ou 11-13 e 140-130 mM nos compartimentos 

extracelulares, respectivamente, no ponto de fadiga (MCKENNA et al., 2008). Com relação ao 

movimento de Cl-, aparentemente há pouca alteração no valor final de concentração em 

músculos de humanos durante o exercício, seja no meio intra, seja no meio extracelular 

(MCKENNA et al., 2008). 

Os efeitos negativos que estes íons trazem sobre os mecanismos de contração muscular 

são mais evidentes quando há um aumento nas concentrações de potássio [K+] no meio 

extracelular, simultâneo a um aumento nas concentrações de sódio [Na+] no meio intracelular 

e uma redução das [Na+] no meio extracelular, do que quando estas alterações ocorrem 

isoladamente (MCKENNA et al., 2008). Dentre os efeitos negativos destacam-se as 

modificações no potencial de repouso da membrana celular causadas pelo movimento de K+, 

tanto quanto a diminuição da amplitude de propagação do potencial de ação provocada pelo 

movimento de Na+. Embora menos evidente, o aumento na condutância do Cl- também parece 

interferir no potencial de repouso da membrana celular, principalmente quando há alguma 

elevação em suas concentrações intracelulares (MCKENNA et al., 2008). 

O resultado final destas modificações iônicas é a queda da amplitude e freqüência do 

sinal elétrico da célula muscular, com conseqüente redução da força produzida (MCKENNA 

et al., 2008). Neste ponto, um aspecto merece destaque. Alguns íons parecem ter efeito 

protetor sobre a fadiga causada pelas alterações de K+, Na+ e Cl-. Por exemplo, a elevação da 
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acidose metabólica devido à queda do pH, tanto quanto a queda da condutância celular de Cl-, 

preservam a excitabilidade da membrana celular e possibilitam a condução do potencial de 

ação pelo sarcolema e túbulos T, mesmo em altas [K+] extracelular (PAOLI et al., 2007; 

PEDERSEN et al., 2007; PEDERSEN et al., 2004). 

Liberação e resgate de Ca2+: a instalação da fadiga devido à queda da eficiência dos 

mecanismos de liberação e resgate do Ca2+ pelo RS envolve, basicamente, o balanço de K+, 

Mg2+ e Pi (fosfato inorgânico) (ALLEN et al., 2008). Primeiramente, há uma inativação dos 

canais de dihidropiridina e ryanodina, devido à redução do potencial de repouso da membrana 

tubular e reticular causada pelo aumento de K+, fazendo com que haja diminuição da 

passagem de Ca2+ pelos canais de ryanodina (ALLEN et al., 2008). Semelhante ao observado 

quando da redução do potencial de repouso, quando o Mg2+ liberado durante a hidrólise do 

ATP se eleva no citosol, há uma redução na responsividade dos canais de ryanodina, 

principalmente em fibras de contração rápida (ALLEN et al., 2008). Com relação ao balanço 

de Pi, além do seu acúmulo provocar diminuição da responsividade dos canais de ryanodina, 

sua elevada concentração citosólica aumenta a precipitação de Ca2+-Pi, reduzindo a quantidade 

de Ca2+ livre no RS (ALLEN et al., 2008; FITTS, 2008). 

Por outro lado, um mecanismo protetor deve ser destacado. Como o potencial de 

repouso da membrana tubular e reticular é mantido próximo ao potencial de equilíbrio do Cl-, 

uma redução na condutância do Cl- mantém a excitabilidade da membrana destas estruturas, 

prevenindo-as contra os efeitos deletérios que o K+ promove sobre o potencial de repouso da 

membrana (ALLEN et al., 2008). Neste mecanismo protetor, o pH possui importante função, 

uma vez que a sua redução durante a contração muscular pode promover queda na condutância 

do Cl- em até duas vezes os valores de repouso (ALLEN et al., 2008). 

Alterações metabólicas: a instalação da acidose metabólica causada pelas diferentes 

vias que geram queda do pH tem sido sugerida como uma provável indutora da fadiga 

muscular (FITTS, 2008; ROBERGS et al., 2004; GLADEN, 2004). Recentemente, a reação de 

hidrólise do ATP ganhou destaque como principal origem da acidificação do ambiente celular 

(ROBERGS et al., 2004). Durante a quebra da molécula de ATP na presença H2O, há a 

formação de ADP, Pi e H+. Quando o Pi está em quantidade suficiente, em sua forma HPO4
-2, 

há a conversão de HPO4
-2 para H2PO4

-1, causando a formação de H+ livre (ROBERGS et al., 

2004). Contudo, como o Pi participa de reações glicolíticas e glicogenolíticas de ressíntese do 

ATP, seu acúmulo não é estequiométrico ao ATP hidrolisado, e desta forma, seu efeito tampão 
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sobre os íons H+ livres se torna limitado à medida que a intensidade do exercício aumenta 

(ROBERGS et al., 2004). 

Outra possível origem de H+ provém da reação da gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase, a qual controla o fluxo de NADH + H+. Desta forma, há um aumento 

considerável das concentrações de hidrogênio [H+] em qualquer condição celular na qual o 

fluxo glicolítico exceda a taxa mitocondrial de consumo de prótons e elétrons, como por 

exemplo, em exercícios de domínio pesado e severo (ROBERGS et al., 2004). 

Com relação à ação do Lac-, um agente tradicionalmente associado à acidificação do 

ambiente celular, diversos estudos têm questionado sua verdadeira contribuição para a 

instalação da acidose metabólica (ROBERGS et al., 2004; GLADEN, 2004). Contudo, ainda 

que a formação de Lac- possa não ser a causa da queda do pH durante o exercício, ele 

permanece como um importante sinalizador celular através dos transportadores de Lac- 

monocarboxilatos (PHILP et al., 2005), tanto quanto um marcador das [H+] livre (GLADEN, 

2004). 

Os componentes centrais e periféricos, e suas respectivas vias de atuação, parecem 

possuir justificativas convincentes para a sua participação sobre a instalação da fadiga, 

caracterizando o fenômeno como multifatorial. Entretanto, algumas questões surgem neste 

ponto: 1) de que maneira estes mecanismos interagem um com o outro, no desencadeamento 

do fenômeno? 2) no processo de desencadeamento da fadiga, existe relação de predominância 

ou hierarquia entre os mecanismos? Na tentativa de oferecer uma explicação consistente a 

essas questões, dois modelos de fadiga se contrapõem na maneira com a qual os mecanismos 

centrais e periféricos são arquitetados: o multilinear/catastrófico (GIBSON & EDWARDS, 

1985) e o complexo/integrativo (NOAKES et al., 2004; LAMBERT et al., 2005). 

 

3.2. MODELOS MULTIFATORIAIS DE FADIGA: CATÁSTROFE VERSUS 

COMPLEXIDADE 

 

O conhecimento sobre os fenômenos fisiológicos tem sido construído dentro de uma 

ciência, conceitualmente, linear, onde relações causais são estabelecidas após a verificação de 

simples associação entre a variável manipulada (ou causadora) e a variável resposta. Diversas 

evidências experimentais falharam em demonstrar relação causal entre a ação de uma variável 

específica e a ocorrência do fenômeno (KARLSSON & SALTIN, 1970; HIRVONEN et al., 
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1992; THIRIET et al., 1993; BELCASTRO et al., 1993; GREEN et al., 1995; GREEN et al., 

1998; FITTS & BALOG, 1996; GREEN et al., 2000; HARMER et al., 2000), sugerindo assim, 

que outras variáveis pudessem causar a fadiga. Como resultado, foi sugerido que a fadiga seja 

explicada em termos multifatoriais. Uma das teorias multifatoriais sugeridas ainda conserva a 

estrutura linear de causa e efeito, a qual poderia ser chamada de teoria multilinear (GIBSON & 

EDWARDS, 1985). 

A análise da fadiga por meio de modelos multifatoriais surgiu de forma mais categórica 

em meados da década de 1980, com a teoria da catástrofe multifatorial (GIBSON & 

EDWARDS, 1985). Neste modelo multilinear, fadiga é classificada em central ou periférica, 

sendo que a última é subdividida de acordo com o grau de freqüência de disparos das unidades 

motoras, sugerindo diferentes mecanismos para eventos curtos e de alta intensidade (alta 

freqüência de disparos), ou longos com baixa intensidade (baixa freqüência de disparos). 

Enquanto os mecanismos ligados à propagação do potencial de ação sobre o sarcolema, 

túbulos T e RS são os responsáveis pela instalação da fadiga no primeiro caso, as alterações 

metabólicas associadas à ressíntese de ATP e aos níveis de pH seriam os responsáveis pela 

instalação de fadiga em unidades de baixa freqüência (GIBSON & EDWARDS, 1985). 

No modelo catastrófico, propõe-se que os mecanismos responsáveis pela fadiga 

muscular em eventos curtos de alta intensidade tenham comportamento linear até o alcance do 

término da tarefa, enquanto os mecanismos dos eventos longos de baixa intensidade, um 

comportamento curvilinear (GIBSON & EDWARDS, 1985). No contexto catastrófico 

multifatorial, variáveis metabólicas como lactato, amônia, potássio, epinefrina (Epi) e 

norepinefrina (Nore), ganhariam status de causadoras do fenômeno. Basicamente, este modelo 

prediz que cada um dos elementos destacados na seção anterior - Etiologia da Fadiga – seja 

um potencial sítio causador do fenômeno da fadiga. 

A maior crítica à ciência linear baseia-se no argumento de que parte dos fenômenos 

naturais pertence a um sistema não linear, com diversos fatores intervindo de maneira 

integrada. Uma teoria multifatorial de sistemas complexos, denominada “Governador Central 

(GC)”, foi proposta recentemente (NOAKES & ST CLAIR GIBSON, 2004; NOAKES et al., 

2004; ST CLAIR GIBSON & NOAKES, 2004; NOAKES et al., 2005; LAMBERT, et al., 

2005). Uma das primeiras diferenças estruturais entre as teorias multilinear/catastrófica e 

complexa/integrativa está na interpretação do conceito de homeostase. A primeira utiliza o 

termo “homeostase” de uma forma mais tradicional, referindo-se ao controle de um estado 
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fisiológico baseado na manutenção de um set-point (ponto fixo) imutável (JÚNIOR & 

PEREIRA, 2008). Diferentemente, a teoria complexa/integrativa emprega o termo com um 

significado mais próximo de homeodinâmica (ST CLAIR GIBSON et al., 2005), referindo-se 

à manutenção de um certo estado fisiológico em torno de um set-point flexível, através de 

constantes ajustes (JÚNIOR & PEREIRA, 2008). Em nossa visão, essa interpretação está 

alinhada com a teoria dos Sistemas Dinâmicos (DAVIDS et al., 2003), pois admitie que a 

variabilidade entre e intra-indivíduos seja essencial para a manutenção deste estado 

fisiológico. 

Outra diferença estrutural é que é necessário interpretar a fadiga em termos de sensação 

de esforço ou emoção, no modelo complexo/integrativo (WEIR et al., 2006). Diferentemente 

do modelo catastrófico que diferencia fadiga central de periférica (GIBSON & EDWARDS, 

1985), o modelo de GC considera fadiga como um fenômeno único, decorrente da integração 

entre fatores periféricos e centrais, sendo estes últimos, os preponderantes (ST CLAIR 

GIBSON & NOAKES, 2004; LAMBERT et al., 2005). 

O constructo teórico do modelo de GC encontra sustentação em evidências 

experimentais que observaram, entre outras: 1) alterações no comportamento metabólico 

durante o exercício, após manipulação das informações do exercício a ser executado 

(ULMER, 1996; ALBERTUS et al., 2005); 2) dissociação entre a sensação de esforço e o 

desempenho do músculo periférico, como o ocorrido em portadores da síndrome da fadiga 

crônica (LlOYD et al., 1991; ENOKA, 1994); 3) o não recrutamento da totalidade de unidades 

motoras, mesmo quando o esforço pode ser considerado máximo (NOAKES et al., 2004; ST 

CLAIR GIBSON & NOAKES, 2004). O modelo faz menção de um articulador central que 

utiliza sistemas de teleantecipação e retroalimentação para ajustar o recrutamento motor e o 

metabolismo muscular à demanda energética imposta pelo esforço (NOAKES et al., 2004; ST 

CLAIR GIBSON & NOAKES, 2004; LAMBERT et al., 2005). Esse articulador central, 

provavelmente localizado em áreas do córtex frontal (córtex motor, pré-motor e pré-frontal) e 

superior (córtex somatossensorial e posterior), e do hipotálamo, seria responsável em integrar 

os sinais que chegam ao cérebro inconsciente, às informações metabólicas provindas da 

periferia, gerando assim, uma sensação consciente do esforço que pode ser empregada para o 

ajuste do ritmo adotado ou da intensidade do exercício. 

No modelo de GC, o ritmo a ser empregado numa dada tarefa é selecionado por 

teleantecipação a partir de informações contextualizadas como a experiência prévia da tarefa, a 
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duração, a distância e a carga de trabalho a ser executada (ULMER, 1996; LAMBERT et al., 

2005). Durante o exercício, os ajustes sobre o ritmo empregado são executados por 

retroalimentação, a partir das informações do perfil metabólico provenientes de sinalizadores 

periféricos (MENSE & STAHNKE, 1983; MENSE & MEYER, 1985; ROTTO & 

KAUFMAN, 1988). Por meio de teleantecipação, os segmentos corticais frontais enviam 

sinais eferentes para a execução da tarefa, causando alterações iniciais no padrão de 

recrutamento muscular e perfil metabólico (ENOKA, 1994; LAMBERT et al., 2005; ST 

CLAIR GIBSON & NOAKES, 2004). Por retroalimentação, as informações das alterações 

periféricas iniciais são captadas por sensores metabólicos e mecânicos que emitem sinais 

aferentes ao SNC, via nervos do grupo III e IV (EDWARDS et al., 1977; LlOYD et al., 1991; 

ROTTO & KAUFMAN, 1988). As informações que atingem o SNC são então, integradas e 

codificadas para possibilitar os ajustes do ritmo (LAMBERT et al., 2005; ST CLAIR GIBSON 

& NOAKES, 2004; NOAKES et al., 2004). 

Enquanto o conhecimento sobre as operações ao nível do SNC é limitado, três fatores 

periféricos teriam capacidade de sinalização ao SNC: 1) os processos de propagação do 

impulso nervoso pelo sarcolema e túbulos T; 2) os mecanismos de liberação e resgate do Ca2+ 

pelo RS; 3) alterações metabólicas envolvendo a degradação de glicogênio para a ressíntese de 

ATP (NOAKES et al., 2004; LAMBERT et al., 2005). Diferente do que é predito pela teoria 

multilinear/catastrófica, as variáveis anteriormente citadas como o lactato, a amônia, o 

potássio e as catecolaminas, possuem importância marginal no modelo de GC, uma vez que 

elas não apresentariam capacidade de causar o término do exercício (fadiga). O desempenho 

físico numa dada tarefa seria regulado centralmente pelo SNC, e estas variáveis seriam 

utilizadas como sinalizadores da intensidade e duração do exercício, permitindo ao SNC a 

regulação do exercício dentro de um nível compatível com a vida (NOAKES et al., 2004; ST 

CLAIR GIBSON & NOAKES, 2004; LAMBERT et al., 2005; NOAKES et al., 2005). 

 

3.2.1. Considerações Acerca do Modelo de Equilíbrio Dinâmico nos Modelos 

Multilinear/Catastrófico e Complexo/Integrativo 

 

Como comentado previamente, o MED é uma das bases de um modelo fisiológico mais 

geral, o modelo Cardiovascular/Anaeróbio/Catastrófico (HILL & LUPTON, 1923; HILL et 

al., 1924a; HILL et al., 1924b). A prova do MED passa, antes de tudo, pela prova do modelo 
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mais geral. A veracidade do modelo Cardiovascular/Anaeróbio/Catastrófico é dependente das 

seis predições que ele deve satisfazer. De acordo com esse modelo, sob todas as condições de 

exercício máximo deve haver: 1) um platô no VO2; 2) o qual indicaria o início da anaerobiose 

muscular causada; 3) pelo alcance do débito cardíaco máximo; 4) e pelo completo 

recrutamento de todas as unidades motoras do músculo ativo; 5) o qual induziria a um nível 

idêntico de concentração de metabólitos “tóxicos”, independentemente das circunstâncias do 

exercício; 6) o acúmulo de elementos “tóxicos” levaria a um estado de fadiga com recuperação 

tempo-dependente, proporcional ao acúmulo de metabólitos (NOAKES et al., 2004). 

O MED compreenderia, basicamente, as predições 5 e 6 do modelo mais geral. Isto 

quer dizer que a fadiga ou exaustão deverá ocorrer sempre que um nível de concentração de 

metabólitos “tóxicos” seja atingido no músculo periférico (predição 5), e que a recuperação 

deste estado de fadiga deve ser proporcional à quantidade de metabólitos que execedeu este 

limite (predição 6) (NOAKES et al., 2004). Ou em outras palavras, a fadiga ou exaustão 

ocorrem sempre que a homeostase é perdida, quando um limite de intensidade de exercício é 

ultrapassado – domínio de intensidade severa. 

A primeira incompatibilidade do MED encontra-se, justamente, nas justificativas ad-

hoc de alguns resultados encontrados. Como destacado previamente, diferentes estudos 

verificaram que nem todas as variáveis fisiológicas apresentavam estabilidade em domínios de 

intensidade nas quais, segundo o MED, deveria haver a presença de homeostase 

(WASSERMAN et al., 1967; RIBEIRO et al., 1986; POOLE et al., 1988; ROSTRUP et al., 

1998; YGES et al., 1999; LAJOIE et al., 2000). O resultado destas inserções ad-hoc foi a 

incorporação de um modelo multilinear/catastrófico o qual prevê a perda de homeostase em 

situações específicas. Este modelo prediz que o fenômeno é resultante da ação de diversos 

fatores pertencentes a uma estrutura linear não hierárquica (catástrofe), os quais induzem, 

mutuamente, à falha catastrófica das funções corporais na medida em que os sistemas 

fisiológicos são exauridos pelo exercício - perda da homeostase (NOAKES & ST CLAIR 

GIBSON, 2004; NOAKES et al., 2005). 

Por outro lado, o modelo de GC prevê que o fenômeno ocorra dentro de um sistema 

complexo, redundante e hierárquico, onde a fadiga é um mecanismo de defesa contra a queda 

das funções corporais a um nível incompatível com a vida (NOAKES & ST CLAIR GIBSON, 

2004; NOAKES et al., 2005). Neste modelo complexo/integrativo, alguns sistemas 

fisiológicos ocupam maior posição hierárquica, não são esgotados em sua plenitude, e 
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tenderiam a um estado de equilíbrio (homeostase) com menor variabilidade, garantido pela 

repleção ou saturação de sistemas redundantes de menor posição hierárquica (NOAKES & ST 

CLAIR GIBSON, 2004; NOAKES et al., 2005). Um exemplo disto é dado. Enquanto 

variáveis como glicose e VO2 ocupariam maior posição hierárquia no sistema, devido ao seu 

nível de importância com relação às funções corporais vitais, variáveis como catecolaminas 

(CAT), insulina e glucagon ocupariam menor posição hierárquia, devido ao seu grau de 

redundância no sistema (ST CLAIR GIBSON et al., 2005). Isto poderia ser observado pelo 

padrão oscilatório e redundância entre insulina e glucagon, para a produção e utilização de 

glicose. Ambos têm o objetivo de preservar os níveis sanguíneos de glicose em torno de um 

valor médio com baixa variação, compatível com a vida. (ST CLAIR GIBSON et al., 2005). 

Poucos estudos se preocuparam em resolver a problemática envolvendo o MED, 

utilizando desenhos experimentais próprios para investigar amplamente as relações entre o 

perfil metabólico e o término do exercício numa ampla faixa de intensidade. A maior parte das 

investigações utilizou duração fixa entre 15 e 60 minutos, com limites restritos de intensidade 

de exercício, e grande variação nos intervalos de medida (POOLE et al 1988; YGES et al., 

1999; ROSTRUP et al., 1998; LAJOIE et al., 2000; BARON et al., 2003; BARON et al., 

2008). 

Possivelmente, estas variáveis apresentem diferentes relações carga-resposta e duração-

resposta, o que poderia sugerir o alcance de um estado de equilíbrio, às vezes momentâneo, 

em diferentes domínios de intensidade. Este é o caso dos resultados de VØllestad et al. (1994), 

Rostrup et al. (1998), Yges et al. (1999), Baron et al. (2003) e Baron et al. (2008), os quais 

poderiam sugerir que a homeostase seja um fenômeno transitório, presente apenas em 

determinadas janelas de tempo. Em adição, a relação dependência/independência do domínio 

metabólico analisado seria a pergunta crucial a ser respondida. Neste caso, assumir-se-ia, 

então, que o comportamento de variáveis fisiológicas como lactato, amônia, catecolaminas, 

potássio, VO2, VE e FC, entre outras, seja resultante da inter-relação intensidade e tempo. 

 

3.3. MODELO DA DINÂMICA DO ACÚMULO DE LACTATO MUSCULAR E 

SANGÜÍNEO 

 

Desde a tradicional relação entre o metabolismo muscular de lactato e a capacidade de 

realizar exercício físico, reconhecida por Claude Bernard (apud Svedahl & MacIntosh, 2003) e 
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categoricamente estabelecida por Hill e colegas (HILL & LUPTON, 1923; HILL et al., 1924a; 

HILL et al., 1924b), esta tem sido uma das principais variáveis fisiológicas associadas ao 

rendimento físico em eventos de longa duração, ou mais pontualmente, à ocorrência de fadiga 

(i.e. exaustão) nestes tipos de eventos. De fato, inúmeros trabalhos apresentaram resultados 

nesta linha ao longo dos anos (FARREL et al., 1979; FÖHRENBACH et al., 1987; TANAKA 

& MATSUURA, 1984; MADER & HECK, 1986), sendo esta relação, possivelmente 

dependente da dinâmica entre produção e metabolização do lactato muscular e sangüíneo. 

O acúmulo de lactato muscular tem sido associado, historicamente, a uma oferta 

inadequada de oxigênio mitocondrial, baseado inicialmente, em modelos bioquímicos. Esta 

proposta é suportada por resultados que mostraram um incremento na produção de lactato 

muscular à medida que a oferta de O2 mitocondrial diminuía, durante contrações musculares 

voluntárias ou estimulações elétricas (LINNARSSON et al., 1974; IDSTRÖM et al., 1985). 

Esta proposta admite que a capacidade da cadeia respiratória seja diretamente dependente da 

disponibilidade de O2 mitocondrial, e que o incremento da produção de lactato seja uma 

tentativa de compensar o aumento da taxa metabólica, à medida que a oferta de O2 diminui 

durante exercício (DUDLEY & TERJUNG, 1985; IDSTRÖM et al., 1985). 

Estudos recentes demonstram certas limitações sobre esta teoria. A primeira delas é a 

necessidade de haver queda na pressão celular de O2 (PO2) abaixo de níveis considerados 

críticos, para que haja um aumento significativo na produção de lactato como resultado da 

hipóxia celular (RICHARDSON et al., 1993; RICHARDSON et al., 1998; CABRERA et al., 

1999). Resultados de Chirtel et al. (1984), Connett et al. (1984) e Richardson et al. (1998), 

mostraram que os níveis de PO2 encontrados durante exercício ficam distantes dos níveis de 

PO2 mitocondrial sugeridos como críticos, entre 0,1 e 0,5 Toor. 

A oferta de O2 mitocondrial é dependente, não apenas das concentrações sangüíneas de 

O2, mas também do fluxo sangüíneo local e da área superficial mitocondrial de trocas gasosas 

(IDSTRÖM et al., 1985; RICHARDSON et al., 1995). A alta afinidade entre a molécula de O2 

e os elementos envolvidos em suas reações exige valores muito baixos de PO2 para gerar 

queda do valor metabólico da via oxidativa (CABRERA et al., 1999). A maior parte das 

críticas e limitações da teoria da oferta inadequada de O2 é direcionada às extrapolações dos 

resultados obtidos in vitro como elementos da sua sustentação (RICHARDSON et al., 1995), 

já que é difícil observar grandes reduções na PO2 in vivo. 
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Modelos mais recentes propuseram outros fatores além da oferta inadequada de O2. O 

primeiro é o estado redox celular determinado pelas razões ADP/ATP e NADH/NAD, o qual 

pode limitar a oxidação do piruvato fazendo com que a sua formação exceda a sua utilização 

mitocondrial (MADER & HECK, 1986; CABRERA et al., 1999; BENEKE, 2003a). Neste 

caso, o aumento da degradação da molécula de ATP e seus co-produtos pode causar elevação 

da relação ADP/ATP, gerando incremento nas concentrações de piruvato via ativação da 

glicogênio fosforilase (GP), PFK e saturação da piruvato desidrogenase (PDH) (DUDLEY & 

TERJUNG, 1985; HOLLIDGE-HORVAT et al., 1999; PEREIRA & JÚNIOR, 2004). 

Em condições fisiológicas favoráveis, o piruvato formado é convertido à Acetil-CoA 

pela ação da PDH, para a sua posterior oxidação mitocondrial (PEREIRA & JÚNIOR, 2004). 

No entanto, pela inércia da ativação da PDH durante a fase inicial de exercício, e à medida que 

a GP e a PFK são ativadas, há uma elevação das concentrações de piruvato com um aumento 

transiente dos níveis de lactato (PAROLIN et al., 2000; PEREIRA & JÚNIOR, 2004). Em 

exercícios de cargas crescentes até domínio pesado, a relação lactato/piruvato é modificada 

num determinado ponto, devido ao comportamento linear do piruvato e exponencial do lactato 

(WASSERMAN et al., 1986; HUGHSON et al, 1987; CAMPBELL et al., 1989). 

O ponto de modificação na relação lactato/piruvato parece ser ocasionado por uma 

saturação na atividade da PDH e um grande incremento (de 2 a 3 vezes maior) na atividade da 

lactato desidrogenase (LDH), provavelmente a partir do início do domínio pesado (> 65% do 

VO2máx; [Lac-] entre 4 e 6 mmol.l-1) (SPRIET et al., 2000). A saturação da PDH parece ser 

causada pelas alterações no estado redox, tanto quanto pela disponibilidade de seu substrato e 

acúmulo do seu produto (MADER & HECK, 1986; HOLLIDGE-HORVAT et al., 1999). Isto 

praticamente descarta o envolvimento da oferta de O2 mitocondrial sobre a sua atividade 

(PAROLIN et al., 2000). 

O segundo fator é a incorporação das CAT como fator causal da produção de lactato 

muscular (STAINSBY et al., 1991; RICHARDSON et al., 1998; CABRERA et al., 1999). 

Alguns estudos observaram um aumento nas [Lac-] associado a um aumento da secreção de 

epinefrina durante o exercício, independentemente das alterações sobre a disponibilidade de 

O2 muscular (STAINSBY et al., 1991; RICHARDSON et al., 1998). Este envolvimento seria 

justificado pela ação da epinefrina sobre a quebra do glicogênio muscular via ativação da GP 

(STAINSBY et al., 1991; FEBBRAIO et al., 1998). Realmente, foi verificada alta associação 

entre as concentrações de CAT ([CAT]) e as [Lac-] durante protocolos progressivos, com 
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coincidentes pontos de inflexão em suas curvas (LEHMANN et al., 1986; McMORRIS et al., 

2000), o que poderia explicar, parcialmente, a modificação na relação piruvato/lactato 

comentada anteriormente. 

Neste modelo em que se sugere uma interação entre o estado redox e a ação das [CAT], 

a oferta de O2 seria considerada mais um fator, os quais afetariam, conjuntamente, os 

processos de oxidação ao nível do substrato (CABRERA et al., 1999). A grande limitação que 

deve ser ressaltada é que tanto os modelos tradicionais (WASSERMAN et al., 1986), quanto 

os mais recentes (CABRERA et al., 1999; BENEKE, 2003a), foram construídos a partir de 

fenômenos fisiológicos decorrentes de intensidades de exercício compreendidas entre 60% e 

75% do VO2MÁX, provavelmente numa zona de transição entre os domínios metabólicos 

moderado e pesado. Se este fenômeno for realmente resultante de uma interação multifatorial, 

é provável que a relação entre estes fatores seja dependente dos diferentes domínios 

metabólicos determinados pela intensidade do esforço. 

Contudo, independentemente do fator causal da formação de lactato, está bem 

estabelecido que o seu comportamento durante exercício pode trazer implicações sobre o 

rendimento físico, uma vez que as evidências apontam o acúmulo de lactato muscular e 

sangüíneo como um dos responsáveis diretos pela redução do desempenho esportivo 

(FARREL et al., 1979; TANAKA & MATSUURA, 1984; GOREHAM et al., 1999; 

HARMER et al., 2000). 

O incremento das [Lac-] ocorre numa dinâmica entre a sua produção muscular e a sua 

remoção no sangue (WASSERMAN et al., 1986; MONTGOMERY, 1990; BILLAT et al., 

2003). Enquanto os níveis de lactato muscular são dependentes do valor produzido menos o 

valor metabolizado dentro do próprio músculo, sua taxa de remoção é dependente do nível do 

seu efluxo, vascularização, fluxo sangüíneo periférico, assim como da relação entre massa 

muscular ativa e massa muscular inativa (HERMANSEN & VAAGE, 1977; MACRAE et al., 

1992; MONEDERO & DONNE, 2000; BENEKE, 2003a; BILLAT et al., 2003). Desta 

maneira, o acúmulo no compartimento sangüíneo não depende apenas da produção total de 

lactato muscular, mas também, dos aspectos que afetam a sua remoção. 

A produção de lactato intramuscular apresenta comportamento exponencial em função 

do VO2 (DONOVAN & BROOKS, 1983), havendo a sugestão de que parte deste seja 

metabolizada dentro do próprio músculo ativo (HERMANSEN & VAAGE, 1977; IVY et al., 

1980; CABRERA et al., 1999). No processo de metabolização intramuscular estão envolvidos 
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alguns transportadores de lactato monocarboxilatos (MCT), os quais transportam o lactato 

produzido para fibras adjacentes de alto potencial oxidativo, e atuam como lançadeiras do 

lactato citosólico para a matriz mitocondrial, embora esta última sugestão ainda seja 

questionável (BROOKS, 1991; BONEN et al., 1997; JUEL & HALESTRAP, 1999; GREEN 

et al., 2002) 

Diferentemente da produção, o efluxo do lactato muscular se comporta linearmente em 

função da carga de trabalho, até uma determinada intensidade (JORFELDT et al., 1978). Esta 

contraposição entre o comportamento exponencial da produção versus o comportamento linear 

do efluxo possibilitou sugerir a presença de um ponto de ótima relação entre produção e 

liberação do lactato muscular, durante cargas crescentes. Alguns resultados corroboram esta 

proposta, pois enquanto Jorfeldt et al. (1978) verificaram um limite máximo de difusão do 

lactato muscular para o compartimento sangüíneo entre 4,0 e 4,5 mmol.min-1, Jacobs e Kaiser 

(1982) observaram correlações significantes entre lactato sangüíneo e intramuscular, apenas 

em carga de domínio pesado, identificada pelo limiar de lactato de 4,0 mmol.l-1. Os motivos 

deste limite não são bem conhecidos, porém, o transporte ativo do lactato realizado pelos 

MCT entre as membranas capilar e sarcolemal, e a influência do pH sobre o balanço iônico 

muscular, podem estar envolvidos (BONEN et al., 1997; RICHARDSON et al., 1998; JUEL & 

HALESTRAP, 1999; BILLAT et al., 2003). 

Após a sua difusão para o sangue, as [Lac-] medidas são resultantes da interação entre 

as suas diferentes vias de remoção, como coração, rins, fígado e musculatura inativa 

(WASSERMAN et al., 1986; MONTGOMERY, 1990). Destas, fígado e musculatura inativa 

parecem ser os maiores sítios responsáveis por sua metabolização, justificados pelas altas 

taxas de gliconeogênese hepática e maior predominância de fibras de contração lenta, 

respectivamente (HERMANSEN & VAAGE, 1977; IVY et al., 1980; BERGMAN et al., 

2000; BENEKE et al., 2001). 

A dinâmica entre lactato muscular e sangüíneo permitiu supor a existência de uma 

intensidade ótima de exercício constante em que seria possível observar um equilíbrio máximo 

entre os processos de produção e remoção, a qual seria identificada no ponto do MEEL 

(BENEKE, 2003a; BILLAT et al., 2003). Para exercícios incrementais, esta dinâmica propõe 

um padrão trifásico na relação lactato-carga. 

Numa primeira fase, os processos de remoção seriam preponderantes aos processos de 

produção. Na segunda, produção e remoção seriam equivalentes, possibilitando a 
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determinação de um ponto correspondente ao momento de ótima relação identificado em 

exercício constante (MEEL), e na terceira fase os processos de produção se sobreporiam aos 

processos de remoção (SKINNER & MACLELLAN, 1980; BENEKE, 2003a; BILLAT et al., 

2003). Assim, a primeira, segunda e terceira fases da dinâmica entre produção e remoção 

durante protocolos progressivos seriam coincidentes, respectivamente, com os domínios 

moderado, pesado e severo, durante cargas constantes. 

O padrão trifásico da relação lactato-carga tornou possível a construção teórica dos 

limiares aeróbio (LAE) e anaeróbio (LAN), segundo nomenclatura de Kindermann et al. 

(1979). Na tentativa de atenuar possíveis problemas conceituais ligados à anaerobiose celular, 

LAE e LAN são usualmente tratados pelo nome da técnica que os identifica, ou simplesmente 

LL1 e LL2, respectivamente. Contudo, a nomenclatura de Kindermann et al. (1979) continuará 

sendo empregada na presente revisão, devido à importância do fenômeno fisiológico que estes 

pontos representam. 

Teoricamente, estes limiares demarcam a transição entre os diferentes domínios 

metabólicos, sugerindo que até o ponto determinado pelo LAN - intensidades compreendidas 

entre os domínios moderado e pesado - os processos oxidativos sejam os principais 

responsáveis pela obtenção da energia requerida, havendo equilíbrio entre a produção e a 

remoção do lactato. Conseqüentemente, o ponto de ótima relação entre produção e remoção do 

lactato, determinado pelo MEEL em testes constantes poderia ser aproximado pelo LAN em 

testes progressivos (Figura 1) (SKINNER & MCLELLAN, 1980; HECK et al., 1985; 

GAESSER & POOLE, 1996; SVEDHAL & MACINTOSH, 2003) 

O construto formulado a partir da dinâmica entre produção e remoção do lactato 

muscular e sangüíneo não apenas suporta a idéia de correspondência entre as respostas 

metabólicas observadas em protocolos progressivos e constantes, como também sugere que o 

MEEL seja a intensidade máxima na qual o VO2 consiga suprir, quase totalmente, a demanda 

energética requerida pela atividade (SVEDHAL & MACINTOSH, 2003). Até este ponto, o 

metabolismo oxidativo seria o responsável pela oxidação do piruvato produzido assim como 

da maior parte do lactato formado (HILL & LUPTON, 1923; WASSERMAN et al., 1973), 

conferindo ao MEEL, importância metodológica na determinação do estado de equilíbrio 

dinâmico durante o exercício. 
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FIGURA 1. Representação gráfica da determinação dos domínios metabólicos moderado, 

pesado e severo, através de protocolo progressivo (painel A) e constante (painel B). 

 

3. 4. MÁXIMO ESTADO ESTÁVEL DO LACTATO SANGÜÍNEO COMO INDICADOR 

DE EQUILÍBRIO DINÂMICO 

 

Os indícios da presença de um estado de equilíbrio metabólico observado por Hill e 

colaboradores foram fornecidos a partir da análise da curva do VO2 durante exercício 

constante (Figura 2) (HILL & LUPTON, 1923). A forte associação encontrada entre o 

oxigênio consumido e as [Lac-], admitindo que este último fosse indicador direto da sua 

produção no músculo, permitiu supor um estado de EDM no ponto de estabilidade destas 

variáveis. Inclusive, a presença ou ausência de estabilidade nestas variáveis durante cargas 

constantes também permitiu a verificação dos dois domínios fisiológicos de esforço, 

denominados inicialmente de moderado e severo. 
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FIGURA 2. O alcance de um estado de equilíbrio em corrida durante várias velocidades 

constantes. Horizontalmente: tempo de corrida; Verticalmente: consumo de oxigênio durante 

as velocidades de 181, 203, 203 e 267 metros por minuto. As três curvas inferiores 

representam um verdadeiro estado de equilíbrio. A curva superior representa apenas um estado 

de equilíbrio aparente, na qual o consumo de oxigênio está em direção ao máximo, enquanto o 

débito de oxigênio aumenta rapidamente (adaptado de Hill & Lupton, 1923).

 

Wasserman et al. (1967) e Londeree e Ames (1975) estenderam o conceito de 

equilíbrio dinâmico a variáveis como VCO2, VE, pH e FC, além das [Lac-] e VO2, 

reclassificando as faixas de intensidade em três diferentes domínios: moderado, pesado e 

muito pesado. Evidências posteriores (POOLE et al., 1988; RIBEIRO, et al., 1986) 

corroboraram os achados iniciais de Hill e colegas, supondo que um significativo equilíbrio 

dinâmico estivesse presente nas cargas executadas ao longo dos domínios moderado e pesado, 

ou pontualmente na carga do MEEL. Conseqüentemente, exercícios executados nestas faixas 

de intensidade não apresentariam o desencadeamento de fadiga muscular periférica 

(GAESSER & POOLE, 1996). 

A identificação do ponto exato onde ocorre a transição do domínio pesado para o muito 

pesado passou a ser fundamental, por tratar-se, teoricamente, da intensidade máxima onde 

ainda seria possível observar um estado de equilíbrio. A determinação desta intensidade trouxe 

implicações importantes por supor que os mecanismos de fadiga muscular periférica estariam 
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controlados neste ponto, garantindo assim, o prolongamento do exercício físico sem a perda do 

rendimento físico (HILL & LUPTON, 1923; WASSERMAN et al., 1967). 

Desde o estudo de Londeree e Ames (1975), a identificação do máximo estado estável 

do lactato (MEEL) passou a ser o “Modos-Operandi” para a determinação deste ponto de 

transição. Na verdade, a utilização do MEEL como marcador de um equilíbrio dinâmico foi 

sugerida, superficialmente, nos próprios estudos de Hill e Lupton (1923), Wasserman et al., 

(1967) e Londeree e Ames (1975), após a verificação de que o VO2, VCO2, VE, pH e FC só 

alcançavam equilíbrio enquanto as [Lac-] permanecessem estáveis. 

A forte associação entre a carga do MEEL e o rendimento físico em tarefas de longa 

duração (LAJOIE et al., 2000; MATTERN et al., 2003; VAN SCHUYLENBERGH et al., 

2004; ALMARWAEY et al., 2004) é sustentada, teoricamente, pela ação que o lactato e o 

hidrogênio dissociado têm sobre enzimas-chave do metabolismo glicolítico como a GP, a 

PFK, a PDH e a LDH, tanto quanto sobre a condutividade da membrana muscular (FITTS & 

HOLLOSZY, 1976; HOLLIDGE-HOVART et al., 1999; PAROLIN et al., 2000). Esta 

associação permitiu supor que o MEEL fosse o parâmetro fisiológico mais categórico para a 

aproximação do estado de equilíbrio dinâmico durante o exercício, representando por um 

comportamento estável correspondente em outras variáveis fisiológicas, neste ponto (LAJOIE 

et al., 2000; VAN SCHUYLENBERGH et al., 2003). 

A identificação do MEEL pode ser operacionalizada a partir de protocolos de cargas 

constantes com 30 minutos de duração (HECK et al., 1985; BENEKE et al., 2003b), obtendo-

se este marcador no ponto de ótima relação entre a sua produção e a sua remoção no sangue 

(BENEKE et al., 2003b). A idéia de correspondência entre os fenômenos identificados em 

protocolos constantes e os identificados em protocolos progressivos sugere que o LAN (LL2) 

sirva de aproximação ao MEEL (HECK et al., 1985; FOXDAL et al., 1996; DEKERLE et al., 

2003). Na verdade, as relações encontradas entre o MEEL e o LAN abriram a possibilidade de 

aproximação ao MEEL por meio da utilização de diferentes técnicas de identificação do LAN. 

 

3.4.1. Relações entre o Máximo Estado Estável e as Diferentes Técnicas de Identificação 

do Limiar Anaeróbio 

 

Após a idéia de correspondência entre LAN e MEEL, diversas técnicas e definições 

operacionais foram elaboradas para a identificação do ponto referente ao LAN (FARRELL et 
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al 1979; SJODIN et al., 1981; STEGMANN et al., 1981; HECK et al., 1985; RIBEIRO et al., 

1986; TEGTEBUR et al., 1993). Entretanto, tais procedimentos são apenas aproximações do 

fenômeno, e a inferência direta e sem ressalvas de que os pontos obtidos por estas diferentes 

técnicas são de fato o LAN pode tornar problemática a sugestão de aproximação ao MEEL 

(SVEDAHL & MACINTOSH, 2003). 

Tomando a análise do lactato sangüíneo como referência, aparentemente os primeiros 

métodos sugeridos para a aproximação do LAN foram formulados por Farrel et al. (1979) e 

Sjodin et al. (1981), denominados Onset of Plasma Lactate Accumulation (OPLA) e Onset of 

Blood Lactate Accumulation (OBLA), respectivamente. Estes métodos freqüentemente 

utilizam [Lac-] fixas em 4,0 mmol.l-1 para a identificação deste ponto, justificadas, 

teoricamente, pelas fortes correlações entre o lactato muscular e o sangüíneo, quando as [Lac-] 

atingem 4,0 mmol.l-1 (JACOBS & KAISEr., 1982). De fato, o OPLA e o OBLA são 

corroborados empiricamente pelos dados apresentados por Kindermann et al. (1979) e Heck et 

al. (1985), os quais verificaram que as mais altas velocidades de corrida entre 30 e 60 minutos, 

eram mantidas com [Lac-] próximas a 4,0 mmol.l-1. Estas são as evidências mais tradicionais 

de que estes métodos sejam aproximações razoáveis do MEEL. 

Porém, o OPLA e o OBLA podem ser limitados pela grande variabilidade 

interindividual encontrada no valor das [Lac-] durante exercício na carga do MEEL 

(MACINTOSH et al l., 2002; ALMARWAEY et al., 2004). A redução das concentrações de 

lactato em cargas absolutas, observada em indivíduos após período de treinamento aeróbio 

(DONOVAN & PAGLIASSOTTI, 1990; MACRAE et al., 1992), resultaria num estado de 

equilíbrio máximo nas [Lac-] em limites inferiores, entre 2,5 mmol.l-1 e 3,0 mmol.l-1 

(FÖHRENBACH et al., 1987). Desta maneira, a utilização do OPLA e OBLA poderia ficar 

restrita, não atendendo a proposta de aproximação do MEEL em grupos homogêneos, com 

maiores níveis de aptidão aeróbia (FOXDAL et al., 1996; KUIPERS et al., 2003). Por outro 

lado, como o valor da concentração de lactato na carga do MEEL também parece ser 

dependente do ergômetro, relação entre massa muscular ativa e inativa, e presença e duração 

de pausas para coleta de sangue, valores entre 2,5 e 7,0 mmol.l-1 podem ser observados 

(BENEKE et al., 2001; HARNISH et al., 2001; KUIPERS et al., 2003; BILLAT et al., 2003; 

ALMARWAEY et al., 2004). 

Um método empregado para a determinação do LAN, freqüentemente adotado para 

representar a carga de trabalho do MEEL, é o Individual Anaerobic Threshold (IAT) 
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(STEGMANN et al., 1981). Teoricamente, este método se aproxima ao OPLA e OBLA, 

propondo a determinação de uma intensidade onde a taxa metabólica da remoção do lactato 

sangüíneo seja máxima e igual à taxa de difusão do lactato muscular (STEGMANN et al., 

1981). A operacionalização desta técnica é realizada por uma tangente traçada na curva das 

[Lac-] em função do tempo, com origem no ponto da recuperação passiva em que o lactato 

sangüíneo atinge valor igual ao medido no último estágio, durante teste progressivo máximo. 

Diferentemente do método de concentrações fixas, esta técnica permite a identificação 

individualizada do ponto referente ao LAN, supondo que a cinética da recuperação represente 

a habilidade individual de metabolização do lactato produzido durante o esforço (SVEDAHL 

& MACINTOSH, 2003). Assim, acredita-se que o IAT se aproxime, não apenas da carga do 

LAN, mas também do MEEL, apesar da estimativa insatisfatória deste último em alguns casos 

(BENEKE, 1995; BALDARI & GUIDETTI, 2000). A necessidade de se empregar um ajuste 

de curva com cálculo de uma tangente para a obtenção desta carga (STEGMANN et al., 1981) 

poderia ser considerada uma limitação do método. 

Outra técnica individualizada é a identificação da carga onde se observa o menor valor 

de lactato sangüíneo (“Lactato Mínimo”) durante teste progressivo, após a indução de acidose 

metabólica (TEGTBUR et al., 1993). Durante as cargas iniciais do teste incremental os 

processos de remoção são preponderantes aos processos de produção, até o alcance de uma 

intensidade individual onde estes processos apresentem equilíbrio, gerando um ponto com o 

menor valor de lactato sangüíneo (TEGTBUR et al., 1993). A aplicação de um exercício 

máximo prévio para a indução da acidose metabólica pode trazer dificuldades quando da 

avaliação de indivíduos com baixo nível de aptidão física, embora a possibilidade de emprego 

de um ajuste matemático na curva lactato-carga diminua a subjetividade e variabilidade da 

identificação do LAN (SVEDAHL & MACINTOSH, 2003). A utilização desta técnica para a 

aproximação do MEEL também pode ser contraditória, com leves distâncias entre esta e a 

carga do MEEL (JONES & DOUST, 1998; MaCINTOSh et al., 2002). 

O LAN também pode ser identificado visualmente ou matematicamente, no segundo 

ponto de modificação da relação lactato-carga de trabalho (SKINNER & MCLELLAN, 1980; 

MEYER et al., 2005). Este procedimento assume um comportamento trifásico na curva 

lactato-carga, identificando duas intensidades distintas: uma denominada de LL1, quando as 

[Lac-] apresentam um aumento abrupto acima dos valores de repouso; uma denominada LL2, 

quando as [Lac-] aumentam sistematicamente até o término do exercício (SKINNER & 
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MCLELLAN, 1980; MEYER et al., 2005). Segundo a nomenclatura de Kindermann et al. 

(1979), enquanto LL1 é uma intensidade representativa do LAE, LL2 representa a intensidade 

do LAN (RIBEIRO, 1995). 

Quando identificados visualmente, LL1 e LL2 podem apresentar alto grau de 

subjetividade e dependência da interpretação do avaliador (ORR et al., 1982; BEAVER et al., 

1986). Estas limitações podem ser atenuadas com o emprego do ajuste de regressão linear com 

três segmentos na relação lactato-carga, durante protocolo progressivo (RIBEIRO et al., 1986; 

DENNIS et al., 1992). Como os métodos anteriores, este se propõe a determinar uma 

intensidade que sirva de aproximação ao MEEL, embora também apresente distorções com 

indicativos positivos em algumas investigações, e negativos em outras (HOFMANN et al., 

1994; WONISCH et al., 2002). Contudo, além da sua base teórica ser consistente para esta 

proposta (SKINNER & MACLELLAN, 1980; MEYER et al., 2005), as diferenças na 

determinação de seus pontos são negligenciáveis quando da utilização do lactato medido no 

sangue venoso ou arterializado (ROBERGS et al., 1990). 

Aparentemente, as limitações dos métodos abordados para aproximação do LAN, e 

conseqüentemente do MEEL, estão restritas, em grande parte, aos desenhos experimentais 

envolvendo os protocolos progressivos ou constantes. Resultados demonstraram influências da 

carga inicial, magnitude do incremento, relação carga/duração, relação carga/pausa, e critério 

adotado para o estabelecimento do MEEL, como possíveis fontes destas limitações 

(FOXDALL et al., 1996; STOCKHAUSEN et al., 1997; BENEKE, 2003b; BENEKE et al., 

2003; KUIPERS et al., 2003). Estas e outras técnicas podem servir para aproximação 

satisfatória do MEEL desde que alguns aspectos metodológicos e conceituais sejam 

respeitados quando da construção do desenho experimental. Dentre estes, as variáveis que 

podem intervir na cinética do lactato muscular e sangüíneo durante exercício progressivo e 

constante deveriam ser consideradas. 

 

3. 4. 2. Aspectos Metodológicos da Determinação do Máximo Estado Estável do Lactato 

 

A identificação do MEEL é dependente de aspectos que interferem na cinética do 

lactato sangüíneo durante o exercício. Alguns estudos investigaram o tempo necessário para a 

obtenção de uma medida representativa das [Lac-] provenientes de um determinado esforço 

progressivo ou constante, com intensidades limiares ou sublimiares (FOXDAL et al., 1996; 
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STOCKHAUSEN et al., 1997; BENEKE et al., 2003; KUIPERS et al., 2003). Esta medida 

deve ser obtida no ponto onde há equilíbrio no lactato sangüíneo, identificado após três 

constantes de tempo (τ) sobre a cinética do seu comportamento, indicando 95% da sua 

resposta final (T95%) (BENEKE et al., 2003b). 

O alcance deste equilíbrio parece depender da amplitude do incremento de carga, pois 

os maiores valores de τ são observados quando da transição de cargas com maiores deltas [∆ 

(delta) = valor final – valor inicial)] (STOCKHAUSEN et al., 1997). Freqüentemente são 

observados valores de τ entre, aproximadamente, 1,55 e 4,76 minutos, quando da execução de 

cargas entre 50 250 watts em cicloergômetro de membros inferiores (STOCKHAUSEN et al., 

1997; Beneke, 2003b). 

A cinética das [Lac-] pode ser expressa matematicamente através da seguinte equação: 

 

TLAC= RepLAC + ∆LAC x [1 – e(k2*t)]  equação 1 

 

onde TLAC é a concentração de lactato para o tempo T, RepLAC são as [Lac-] de repouso, ∆LAC é 

o aumento das [Lac-] que representa a diferença entre o lactato de repouso e o do final do 

exercício (i. e. a diferença entre o surgimento e a remoção), e k2 é a constante de tempo para o 

aumento do lactato (i. e. 1/τ por minuto) (BILLAT et al., 2003). 

Nesta equação, é possível observar que um aumento na amplitude do incremento de 

carga gera uma elevação do termo ∆LAC, já que os valores finais de lactato sangüíneo são 

maiores, quão maior a carga de trabalho (HECK et al., 1985; MADER & HECK, 1986). 

Considerando os valores da constante de tempo para o alcance de T95%, geralmente é 

necessário um intervalo entre 4,65 e 14,28 minutos para a determinação do MEEL, com certo 

grau de dependência da carga absoluta utilizada (HECK et al., 1985; FOXDAL et al., 1996; 

STOCKHAUSEN et al., 1997; BENEKE, 2003b; KUIPERS et al., 2003). 

Algumas ressalvas devem ser feitas, uma vez que este intervalo de referência foi obtido 

em estudos que empregaram testes progressivos, e/ou constantes, em esteira ou 

cicloergômetro. A primeira limitação está relacionada à execução de cargas precedentes às 

utilizadas para análise da cinética, já que não se conhece em princípio, o nível de interferência 

de cargas anteriores sobre as respostas das [Lac-] nas cargas subseqüentes. Isto poderia gerar 
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restrições na correspondência da resposta desta variável entre protocolos progressivos e 

retangulares, e conseqüentemente, na aproximação do MEEL a partir do LAN. 

Segundo, como o valor de τ é dependente do valor das [Lac-] em equilíbrio (i.e. τ = a + 

b x [Lac-] em equilíbrio) (BENEKE, 2003b), algumas diferenças poderiam ser encontradas 

sobre T95% a partir do tipo de ergômetro utilizado, já que as [Lac-] em estado de equilíbrio são 

dependentes do padrão de recrutamento muscular e da relação entre massa muscular agonista e 

sinergista (BENEKE et al., 1996; BENEKE et al., 2001). 

Embora não haja indicativos de alterações sobre as concentrações de lactato da carga 

do MEEL após período de treinamento aeróbio (BENEKE et al., 1996b; BENEKE et al., 

2000), parece haver uma consistente elevação em sua intensidade absoluta (BILLAT et al., 

2003). Esta elevação, resultante das modificações sobre a produção ou remoção do lactato 

sangüíneo (DONOVAN & PAGLIASSOTTI, 1990; MACRAE et al., 1992; BERGMAN et al., 

2000), é acompanhada por um melhor ajuste à carga de trabalho, com menor tempo para o 

alcance do T95% em cargas absolutas (FOXDAL et al., 1996; BILLAT et al., 2003). Os 

menores valores de τ para a remoção do lactato sangüíneo em indivíduos treinados corroboram 

esta proposta (MESSONNIER et al., 1997; MESSONNIER et al., 2002). 

De outro lado, uma característica marcante das investigações sobre o MEEL é a grande 

variação interindividual observada nas [Lac-] desta intensidade, podendo gerar médias de 

grupo inferiores a 2,5 mmol.l-1 em alguns estudos (SMITH & JONES, 2001; ALMARWAEY 

et al., 2004), e superiores a 6,0 mmol.l-1 em outros (HARNISH et al., 2001; KUIPERS et al., 

2003). Esta variação pode estar ligada não apenas às diferenças interindividuais, como 

também às diferentes razões entre potência mecânica gerada por área de fibra muscular ativa, 

entre os diferentes ergômetros (BENEKE et al., 2001). 

Por exemplo, as maiores [Lac-] encontradas na intensidade do MEEL em 

cicloergômetro de membros inferiores, quando comparadas ao remoergômetro (BENEKE et 

al., 1996a), uma vez que a distribuição da potência mecânica e metabólica geradas por área de 

fibra muscular ativa é maior no primeiro (BENEKE et al., 2001). Realmente, ciclistas 

treinados podem apresentar valores superiores a 7,0 mmol.l-1 em carga referente ao MEEL 

(HOOGEVEEN et al., 1997; HARNISH et al., 2001). 

Apesar das limitações, admite-se que a carga correspondente às [Lac-] fixas entre 3,5 e 

4,0 mmol.l-1 em esteira, e 30 mmol.l-1 em cicloergômetro de membros inferiores, sejam 
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representativas da intensidade do MEEL (HECK et al., 1985; FOXDAL et al., 1996; 

STOCKHAUSEN et al., 1997; BENEKE, 2003b). O maior problema desta proposta é a 

tendência à superestimação da carga do MEEL quando do emprego de protocolos 

intermitentes (BENEKE et al., 2003). A presença de pausas para a coleta de sangue entre os 

esforços permite uma prevalência dos processos de remoção sobre os processos de produção 

do lactato, aumentando o tempo necessário para o alcance das [Lac-] do MEEL. Desta forma, 

deve ocorrer uma elevação na carga de trabalho onde esta concentração de referência é 

atingida nestes protocolos.  

Os critérios adotados para o estabelecimento do MEEL podem aumentar estas 

distorções. Uma variação menor ou igual a 1,0 mmol.l-1 durante os 20 minutos finais de carga 

(HECK et al., 1985) é geralmente assumido como o melhor critério para estabelecer o MEEL 

(BENEKE, 2003b), permitindo que o lactato sangüíneo varie em torno de 5% dos valores 

considerados de pico, após teste máximo (18,0 a 22,0 mmol.l-1). Por outro lado, diferenças 

entre as [Lac-] medidas no sangue arterial ou venoso também podem contribuir a esta 

problemática (ROBERGS et al., 1990), embora nem sempre seja observada diferença entre 

estes compartimentos sangüíneos (ZANELLA et al., 2006). 

Independentemente dos aspectos metodológicos que cercam a determinação do MEEL, 

este continua sendo o “Modos-Operandi” para a identificação de um estado de equilíbrio 

dinâmico geral durante o exercício, fundamentado em alguns construtos teóricos e evidências 

experimentais (HILL & LUPTON, 1923; FITTS & HOLLOSZY, 1976; PAROLIN et al., 

2000; MATTERN et al., 2003). Contudo, enquanto a suposição de existência de um 

significativo estado de equilíbrio dinâmico na intensidade do MEEL tem sido questionada 

(BARON et al., 2003), o próprio MED tem sido atacado por deduções de modelos 

multifatoriais como o modelo de governador central (ST CLAIR GIBSON & NOAKES, 2004; 

NOAKES et al., 2004), tanto quanto pelas evidências de dissociação de um estado de 

equilíbrio geral e o desempenho em tarefas de longa duração (BARON et al., 2008). 

 

3.5. LIMITAÇÕES DO MODELO DE EQUILÍBRIO DINÂMICO 

 

A principal limitação doMED é supor a presença de um estado metabólico equilibrado, 

e por conseqüência, a ausência de instalação de fadiga, até a intensidade máxima onde o 

lactato está estável (ST CLAIR GIBSON & NOAKES, 2004). Baron et al. (2008), analisando 
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o comportamento de diversas variáveis durante exercício na carga do MEEL até o seu ponto 

final (i.e. exaustão), observaram que a fadiga ocorria mesmo quando grande parte das 

variáveis de importantes sistemas fisiológicos estava estável. Aqui, é necessário assumir que o 

ponto final do exercício seja uma definição fidedigna do estado de exaustão ou fadiga. O 

interessante no estudo de Baron et al. (2008) é que catecolaminas e amônia aumentaram 

progressivamente durante o exercício, principalmente na segunda metade do teste. Outros 

estudos confirmam estes resultados, mostrando que nem todas as variáveis se estabilizam em 

cargas retangulares pertencentes ao domínio pesado, ou pontualmente na intensidade do 

MEEL (LAJOIE et al., 2000; BARON et al., 2003). 

Parece haver claras diferenças entre o comportamento de importantes variáveis 

fisiológicas durante cargas de trabalho constante em domínio pesado. Enquanto há certa 

estabilidade em variáveis como o VO2, VE, RER, concentrações de ácidos graxos livres, 

glicose, [K+] e [Lac-], em intensidades no limite inferior ou intermediário do domínio pesado 

(WASSERMAN et al., 1967; RIBEIRO et al., 1986; POOLE et al., 1988), há aumento 

progressivo nas concentrações de catecolaminas, amônia e glicerol, e na FC, na mesma faixa 

de intensidade, (RIBEIRO et al., 1986; ROSTRUP et al., 1998; LAJOIE et al., 2000; SNOW 

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

Destas variáveis, amônia, catecolaminas e potássio poderiam ser consideradas como 

“indutoras/controladoras” de um eventual estado de equilíbrio metabólico, pois como o 

lactato, estão envolvidas diretamente nos mecanismos de fadiga (central ou periférica) 

(BANISTER et al., 1985; JONES, 1996; PATERSON, 1996; GUEZENNEC et al., 1998; 

FEBBRAIO et al., 1998; BERGMAN et al., 2000). 

Desta forma, a suposição de um representativo equilíbrio dinâmico quando da 

realização de cargas constantes na intensidade do MEEL esbarra nos seguintes aspectos: 1) 

ocorrência de fadiga, mesmo quando importantes sistemas fisiológicos apresentam equilíbrio; 

2) ausência de estabilização em outras variáveis fisiológicas associadas aos mecanismos de 

fadiga. Estes aspectos destacados forçam a necessidade em considerar o MED sugerido por 

Hill & Lupton. (1923) em moldes multifatoriais, assumindo a participação de outros fatores no 

modelo. 

 

3.5.1 Incorporando variáveis vitais ao antigo modelo de equilíbrio dinâmico 
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Há fortes tendências convergindo para a integração de outros potencias controladores 

da homeostase metabólica durante o exercício. Assumindo-se fadiga como um fenômeno 

multifatorial, seja de estrutura linear/catastrófica (GIBSON & EDWARDS, 1985), seja de 

estrutura complexa/integrativa (NOAKES et al., 2004; LAMBERT et al., 2005), outras 

variáveis deveriam ser incorporadas ao modelo de equilíbrio dinâmico. Entre outras, amônia, 

catecolaminas e potássio deveriam ser incorporadas, pois estão, de alguma maneira, associadas 

aos mecanismos que desencadeiam a fadiga. 

O aumento nas [NH3
-] pode interferir tanto perifericamente, sobre o metabolismo 

muscular, como centralmente, sobre o funcionamento do SNC. Perifericamente, o aumento das 

[NH3
-] altera o pH celular, pois eleva os níveis de piruvato por meio da PFK, e diminui a 

respiração mitocondrial reduzindo a disponibilidade de NAD e retirando alguns intermediários 

do ciclo de Krebs (BANISTER et al., 1985). Secundariamente à elevação das [NH3
-], há 

inibição do ciclo da alanina com redução direta dos níveis hepáticos de gliconeogênese, 

provavelmente devido à concorrência entre amônia e piruvato pela utilização do glutamato 

durante a formação de glutamina e alanina (GUEZENNEC et al., 1998; SNOW et al., 2000). 

Centralmente, o incremento das [NH3
-] aumenta a permeabilidade da barreira 

hematoencefálica, elevando as concentrações cerebrais de triptofano, um aminoácido 

precursor da serotonina que está relacionado à fadiga do SNC em eventos de longa duração 

(BANISTER et al., 1985). Como o excesso de amônia cerebral é tóxico, há a retirada de 

glutamato do ciclo de formação de neurotransmissores como o ácido gama-aminobutírico 

(GABA) e o próprio glutamato, para o tamponamento do excesso de amônia (GUEZENNEC 

et al., 1998). 

Apesar da infusão de Epi e Nore diminuir o tempo para o alcance do pico de tensão 

muscular, a elevação nestes hormônios também reduz o tempo de contração muscular quando 

comparado à situação controle (STAINSBY et al., 1984). Esta resposta está ligada ao efeito da 

Epi sobre a ativação do metabolismo glicolítico, com maior produção e oxidação de piruvato, 

proveniente da estimulação da glicogenólise e glicólise via GP e PDH (FEBBRAIO et al., 

1998; LeBLANC et al., 2004). 

Epinefrina e norepinefrina também interferem no metabolismo de gorduras, 

aumentando a mobilização de ácidos graxos livres em intensidades moderadas, porém, 

reduzindo a taxa de lipólise em intensidades maiores (JENSEN et al 1989; MARTIN III, 1997; 

FEBBRAIO et al., 1998). Outra ação importante das catecolaminas está ligada ao controle dos 
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níveis glicêmicos durante o exercício. Este controle envolve a manutenção das concentrações 

de glicose sangüínea próximas a valores entre 4 e 6 mmol.l-1, possibilitada pelo aumento da 

taxa de gliconeogênese hepática promovida pela Nore (PAROLIN et al., 1994; BERGMAN et 

al., 2000). 

Já o aumento das [K+] extracelular pode reduzir a amplitude e velocidade de 

propagação do potencial de ação da membrana da célula muscular, diminuindo o nível de 

recrutamento muscular (JONES, 1996; PATERSON, 1996). O acúmulo de potássio 

extracelular reduz a propagação do estímulo elétrico sobre os túbulos T, membrana do retículo 

sarcoplasmático e canais de Ryanodina, reduzindo a liberação de Ca2+ reticular (WARD et al., 

1998), e diminuindo a eficiência dos mecanismos de excitação e contração muscular (JONES, 

1996; PATERSON, 1996). 

Sugere-se ainda, que o metabolismo de lactato, amônia, catecolaminas e potássio 

estejam estreitamente relacionados durante exercício. O aumento da produção de lactato 

parece ser acompanhado por incremento nos níveis de epinefrina e amônia, durante esforços 

progressivos (McMORRIS et al., 2000; YUAN et al., 2002). A elevação dos níveis de 

epinefrina parece aumentar a atividade da bomba ATPase sódio/potássio, via 

adrenorreceptores β-2, atenuando o acúmulo de potássio extracelular (CLAUSEN, 1988; 

HALLÉN et al., 1994; VERBURG et al., 1999). Uma das vias de elevação das [NH3
-] cerebral 

ocorre pela desaminação das catecolaminas cerebrais (BANISTER et a., 1985). Em última 

análise, estas variáveis seriam potenciais candidatas à entrada no modelo de EDM, ganhando 

importância compatível com o lactato. Sendo assim, o comportamento destas variáveis durante 

exercício de cargas constantes e suas relações com o rendimento em tarefas de longa duração 

devem ser abordadas. 

 

3.5.1.1. Dinâmica do Acúmulo de Amônia no Sangue Durante Exercício 

 

As primeiras associações entre o acúmulo de amônia muscular e sangüínea e a 

instalação de fadiga muscular periférica foram feitas por Tashiro, durante a década de 1920 

(“apud” MUTCH & BANISTER, 1983). Diversos trabalhos têm utilizado análises do 

comportamento da amônia plasmática durante exercícios, para controle de treinamento e 

detecção do rendimento esportivo (URHAUSEN et al., 1988; WITT et al., 1988; SCHLICHT 

et al., 1990; MARTIN, 2002). 
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A origem da produção de amônia apresenta dependência da intensidade e duração do 

exercício (HARRIS & DUDLEY, 1989). Durante atividades intensas de curta duração, a 

amônia é formada pelo desbalanço entre a taxa de hidrólise do ATP e a sua taxa de ressíntese, 

gerando elevação nos níveis de ADP à medida que a relação ATP/ADP diminui (MEYER et 

al., 1980; SAHLIN et al., 1989). Na tentativa de atender a alta taxa de ATP requerido pela 

intensidade do esforço, há a formação de uma molécula de ATP e uma molécula de AMP, 

através da reação da mioquinase, intermediada pela adenilato quinase na seguinte reação 

(VAN HALL et al., 1995; PEREIRA & JÚNIOR, 2004): 

 

ADP + ADP ⇌ ATP + AMP    Reação 1 

 

A partir do AMP resultante desta via metabólica, há a produção de IMP e NH3
-
 dentro 

do ciclo das purinas, através da reação mediada pela enzima AMP desaminase (DUDLEY & 

TERJUNG, 1985; SAHLIN & KATZ, 1989; PEREIRA & JÚNIOR, 2004): 

 

AMP + H2O + H+ ⇀ IMP + NH3
-    Reação 2 

 

Em exercícios prolongados no domínio moderado ou pesado, a principal fonte da 

formação de amônia parece ser a degradação de aminoácidos, principalmente os de cadeia 

ramificada (BCAA), e não exclusivamente a via das purinas (SNOW et al., 2000). Em tarefas 

longas há um aumento da oxidação de aminoácidos devido à maior participação do 

metabolismo de proteínas no fornecimento de energia (AHLBORG et al., 1974; VAN HALL 

et al., 1995; SNOW et al., 2000). Como neste processo de obtenção de energia os aminoácidos 

devem ser desaminados antes da sua descarboxilação hepática, a produção de NH3
- é 

resultante da ação das enzimas aminotransferase e glutamato desidrogenase, as quais 

desaminam a molécula de aminoácidos, principalmente os de cadeia ramificada (MaCLEAN 

et al., 1991). 

A contribuição da via das purinas na formação de amônia em tarefas de longa duração 

em intensidade moderada ou pesada não foi totalmente descartada. Esta suposição está 

baseada na contraditória sugestão de que as fibras de contração lenta sejam as maiores 

responsáveis pelo acúmulo de IMP e [NH3
-] durante esforços em que haja maior depleção de 
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ATP como resultado da diminuição dos estoques de glicogênio muscular (GRAHAM et al., 

1987; BROBERG & SAHLIN, 1988; BROBERG & SAHLIN, 1989). Contudo, esta sugestão 

perdeu força após ter sido verificado que a AMP desaminase, a enzima chave para a formação 

de NH3
-, apresenta maior atividade em fibras de contração rápida do tipo IIb (DUDLEY 

TERJUNG &, 1985). Evidências experimentais mostraram um maior acúmulo de IMP e NH3
- 

em fibras de contração rápida, quando comparadas às de contração lenta (MEYER et al., 1980; 

SAHLIN et al., 1989; SAHLIN & KATZ, 1989). 

Na verdade, a importância fisiológica da via das purinas durante esforços longos de 

intensidade moderada ou pesada é questionável, já que a AMP desaminase é estimulada 

principalmente pelas alterações de ADP e pH, mais presentes em esforços curtos e intensos 

(BANISTER et al., 1985; BROBERG & SAHLIN, 1989). Resultados recentes que sugerem 

que a degradação de aminoácidos seja a maior origem da produção de amônia em tarefas 

longas, não observaram alterações significantes sobre as concentrações musculares de ATP, 

ADP, AMP, ou IMP em intensidade moderada ou pesada, mesmo após depleção do glicogênio 

muscular (MaCLEAN et al., 1991; VAN HALL et al., 1995; SNOW et al., 2000). 

As contraposições entre as diferentes vias de produção de amônia indicam, 

indiretamente, a intensidade como fator preponderante para o seu acúmulo no músculo e 

sangue, já que pode ser notado um aumento na taxa de produção de NH3
- a partir de cargas 

entre 40% e 70% do VO2máx, durante protocolos progressivos (BANISTER et al., 1983; 

URHAUSEN et al., 1988; SAHLIN et al., 1989; YUAN et al., 2002). Enquanto Banister et al. 

(1983) observaram um ponto de inflexão na curva das [NH3
-] no sangue em torno de 45% do 

VO2máx, Yuan et al. (2002) verificaram um limiar de amônia entre 50% e 60% do VO2máx. 

Yuan et al. (2002) ainda observaram coincidência entre o limiar de amônia e o de lactato, 

sugerindo que este último pudesse ser causado pelo primeiro. Esta relação causal seria 

justificada pelo controle que a NH3
- e o IMP exercem sobre o metabolismo glicolítico e pelas 

fortes correlações encontradas entre as [Lac-] e as [NH3
-] (r entre 0,75 e 0,93) (MEYER et al., 

1980; DUDLEY & TERJUNG, 1985; SEHLING-WERLE et al., 1988; SAHLIN et al., 1989; 

YUAN et al., 2002). 

A coincidência entre os limiares de amônia e lactato observada em testes incrementais 

(BANISTER et al., 1983; YGES et al., 1999; YUAN et al., 2002), e suportada pela hipótese de 

correspondência entre fenômenos observados em cargas progressivas e constantes 

(WASSERMAN et al., 1967; HECK et al., 1985), poderia sugerir um estado de equilíbrio no 
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comportamento da amônia em testes retangulares. Entretanto, esta proposta é contraditória, 

pois diversos estudos notaram aumento progressivo nas [NH3
-] durante exercícios constantes 

em domínio pesado (GRAHAM et al., 1987; BROBERG & SAHLIN, 1988; BROBERG 

&SAHLIN, 1989; MaCLEAN et al., 1991; VAN HALL et al., 1995; SNOW et al., 2000; 

BARON et al., 2003). Novamente, a interação entre intensidade e duração pode ter intervindo 

sobre as respostas desta variável fisiológica. 

A maior parte das investigações sobre o comportamento das [NH3
-] utilizou protocolos 

com cargas de trabalho entre 70% e 80% do VO2MÁX, com duração entre 60 e 120 minutos, 

aproximadamente (GRAHAM et al., 1987; BROBERG & SAHLIN, 1988; BROBERG & 

SAHLIN, 1989; SNOW et al., 2000). O aumento progressivo desta variável foi constatado, 

geralmente, pelas diferenças notadas entre as medidas de repouso ou dos 10 minutos iniciais, e 

as medidas iguais ou superiores a 60 minutos. O interessante é que a análise gráfica de alguns 

estudos deixa algumas ressalvas para as medidas intermediárias, freqüentemente iguais ou 

inferiores a 30 minutos (GRAHAM et al., 1987; VAN HALL et al., 1995; YGES et al., 1999). 

Este tipo de comportamento também é encontrado em investigações que utilizaram 

intensidades constantes referenciadas pelo LAN ou pelo MEEL. Yges et al. (1999) e Baron et 

al. (2003) não notaram estabilidade nas concentrações de amônia durante esforços de 20 ou 30 

minutos em cargas de domínio pesado (na intensidade do LAN e MEEL, respectivamente). 

Entretanto, Yges et al. (1999) encontraram estabilização nas [NH3
-] em intensidade de 

domínio moderado identificada pelo LAE, deixando mais ressalvas sobre as respostas desta 

variável em protocolos constantes. Outros dados corroboram esta contradição, pois não foi 

verificado incremento nas concentrações de AMP ou IMP em exercícios constantes de 

características semelhantes (GREEN et al., 1992; GREEN et al., 1995; GOREHAM et al., 

1999), abrindo a possibilidade de um comportamento análogo nas [NH3
-] em intensidades 

moderadas, ou próximas ao limite inferior do domínio pesado. 

É possível que estas distorções encontrem justificativas na cinética da amônia 

sangüínea durante exercícios constantes. As respostas das [NH3] são dependentes, 

aparentemente, do volume da carga de trabalho (MEYER et al., 1980), e a sua elevação no 

sangue após um dado esforço acontece tão logo ocorra desbalanço na relação ATP/ADP, ou 

depleção de aminoácidos como o glutamato (MEYER et al., 1980; MaCLEAN et al., 1991; 

VAN HALL et al., 1995). O tempo para seu surgimento no compartimento sangüíneo aumenta 

à medida que os níveis de pH diminuem, embora um intervalo entre 4 e 5 minutos pareça ser 
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suficiente para que esta medida seja representativa do esforço (BANISTER et al., 1983; YGES 

et al., 1999; YUAN et al., 2002). Embora os valores máximos das [NH3
-] após um estímulo 

supramáximo sejam encontrados imediatamente após o término do exercício, sua remoção 

completa deve ocorrer em intervalos superiores a 15 minutos (HARRIS & DUDLEY, 1989; 

IBANEZ et al., 1995). 

Geralmente, se assume que as concentrações medidas no sangue ou plasma sejam 

representativas da difusão da amônia para o meio extracelular, ainda que a maior parte 

permaneça no meio intramuscular sob a forma de íons amônio (NH4
+), quando os valores de 

pH estão dentro dos limites fisiológicos (MUTCH & BANISTER, 1983; HARRIS & 

DUDLEY, 1989). Neste ponto, algumas relações entre o acúmulo de amônia e o 

comportamento de outras substâncias como K+, Lac-, Na+, Epi e Nore são destacadas. 

Primeiro, como a difusão da NH3
- entre músculo e sangue é dependente do gradiente de pH 

entre estes os compartimentos, espera-se que as alterações sobre as [K+], [Na+], e [Lac-] 

influenciem na distribuição da NH3
-, já que estes íons são supostamente capazes de alterar os 

níveis de pH (HARRIS & DUDLEY, 1989; HARMER et al., 2000). 

De outro lado, como a musculatura inativa e fígado são umas das principais fontes de 

remoção e metabolização da amônia produzida durante exercício, também se espera que as 

alterações hemodinâmicas decorrentes das modificações nas [CAT] exerçam influências no 

comportamento desta variável (MARX et al., 2002). Inclusive, há outras relações entre NH3
- e 

catecolaminas, pois enquanto a desaminação das catecolaminas cerebrais é uma das principais 

origens da formação de amônia cerebral, a elevação das [Epi] aumenta tanto o turnover do 

ciclo das purinas quanto a depleção de aminoácidos no músculo periférico (MUTCH & 

BANISTER, 1983; BANISTER et al., 1985). 

Desta forma, as inúmeras abordagens sobre os mecanismos da perda do rendimento 

físico, possibilitadas pelas associações encontradas entre estas diferentes variáveis, aumentam 

ainda mais a necessidade de considerar este sistema fisiológico de maneira integrada. 

 

3.5.1.2. Dinâmica do Acúmulo Sangüíneo das Catecolaminas Durante Exercício 

 

Um dos primeiros indícios de que o comportamento das catecolaminas sangüíneas 

estaria ligado ao desempenho físico foram apresentados na década de 1950 por Gray e 

Beetham Jr (1957). Desde então, a dinâmica do acúmulo de Epi e Nore durante o exercício 
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passou a ser associada à perda da eficiência dos mecanismos contráteis, já que estes hormônios 

exercem controle sobre outras vias metabólicas. 

O aumento de CAT circulantes no sangue está relacionado à maior oxidação de 

piruvato e mobilização de ácidos graxos livres em exercícios prolongados (HOOKER et al., 

1990; MARTIN, 1997; FEBBRAIO et al., 1998). Esta sugestão deve responder em função da 

intensidade do esforço, já que uma maior mobilização de ácidos graxos livres e glicerol pode 

ser observada quando da elevação discreta das [CAT], geralmente em cargas de domínio 

moderado à pesado (< 70% VO2máx) (SCHNABEL et al., 1982; HOOKER et al., 1990). 

Em cargas próximas à transição do domínio pesado para o muito pesado, há queda da 

mobilização de gorduras à medida que as [Lac-] aumentam. O aumento do lactato inibi a 

atividade da enzima lípase hormônio sensível do tecido adiposo, atenuando o fluxo da β-

oxidação na medida em que o complexo PDH é ativado pela ação da epinefrina (FEBBRAIO 

et al. 1998; PEREIRA & JÚNIOR, 2004). A redistribuição do fluxo sangüíneo periférico 

promovido pela norepinefrina também contribui para a redução da mobilização de gordura 

nesta faixa de intensidade (JENSEN et al 1989; MARTIN III et al,. 1989; PEREIRA & 

JÚNIOR, 2004). Assim, a ação que Epi e Nore têm sobre o metabolismo glicolítico e de 

gorduras é a via com a qual estes hormônios adéquam a oferta energética à demanda imposta 

pelo esforço (VON EULER, 1974; STAINSBY et al., 1991; DELP, 1998). 

Este controle metabólico parece ter como finalidade central, a manutenção da glicemia 

em torno de valores razoáveis durante o exercício. Em cargas de domínio moderado ou pesado 

(< 70% e 80% VO2MÁX), não se observam grandes alterações nas concentrações de glicose 

sangüínea (BONEN et al., 1980; SCHNABEL et al., 1982; SIMÕES et al., 2003; SIMÕES et 

al., 1996). Em contrapartida, a tendência de queda na glicemia em cargas mais intensas parece 

ocasionar um aumento na secreção de Epi e Nore, uma vez que pequenas alterações nas 

concentrações de glicose são teoricamente capazes de estimular a liberação destes hormônios 

pela medula supra-renal (VON EULER, 1974). 

Como o controle do metabolismo energético durante esforço é resultante dos ajustes 

que Epi e Nore exercem sobre a mobilização de substratos energéticos, a cinética destes 

hormônios durante o exercício passa a ser fundamental. Aparentemente, as [Epi] e [Nore] 

devem atingir seu valor de pico imediatamente após o término do esforço, embora a taxa de 

remoção possa diferir entre elas (LEHMANN & KEUL, 1981; MARX et al., 2002). Após uma 

carga de intensidade igual à 100% do VO2MÁX, enquanto os níveis de Nore diminuem 
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rapidamente a partir do 2º minuto da recuperação, com 1/2 tempo de resposta em torno de 2,8 

minutos, a Epi tende a retornar aos níveis de repouso apenas após um tempo médio de 1 hora 

(HAGBERG et al., 1979; HARTLEY et al., 1972a). 

Durante a fase de esforço, as [Epi] e [Nore] respondem com ligeira diferença. Embora 

ambas apresentem um ponto de inflexão numa faixa de intensidade entre 60% e 85% do 

VO2MÁX, em testes incrementais (LEHMANN et al., 1981; MAZZEO & MARSHALL, 1989; 

LEHMANN & KEUL, 1986), a inflexão da epinefrina é menos visível do que a inflexão da 

norepinefrina (HARTLEY et al., 1972a; HOWLEY, 1976). Porém, tanto o limiar de epinefrina 

quanto o limiar de norepinefrina coincidem, geralmente, com o limiar de lactato identificado 

individualmente, e correlações significantes são observadas entre estes pontos (r entre 0,97 e 

0,98) (LEHMANN et al., 1981; MAZZEO & MARSHALL, 1989). 

Uma das principais justificativas das diferenças no nível de secreção entre Epi e Nore é 

a alta variabilidade encontrada nos valores inter e intra-sujeitos (CRONAN III2 & HOWLEY, 

1974; HOWLEY, 1976). Esta diferença pode estar condicionada aos seus distintos 

mecanismos de estímulo, pois enquanto a norepinefrina é altamente dependente das alterações 

metabólicas provenientes da intensidade do esforço, a epinefrina responde também ao 

aumento da atividade neural derivada da ação de agentes estressores sobre o SNC (VON 

EULER, 1974; CASABURI et al., 1987). 

Durante intensidades constantes de domínio pesado, parece haver um incremento 

progressivo nas [Epi] e nas [Nore] em cargas com duração entre 24 e 50 minutos, iguais ou 

superiores ao LAN (SCHNABEL et al., 1982; POOLE et al., 1988; POOLE et al., 1990). 

Contudo, ressalvas podem ser feitas para cargas moderadas ou próximas ao limite inferior do 

domínio pesado. Rostrup et al. (1998) não encontraram aumentos na epinefrina arterial entre o 

4º e o 15º minutos de uma carga igual à 60% do VO2MÁX, embora a norepinefrina arterial e 

venosa e a epinefrina venosa tenham aumentado progressivamente durante o período de 

esforço. 

Mais uma vez, há a restrição da possibilidade de inferir as respostas observadas em 

protocolos progressivos para os protocolos constantes. Sob a idéia de intercambiabilidade, 

deveria ser possível uma estabilização nas [Epi] e nas [Nore] durante cargas constantes, já que 

ficou demonstrado um fenômeno de limiar nestas variáveis durante cargas crescentes, 

associado e coincidente com o LAN (LEHMANN et al., 1981; MAZZEO & MARSHALl, 

1989; POKAN et al., 1995; MCMORRIS et al., 2000). Porém, como alguns estudos não 
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observaram estabilidade nas [Epi] ou nas [Nore] em cargas referentes ao MEEL ou LAN 

(SCHNABEL et al., 1982; BARON et al., 2003), a idéia da presença de um estado de 

equilíbrio dinâmico durante cargas constantes compreendidas entre o domínio moderado e 

pesado fica limitada. 

Neste caso, é possível supor que as [CAT] apresentem estabilidade numa faixa de 

intensidade diferente da faixa de intensidade identificada pelo MEEL, pois Rostrup et al. 

(1998) notaram equilíbrio nas [Epi] em cargas próximas à 60% do VO2máx, teoricamente, 

situadas entre o limite superior do domínio moderado e inferior do domínio pesado. Como 

sugerido para o comportamento da amônia, também há a sugestão de que o acúmulo das 

catecolaminas dependa da relação carga-duração, pois o aumento das [Epi] e [Nore] durante 

esforço constante foi observado, principalmente, pelas diferenças entre as medidas iniciais e 

finais, sendo menos aparente entre as medidas intermediárias (SCHNABEL et al., 1982; 

BARON et al., 2003). 

As respostas das catecolaminas ao exercício constante fazem com que o MED possa se 

tornar limitado. A problemática de se admitir um estado de equilíbrio metabólico geral durante 

exercícios de intensidade moderada ou pesada fica mais evidente quando se associa o 

comportamento das [Epi] e [Nore] a outras variáveis indutoras da perda de rendimento físico. 

O acúmulo de lactato e amônia durante o exercício pode ser influenciado pelas 

modificações do padrão hemodinâmico causadas pela norepinefrina, ou pela ação direta da 

epinefrina (MUTCH & BANISTER, 1983; DONOVAN & BROOKS, 1983; BERGMAN et 

al., 2000). Por outro lado, inúmeros estudos verificaram alterações na dinâmica do potássio 

celular, provenientes da ação da epinefrina (LINDINGER et al., 1995; HALLÉN, 1996; 

VERBURG et al., 1999). Conseqüentemente, novas possibilidades de abordagens sobre os 

mecanismos da perda do rendimento físico abrem-se a partir da integração destas diferentes 

variáveis num mesmo sistema fisiológico. 

 

3.5.1.3. Dinâmica do Acúmulo de Potássio no Sangue Durante Exercício 

 

Embora a maior parte das pesquisas sobre os mecanismos de regulação do fluxo 

muscular de potássio durante exercício seja mais recente, Mainwood e Lucier (apud 

Kirkendall, 1990) já tinham relatado em 1972, o envolvimento dos íons K+ nos processos de 

fadiga muscular. Esta sugestão se baseia nas alterações que ocorrem sobre o potencial de ação 
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da membrana sarcolemal à medida que a contração muscular eleva a freqüência de disparos 

das unidades motoras, e subseqüentemente, as [K+] do meio extracelular (CLAUSEN & 

EVERTS, 1991; BOUCLIN et al., 1995; SJOGAARD, 1996). 

Os efeitos negativos da elevação de potássio extracelular estão presentes, 

principalmente, durante o recrutamento de fibras de contração rápida, dentro das quais se 

observa considerável influxo celular de Na+ e efluxo celular de K+ (NIELSEN & CLAUSEN, 

1996; VERBURG et al., 1999). Dentre os efeitos se observa, especialmente, uma redução do 

potencial de ação sobre os túbulos T e a membrana reticular e uma diminuição na 

responsividade dos canais de ryanodina sensíveis à voltagem, na medida em que há acúmulo 

de K+ extracelular (WARD et al., 1998; ØRTEMBLAD et al., 2000). A conseqüência das 

alterações sobre túbulos T, membrana reticular e canais de ryanodina, é a diminuição nos 

níveis de Ca2+ liberado pelo RS, promovendo diminuição na eficiência dos mecanismos de 

excitação e contração muscular (JONES, 1996; PATERSOn, 1996). 

Em exercício, a continuidade da propagação do impulso elétrico sobre o sarcolema é 

garantida pela restauração do potencial de repouso da membrana celular tão logo o potencial 

de ação ocorra, através da manutenção da razão entre [Na+] extracelular e [K+] intracelular 

numa proporção de 3/2 (PHILLIPS & POLZIN, 1998). A restauração deste potencial de 

repouso é dependente, basicamente, da atividade da enzima Na+-K+-ATPase e dos canais 

retificadores de K+ (HALLÉN, 1996; NIELSEN & CLAUSEN, 1996; SJOGAARD, 1996). 

Assim, os efeitos que a elevada [K+] extracelular tem sobre o rendimento físico passam pela 

atividade da Na+-K+-ATPase, já que diversas investigações mostraram associações entre esta 

enzima e o desempenho em tarefas dinâmicas ou estimulações elétricas (CLAUSEN & 

EVERTS, 1991; NIELSEN & CLAUSEN, 1996; FRASER et al., 2002). 

Durante cargas pertencentes ao domínio pesado (<85% VO2MÁX), a Na+-K+-ATPase é 

ativada em aproximadamente 15% e 20% da sua capacidade máxima, com um tempo de atraso 

entre 30 e 60 segundos a partir do início da contração muscular (NIELSEN & HARRISON, 

1998). Há indicativos de que a sua cinética possa ser mais limitante do que a sua capacidade 

máxima de ativação (NIELSEN & HARRISON, 1998). Além da atrasada ativação da Na+-K+-

ATPase, há um atraso para a abertura dos canais retificadores de potássio durante o período 

inicial de contração muscular, causando um acúmulo de K+ no meio extracelular, 

freqüentemente denominado fase I (SJOGAARD, 1996; VERBURG et al., 1999). Nesta fase, 

o potássio liberado pelo músculo ativo apresenta um tempo médio entre 7 e 8 segundos para o 
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seu surgimento no sangue, mantendo um tempo de resposta entre 1 e 2 minutos quando de 

intensidades de domínio pesado ou muito pesado (<100% VO2MÁX) (HALLÉN, 1996; 

VOLLESTAD et al., 1994). 

Esforços dinâmicos prolongados, com duração entre 20 e 40 minutos em domínio 

pesado (>85% VO2MÁX), há uma aparente tendência à estabilização do K+ no sangue arterial 

ou venoso, com tempo inferior à 10 minutos para o seu alcance, chamado fase II (HALLÉN, 

1996; SAHLIN & BROBERG, 1989; VERBURG et al., 1999; VOLLESTAD et al., 1994). 

Esta tendência ao equilíbrio é provavelmente devido ao incremento na atividade da bomba 

Na+-K+, associada ao maior consumo de K+ pela musculatura inativa proveniente do maior 

fluxo sangüíneo periférico (VERBURG et al., 1999; VOLLESTAD et al., 1994). Neste ponto, 

podemos destacar o envolvimento das [CAT] sobre a dinâmica do acúmulo de potássio 

sangüíneo, basicamente pelas influências que estas exercem não somente sobre a função da 

Na+-K+-ATPase, mas também sobre o controle hemodinâmico, afetando o fluxo sangüíneo da 

musculatura periférica (DELP, 1998; NIELSEN & HARRISON, 1998; JUEL et al., 1999). 

Há evidências mostrando que a utilização de β-bloqueadores reduz a atividade da Na+-

K+-ATPase e acelera o acúmulo de potássio extracelular, reduzindo o tempo de exaustão 

durante teste progressivo (HALLÉN et al., 1994). Parece que os estímulos adrenérgicos 

mediados pela epinefrina alteram a condutância da membrana celular, diminuindo a entrada e 

saída de Na+ e K+ (CLAUSEN & EVERTS, 1991; HALLÉN et al., 1994). De fato, a infusão 

de epinefrina foi capaz de atenuar o acúmulo de K+ extracelular e atrasar o tempo de instalação 

de fadiga em músculos estimulados eletricamente, justificado pela maior atividade da Na+-K+-

ATPase via adrenorreceptores tipo β2 (EVERTS & CLAUSEN, 1988; CLAUSEN & 

EVERTS, 1991). 

A ação da epinefrina ainda pode ser potencializada pelo acúmulo intracelular de Na+, 

embora este efeito sinergista esteja aparentemente presente quando as [Na+] extracelular são 

iguais ou superiores à 100 mmol.l-1 (BOUCLIN et al., 1995; NIELSEN & HARRISON, 1998). 

Alguns estudos encontraram resultados contraditórios sobre os efeitos da infusão de epinefrina 

no desempenho físico (STAINSBY et al., 1984; CLAUSEN & EVERTS, 1991). Porém, estas 

distorções podem ser conseqüência dos diferentes níveis de Epi infundida, pois enquanto 

Stainsby et al. (1984) utilizaram infusão de 1,5 mg.kg-1.min-1, Clausen e Everts (1991) 

utilizaram concentrações entre 10-6 e 10-8 M. 



 42

Por outro lado, as catecolaminas também interferem na dinâmica do acúmulo de K+ 

extracelular devido às alterações hemodinâmicas. Em princípio, o K+ não resgatado para o 

meio intracelular do músculo ativo é direcionado ao músculo inativo, para sua posterior 

metabolização (LINDINGER et al., 1995; HALLÉN, 1996). Este processo ocorre através da 

difusão do potássio entre o sangue e os compartimentos intra e extracelular da musculatura 

inativa, à medida que há aumento do fluxo sangüíneo periférico (HALLÉN, 1996). Assim, a 

ausência de alterações significantes nas [K+] medidas no sangue durante intensidades 

moderadas e pesadas é explicada, ao menos parcialmente, pela elevação nas [CAT], 

principalmente norepinefrina (HALLÉN, 1996). Inclusive, o incremento do fluxo sangüíneo 

parece ser o maior responsável pela queda na diferença arteriovenosa das [K+] durante 

exercício isométrico, principalmente após o 20º minuto, quando esta diferença se torna 

negligenciável (VERBURG et al., 1999). 

As relações indiretas entre o balanço de catecolaminas e potássio durante exercício 

trazem inferências adicionais quando analisadas sob as pretensões do MED. Enquanto foi 

verificada estabilidade nas [K+] durante cargas de domínio pesado (VOLLESTAD & 

SEJERSTED, 1988; SAHLIN & BROBERG, 1989), não foi observado equilíbrio nas [Epi] ou 

nas [Nore] em durante carga referente ao MEEL (SCHNABEL et al., 1982; BARON et al., 

2003). Estes seriam indícios de que uma possível estabilização nas [K+] ocorra em 

intensidades nas quais não se nota estabilização nas [Epi] e [Nore]. 

Por um lado, estes resultados imporiam limitações adicionais sobre o MED de Hill e 

Lupton (1923), trazendo uma idéia de ausência de um estado de equilíbrio metabólico geral na 

carga do MEEL. De outro, o comportamento das [K+] durante esforços constantes abre 

especulações sobre a idéia de intercambiabilidade entre protocolos progressivos e constantes. 

Seguindo a idéia de correspondência entre protocolos, seria inevitável inferir que haja 

um limiar de potássio durante testes incrementais, já que foi notado um ponto máximo para a 

sua estabilização em teste constante. Entretanto, como Yasuda et al. (1992) notaram 

estabilidade nas [K+] apenas em intensidades onde o VO2 permanecia estável, provavelmente 

nos limites intermediários ou inferiores do domínio pesado, e VOLLESTAD et al. (1994) 

verificaram equilíbrio nas [K+] em intensidades maiores, provavelmente próximas à transição 

do domínio pesado para o muito pesado (< 85% VO2MÁX), fica difícil estabelecer em qual 

ponto da relação potássio-carga de trabalho ocorreria este suposto limiar de potássio. 
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Apesar da dificuldade em inferir sobre a intensidade, alguns dados suportam um 

suposto limiar de potássio (LINDINGER et al., 1995; FITTS & BALOG, 1996; HALLÉN, 

1996), pois ficou visível a presença de um ponto de inflexão na curva desta variável durante 

protocolo progressivo em cicloergômetro (HALLÉN et al., 1994; FRASER et al., 2002). Esta 

inflexão na relação potássio-carga de trabalho poderia ser causada pelo aumento do 

recrutamento de fibras de contração rápida (NIELSEN & CLAUSEN, 1996), abrindo possíveis 

associações com o ponto referente ao LAN. Contudo, como nenhum estudo analisou o padrão 

da relação potássio-carga de trabalho com desenhos experimentais convenientes para uma 

aproximação com o LAN, o teórico limiar de potássio deve ser considerado com cautela. 

A relação entre o acúmulo de potássio muscular e sangüíneo e o comportamento de 

variáveis como epinefrina e norepinefrina, proposta em evidências experimentais e constructos 

teóricos, poderia ser estendida à dinâmica de outras variáveis. Por um lado, tanto K+ quanto 

Lac- podem alterar a propagação do potencial de ação sobre o sarcolema, promovendo 

alterações nos mecanismos de contração muscular (FITTS & HOLLOSZY, 1976; WARD et 

al., 1998; HOLLIDGE-HOVART et al., 1999; ØRTEMBLAD et al., 2000). Por outro, K+, 

Lac- e NH3
- são supostamente capazes de alterar os níveis musculares e sangüíneos de pH, 

desativando enzimas-chave do metabolismo glicolítico (BANISTER et al., 1985; FEBBRAIO 

et al., 1998; WARD et al., 1998; LeBLANC et al., 2004). Assim, as relações entre estas 

variáveis tanto quanto a associação que cada uma delas apresenta com o fenômeno da fadiga 

muscular periférica seriam justificativas para a incorporação das mesmas no MED. 

 

3.5.1.4. Incluindo Amônia, Catecolaminas e Potássio, no Modelo de Equilíbrio Dinâmico: Um 

Problema Metodológico 

 

O conceito de equilíbrio dinâmico prevê estabilidade metabólica até o ponto onde o 

lactato permanece estável, deixando a idéia explícita de que este seja o limite de esforço 

suportável em tarefas de longa duração (HILL & LUPTON, 1923). Contudo, como destacado 

anteriormente para os modelos multilinear/catastrófico ou integrativo/complexo, o conceito de 

equilíbrio dinâmico deveria envolver a dinâmica de outras variáveis atuantes no 

desencadeamento da fadiga, e não considerar apenas o lactato como sua variável causal. 

Evidências experimentais mostram que amônia, catecolaminas e potássio podem não 

apresentar um estado estável em exercícios executados ao longo do domínio metabólico 
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pesado, ou especificamente, na intensidade do MEEL. Baron et al. (2003) e Baron et al. 

(2008), verificaram que as [NH3
-] e as [CAT] não estabilizavam durante exercício na 

intensidade do MEEL, com duração de 30 minutos ou até a exaustão. Yasuda et al. (1992) 

notaram que as [K+] nem sempre mostravam equilíbrio quando as [Lac-] estavam estáveis, 

durante cargas de 27 minutos. 

Outros resultados seguem esta linha. Yges et al. (1999) não encontraram equilíbrio nas 

[NH3
-] durante exercício de 24 minutos na intensidade do LAN (LL2), enquanto Rostrup et al. 

(1998) notaram aumento progressivo nas [CAT] do sangue venoso durante carga de 15 

minutos no limite inferior do domínio pesado (60% VO2máx). 

Contudo, também há evidências que suportariam a sugestão de estabilidade nestas 

variáveis. No mesmo estudo em que Yges et al., (1999) verificaram aumento progressivo nas 

[NH3
-] durante carga de domínio pesado (LL2), também observaram que as [NH3

-] 

alcançavam equilíbrio em intensidades inferiores, iguais ao ponto médio do domínio pesado 

ou no ponto de transição do domínio moderado para o pesado. Rostrup et al. (1998) não 

verificaram alteração na epinefrina do sangue arterial em carga de domínio pesado com 15 

minutos de duração e VØllestad et al. (1994) não encontraram modificação na liberação de 

potássio extracelular em cargas de 10 minutos em domínio pesado (60% à 85% VO2MÁX). 

Quando tomadas em conjunto, as evidências experimentais não servem como teste do 

MED, devido, em grande parte, à distância entre os desenhos experimentais destes estudos. O 

Quadro 1 sumariza as características dos principais estudos desenhados para investigar, de 

alguma forma, o modelo de equilíbrio dinâmico. 

Até o momento, a incorporação de amônia, catecolaminas e potássio no modelo, 

apenas pode ocorrer sob o ponto de vista teórico, já que nenhum estudo investigou estas 

variáveis conjuntamente em diferentes intensidades e janelas de tempo. Como justificado até 

aqui, o conceito de equilíbrio dinâmico deveria envolver a dinâmica de outras variáveis que 

podem atuar no desencadeamento da fadiga, e não apenas considerar o lactato como sua 

variável causal, e o VO2, o VCO2, a VE, o pH, a FC e o tempo de exaustão como suas 

variáveis-resposta. Na verdade, a relação entre “variáveis-controladoras” e “variáveis-

resposta” poderia indicar que os diferentes sistemas fisiológicos apresentam comportamento 

integrado durante o exercício (BARON et al., 2008). 

 



 45

QUADRO 1. Estudos que analisaram amônia, catecolaminas e potássio, durante exercícios 

constantes em intensidades compreendidas entre o domínio moderado e severo. 

 

  Comportamento Intensidade Duração Ergômetro

Schnabel et al. (1982) ⇑ [E] e [NE] IAT 50 min. Esteira 

Poole et al. 

(1988) 

⇑ [E] e [NE] PC  24 min. Ciclo 

MaCLean et al. 

(1991) 

⇑ [NH3] 75 % VO2MÁX  Exaustão 

(> 120 min.)

Ciclo 

Yasuda et al. (1992) ⇒ [K+] 

⇑ [K+] 

⇒ VO2 

⇑ VO2 

27 min. Ciclo 

 

VØllestad et al. 

(1994) 

⇒ [K+] 

⇒ [K+] 

⇑ [K+]  

60 % VO2MÁX  

80 % VO2MÁX

110 % VO2MÁX

20 min. 

10 min. 

< 4 min. 

Ciclo 

 

Rostrup et al. (1998) 

⇑ [NE] arterial e ⇑ [NE] venosa 

⇒ [E] arterial e ⇑ [E] venosa 

60% VO2MÁX 15 min. Ciclo 

Verburg et al. (1999) ⇒ [K+] 30% MVC Exaustão 

(< 60 min.) 

Cadeira 

extensora 

 

Yges et al. 

(1999) 

⇒ [NH3] 

⇑ [NH3] 

⇑ [NH3] 

LL1 (LAE) 

∆LL50 (LAE_LAN) 

LL2 (LAN) 

20 min. Esteira 

Snow et al. 

(2000) 

⇑ [NH3] 65% VO2PICO 2 h. Ciclo 

 

Baron et al. 

(2003) 

⇒ [E] e [NE] (10 e 20 min.) 

⇑ [E] e [NE] (10 e 30 min.) 

⇑ [NH3] 

MEEL 30 min. Ciclo 

 

Baron et al. 

(2008) 

⇒ [NH3]  (30 min e exaustão) 

⇑ [NH3] (10-20 min e exaustão) 

⇑ [NH3] 

MEEL Exaustão 

(~55 min.) 

Ciclo 

NH3
-: amônia; E: epinefrina; NE: norepinefrina; K+: potássio; ⇒: comportamento estável; ⇑: aumento 

progressivo; IAT: limiar anaeróbio individual; LAE: limiar aeróbio (1º LL); LAN: limiar anaeróbio (2º LL); 

MEEL: máximo estado estável do lactato; MVC: contração voluntária máxima; PC: potência crítica. 
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3.6. CONSUMO DE OXIGÊNIO, VENTILAÇÃO, VOLUME DE DIÓXIDO DE CARBONO 

E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, DURANTE EXERCÍCIO CONSTANTE 

 

A suposição do MED também considera o comportamento de variáveis 

cardiorrespiratórias como VO2, VE, VCO2, e FC, durante o exercício retangular. 

De acordo com sugestões clássicas, é possível observar três diferentes fases (I, II e III) 

no comportamento da relação VO2/tempo de carga. Aparentemente, estas fases se comportam 

de acordo com os diferentes domínios metabólicos empregados durante o exercício 

(GAESSER e POOLE, 1996). Inicialmente a fase I, também denominada fase cardiodinâmica, 

se manifesta no momento da transição entre o repouso e a execução de uma dada carga de 

trabalho. Esta, é caracterizada por um atraso temporal na resposta do VO2 entre 15 e 20 

segundos, devido à dissociação entre o O2 consumido no pulmão e o O2 consumido nos 

músculos ativos (BELL et al., 2001). 

A fase II parece ter início após os 15 ou 20 segundos iniciais de exercício, mostrando 

um aumento continuo no VO2, que pode ou não resultar num estado de equilíbrio dependendo 

da intensidade adotada. Esta fase, temporalmente associada à queda das concentrações de 

creatina fosfato, se caracteriza pela utilização dos estoques de oxigênio muscular, com redução 

no conteúdo de oxigênio do sangue venoso misto, diminuição na PO2 celular e, possivelmente, 

uma dessaturação do complexo oxigênio-mioglobina que deve contribuir em menor grau. 

Como conseqüência, há um incremento na diferença do conteúdo de oxigênio arteriovenoso 

(BARSTOW & MOLÉ, 1991; BELL et al., 2001; RILEY & COOPER, 2002). 

De outro lado, a fase III da resposta do VO2 nem sempre é alcançada (WHIPP & 

WASSERMAN, 1972; RILEY & COOPER, 2002). Quando a carga de trabalho é realizada no 

domínio moderado, em intensidades abaixo do LAE, o VO2 se estabiliza com a presença 

apenas das fases I e II, permanecendo com pequena variação até o final do trabalho, o que 

poderia representar um aparente equilíbrio metabólico (BELL et al., 2001; RILEY & 

COOPER, 2002). Entretanto, quando a carga de trabalho adotada está compreendida no 

domínio pesado (> LAE), nem sempre se observa equilíbrio no VO2, o qual pode aumentar 

continuamente até o final do exercício. Este fenômeno é denominado componente lento do 

consumo de oxigênio (GAESSER & POOLE, 1996). 

Aparentemente, o consumo de oxigênio tende à estabilização em cargas situadas no 

ponto intermediário ou inferior do domínio pesado, com valores superiores ao predito pela 
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relação VO2-carga das intensidades do domínio moderado (< LAE). Entretanto, em cargas de 

domínio muito pesado (> LAN), há uma tendência do VO2 aumentar progressivamente, 

atingindo o VO2MÁX, identificado em teste incremental (GAESSER & POOLE, 1996). 

Quando as cargas utilizadas estão compreendidas no domínio pesado (LAE < e < 

LAN), a condição de equilíbrio é atrasada, podendo não ser identificada quando da execução 

de cargas de domínio muito pesado (> LAN) (GAESSER E POOLE, 1996). Os mecanismos 

fisiológicos responsáveis pelo componente lento do VO2 foram descritos por Whipp (1994). A 

justificativa inicial dos trabalhos que correlacionaram a produção de lactato, a temperatura 

corporal, os níveis circulantes de catecolaminas e a ventilação, com a amplitude do incremento 

do VO2, é que a ocorrência do componente lento é devido à oxidação do lactato produzido. 

Entretanto, os achados de Poole et al. (1994) contrapõem esta sugestão, indicando que 

a produção de lactato e o componente lento podem não possuir relação causal. Neste caso, a 

explicação alternativa é que a elevação do recrutamento de fibras do tipo II alteraria a 

proporção da utilização entre malato-aspartato e glicerolfosfato, causando um aumento do 

oxigênio consumido neste tipo de fibra (WHIPP, 1994). 

Com relação à VE e ao VCO2, estes parecem aumentar abruptamente (componente 

rápido), acompanhados por um aumento gradativo (componente lento), até o alcance de um 

estado de equilíbrio em torno de 3 ou 4 minutos, durante cargas de trabalho constantes dentro 

do domínio moderado (YOSHIDA et al., 1991; CASABURI et al., 1989). Nesta intensidade, 

há uma contribuição do componente rápido na ordem de 19% a 39% para estas variáveis 

(WHIPP et al., 1982), onde as [Lac-] variam pouco (RIBEIRO, 1995). 

De outro lado, durante cargas retangulares compreendidas no domínio pesado, o 

comportamento da VE e VCO2 deve receber grande influência do incremento nas [Lac-]. O 

maior componente lento e o maior tempo de resposta destas variáveis nestas cargas têm sido 

associados ao aumento do lactato sangüíneo, com correlações significantes entre 0,52 e 0,70 

(CASABURI et al., 1989). Ainda assim, a suposição de uma relação causal entre lactato e 

componente lento parece questionável (WHIPP et al., 1994). Já as respostas da FC parecem 

não mostrar consistência quando analisadas durante cargas constantes em domínio pesado. 

Enquanto alguns observaram estabilização na FC (LONDEREE & AMES, 1975; HARNISH 

et al., 2001), outros verificaram elevação progressiva da FC (POOLE et al., 1988; LAJOILE et 

al., 2000), em intervalos de tempo específicos, quando da execução de cargas próximas ao 

limite superior deste domínio metabólico (i.e LAN e MEEL). 
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Embora a faixa de intensidade contida no domínio metabólico pesado tenha sido o alvo 

da maioria dos estudos que investigaram o comportamento do VO2, VE, VCO2 e FC, pouco se 

conhece sobre a interação destas variáveis com o comportamento das [NH3
-], [Epi], [Nore] e 

[K+], em cargas constantes neste domínio. Os poucos estudos com este propósito apontaram 

algumas relações entre a dinâmica destas diferentes variáveis (GRAHAM et al., 1987; POOLE 

et al., 1988; PATERSON, 1992; YASUDA et al., 1992). 

 

3.7. PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO DURANTE EXERCÍCIO 

 

A escala de PSE elaborada por Borg (1982) foi sugerida como um instrumento de 

quantificação da sensação do esforço gerado numa determinada tarefa, a qual deve envolver 

informações psico-fisiológicas (BORG, 1982). Originalmente, a PSE deve representar a 

integração de múltiplos sinais aferentes cardiopulmonares e periféricos, os quais são 

influenciados pela intensidade do exercício. De fato, a validação da escala envolveu 

comparações do padrão das respostas da PSE com o padrão das respostas de algumas variáveis 

cardiopulmonares e periféricas, ou diretamente com a carga mecânica imposta em exercícios 

com incrementos progressivos de carga. Evidências de validade foram obtidas para a escala de 

Borg, tanto de 15, quanto de 10 pontos (NOBLE et al., 1983; BORG et al., 1985). 

Na teoria multilinear/catastrófica de fadiga, a PSE é mais uma das colocações ad-hoc 

inseridas no modelo inicial de Hill e colegas (HILL & LUPTON, 1923). Ela representa, 

basicamente, a integração dos eventos fisiológicos ocorridos na periferia, como as alterações 

nas concentrações de lactato, ou as alterações ocorridas no sistema cardiopulmonar (BORG, 

1982). Um ponto importante é que, neste modelo, a PSE responderia, exclusivamente, à 

intensidade de exercício. De fato, Borg e Kaijser (2006), investigando a validade da escala de 

15 pontos, observaram que a PSE respondeu como uma função da intensidade do exercício, 

durante exercícios incrementais. Neste mesmo estudo, eles verificaram por meio de um 

modelo de regressão linear, que as alterações na FC conseguiam explicar a maior parte da 

variância ocorrida naquele tipo de exercício. Indiretamente, isto serve de indicativo de que a 

PSE responde ao nível de estresse metabólico gerado pela intensidade do esforço. 

Contudo, há um ponto de divergência quando consideramos a PSE dentro do modelo 

multilinear/catastrófico. Teoricamente, se a PSE responde essencialmente ao estresse 

metabolico derivado da intensidade do exercício, e se ela é influenciada pelo metabolismo 
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periférico, ela deveria apresentar um aumento progressivo apenas nas intensidades em que a 

homeostase é perdida, no domínio severo. Entretanto, há evidências de que a PSE apresenta 

aumento progressivo em função do tempo de exercício, mesmo em intensidades de domínio 

moderado ou pesado (CREWE et al., 2008; BALDWIN et al., 2003). 

No modelo integrativo de regulação central do esforço, a PSE ganha uma nova 

contextualização. Neste modelo, diversos sinalizadores aferentes como lactato, catecolaminas, 

pH, glicose, potássio, FR, VE, VO2 e FC são incorporados pelo cérebro subconsciente para os 

cálculos da PSE (HAMPSON et al., 2001; BUSSE et al., 1991). Baseado nos sinais aferentes 

providos pela periferia ou pelo sistema cardiopulmonar, o SNC utiliza a PSE para regular a 

taxa metabólica durante o exercício, levando em conta a quantidade de reservas de substrato 

energético (LAMBERT et al., 2005). Desta forma, quando a carga de trabalho não pode ser 

reduzida, como em exercícios de intensidade fixa, o aumento na PSE leva ao término do 

exercício antes que ocorra falha na homeostase. O aumento linear da PSE seria o resultado do 

desejo consciente de manter a potência mecânica produzida, devendo indicar o tempo restante 

em que o exercício ainda pode ser executado dentro de limites seguros (NOAKES et al., 2004; 

LAMBERT et al., 2005, NOAKES, 2008). Dessa forma, diferentemente do modelo 

multilinear/catastrófico no qual a PSE deve responder à intensidade de exercício, no modelo 

integrativo/complexo a PSE deve responder à duração (NOAKES, 2008). Não está descartada, 

contudo, que a PSE seja o resultado de ambos, intensidade e duração, ou seja, da quantidade 

de estímulo externo, a carga de trabalho. 

A natureza linear da PSE durante exercício constante tem sido descrita em diferentes 

condições experimentais, como em exercícios realizados em ambiente quente ou frio (CREWE 

et al., 2008), com as reservas de carboidrato depletadas ou repletadas (NOAKES, 2008), ou 

após a execução de tarefas fatigantes (ESTON et al., 2007). Como esta característica linear 

tem-se apresentado independente da intensidade do exercício, sugere-se que a PSE seja um 

indicativo do tempo restante de exercício até o alcance da exaustão, quando a potência 

mecânica precisa ser mantida constante (FAULKNER et al., 2008; NOAKES, 2008). 

Utilizando os dados de Baldwin et al. (2003) plotados em função do tempo de exaustão 

absoluto, Noakes (2008) demonstrou que a baixa disponibilidade de carboidrato eleva a taxa 

de aumento da PSE durante exercício de cargas constantes, e o oposto ocorre quando da alta 

disponibilidade de carboidrato. Entretanto, não há qualquer diferença na taxa da PSE quando 

os dados são normalizados pelo tempo de exaustão. 
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Estes resultados são um indício de que a intensidade possivelmente altere a taxa de 

aumento da PSE, porém, sua natureza linear é mantida independente da intensidade. Esses, e 

os resultados encontrados quando comparando a PSE durante exercício em ambiente quente 

ou frio (CREWE et al., 2008), ou após tarefa fatigante ou não fatigante (ESTON et al., 2007), 

reforçam a suposição de que um sistema regulado centralmente incorpora sinais aferentes da 

periferia para o cálculo da PSE (HAMPSON et al., 2001; NOAKES et al., 2004; LAMBERT 

et al., 2005), na tentativa de garantir que o exercício seja executado dentro de limites seguros. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4. 1. AMOSTRA 

 

Dez homens saudáveis, sem qualquer restrição física ou clínica para a prática de 

exercícios, foram recrutados para participarem do estudo. A média (+ desvio padrão) de idade, 

estatura, massa corporal, e percentual de gordura corporal (%GC) do grupo foi 28,1 anos (4,5), 

177,7 cm (4,6), 82,0 kg (9,7), 14,1% (5,8). Os procedimentos e riscos pertinentes ao estudo 

foram explicados anteriormente à obtenção de um consentimento livre e esclarecido. Os 

procedimentos experimentais deste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética para estudos 

com humanos da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (parecer 

CEP, projeto nº 88, 2005). 

 

4. 2. DESENHO EXPERIMENTAL 

 

Na primeira visita, medidas de estatura, massa corporal e dobras cutâneas para a 

determinação do percentual de gordura, foram realizadas. A estimativa do %GC foi feita 

através da equação de Jackson e Pollock (1978), seguindo a padronização ISAK (HEYWARD 

& STOLARCZYK, 2000). Os sujeitos receberam instruções para se absterem da prática de 

exercício físico intenso, tanto quanto do consumo de cafeína, bebida alcoólica ou qualquer 

substância estimulante, por pelo menos 24 horas antes das sessões experimentais.  

O desenho experimental consistiu em um teste incremental máximo para a 

determinação de LL1 e LL2 e da carga máxima (WMÁX). Quatro testes de cargas constantes 

correspondendo aos domínios de intensidade moderada (um teste), pesada (dois testes) e 
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severa (um teste) foram estabelecidos tendo LL1, LL2 e WMÁX como referências (GAESSER 

& POOLE, 1996). Uma representação gráfica das intensidades identificadas é apresentada 

(Figura 3). Cada teste foi executado até a exaustão, e os parâmetros cardiorrespiratórios e 

metabólicos, tanto quanto a PSE, foram medidos em intervalos regulares de tempo. 
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FIGURA 3. Representação gráfica de um sujeito, da determinação da potência mecânica de 

pico (Wmáx) e dos limiares de lactato (LL1 e LL2) com ajuste segmentado de três retas, na 

relação lactato-carga de trabalho. 

 

Todos os testes foram realizados em cicloergômetro eletromagnético de membros 

inferiores (Standart Lannoy Ergometer, Godart-Statham, Bilthoven, Holanda), com cadência 

do pedal fixa em 60-70 rpm, no mesmo período do dia, com temperatura entre 23-25° C. Os 

testes foram realizados em jejum completo (livre ingestão de água) de, pelo menos, 2 horas. A 

exaustão, definida como a incapacidade de manter a cadência do pedal no intervalo fixado, foi 

o critério usado para identificar o ponto final do exercício em todos os testes. 

 

4.2.1. Teste Incremental Máximo 

 

Os sujeitos foram submetidos a um teste incremental após 3 minutos de aquecimento 

em carga de 50 W. Com incrementos de 20 W a cada 3 minutos, o teste foi conduzido até a 

exaustão. Incentivo verbal foi provido para garantir que o esforço máximo tenho sido atingido. 
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No final de cada estágio, 25 µl de sangue arterializado foram coletados do lóbulo de uma 

orelha previamente tratada com pomada vasodilatadora (Finalgon®), para a determinação das 

concentrações sangüíneas de lactato (YSI 1500 Sport, Yellow Springs®, EUA). As trocas 

gasosas (Quark b2 - Cosmed®, Itália) e a freqüência cardíaca (FC) (S810i, Polar®, Finlândia) 

foram coletadas continuamente durante todo os teste, enquanto a PSE foi obtida por meio da 

escala de Borg (15 pontos) a cada estágio. 

As concentrações sangüíneas de lactato foram plotadas em função da carga de trabalho, 

para a identificação de LL1 e LL2 por meio de ajuste linear de três segmentos, após 

identificação dos pontos de intersecção (DENNIS et al., 1992). Os pontos de intersecção das 

curvas, inicialmente desconhecidos, foram obtidos visualmente por dois avaliadores, 

assumindo-se como primeiro ponto (LL1), a primeira inflexão da curva com aumento das 

[Lac-] em relação aos valores de repouso, e como segundo ponto (LL2), a segunda inflexão da 

curva com aumento contínuo e progressivo das [Lac-] (SKINNER & MCLELLAN, 1980; 

MEYER et al., 2005). Equações lineares foram geradas para cada reta, para o cálculo de LL1 e 

LL2: 

 

LL1 (W)= [(a2 - a1) / (b1 - b2)]  equação 2 

LL2 (W)= [(a3 - a2) / (b2 - b3)]  equação 3 

 

onde a1, a2 e a3, são o intercepto das retas 1, 2, e 3, respectivamente, enquanto b1, b2, 

e b3, são a inclinação das retas 1, 2, e 3, respectivamente. Os dados de trocas gasosas foram 

convertidos para médias de 10 segundos e o VO2MAX foi calculado pela média dos três maiores 

valores de VO2, obtidos nos últimos 60 segundos do teste (WESTON et al., 2002). A WMÁX 

foi identificada na maior potência mecânica produzida no momento da exaustão. Quando 

necessário, houve aproximação da WMÁX através da seguinte equação (VAN 

SCHUYLENBERG et al., 2004): 

WMÁX (Watts)= EFC (W) + {[TEI (s) / DTE (s)] x incremento (watts)} 

          equação 4 

 

onde EFC é o estágio final completo, TEI é o tempo de esforço no estágio incompleto e 

DTE é a duração de cada estágio. 
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4.2.2. Testes de Carga de Trabalho Constante 

 

Ao menos 72 horas após a realização do teste incremental máximo, quatro testes de 

carga de trabalho constante foram executados até a exaustão nos seguintes domínios de 

intensidade: 1) Moderado: potência mecânica correspondente ao LL1; 2) Pesado: carga de 

trabalho correspondente à 50% da diferença entre LL1 e LL2 (chamado de LL50%) e potência 

mecânica correspondente ao LL2; 3) Severo: carga de trabalho correspondente à 25% da 

diferença entre LL2 e WMÁX (chamado de LW25%). As cargas de trabalho constantes foram 

executadas em ordem aleatória, com um intervalo de 48 ou 72 horas entre elas, para assegurar 

completa recuperação dos períodos de exercício prévio. 

Antes de cada teste, um cateter com sistema de dupla saída foi inserido numa veia 

braquial para a retirada de sangue venoso. Amostras de 10 ml foram coletadas no repouso, a 

cada 5 minutos de exercício entre os minutos zero e 30, e a cada 15 minutos de exercício entre 

os minutos 30 e a exaustão. As amostras foram alocadas em microtubos com adição de 40µl 

de EDTA (Gold-Analisa Diagnóstica® - 11mg/dl), e mantidas em gelo até a separação do 

sobrenadante em centrífuga Eppendorf® 5804R (3000 rpm à 3° C). Posteriormente, as 

amostras foram armazenadas em temperatura de -70° C até as análises. As trocas gasosas 

(Quark b2, Cosmed®, Itália) e a FC (S810i, Polar®, Finlândia) foram registradas 

continuamente, enquanto a PSE foi obtida através da escala de Borg (15 pontos) nos mesmos 

intervalos das amostras de sangue venoso. 

 

4.2.3. Medidas das Variáveis Metabólicas Obtidas nos Testes de Carga de 

Trabalho Constante 

 

As concentrações sangüíneas de lactato foram determinadas eletroquimicamente no 

sangue total (YSI 1500 Sport, Yellow Springs®, EUA), enquanto as concentrações 

plasmáticas de amônia foram determinadas por espectrofotometria (Randox®, Brasil), 

segundo técnica de Kun & Kearney (1974) As concentrações plasmáticas de glicose 

(Biotécnica®, Brasil) foram determinadas por espectrofotometria e o pH plasmático foi 

determinado por método colorimétrico (papel biológico, Merck®, Brasil). Essas análises 

foram realizadas no Laboratório de Determinantes Energéticos do Desempenho Esportivo e no 
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Laboratório de Bioquímica da Atividade Motora, da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo. 

As concentrações plasmáticas de catecolaminas foram determinadas por 

cromatografia líquida de alta resolução com detecção eletroquímica da fase cromatográfica 

dos pares de íons reversos (Naffah-Mazzacoratti et al., 1992), no Laboratório de Nefrologia do 

Hospital da Escola Paulista de Medicina (UNIFESP). As concentrações plasmáticas de sódio, 

potássio e cloro foram obtidas por determinação seletiva de íons, com medida do potencial de 

membrana e voltagem em analisador AVL 9180 (Roche®, São Paulo, Brasil), no Instituto 

Veterinário de Imagem. 

 

4.2.4. Análise dos dados Experimentais 

 

O VO2, o VCO2, a VE, a RER, a FR e a FC foram convertidos para médias de 10 

segundos. Todas as variáveis foram plotadas em função do tempo absoluto de exercício e 

analisadas nos mesmos intervalos das medidas sangüíneas, assim como plotadas em função da 

duração total de exercício e normalizadas pelo tempo de exaustão. 

Diferenças individuais no tempo de exaustão entre as diferentes cargas de trabalho 

constante geraram diferentes números de pontos nos parâmetros metabólicos e na PSE, em 

cada curva individual. Para otimizar o número de pontos por curva, estas variáveis foram 

plotadas nos seguintes instantes de tempo: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 e 95% do tempo 

de exaustão em LL1 e LL50%; 0, 15, 25, 40, 55, 70 e 95% do tempo de exaustão em LL2; 0, 20, 

40, 60, 80 e 95% do tempo de exaustão em LW25%. Um desvio aproximado de 2,5% para as 

medidas obtidas entre 0 e 40% do tempo de exaustão, e de 5% para as medidas obtidas entre 

40 e 100% do tempo de exaustão, foram empregados para aproximação. Como os dados 

cardiorrespiratórios foram medidos continuamente, foi possível a plotagem destas variáveis a 

cada fração de 10%, ou seja, em 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100% do tempo de 

exaustão. 

Valores individuais das principais variáveis, contidos entre o minuto 5 e a exaustão, 

foram ajustados por três diferentes funções matemáticas que descrevem um comportamento 

linear (equação 5), exponencial (equação 6) e quadrático (equação 7), da seguinte maneira: 

 

y = a + b (x)    equação 5 
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onde y é a variável a ser predita, a é o intercepto, b é o coeficiente angular e x é o 

tempo de exercício. 

 

y = Y + A e (x/t)    equação 6 

 

onde y é a variável a ser predita, Y é a linha de base da curva, A é a apmlitude da 

resposta, t é a constante de tempo, e x é o tempo de exercício. 

 

y = a + b (x) + c (x2)   equação 7 

 

onde y é a variável a ser predita, a é o intercepto, b e c são os coeficientes angulares 

do primeiro e segundo polinômios, respectivamente, e x é o tempo de exercício. 

 

Os parâmetros derivados da função que melhor descrevesse o comportamento de 

cada variável seriam empregados nos cálculos correlacionais com o tempo de exaustão e com 

a quantidade total de trabalho físico. Desta forma, as equações foram previamente aplicadas e 

comparadas para se conhecer qual função matemática poderia descrever, satisfatoriamente, o 

comportamento destas variáveis, durante o exercício. Baseado na somatória de resíduos 

quadrados, quadrado médio do erro e princípio da parcimônia, foi verificado que o ajuste 

linear deveria ser adotado. 

Valores individuais de cada variável foram então, regredidos em função do tempo de 

exercício, para o cálculo do coeficiente angular (slope) da equação linear. O slope foi utilizado 

para a identificação da taxa de elevação ou decréscimo de cada variável em função do tempo 

de exercício. A quantidade total de trabalho físico foi determinada pela integral da relação 

potência mecânica-tempo de exercício. 

Os cálculos correlacionais entre o slope de cada variável, e o tempo de exaustão e a 

integral potência-tempo, estão baseados nas seguintes predições do modelo de Equilíbrio 

Dinâmico: 1) o término do exercício durante exercício de intensidade severa deve ocorrer 

devido ao acúmulo linear de metabólitos, o qual levaria à falha da homeostase e catástrofe 

(HILL & LUPTON, 1923; GIBSON & EDWARDS, 1985); 2) Como resultado, entendemos 

que o coeficiente angular de muitas, senão todas as variáveis cardiorrespiratórias e 

metabólicas, deveria estar fortemente e inversamente correlacionado ao tempo de exaustão e à 
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integral potência-tempo, indicando a presença de uma progressiva falha da homeostase que 

precederia o término do exercício. Em contraste, o aumento na PSE, linearmente relacionada 

ao tempo de exaustão e à integral potência-tempo, em todas as intensidades de exercício, 

poderia ser um indicador da ação de um regulador centralmente localizado que utiliza a PSE 

para controlar a duração de exercício e, portanto, identificar o tempo restante de exercício 

(NOAKES, 2008). 

Uma análise mais detalhada da taxa de elevação destas variáveis foi feita pela 

fragmentação das curvas de cada variável em três fases percentualmente similares: Fase 

inicial: valores contidos entre o minuto 5 e ~33% do tempo de exaustão; Fase intermediária: 

valores contidos entre ~33% e ~66% do tempo de exaustão; fase final: valores contidos entre 

~66% do tempo de exaustão e a exaustão. Esta análise foi empregada para verificar qual fase 

poderia ser mais determinante do término do exercício e da quantidade de trabalho realizado, 

ambos indicados pelo tempo de exaustão e pela integral potência-tempo, respectivamente. 

Com o objetivo de verificar o nível de sobrecarga cardiorrespiratória, metabólica e 

perceptiva, resultante da relação entre intensidade e volume do estímulo, os valores dos 

parâmetros cardiorrespiratórios (VE, VO2, VCO2, FC, RER e FR), metabólicos (lactato, 

epinefrina, norepinefrina, dopamina, pH, glicose, amônia, sódio, potássio e cloro) e da PSE, 

próximos ao ponto de exaustão, basicamente entre 90% e 100% do ponto de término do 

exercício, foram analisados separadamente em função das diferentes intensidades de exercício. 

 

4.2.5. Análise Estatística 

 

Os dados são apresentados em média e erro padrão (+ EP). A normalidade dos dados 

foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os parâmetros cardiorrespiratórios e metabólicos e a 

PSE durante cada carga de trabalho constante foram expressos em suas próprias unidades de 

medida, em termos absolutos e relativos à duração total de exercício. Tendo a maioria das 

variáveis (+ 90% das variáveis), atingido distribuição gaussiana, os efeitos do tempo de 

exercício sobre as variáveis dependentes foram comparados com a utilização de modelos 

mistos com modelagem da matriz de covariância (UGRINOWITSCH et al., 2004), e correção 

de Bonferroni para comparações múltiplas. O tempo foi considerado fator fixo e os sujeitos, 

fator aleatório. Nesta análise, apenas o tempo foi considerado como fator. 
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As diferenças na potência mecânica, tempo de exaustão, integral potência-tempo, e 

valores de exaustão de cada variável, em cada carga de trabalho constante, foram obtidas com 

a utilização da ANOVA de um fator com post-hoc de Bonferroni. Todos os cálculos 

correlacionais, incluindo as correlações entre os coeficientes angulares dos parâmetros 

cardiorrespiratórios, metabólicos e da PSE, e o tempo de exaustão e a integral potência-tempo, 

foram obtidos pelo coeficiente de correlação de Pearson. O tamanho do efeito do tratamento 

(Effect Size) e a potência das principais análises (Power) foram calculados. Todas as análises 

foram executadas em software SPSS (17.0), e a significância foi aceita quando p< 0,05. As 

análises dos dados experimentais foram realizadas durante período de estágio de doutorado no 

exterior (Programa de Doutorado com Estágio no Exterior - Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior - CAPES), na Research Unit for Exercise Science & Sports 

Medicine, Faculty of Health Science and Sports Science Institute, University of Cape Town, 

sob supervisão do Professor Timothy David Noakes. 

 

5. RESULTADOS 

 

Os principais resultados do presente estudo também são apresentados em tabelas ou 

figuras. Dois sujeitos foram excluídos das análises na intensidade do LL1 devido a problemas 

técnicos. Os resultados referentes ao teste incremental máximo são apresentados na tabela 1. 

Os valores de WMÁX e VO2MAX alcançados neste teste foram 221,9 W (+ 25,8) e 41,8 mL.kg-

1.min-1 (+ 4,0), respectivamente. Valores individuais completos são apresentados na tabela VI 

dos anexos. Diferenças significantes foram detectadas entre todas as cargas de trabalho 

constante expressas em W, %WMÁX, VO2 (ml.min-1), %VO2MAX, tanto quanto no tempo de 

exaustão. (p < 0,001). As integrais da relação potência-tempo foram significantemente 

menores, quão maior a intensidade de exercício. A única exceção foi a ausência de diferença 

entre as integrais de LL1 e LL50% (p > 0,05). Estes resultados são apresentados na tabela 2. 

 

 

 

 

 



 58

TABELA 1. Características gerais dos sujeitos e valores obtidos no ponto de exaustão durante 

o teste incremental máximo.

 Idade Estatura MC %GC WMAX Lactato VE FC VO2MAX BORG 

 Anos cm kg  W mmol/L L/min bpm ml.min-1 Unidades 

 28,1 177,7 82,0 14,1 221,9 8,8 129,9 178,5 3430,8 19,5 

EP 1,4 1,4 3,1 1,8 8,2 2,7 7,0 4,4 105,5 0,7 

Valores estão expressos em média e erro padrão (EP). MC é massa corporal. 

 

TABELA 2: Valores (absolutos e percentuais) da W, VO2, tempo de exaustão e integral 

potência-tempo, obtidos durante os testes de cargas constantes.

  LL1 LL50% LL2 LW25% p 

W 117,8 (7,4) 140,1 (6,6) 167,5 (7,8) 180,5 (9,5) < 0,001 

%WMÁX 53,2 (3,0) 63,3 (2,3) 75,6 (2,4) 82,1 (2,0) < 0,001 

VO2 (L.min-1) 2,1 (0,12) 2,3 (0,08) 2,6 (0,10) 2,7 (0,11) < 0,001 

%VO2MAX 61,0 (4,4) 67,2 (3,0) 77,7 (3,4) 81,8 (3,2) < 0,001 

TE (minutos) 93,8 (6,4) 77,0 (7,2) 44,5 (5,1) 22,8 (3,8) < 0,001 

Integral (kj) 663,9 (18,3) 629,3 (13,9)* 436,3 (13,5) 237,3 (10,0) < 0,001 

*não diferente de LL1; TE significa tempo de exaustão 

 

5.1. VARIÁVEIS EM FUNÇÃO DO TEMPO ABSOLUTO DE EXERCÍCIO 

 

Os resultados encontrados quando as variáveis foram analisadas em função do tempo 

absoluto de exercício são apresentados nas figuras 4-20, juntamente com os valores 

normalizados pelo tempo individual de exaustão. As tabelas I-IV (Apêndices) também 

mostram estes valores. Os painéis superiores das figuras a seguir mostram as respostas 

cardiorrespiratórias, metabólicas e da PSE durante o exercício em diferentes domínios de 

intensidade. Poucas variáveis mudaram significantemente durante exercício prolongado, nos 

diferentes domínios de intensidade. As exceções foram RER, potássio e PSE no LL1 (Figuras 

9, 16 e 20), VO2, VCO2, RER, FR, norepinefrina, potássio e PSE em LL50% (Figuras 2, 7, 8, 9, 

16, 17 e 20), RER, norepinefrina, epinefrina, potássio e PSE em LL2 (Figuras 9, 16, 17, 18 e 

20), e RER, lactato, potássio e PSE em LW25% (Figuras 9, 10, 16 e 20). Entretanto, 
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considerando apenas as duas últimas medidas realizadas durante o exercício, com exceção da 

norepinefrina na LL50% (Figura 17), nenhuma outra variável apresentou mudança significante 

durante o período final de exercício, em qualquer domínio de intensidade. 

Mais especificamente, no LL1, RER e a PSE, após decréscimo e aumento, 

respectivamente, não mostraram diferenças significantes entre os valores contidos a partir do 

minuto 15. O potássio, após aumento inicial, não mudou significantemente a partir do minuto 

10. Em LL50%, VO2 e VCO2, após aumento e decréscimo inicial, respectivamente, não 

mostaram mudança significante entre os pontos contidos a partir do 45º minuto de exercício. 

RER, após queda inicial, e potássio, após aumento inicial, não mostraram mudança 

significante entre os pontos contidos a partir do minuto 15. A FR não demostrou alteração 

significante a partir do minuto 10, e a norepinefrina apresentou aumento progressivo por todo 

o teste. Ainda nesta intensidade, a PSE aumentou até o minuto 45, quando começou a mostrar 

ausência de alteração significante. No LL2, norepinefrina e epinefrina não mostraram 

modificação significante a partir dos pontos contidos acima do 10º minuto de exercício. RER 

mostrou decréscimo até o minuto 10, quando parou de apresentar mudanças significantes. 

Potássio e PSE não mostraram alterações significantes nos pontos contidos a partir dos 

minutos 10 e 15, respectivamente. Por fim, em LW25%, RER, lactato, potássio e PSE não 

mostraram modificações significantes depois de decorrido 10 minutos de exercício. 

 

5.2. VARIÁVEIS NORMALIZADAS EM FUNÇÃO DO TEMPO DE EXAUSTÃO 

 

Os cálculos do tamanho do efeito do tratamento das análises a seguir mostram que, 

com exceção da FR, norepinefrina, epinefrina e amônia, todas as outras variáveis mostraram 

um efeito de tratamento moderado ou alto (> 0,5). Entretanto, apenas os cálculos envolvendo 

epinefrina mostraram uma potência menor que 0,8. Para esta variável, uma amostra com mais 

de 316 sujeitos seria necessária para o alcance de uma potência de 0,8 (alta). Estes cálculos 

estão apresentados na tabela IX (Apêndices). 

Os painéis inferiores das figuras 4-20 mostram o comportamento de todas as variáveis 

plotadas como percentual da duração total de exercício. Estas figuras mostram que as 

variações temporais descritas para VO2, VCO2 e FR em LL50%, epinefrina no LL2, e RER na 

LW25%, desapareceram quando os dados foram plotados em função do tempo de exaustão. 

Estes gráficos mostram que apesar de algumas variações temporais encontradas em RER, 
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potássio e PSE em LL1 (Figuras 9, 16 e 20), RER e PSE na LL50% (Figuras 9 e 20), RER, 

norepinefrina, potássio e PSE no LL2 (Figuras 9, 16, 17 e 20) e VE, FR, lactato, potássio e 

PSE em LW25% (Figuras 4, 5, 10, 16 e 20), a tendência geral foi que a maioria das variáveis 

apresentou pouca variação temporal nos 50% finais de exercício. 

Em domínio moderado (LL1), por exemplo, RER e potássio, após decréscimo e 

aumento inicial, respectivamente, não mostraram mudança significante após 30% do tempo de 

exaustão. A PSE não mudou de maneira significante após 40% do tempo de exaustão. No 

exercício de intensidade de domínio pesado, em LL50%, RER deixou de apresentar mudança 

significante a partir de 20% do tempo de exaustão, enquanto a PSE não mostrou alteração 

significante após aumento crescente até 60% do tempo de exaustão. Em LL2, RER mudou 

significantemente até 20% do tempo de exaustão. Norepinefrina e potássio, a partir de 25% do 

tempo de exaustão, e a PSE a partir de 70% do tempo de exaustão, não apresentaram mais 

alterações significantes depois do aumento progressivo. Por fim, em LW25%, VE a partir de 

30%, e FR a partir de 80% do tempo de exaustão, apresentaram ausência de modificação após 

aumento progressivo. Potássio e lactato também apresentaram ausência de modificação 

significante após 20% e 40% do tempo de exaustão, respectivamente. A PSE, após aumentar 

progressivamente até 60% do tempo de exaustão, não apresentou mudança significante. 

Deste modo, com exceção da FR na LW25% (Figura 5), variáveis cardiorrespiratórias 

como VO2, VCO2, VE, RER e FC (Figuras 4, 6, 7, 8 e 9), ou metabólicas tais como lactato, 

norepinefrina, epinefrina, dopamina, sódio, potássio, cloro, pH, amônia e glicose (Figuras 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19) não mudaram significantemente durante exercício, em 

quaisquer intensidades, entre 50% e 100% do tempo de exaustão. Assim, PSE em LL50%, LL2 

e LW25% (Figura 20) e FR em LW25% (Figura 5) foram as únicas variáveis a apresentar efeitos 

do tempo depois de decorrido 50% do tempo total de exercício. 

A análise visual dos plots traz informações adicionais a estas últimas afirmações. 

Interessante notar que, com exceção da amônia em LL2 e LW25% (Figura 11), epinefrina em 

LL2 (Figura 18), e VE e FR em LW25% (Figuras 4 e 5), nenhum outro parâmetro 

cardiorrespiratório ou metabólico apresentou aumentou visual progressivo, principalmente 

apartir de 50% do tempo total de exercício. Estes resultados também são apresentados nas 

tabelas V-VIII (Apêndices). 
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FIGURA 4- Respostas da VE em função da duração absoluta (painel superior) e relativa à 

exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. * 20% diferente 

(p< 0.05) de 100%; # 10% diferente (p< 0.05) de 90% e 100%. Painel superior: valores 

médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao tempo de exaustão médio.
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FIGURA 5- Respostas da FR em função da duração absoluta (painel superior) e relativa à 

exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. # 10% diferente 

(p< 0.05) de 90% e 100%; ‡ 20%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70% diferentes (p< 0.05); de 100%. 

Painel superior: valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao 

tempo de exaustão médio.
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FIGURA 6- Respostas da FC em função da duração absoluta (painel superior) e relativa à 

exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. Painel superior: 

valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao tempo de 

exaustão médio.
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FIGURA 7- Respostas do VO2 em função da duração absoluta (painel superior) e relativa à 

exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. Painel superior: 

valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao tempo de 

exaustão médio. 
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FIGURA 8- Respostas do VCO2 em função da duração absoluta (painel superior) e relativa à 

exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. Painel superior: 

valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao tempo de 

exaustão médio.
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FIGURA 9- Respostas da RER em função da duração absoluta (painel superior) e relativa à 

exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. Painel superior: 

valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao tempo de 

exaustão médio.
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FIGURA 10- Respostas do Lactato em função da duração absoluta (painel superior) e relativa 

à exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. * 20% e 40% 

diferente (p< 0.05) de 95%. Painel superior: valores médios de todos os sujeitos são utilizados; 

último ponto refere-se ao tempo de exaustão médio. 
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FIGURA 11- Respostas da Amônia em função da duração absoluta (painel superior) e relativa 

à exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. Painel superior: 

valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao tempo de 

exaustão médio.
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FIGURA 12- Respostas da Glicose em função da duração absoluta (painel superior) e relativa 

à exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. Painel superior: 

valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao tempo de 

exaustão médio.

 

 

 

 



 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,5

7,0

7,5

8,0

0 20 40 60 80 100 12

pH
  (

U
ni

da
de

s)

Minutos

0

LL1 LL50% LL2 LW25%

6,5

7,0

7,5

8,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

pH
 (U

ni
da

de
s)

% Tempo de Exaustão

 

FIGURA 13- Respostas do pH em função da duração absoluta (painel superior) e relativa à 

exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. Painel superior: 

valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao tempo de 

exaustão médio. 
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FIGURA 14- Respostas do Cloro em função da duração absoluta (painel superior) e relativa à 

exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. Painel superior: 

valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao tempo de 

exaustão médio. 
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FIGURA 15- Respostas do Sódio em função da duração absoluta (painel superior) e relativa à 

exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. Painel superior: 

valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao tempo de 

exaustão médio.
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FIGURA 16- Respostas do Potássio em função da duração absoluta (painel superior) e relativa 

à exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. * 5% diferente 

(p< 0.05) de 30%; # 15% diferente (p< 0.05) de 70%; ‡ 20% diferente (p< 0.05) de 40%, 80% 

e 95%. Painel superior: valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-

se ao tempo de exaustão médio. 
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FIGURA 17- Resposta da Norepinefrina em função da duração absoluta (painel superior) e 

relativa à exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. * 15% 

diferente (p< 0.05) de 95%. Painel superior: valores médios de todos os sujeitos são utilizados; 

último ponto refere-se ao tempo de exaustão médio. 
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FIGURA 18- Resposta da Epinefrina em função da duração absoluta (painel superior) e 

relativa à exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. Painel 

superior: valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao tempo 

de exaustão médio.
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FIGURA 19- Resposta da Dopamina em função da duração absoluta (painel superior) e 

relativa à exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. Painel 

superior: valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último ponto refere-se ao tempo 

de exaustão médio. 
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FIGURA 20- Respostas da PSE em função da duração absoluta (painel superior) e relativa à 

exaustão (painel inferior), durante as cargas LL1, LL50%, LL2 e LW25%. * LL1 (p< 0.05): 

5% foi diferente de 60%, 75% e 95%; 10% foi diferente de 75% e 95%; 15%, 20%, 25%, 30% 

foram diferentes de 40% e 95%. # LL50% (p< 0.05): 5%, 10% e 15% foram diferentes de 60%, 

75% e 95%; 20%, 25% e 30% foram diferentes de 75% e 95%; 40% e 60% foram diferentes 

de 95%. ‡ LL2 (p< 0.05): 15% foi diferente de 40%, 55%, 70% e 90%; 25% foi diferente de 

55%, 70% e 95%; 40% foi diferente de 70% e 95%; 55% foi diferente de 95%. † LW25% (p< 

0.05): 20% foi diferent de 60%, 80% e 95%; 40% foi diferente de 80% e 95%; 60% foi 

diferente de 95%. Painel superior: valores médios de todos os sujeitos são utilizados; último 

ponto refere-se ao tempo de exaustão médio.
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5.3. ASSOCIAÇÃO ENTRE A INTEGRAL POTÊNCIA-TEMPO, O TEMPO DE 

EXAUSTÃO, E OS COEFICIENTES ANGULARES DAS VARIÁVEIS 

CARDIORRESPIRATÓRIAS, METABÓLICAS E DA PSE 

 

O coeficiente angular da PSE foi associado com o tempo de exaustão em LL1 (r = -

0,73; p< 0,05), LL50%, (r = -0,72; p< 0,05), LL2 (r = -0,84; p< 0,01) e LW25% (r = -0,77; p< 

0,01). O coeficiente angular da PSE também foi correlacionado com a integral potência-tempo 

em LL50%, (r = -0,74; p< 0,05), LL2 (r = -0,83; p< 0,01) e LW25% (r = -0,74; p< 0,05). Nestas 

intensidades, a taxa de elevação da PSE variou entre 0,06 e 1,3 unidades.min-1. 

Alguns parâmetros cardiorrespiratórios como VE, FC e FR apresentaram um padrão 

consistente de associação inversa com o tempo de exaustão e com a capacidade de trabalho 

físico, a partir da intensidade LL50% (Tabela 3). Especificamente a FR, pode ser obervado que 

a sua maior taxa de elevação nas intensidades LL50%, LL2 e LW25% foi associada a um menor 

tempo de exaustão e a uma menor integral da relação potência-tempo. De outro lado, 

entretanto, não houve um padrão consistente de correlação entre os parâmetros metabólicos e 

o tempo de exaustão ou a integral potência-tempo, em qualquer dos domínios de intensidade 

(Tabela 3). 

Especificamente em LW25%, baseado nas suposições inicialmente destacadas sobre o 

modelo de Equilíbrio Dinâmico, somente o coeficiente angular da VE, FC, FR, lactato e sódio 

foi significantemente associado ao tempo de exaustão e à integral potência-tempo. Os 

coeficientes de correlação encontrados em todas as intensidades de exercício, entre os slopes 

de cada variável e as integrais da potência-tempo de exercício e o tempo de exaustão, são 

mostrados na tabela 3. A tabela 4 apresenta os valores médios de cada slope, em cada uma das 

intensidades de exercício. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 3. Coeficientes de correlação entre a integral da relação potência-tempo, o tempo de exaustão, e os coeficientes angulares dos parâmetros 

cardiorrespiratórios, metabólicos e a PSE nas intensidades do LL1, LL50%, LL2 e LW25%. 

    VE VO2 VCO2 FC RER FR Lactato Nore Epi Dopa pH Amônia Glicose Sódio Potássio Cloro PSE 

LL1 Int -0.26 -0.24 0.27 -0.18 -0.30 -0.33 0.37 0.03 0.16 0.29 -0.02 0.04 0.22 -0.70 -0.70 -0.65 -0.21 

 TE 0.06 0.05 0.04 0.14 -0.01 -0.01 -0.37 -0.25 0.41 -0.03 0.07 -0.64 0.07 -0.64 -0.70 -0.63 -0.73* 

LL50% Int -0.19 -0.01 0.10 -0.59 0.38 -0.67* -0.66* -0.60 -0.32 0.79* 0.19 -0.48 -0.82* -0.18 -0.65 -0.74* -0.74* 

 TE -0.53 -0.31 -0.20 -0.83‡ 0.27 -0.81‡ -0.73* -0.55 -0.41 0.59 0.01 -0.70 -0.75* -0.06 -0.73* -0.52 -0.72* 

LL2 Int -0.70* -0.28 -0.19 -0.62 0.05 -0.87‡ -0.75‡ -0.68* -0.66 -0.55 0.54 0.43 -0.32 0.15 -0.56 -0.18 -0.83‡ 

 TE -0.82‡ -0.38 -0.29 -0.73* -0.04 -0.93‡ -0.81* -0.71* -0.66 -0.66 0.63 0.18 -0.24 0.04 -0.65 -0.23 -0.84‡ 

LW25% Int -0.75* -0.68 -0.69 -0.83* -0.69 -0.82* -0.83‡ -0.64 -0.58 -0.14 -0.63 -0.51 0.30 -0.82* 0.08 -0.28 -0.74* 

  TE -0.71* -0.70 -0.67 -0.80* -0.60 -0.75* -0.86‡ -0.73 -0.49 -0.13 -0.34 -0.52 0.08 -0.73* -0.14 -0.35 -0.77‡ 

*p< 0.05; ‡p< 0.01; Int é a Integral da relação potência-tempo; TE é tempo de exaustão; Nore é Norepinefrina; Epi é Epinefrina; Dopa é Dopamina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 4. Valores dos slopes das variáveis cardiorrespiratórias, metabólicas e da PSE, durante cada uma das intensidades de exercício. 

  VE VO2 VCO2 FC RER FR Lactato Nore Epi Dopa pH Amônia Glicose Sódio Potássio Cloro PSE 

LL1 0,04 1,71 -1,50 0,26 0,00 0,08 -0,01 0,77 0,20 -0,04 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,07 

EP 0,05 1,33 0,55 0,09 0,00 0,04 0,00 0,51 0,12 0,06 0,00 0,05 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 

LL50% 0,08 0,88 -2,45 0,32 0,00 0,11 -0,01 3,91 0,02 -0,05 0,00 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 

EP 0,03 0,78 0,75 0,07 0,00 0,03 0,00 1,29 0,40 0,10 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 

LL2 0,80 6,46 -1,91 0,62 0,00 0,41 0,09 13,06 0,87 0,07 -0,01 0,56 0,02 0,10 0,02 0,11 0,18 

EP 0,26 1,41 1,76 0,15 0,00 0,11 0,04 5,15 0,47 0,15 0,01 0,25 0,02 0,05 0,01 0,04 0,04 

LW25% 2,07* 18,88* 4,16 1,18† 0,00† 0,93† 0,28* 44,03† 3,14 -0,24 0,00 1,53* 0,01 0,23 0,05* 0,10 0,31† 

EP 0,59 4,00 2,74 0,23 0,00 0,25 0,06 14,34 1,97 0,65 0,01 0,26 0,03 0,13 0,01 0,04 0,08 

* Diferente (p < 0,05) de LL1, LL50% e LL2; † Diferente (p < 0,05) de LL1 e LL50%. Valores são expressos em média e erro padrão (EP). VO2 e VCO2 

são expressos em ml.min-1. Nore é Norepinefrina; Epi é Epinefrina; Dopa é Dopamina. 
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5.4. ANÁLISE FRAGMENTADA DAS CURVAS DAS VARIÁVEIS 

CARDIORRESPIRATÓRIAS, METABÓLICAS E DA PSE: ASSOCIAÇÃO ENTRE OS 

SLOPES DAS FASES INICIAL, INTERMEDIÁRIA E FINAL, E O TEMPO DE 

EXAUSTÃO E A INTEGRAL POTÊNCIA-TEMPO 

 

Os slopes de cada variável, calculados nas fases 1, 2 e 3, foram inicialmente 

comparados entre eles. Para facilitar a visualização dos achados com relação a estes cálculos, 

tanto quanto aos cálculos correlacionais, os resultados encontrados estão apresentados nas 

tabelas 5-8 e são descritos a seguir, separadamente, em função do domínio de intensidade do 

exercício. 

Domínio Moderado (LL1): Neste domínio, VE, VO2, VCO2, FC, RER e FR 

apresentaram slopes da fase 1 significantemente diferentes de zero, e maiores (menor em 

RER) do que os slopes da fase 2 e 3 (p < 0,05). Lactato e PSE também mostraram os slopes da 

fase 1 diferentes de zero. Nenhuma outra diferença foi observada nesta intensidade de 

exercício. As correlações entre os slopes de cada fase, e o tempo de exaustão e a integral 

potência-tempo estão apresentados na tabela 5. De forma geral, apenas os slopes das variáveis 

cardiorrespiratórias VE, VO2, VCO2, FC e FR na fase 1 (inicial) foram inversamente 

associados com o tempo de exaustão. Com relação aos slopes das variáveis metabólicas, não 

foi possivel estabelecer padrão de associação entre eles e o tempo de exaustão, ou a integral 

potência-tempo (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 5. Coeficiente de correlação entre os slopes de cada variável cardiorrespiratória, metabólica e da PSE, e o tempo de exaustão e a 

integral potência-tempo, na fase iniacial (Fase 1), intermediária (Fase 2) e final (Fase 3), durante exercício em LL1. 

    VE VO2 VCO2 FC RER FR Lactato Nore Epi Dopa pH Amônia Glicose Sódio Potássio Cloro PSE 

Fase 1 TE -0,81 -0,85 -0,87 -0,72 -0,85 -0,72 -0,72 -0,33 -0,08 0,69 0,54 0,30 0,42 -0,67 -0,62 -0,46 -0,66 

 sig 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0,39 0,84 0,04 0,16 0,46 0,30 0,05 0,07 0,21 0,05 

 Integral -0,40 -0,38 -0,39 -0,44 -0,38 -0,43 -0,19 0,09 0,13 0,42 0,24 0,58 0,63 -0,46 -0,24 -0,13 -0,17 

 sig 0,26 0,28 0,26 0,20 0,27 0,22 0,61 0,82 0,75 0,26 0,56 0,13 0,10 0,21 0,54 0,73 0,66 

Fase 2 TE 0,45 0,18 0,39 -0,37 0,45 0,14 0,41 0,15 0,32 -0,20 0,13 -0,31 -0,65 0,05 0,66 -0,18 -0,50 

 sig 0,23 0,65 0,30 0,33 0,22 0,73 0,24 0,70 0,40 0,60 0,77 0,45 0,08 0,90 0,05 0,65 0,17 

 Integral 0,00 -0,36 -0,11 0,24 0,17 -0,25 0,15 -0,15 0,05 -0,36 0,01 0,36 -0,67 -0,22 0,40 -0,42 -0,21 

 sig 1,00 0,33 0,77 0,53 0,66 0,52 0,68 0,71 0,91 0,34 0,98 0,38 0,07 0,58 0,29 0,26 0,59 

Fase 3 TE -0,09 -0,14 -0,29 0,47 -0,47 0,14 0,46 0,15 0,25 0,42 -0,10 0,05 -0,07 -0,02 -0,57 0,21 0,05 

 sig 0,82 0,72 0,44 0,20 0,20 0,71 0,18 0,70 0,51 0,26 0,80 0,90 0,86 0,95 0,11 0,59 0,89 

 Integral -0,15 0,04 -0,14 0,36 -0,47 0,16 0,06 -0,23 0,20 0,14 -0,59 -0,33 0,45 0,15 -0,21 0,48 -0,02 

  sig 0,70 0,92 0,71 0,33 0,20 0,68 0,86 0,54 0,61 0,71 0,09 0,43 0,27 0,70 0,59 0,19 0,96 

Valores são expressos em média e erro padrão (EP). Sig é significância; Nore é Norepinefrina; Epi é Epinefrina; Dopa é Dopamina. 
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Domínio Pesado (LL50%): Nesta intensidade de domínio pesado, mantendo 

basicamente os resultados encontrados em LL1, VE, VO2, VCO2, FC, RER e FR, juntamente 

com lactato e PSE, apresentaram slopes da fase 1 significantemente diferentes de zero, e no 

caso das variáveis cardiorrespiratórias, também maiores (menor em RER) do que os slopes da 

fase 2 e 3 (p < 0,05). Diferentemente de LL1, nesta carga não foi possível estabelecer um 

padrão de associação entre a taxa de elevação das variáveis cardiorrespiratórias e o tempo de 

exaustão ou a integral potência-tempo, em quaisquer fases de exercício (Tabela 6). O mesmo 

foi detectado para os parâmetros metabólicos e a PSE. 

Domínio Pesado (LL2): Em LL2, limite superior do domínio pesado, VE, VO2, VCO2, 

FC, RER e FR apresentaram slopes da fase 1 significantemente diferentes de zero, e maiores 

(menor em RER) do que os slopes da fase 2 e 3 (p < 0,05). Das variáveis metabólicas, lactato e 

potássio também apresentaram slopes da fase 1 significantemente diferentes de zero, e maiores 

do que os slopes da fase 2 e 3 (p < 0,05). Comportamento semelhante foi observado para a 

PSE, a qual mostrou slopes da fase 1 e 2 diferentes de zero (p < 0,05). Nesta carga, foi 

possível notar um certo padrão de associação inversa entre os slopes das variáveis 

cardiorrespiratórias nas fases 1 (inicial) e 3 (final), principalmente para VE e FR, e a 

quantidade de trabalho mecânico representada pela integral potência-tempo (Tabela 7). 

Contudo, não foi possíve estabelecer qualquer padrão de associação entre os parâmetros 

metabólicos ou entre a PSE, e o tempo de exaustão e a integral potência-tempo, como pode ser 

notado na tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 6. Coeficiente de correlação entre os slopes de cada variável cardiorrespiratória, metabólica e da PSE, e o tempo de exaustão e a 

integral potência-tempo, na fase inicial (Fase 1), intermediária (Fase 2) e final (Fase 3), durante exercício em LL50%. 

  Fase 1 VE VO2 VCO2 FC RER FR Lactato Nore Epi Dopa pH Amônia Glicose Sódio Potássio Cloro PSE 

Fase 1 TE -0,66 -0,68 -0,67 -0,57 -0,52 -0,30 0,15 0,12 -0,73 -0,04 -0,53 0,22 -0,14 -0,07 -0,06 0,29 -0,05 

 sig 0,04 0,03 0,04 0,08 0,12 0,40 0,67 0,76 0,03 0,91 0,12 0,59 0,75 0,86 0,89 0,45 0,89 

 Integral -0,13 -0,11 -0,07 -0,43 0,01 -0,67 -0,55 0,52 0,32 0,87 0,73 -0,31 -0,09 -0,17 0,12 -0,35 -0,72 

 sig 0,72 0,77 0,85 0,22 0,99 0,03 0,10 0,15 0,40 0,00 0,02 0,45 0,83 0,66 0,77 0,36 0,02 

Fase 2 TE 0,01 -0,15 0,11 -0,32 0,44 -0,40 0,34 -0,37 0,60 -0,55 0,72 -0,36 0,21 -0,38 -0,26 -0,53 0,36 

 sig 0,98 0,68 0,76 0,37 0,21 0,25 0,34 0,33 0,09 0,13 0,04 0,39 0,61 0,31 0,50 0,14 0,31 

 Integral -0,88 0,35 0,27 -0,77 -0,26 -0,54 -0,17 -0,73 0,25 0,20 -0,70 -0,15 -0,62 -0,22 -0,64 -0,12 -0,68 

 sig 0,00 0,32 0,45 0,01 0,46 0,11 0,65 0,02 0,51 0,60 0,05 0,73 0,10 0,57 0,07 0,76 0,03 

Fase 3 TE -0,46 -0,12 -0,30 0,24 -0,28 -0,23 -0,16 0,07 0,24 -0,16 -0,80 -0,40 0,51 0,61 0,33 0,67 0,34 

 sig 0,18 0,74 0,39 0,50 0,43 0,52 0,66 0,86 0,57 0,68 0,02 0,32 0,25 0,08 0,39 0,05 0,33 

 Integral 0,58 0,36 0,67 -0,56 0,52 0,30 0,47 0,70 -0,79 0,78 0,70 0,47 -0,22 0,13 0,61 -0,16 -0,05 

  sig 0,08 0,31 0,03 0,09 0,12 0,41 0,17 0,04 0,02 0,01 0,05 0,24 0,64 0,74 0,08 0,68 0,90 

Valores são expressos em média e erro padrão (EP). Sig é significância; Nore é Norepinefrina; Epi é Epinefrina; Dopa é Dopamina. 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 7. Coeficiente de correlação entre os slopes de cada variável cardiorrespiratória, metabólica e da PSE, e o tempo de exaustão e a 

integral potência-tempo, na fase iniacial (Fase 1), intermediária (Fase 2) e final (Fase 3), durante exercício em LL2. 

    VE VO2 VCO2 FC RER FR Lactato Nore Epi Dopa pH Amônia Glicose Sódio Potássio Cloro PSE 

Fase 1 TE -0,52 -0,56 -0,52 -0,49 -0,33 -0,42 -0,47 0,07 0,61 0,11 -0,17 -0,20 0,11 -0,15 -0,11 0,15 -0,44 

 sig 0,13 0,09 0,12 0,15 0,35 0,22 0,17 0,86 0,08 0,78 0,69 0,64 0,79 0,69 0,78 0,72 0,21 

 Integral -0,53 -0,29 -0,22 -0,46 -0,01 -0,74 -0,64 0,49 -0,16 -0,14 0,51 0,36 0,63 -0,55 -0,87 -0,55 -0,59 

 sig 0,11 0,41 0,55 0,18 0,98 0,01 0,05 0,18 0,68 0,72 0,20 0,38 0,09 0,13 0,00 0,16 0,07 

Fase 2 TE 0,11 -0,39 -0,14 -0,44 0,31 -0,16 0,39 -0,18 -0,34 0,33 0,05 -0,27 -0,02 0,15 0,46 0,44 0,21 

 sig 0,77 0,26 0,70 0,20 0,39 0,66 0,27 0,63 0,36 0,39 0,91 0,52 0,96 0,70 0,21 0,28 0,55 

 Integral -0,48 0,42 0,45 -0,34 0,38 -0,38 -0,71 -0,24 -0,09 0,04 0,03 -0,16 -0,74 0,34 -0,37 0,56 -0,75 

 sig 0,16 0,22 0,19 0,33 0,27 0,27 0,02 0,54 0,81 0,91 0,94 0,71 0,03 0,37 0,32 0,15 0,01 

Fase 3 TE 0,08 -0,58 -0,36 -0,24 0,18 -0,09 0,33 0,20 0,28 -0,25 0,61 -0,09 0,11 -0,65 -0,49 -0,73 0,26 

 sig 0,83 0,08 0,30 0,51 0,62 0,81 0,39 0,61 0,46 0,52 0,20 0,84 0,89 0,08 0,22 0,16 0,46 

 Integral -0,77 -0,01 -0,40 -0,54 -0,58 -0,93 -0,60 -0,54 -0,54 -0,13 0,79 0,61 0,75 0,11 0,36 -0,81 -0,56 

  sig 0,01 0,97 0,25 0,10 0,08 0,00 0,09 0,13 0,14 0,74 0,06 0,14 0,25 0,79 0,38 0,10 0,09 

Valores são expressos em média e erro padrão (EP). Sig é significância; Nore é Norepinefrina; Epi é Epinefrina; Dopa é Dopamina. 
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Domínio Severo (LW25%): Neste domínio de intensidade, todas as variáveis 

cardiorrespiratórias apresentaram slopes da fase 1 diferentes de zero, e maiores (menor em 

RER) que os slopes da fase 2 e 3 (p < 0,05). Das variáveis metabólicas, lactato, amônia e 

potássio tiveram slopes da fase 1 maiores que zero. Especificamente para o lactato, o slope da 

fase 1 também foi diferente dos slopes das fases 2 e 3 (p < 0,05). Similar ao encontrado no 

domínio pesado, mais pontualmente em LL2, foi possível observar um padrão de associação 

inversa entre os slopes das variáveis cardiorrespiratórias nas fases 1 (inicial) e 3 (final), 

principalmente para VE e FR, e a quantidade de trabalho mecânico representada pela integral 

potência-tempo (Tabela 8). Nenhum padrão de associação entre os parâmetros metabólicos ou 

entre a PSE, e o tempo de exaustão ou a integral, foi estabelecido em qualquer das três fases 

de exercício (Tabela 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 8. Coeficiente de correlação entre os slopes de cada variável cardiorrespiratória, metabólica e da PSE, e o tempo de exaustão e a 

integral potência-tempo, na fase inicial (Fase 1), intermediária (Fase 2) e final (Fase 3), durante exercício em LW25%. 

    VE VO2 VCO2 FC RER FR Lactato Nore Epi Dopa pH Amônia Glicose Sódio Potássio Cloro PSE 

Fase 1 TE -0,06 -0,17 -0,15 -0,21 -0,07 -0,10 0,11 -0,31 -0,10 -0,07 0,03 0,80 0,70 0,12 -0,09 -0,31 -0,43 

 sig 0,90 0,71 0,75 0,65 0,89 0,83 0,80 0,55 0,85 0,90 0,96 0,06 0,30 0,77 0,84 0,46 0,57 

 Integral -0,93 -0,64 -0,76 -0,91 -0,98 -0,89 -0,36 -0,51 0,56 -0,17 0,59 -0,46 0,06 -0,21 0,68 -0,13 -0,71 

 sig 0,00 0,12 0,05 0,00 0,00 0,01 0,38 0,30 0,24 0,75 0,30 0,36 0,94 0,61 0,07 0,76 0,29 

Fase 2 TE -0,14 -0,04 0,02 0,47 0,13 -0,30 -0,20 -0,03 0,40 0,48 0,10 0,50 0,39 -0,22 -0,34 -0,12 -0,25 

 sig 0,77 0,93 0,96 0,29 0,78 0,51 0,67 0,96 0,43 0,33 0,85 0,32 0,51 0,64 0,46 0,80 0,59 

 Integral -0,28 -0,65 -0,10 -0,59 0,96 -0,27 -0,79 -0,61 -0,16 -0,33 -0,83 0,15 0,23 -0,58 -0,51 -0,08 -0,90 

 sig 0,54 0,11 0,83 0,16 0,00 0,56 0,03 0,20 0,77 0,52 0,04 0,78 0,71 0,17 0,24 0,87 0,01 

Fase 3 TE 0,29 0,52 0,65 0,21 0,46 -0,23 0,00 0,65 0,72 0,31 -0,16 0,67 0,02 0,71 0,75 0,60 0,30 

 sig 0,48 0,18 0,08 0,63 0,26 0,59 1,00 0,17 0,10 0,55 0,79 0,14 0,99 0,07 0,05 0,15 0,52 

 Integral -0,87 -0,47 -0,13 -0,74 0,18 -0,68 -0,53 -0,57 -0,51 0,17 0,60 -0,57 -0,99 -0,44 -0,36 -0,26 -0,73 

  sig 0,01 0,24 0,76 0,04 0,68 0,06 0,22 0,23 0,30 0,75 0,28 0,23 0,07 0,32 0,43 0,58 0,06 

Valores são expressos em média e erro padrão (EP). Sig é significância; Nore é Norepinefrina; Epi é Epinefrina; Dopa é Dopamina. 
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5.5. VALORES DOS PARÂMETROS CARDIORRESPIRATÓRIOS E METABÓLICOS E 

DA PSE NO PONTO PRÓXIMO À EXAUSTÃO. 

 

É possível notar na tabela 9 que, de uma forma geral, o domínio severo gerou maior 

sobrecarga cardiorrespiratória, representada pela VE, VO2, VCO2, FC, RER e FR, e 

perceptiva, representada pela PSE, quando comparada ao domínio moderado. Com exceção da 

FC e da RER, variáveis como VE, VO2, VCO2 e PSE também foram maiores no ponto 

próximo à exaustão no domínio pesado, em LL2, do que no domínio moderado, em LL1 

(Tabela 9). Isso demostra que, de forma geral, as intensidades de exercício foram eficazes em 

gerar maiores níveis de estresse cardiorrespiratório e perceptivo, quão maior fosse o domínio 

de intensidade. Interessante observar que a maioria das variáveis que apresentaram diferença 

no ponto próximo à exaustão entre os domínios severo e moderado também apresentou slopes 

(taxa de elevação unificada) significantemente correlacionados com o tempo de exaustão 

(Tabela 3). De outro lado, com exceção de lactato e potássio, os quais mostraram maiores 

valores atingidos no ponto próximo da exaustão no exercício de domínio severo, não foi 

observado efeito da intensidade nas demais variáveis metabólicas (Tabela 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 9. Valores das variáveis cardiorrespiratórias, metabólicas e da PSE, obtidos próximo à exaustão (90% à 100%), durante cada 

intensidade de exercício. 

  VE VO2 VCO2 FC RER FR Lactato Nore Epi Dopa pH Amônia Glicose Sódio Potássio Cloro PSE 

LL1 52,8 1948,1 1786,9 142,8 0,92 32,9 1,4 359,6 48,9 13,5 7,3 14,0 4,3 139,7 4,8 98,6 17,0 

EP 4,0 105,6 103,4 7,4 0,02 2,4 0,2 67,6 7,0 2,3 0,2 2,4 0,4 0,6 0,2 0,4 0,7 

LL50% 61,1 2254,0 2047,9 146,3 0,91 33,0 1,5 511,5 51,9 20,3 7,1 18,2 4,1 140,3 5,1 98,8 17,1 

EP 3,5 86,6 90,0 5,8 0,01 2,1 0,2 94,6 7,7 5,7 0,2 2,3 0,4 1,4 0,2 0,4 0,6 

LL2 89,2* 2665,5* 2506,7* 160,6 0,94 42,0 4,2* 713,6 72,1 32,8 7,2 58,1 3,4 143,0 5,1 100,6 19,1‡ 

EP 7,7 103,9 117,6 7,1 0,02 3,8 0,8 115,9 11,1 11,9 0,1 15,7 0,6 1,1 0,1 0,8 0,3 

LW25% 105,5* 2802,3* 2881,2* 160,9 1,03† 46,4* 5,0* 835,6 75,3 19,9 7,1 42,2 4,2 143,1 5,6‡ 99,3 19,1‡ 

EP 9,0 104,5 148,9 6,4 0,04 3,0 0,8 172,9 18,6 4,1 0,2 10,7 0,5 1,2 0,2 0,4 0,3 

* Diferente (p < 0,05) de LL1 e LL50%; † Diferente (P < 0,05) de LL1 e LL2; ‡ Diferente (p < 0,05) de LL1. Valores apresentados em média e 

erro padrão (EP); VO2 e VCO2 são expressos em ml.min-1; Nore é Norepinefrina; Epi é Epinefrina; Dopa é Dopamina. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O principal achado deste estudo foi que a exaustão ocorreu sem clara evidência de 

falha da homeostase, durante cargas de trabalho constante executadas nos três domínios de 

intensidade determinadas pelo MED. O exercício terminou sem qualquer mudança significante 

nos parâmetros cardiorrespiratórios e metabólicos, principalmente na segunda metade dos 

testes de carga constante (Figuras 4-20), mesmo quando o exercício foi executado no domínio 

de intensidade severa. Em adição, a PSE foi a única variável a apresentar taxa unificada de 

elevação significantemente correlacionada com o tempo de exaustão em todas as sobrecargas 

pertencentes aos diferentes domínios de intensidade (Tabela 3). 

Até o ponto em que conhecemos, este estudo foi o primeiro a medir diversas respostas 

cardiorrespiratórias e metabólicas, tanto em termos absolutos, quanto em relação ao tempo 

total de exercício, nos três domínios de intensidade de exercício definidos pelo modelo de 

Equilíbrio Dinâmico. Quando os parâmetros cardiorrespiratórios e metabólicos foram 

normalizados pela duração total de exercício, algumas variações temporais significantes, 

presentes nos dados em função do tempo absoluto de exercício, desapareceram. Estes achados 

são discutidos a seguir sob os pressupostos do MED. 

 

6.1. PARÂMETROS METABÓLICOS DURANTE OS DIFERENTES DOMÍNIOS DE 

INTENSIDADE DE EXERCÍCIO 

 

De acordo com o MED, durante exercícios realizados em intensidades moderada ou 

pesada, a exaustão deveria ocorrer como um resultado da depleção de substrato, 

principalmente pela depleção dos estoques de glicogênio muscular (HILL & LUPTON, 1923; 

GAESSER & POOLE, 1996). Contudo, considerando a duração total de exercício, é 

improvável que tenha ocorrido uma total depleção dos estoques de glicogênio muscular 

durante LL1, LL50% ou LL2 (BOSCH et al., 1993; BALDWIN et al., 2003). Por exemplo, 

Bosch et al. (1993) mostraram que quando os sujeitos se exercitavam em intensidade de 70% 

VO2MAX, o término do exercício ocorreu em aproximadamente 180 minutos, mesmo com a 

presença de reserva de glicogênio muscular em torno de 22 mmol.kg-1 de peso úmido. Dados 

de Baldwing et al. (2003) também mostram resultados similares, mesmo quando os sujeitos 

começaram o exercício com as reservas musculares de glicogênio depletadas. De fato, nossos 
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dados mostraram uma mudança na predominância do substrato energético utilizado durante o 

exercício, de carboidrato em direção à gordura, uma vez que os valores de RER diminuíram 

significantemente em função do tempo, aproximadamente até 30% do tempo de exaustão, em 

todas as intensidades investigadas (Figura 5). Isto indicaria uma redução da taxa de 

carboidrato depletado na medida em que o exercício progredia. Mudanças semelhantes nos 

valores de RER têm sido registrados durante exercícios de carga de trabalho constante, em 

intensidades ~68% VO2MAX. Esta redução no RER parece estar relacionada ao aumento das 

concentrações sangüíneas de norepinefrina (WEST et al., 2006). Comportarmento semelhante 

foi observado aqui, durante o exercício realizado em LL2 (Figuras 8 e 17). 

A elevada temperatura corporal tem sido proposta como uma adicional causa da 

exaustão durante exercício prolongado (< 1 hora), executado em intensidades moderada ou 

pesada (GALLOWAY & MAUGHAN, 1997; NYBO, 2008). Ainda que a temperatura 

corporal não tenha sido medida no presente estudo, parece improvável que o contínuo 

aumento da temperatura corporal tenha sido a principal causa do término do exercício aqui, 

uma vez que todos os testes foram realizados em laboratório, com temperatura ambiente 

ajustada em 23-25° C, e baixa umidade. Estudos anteriores têm mostrado que durante 

exercício realizado em temperaturas ambientes de 15 à 35° C (DRUST et al., 2005; BARON et 

al., 2008), a exaustão ocorre antes que a temperatura corporal central alcance 40° C, nível 

considerado como causa da exaustão em exercícios prolongados (NYBO, 2008). 

Com relação à carga de trabalho correspondente à LW25%, significantes incrementos 

foram observados para as concentrações de lactato e potássio. O aumento progressivo nas 

concentrações destas variáveis tem sido considerado como a causa mais provável do término 

do exercício, de acordo com o modelo de fadiga mais popular (HILL & LUPTON, 1923; 

GIBSON & EDWARDS, 1985; GAESSER & POOLE, 1996). Esta suposição está baseada em 

alguns mecanismos celulares tais como a supressão da atividade de enzimas glicolíticas, 

resultante da aumentada concentração de lactato celular (FITTZ & HOLLOSZY, 1976), ou 

como a reduzida excitabilidade da membrana do sarcolema e túbulos T, causada pelo aumento 

das concentrações de potássio extracelular (McKENNA et al., 2008). 

Contudo, é difícil compreender como o término do exercício em nossos experimentos 

pode ter sido diretamente causado pelas mudanças nestas variáveis, haja vista que muito do 

aumento observado nestas variáveis ocorreu em pontos intermediários de exercício, antes de 

50% do tempo de exaustão (Figuras 10-19). Em adição, diversos estudos vêm demonstrando 
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dissociação entre o aumento nas concentrações de lactato e potássio, e o prejuízo no 

rendimento físico (HANSEN et al., 2005; VAN HALL et al., 2009). De fato, um efeito 

“contrabalanceador” causado pelos elevados níveis de lactato e epinefrina catecolaminas 

parece preservar a excitabilidade da célula muscular quando dos elevados níveis de potássio, 

mais do que causar a falha dos mecanismos contráteis (HANSEN et al., 2005). Da mesma 

forma, é improvável que o aumento observado nas concentrações de norepinefrina em LL2 

tenha causado o término do exercício naquela carga de trabalho, uma vez que a noradrenalina 

pode ter uma função mais importante no balanço entre o metabolismo de carboidrato e gordura 

(WEST et al., 2006), ou transmissão neural (MEEUSEN & MEIRLEIR, 1995), do que 

exatamente no desencadeamento dos mecanismos de fadiga muscular periférica. 

Apesar de não ter sido identificada elevação significante nas concentrações de amônia 

durante qualquer carga de trabalho constante, houve um razoável aumento progressivo, nas 

concentrações plasmáticas de amônia, possível de ser notado visualmente, durante LL2 e 

LW25%, principalmente após 50% do tempo decorrido de exercício (Figura 11). Estes 

resultados são corroborados por estudos anteriores que encontraram aumento progressivo nas 

concentrações de amônia sangüínea, até mesmo em domínio de intensidade pesada (YGES et 

al., 1999; BARON et al., 2008). 

Apesar de ser necessário reconhecer a associação entre os elevados níveis de amônia e 

os mecanismos de fadiga (YAN & CHAN, 2000), estudos prévios demonstraram que 

exercícios executados em intensidade referente à transição entre os domínios pesado e severo 

podem ser prolongados mesmo com os níveis de amônia estão elevados (BARON et al., 2005). 

De fato, a amônia sangüínea pode ter um papel mais importante no desencadeamento da fadiga 

central (GUEZENNEC et al., 1998; YAN & CHAN, 2000), uma vez que o aumento da amônia 

cerebral está associado à redução das concentrações cerebrais de glutamato e GABA (ácido 

gama aminobutírico). Como conseqüência da redução do glutamato e GABA no sistema 

nervoso central, pode ocorrer um prejuízo nos processos desempenhados pelos mecanismos 

neurotransmissores (GUEZENNEC et al., 1998). 

 

6.2. PARÂMETROS CARDIORRESPIRATÓRIOS DURANTE OS DIFERENTES 

DOMÍNIOS DE INTENSIDADE DE EXERCÍCIO 
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Nossos resultados (Figuras 4-9) mostram que apenas RER mudou significantemente 

(significante redução) durante exercícios prolongados nos domínios de intensidade moderada 

ou pesada, como o ocorrido em outros estudos (LAJOIE et al., 2000; BARON et al., 2003). De 

outro lado, VE e FR (Figuras 4-5) mudaram significantemente com a duração de exercício no 

domínio de intensidade severa. Talvez, o aumento em algumas variáveis metabólicas tais 

como a elevação nas concentrações sangüíneas de potássio (Figura 16), ou o elevado estímulo 

simpático promovido pelo aumento de epinefrina e norepinefrina (Figuras 17-18), durante a 

intensidade severa, pode ter proporcionado um estímulo adicional sobre o sistema 

cardiorrespiratório, causando elevação da VE e FR nesta carga de trabalho (HEISTAD et al., 

1972; BUSSE et al., 1992; PATTERSON, 1997; MIYAMURA et al., 1998; SEARS et al., 

1999). 

O modelo Cardiovascular/Anaeróbio/Catastrófico de Hill e colegas (HILL & 

LUPTON, 1923) supõe que qualquer exercício máximo deva terminar quando valores 

máximos de variáveis cardiorrespiratórias tais como VO2, VE e FC são atingidos, o que 

indicaria o início da anaerobiose do músculo esquelético (NOAKES et al., 2004; LAMBERT 

et al., 2005). Entretanto, como os valores destas variáveis no momento da exaustão nos 

diferentes testes de carga constante foram entre 43 e 18% (VO2), 59 e 19% (VE), e 17 e 10% 

(FC) inferiores aos valores atingidos no momento da exaustão do teste incremental máximo, 

não há evidências convincentes para suportar a teoria de que o alcance de valores máximos 

nestas variáveis causaria diretamente o término do exercício em qualquer uma das 

intensidades testadas. Inclusive, somente a FR apresentou significante variação temporal após 

50% do tempo de exaustão, e em específico na intensidade LW25%, corroborando a idéia de 

que o término do exercício ocorreu independentemente de qualquer falha progressiva no 

sistema cardiorrespiratório. 

 

6.3. ASSOCIAÇÃO ENTRE A INTEGRAL POTÊNCIA-TEMPO E O TEMPO DE 

EXAUSTÃO, E OS COEFICIENTES ANGULARES DOS PARÂMETROS 

CARDIORRESPIRATÓRIOS, METABÓLICOS E DA PSE 

 

De acordo com um dos pressupostos do MED, deveria haver um aumento progressivo 

em muitas, senão todas, variáveis fisiológicas quando o sujeito ultrapassa o limite no qual um 

estado de equilíbrio fisiológico pode ser alcançado (HILL & LUPTON, 1923, GAESSER & 
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POOLE, 1996). Desta maneira, entendemos que deveria haver uma forte e inversa correlação 

entre os coeficientes angulares da maioria, senão todas, variáveis fisiológicas medidas no 

presente estudo, e o tempo de exaustão ou a integral potência-tempo, no domínio de 

intensidade severa. 

O fato de que apenas o slope da VE, FC, FR, lactato e sódio, foi correlacionado ao 

tempo de exaustão e à integral da potência-tempo, nesta intensidade, sugere uma ausência de 

aumento progressivo em muitas das variáveis medidas aqui. Estes resultados parecem não 

suportar a hipótese de que o aumento progressivo em variáveis fisiológicas, indicando a 

progressiva falha na homeostase, causa o término do exercício em intensidade severa. 

Do contrário, nossos resultados poderiam ser um indicativo de um modelo fisiológico 

integrado, regulado centralmente, Neste modelo integrado, o SNC regula a taxa metabólica de 

uma maneira dinâmica e não linear, a partir dos sinais aferentes sobre o metabolismo 

periférico. O cérebro subconsciente, que é modulado por estes sinais, produz a sensação 

consciente do esforço como um meio de assegurar que o exercício termine antes de ocorrer 

falha nos sistemas corporais ou na homeostase (LAMBERT et al., 2005, NOAKES, et al., 

2005). Assim, segundo as predições deste modelo, não deve haver evidências de falha na 

homeostase em qualquer das intensidades descritas aqui. Em adição, deveria haver um 

aumento progressivo na PSE durante exercício executado nestas intensidades. Por um lado, a 

ausência de efeitos significantes do tempo sobre parâmetros cardiorrespiratórios e metabólicos 

depois de decorrido 50% do tempo de exaustão se ajusta ao primeiro pressuposto. 

De outro lado, o achado de que o coeficiente angular da PSE foi inversamente 

correlacionado ao tempo de exaustão em todos os domínios de intensidade de exercício seria 

uma evidência do segundo pressuposto. De fato, a natureza escalar do aumento da PSE 

durante exercício, a qual poderia ser indicativo do tempo restante de exercício, tem sido 

verificada em diversas condições de exercício, tais como em ambientes quentes e frios 

(CREWE et al., 2008), em corridas competitivas (FAULKNER et al., 2008), ou após 

atividades fatigantes (ESTON et al., 2007). Desta maneira, nossos resultados, a ausência de 

aumento progressivo em variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas depois de decorrido 50% 

do tempo total de exercício e a significante correlação inversa da taxa de elevação da PSE e o 

tempo de exaustão, em todas as intensidades investigadas, poderiam ser sugestivos de um 

modelo fisiológico integrativo, centralmente regulado, o qual controla a homeostase baseando-

se no tempo restante de exercício. 
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6.4. ANÁLISE FRAGMENTADA DAS CURVAS E VALORES DAS VARIÁVEIS 

OBTIDOS NO PONTO PRÓXIMO À EXAUSTÃO. 

 

A análise fragmentada das curvas, através dos slopes calculados em cada variável, para 

cada uma das fases de exercício, revelou que nem todas as variáveis respondem com um 

padrão similar ao mesmo estímulo. Variáveis cardiorrespiratórias como VE, VO2, VCO2, FC e 

FR, metabólicas como lactato e potássio, e perceptivas como a PSE, parecem responder ao 

exercício com uma fase de aumento inicial de maior magnitude (fase 1), seguida por duas 

fases de manutenção bastante semelhantes, a intermediária e a final (fase 2 e 3), já que apenas 

o slope da fase 1 foi diferente de zero nestas variáveis. No caso dos parâmetros 

cardiorrespiratórios, o slope da fase 1 também foi frequentemente maior do que os slopes das 

fases 2 e 3. De certa forma, esses resultados reforçam resultados de estudos que caracterizaram 

o comportamento da maioria destas variáveis durante exercício de cargas constantes. Estes 

estudos (RILEY & COOPER, 2002; BENEKE, 2003b) verificaram que VE, VO2, VCO2, FC e 

lactato apresentam um aumento inicial de maior magnitude, seguido de uma fase de 

estabilidade ou de elevação progressiva em pequena taxa, dependente da intensidade do 

exercício. 

De outro lado, a ausência de diferença entre os slopes das três fases do exercício nas 

outras variáveis metabólicas pode ter sido gerada por um maior padrão oscilatório, ou por um 

mecanismo de controle mais rígido, sobre estas variáveis. Análise visual das figuras 11-19 

deixa esta sugestão para catecolaminas (Figuras 17-19), no primeiro caso, e para sódio, cloro, 

pH (Figura 13) e glicose (Figura 12), no segundo. Embora não seja o escopo do presente 

estudo, esses dados poderiam ser discutidos à luz de um modelo hierárquico-redundante de 

homeostase metabólica do exercício (LAMBERT et al., 2005; ST CLAIR GIBSON et al., 

2005). 

Sugere-se que dentro do sistema metabólico, algumas variáveis com menor posição 

hierárquica, maior oscilação (i.e. variabilidade) e redundância, atuem na defesa e controle de 

variáveis fundamentais para o sistema, mantendo-as flutuando em torno de um set-point 

flexível (ST CLAIR GIBSON et al., 2005). Um exemplo desse tipo de mecanismo poderia ser 

visto na dinâmica que envolve a manutenção da glicose em níveis compatíveis com a vida, 

mesmo durante exercício extenuante. O aumento da degradação da glicose sangüínea e 

glicogênio muscular causados pela epinefrina seria contrabalanceado pelo aumento da 
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gliconeogênese hepática, promovido pela ação da norepinefrina (BERGMAN et al., 2000). 

Como epinefrina e norepinefrina atuam sobre o metabolismo de glicogênio, poderiam ser 

consideradas redundantes. Em adição, acredita-se que a maior variabilidade destas variáveis 

possibilitaria um controle mais eficiente e rígido dos níveis de glicose em torno de valores 

médios com baixa variação (ST CLAIR GIBSON et al., 2005). Variáveis como glicose, VO2, e 

possivelmente sódio e cloro, poderiam ser consideradas como variáveis de maior posição 

hierárquica, neste caso (LAMBERT et al., 2005). 

A ausência de um padrão de associação consistente entre os slopes das variáveis 

metabólicas em cada uma das fases do exercício, e o tempo de exaustão ou a integral potência-

tempo, pode indicar que não existe uma fase crucial de exercício em que as mudanças 

metabólicas sejam determinates do tempo de exaustão. De outro lado, com exceção da LL50%, 

houve um padrão de associação entre as respostas cardiorrespiratórias observadas na fase 

inicial (fase 1) e os indicadores de rendimento físico, nos domínios de intensidade moderada 

(LL1), pesada (LL2) e severa (LW25%). Especificamente para VE e FR nos domínios pesado e 

severo (Tabelas 11 e 12), a taxa de elevação destas variáveis na fase final (fase 3) de exercício 

também foi associada ao tempo de exaustão e à integral. Tomados em conjunto, esses 

resultados sugerem que a maior sobrecarga cardiorrespiratória durante a fase incial de 

exercício está associada, ou ao alcance mais rápido da exaustão, ou a uma menor capacidade 

de realizar trabalho físico. Em adição, a sobrecarga no sistema respiratório, indicado pela VE e 

FR, durante a fase final de exercício, também parece ter algum tipo de relação com parâmetros 

de rendimento físico em exercícios prolongados de intensidade pesada e severa. 

Por último, os valores obtidos no ponto próximo à exaustão, entre 90% e 100% da 

duração total de exercício, revelam que houve um efeito da intensidade nas variáveis 

cardiorrespiratórias, no lactato, no potássio e na PSE (Tabela 9). Basicamente, há uma clara 

distinção entre as respostas destas variáveis no momento da exaustão de um exercício de 

intensidade moderada (LL1), em comparação com exercícios de intensidade pesada (LL2) ou 

severa (LW25%). De ouro lado, variáveis frequentemente associadas aos mecanismos de fadiga 

periférica como epinefrina e amônia (STAINSBY et al., 1984; YAN & CHAN, 2000), ou 

central como amônia, norepinefrina, dopamina e glicose (MEEUSEN R, DE MEIRLEIR, 

1995; YAN & CHAN, 2000; SECHER et al., 2008), não sofreram efeitos claros da intensidade 

(Tabela 13). 
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É difícil estabelecer qualquer paralelo entre as respostas destas variáveis no momento 

da exaustão e as causas do término do exercício. Parâmetros cardiorrespiratórios como VO2, 

VE e FC alcançaram valores entre 10% e 59% inferiores aos valores alcançados no teste 

incremental máximo, descritos na tabela 1. De outro lado, parâmetros metabólicos 

classicamente associados à fadiga como lactato, potássio, catecolaminas e amônia, também 

atingiram valores de exaustão (i.e. 90% à 100% do tempo total de exercício) distantes dos 

valores máximos ou de pico registrados em outros estudos (IBANEZ et al., 1995; HARMER 

et al., 2000; JACOB et al., 2002). Conseqüentemente, é difícil entender que estes resultados 

sirvam de suporte para a teoria Cardiovascular/Anaeróbia/Catastrófica, sugerindo que a 

exaustão ocorra diretamente pelo alcance de valores máximos nestes parâmetros (NOAKES et 

al., 2004; LAMBERT et al., 2005). 

Curiosamente, entretanto, a PSE foi a única variável a atingir valores muito próximos 

aos valores máximos obtidos no teste incremental (Tabela 1), durante exercício nos domínos 

moderado (~90%), pesado (~90% e ~99%) ou severo (~99%) (Tabela 9). Quando tomados em 

conjunto com a taxa de elevação unificada da PSE, e discutidos à luz de um modelo 

integrativo do esforço, centralmente regulado, nossos resultados poderiam reforçar a idéia de 

que a PSE seja um indicador do tempo restante de exercício até o alcance da exaustão 

(NOAKES, 2004), independente da intensidade do esforço, ou de variações nas condições 

experimentais. 

 

6.5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Uma limitação deste estudo se encontra nas medidas metabólicas realizadas durante o 

exercício. Algumas inferências devem ser consideradas com cautela, já que estas medidas 

foram realizadas em sangue venoso, ao invés de sangue arterial. Contudo, existem razões 

suficientes para acreditarmos que estas medidas possam representar, satisfatoriamente, o 

estado metabólico durante exercício prolongado, pois a diferença arterio-venosa tende a zero 

na maioria destas variáveis, durante exercício prolongado em domínios de intensidade 

moderada, pesada ou severa (JORFELDT et al., 1978; VØLLESTAD et al., 1994; ROSTRUP 

et al., 1998). 

De outro lado, estudos que visam investigar a dinâmica de variáveis fisiológicas 

durante o exercício sempre se baseiam na suposição de que as medidas realizadas no sangue 
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venoso ou arterial, ou aquelas derivadas das trocas gasosas no nível do trato respiratório 

superior, possam representar os eventos bioquímicos que ocorrem no músculo esquelético 

ativo (WASSERMAN et al., 1967; ROSTRUP et al., 1998; BARON et al., 2008). Embora 

exista uma limitação natural neste tipo de suposição, a quantificação destas variáveis por meio 

de técnicas que possibilitem medidas intramusculares diretas, durante o exercício, ainda são 

operacionalmente inviáveis. 

Uma outra limitação do presente estudo é a ausência de quantificação das 

concentrações de glicogênio muscular, antes e depois das diferentes intensidades de exercício. 

Segundo o modelo original de Equilíbrio Dinâmico (HILL & LUPTON, 1923), duas seriam as 

causas do término do exercício durante protocolos prolongados: 1) a depleção de substrato 

energético, basicamente glicogênio, em exercícios de intensidade moderada ou pesada; 2) o 

acúmulo de metabólitos “tóxicos” em exercício de domínio severo. A abordagem experimental 

do presente estudo permite responder, pontualmente, a segunda suposição do modelo. 

Contudo, ainda que nenhuma quantificação de substrato energético tenha sido realizada, há 

evidências experimentais convincentes de que a completa depleção de glicogênio muscular 

não ocorre durante exercício de intensidade moderada ou pesada (BOSCH et al., 1992; 

BALDWIN et al., 2003). 

Por último, deve ser destacado que os dados dos parâmetros metabólicos e da PSE, 

normalizados pelo tempo de exaustão, foram obtidos por meio de aproximação de 2,5% ou 

5%. Este tipo de aproximação contém limitações intrínsecas, uma vez que não garante 

uniformização dos valores para pontos temporalmente idênticos. Esta limitação poderia ser 

contornada com a realização de medidas contínuas das variáveis analisadas, como o ocorrido 

com os parâmetros cardiorrespiratórios. Até onde sabemos, não existem técnicas que 

possibilitem tal taxa de aquisição em variáveis de escala de medida ainda discreta, como as 

medidas sanguíneas e a PSE, durante exercício. 

 

7. CONCLUSÕES 

 

Ao término do presente estudo, algumas formulações podem ser construídas. 

1) Com relação aos valores analisados em função do tempo absoluto de exercício, 

houve evidências de equilíbrio nos três domínios de intensidade de exercício, já que não se 

observou efeitos do tempo nas variáveis analisadas em: LL1) a partir de 15 minutos de 
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exercício; LL50%) depois de 45 minutos de exercício; LL2) depois de 15 minutos de exercício; 

LW25%) a partir de 10 minutos de exercício. O fato de que não houve mudança significante em 

qualquer variável cardiorrespiratória, metabólica ou na PSE, quando considerada a fase final 

de exercício, aproximadamente os últimos 15 minutos de exercício, reforça essa idéia. 

2) Os dados encontrados com a análise das variáveis em função do tempo absoluto de 

exercício corroboram os principais resultados do estudo, obtidos a partir dos valores 

normalizados pelo tempo de exaustão. Foi verificado que o exercício realizado nos diferentes 

domínios de intensidade preditos pelo modelo de equilíbrio dinâmico termina sem clara falha 

da homeostase, haja vista que as variações temporais observadas em parâmetros 

cardiorrespiratórios e metabólicos ocorreram em: LL1) antes de decorrido 30% do tempo total 

de exercício; LL50%) antes de decorrido 20% do tempo total de exercício; LL2) antes de 

decorrido 25% do tempo total de exercício; LW25%) antes de decorrido 30% do tempo total de 

exercício, com exceção da FR (80%). No geral, as modificações significantes no sistema 

cardiorrespiratório e metabólico ocorrem antes que 50% do tempo total de exercício tivessem 

sido completados. Isso fortalece a idéia de que o exercício é executado com presença de 

equilíbrio nos domínios de intensidade moderada, pesada ou severa, principalmente na 

segunda metade do exercício. 

3) A taxa de elevação fragmentada das variáveis não diferente de zero nas fases 2 e 3 

reforça a afirmação de que não houve tendência de elevação nas variáveis nos momentos 

finais de exercício. Em adição, os valores de cada variável cardiorrespiratória e metabólica, 

obtidos próximos do ponto de exaustão, sugerem que o término do exercício ocorre antes que 

estas variáveis alcancem níveis máximos ou valores de pico, independentemente do domínio 

de intensidade analisado. 

4) Por último, a taxa de elevação unificada de cada variável mostrou que apenas a PSE 

está associada ao término do exercício (tempo de exaustão) e à capacidade de realizar trabalho 

físico em todos os domínios de intensidade de exercício preditos pelo MED. 

Desta forma, os resultados globais deste estudo não corroboram o principal 

pressuposto do modelo de Equilíbrio Dinâmico, a falha na homeostase durante exercício de 

intensidade severa. Do contrário, eles poderiam ser mais facilmente explicados por um modelo 

fisiológico integrativo, centralmente regulado, o qual prevê a manutenção da homeostase 

durante o exercício, mesmo no domínio de intensidade severa. Em adição, a natureza escalar 
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da PSE em todos os domínios de intensidade poderia ser um indicativo de que esta variável 

seja um marcador do tempo possível de exercício. 
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TABELA I. Respostas cardiorrespiratórias e metabólicas e da PSE em função do tempo absoluto de exercício durante LL1. 

Variáveis   5 10 15 20 25 30 45 60 75 90 105 

VE L.min-1 52,6 52,5 53,9 54,5 55,2 55,4 52,2 52,1 48,0 50,8 50,2 

EP  3,2 3,4 3,2 3,5 3,4 3,6 3,4 3,6 1,6 2,7 0,9 

VO2 L.min-1 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 

EP  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

VCO2 L.min-1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 

EP  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

FC bpm 129,9 136,4 139,7 141,2 144,4 142,4 143,9 145,1 139,8 145,5 154,9 

EP  4,7 6,0 5,8 7,3 7,0 6,6 6,5 7,2 5,6 4,8 2,6 

RER Unidades 1,04 1,00 0,99 0,97 0,96 0,98 0,94* 0,95* 0,93* 0,91*‡ 0,91*‡ 

EP  0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

FR Resp.min-1 28,7 29,4 29,5 30,9 31,7 31,7 30,9 32,1 29,5 33,9 33,4 

EP  2,1 2,1 2,3 1,9 1,9 1,9 1,7 1,7 1,5 2,5 1,8 

Lactato mmol.l-1 1,6 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 

EP  0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 

Nore pg.ml-1 284,5 353,7 348,9 344,5 329,7 352,1 348,1 397,3 393,4 286,4 420,0 

EP  68,1 68,8 84,1 72,5 61,0 72,0 61,6 63,7 78,4 18,1 6,8 

Epi pg.ml-1 34,3 49,0 46,4 45,3 41,7 42,1 45,7 53,0 56,0 63,7 70,9 

EP  9,1 12,2 10,5 12,7 10,7 8,5 9,4 11,0 75,1 19,1 4,9 

Dopa pg.ml-1 22,2 19,9 21,3 23,6 15,9 26,0 24,3 20,2 16,5 14,8 41,4 

EP  5,7 5,0 7,7 7,0 5,6 8,0 8,2 4,4 81,8 21,2 18,3 

 



TABELA I. Respostas cardiorrespiratórias e metabólicas e da PSE em função do tempo absoluto de exercício durante LL1 (CONTINUAÇÃO). 

Variáveis   5 10 15 20 25 30 45 60 75 90 105 

pH Unidades 7,2 7,3 7,3 7,1 7,4 7,4 7,2 7,1 7,3 7,0 6,9 

EP  0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 

Amônia µmol.l-1 15,2 19,9 14,1 16,5 17,0 16,0 16,6 18,8 11,6 10,4 11,1 

EP  3,0 3,9 3,0 2,3 2,6 2,1 3,0 3,9 1,7 1,0 2,4 

Glicose mmol.l-1 3,7 3,6 3,6 3,6 4,2 4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 4,3 

EP  0,3 0,6 0,5 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 

Sódio mmol.l-1 137,7 139,3 140,3 139,9 140,8 142,1 141,7 141,7 139,8 140,8 138,3 

EP  0,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,6 2,7 1,6 0,8 1,3 0,3 

Potássio mmol.l-1 4,4 4,9 5,0 4,7* 5,0* 5,2* 4,7 4,9 4,7 4,8 4,4 

EP  0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Cloro mmol.l-1 97,9 97,3 98,4 99,1 100,0 100,6 100,5 99,0 98,6 98,8 98,3 

EP  0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 1,5 1,9 1,3 1,0 0,6 0,3 

PSE Unidades 10,8 11,4 12,1 12,6 13,4 13,8 14,8 15,3* 15,5*‡ 15,8*‡ 16,5*‡† 

EP  0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,2 1,4 1,3 

*Significantemente diferente do minuto 5; ‡ Significantemente diferente dos minutos 10 e 15; † Significantemente diferente dos minutos 15. Nore é Norepinefrina; Epi é 

Epinefrina; Dopa é Dopamina; EP é erro padrão. 

 

 

 



TABELA II. Respostas cardiorrespiratórias e metabólicas e da PSE em função do tempo absoluto de exercício durante LL50%. 

Variáveis   5 10 15 20 25 30 45 60 75 90 

VE L.min-1 55,8 57,6 57,3 57,8 58,0 58,1 58,5 60,4 61,2 51,4 

EP  2,3 2,3 2,4 2,6 2,6 2,9 3,2 3,7 5,7 4,1 

VO2 L.min-1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2† 2,3† 2,2† 2,0† 

EP  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

VCO2 L.min-1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0† 2,1† 2,0† 1,8† 

EP  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

FC bpm 127,5 131,2 133,7 135,1 136,0 138,4 140,1 142,5 144,2 130,1 

EP  5,7 5,6 5,9 6,2 5,8 6,2 7,1 7,9 9,6 6,5 

RER Unidades 1,02 0,98 0,96 0,95*‡ 0,94*‡ 0,94*‡ 0,93*‡ 0,91*‡ 0,91*‡ 0,88*‡ 

EP  0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 

FR Resp.min-1 27,5 29,1 28,9 29,7 31,2 30,7 31,6 31,4 33,4* 28,9 

EP  1,0 1,5 1,6 1,7 1,9 1,4 1,8 1,6 2,9 1,5 

Lactato mmol.l-1 1,7 2,1 2,2 2,3 2,1 1,8 1,6 1,4 1,5 1,0 

EP  0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 

Nore pg.ml-1 294,7 349,1 375,0 427,9* 454,3 459,1* 422,3 537,7*‡ 578,8‡†# 393,8£ 

EP  27,8 29,8 64,6 53,0 38,6 60,0 64,9 87,2 113,6 100,8 

Epi pg.ml-1 64,5 68,8 54,7 64,5 64,9 37,9 60,2 47,1 43,9 55,3 

EP  15,0 13,7 11,0 11,3 8,9 5,4 6,3 8,1 6,6 13,4 

Dopa pg.ml-1 14,5 38,0 17,0 22,0 26,2 21,9 13,6 30,7 21,5 25,2 

EP  2,5 10,5 4,1 6,6 5,2 5,8 3,3 9,8 8,2 10,5 

 



TABELA II. Respostas cardiorrespiratórias e metabólicas e da PSE em função do tempo absoluto de exercício durante LL50% (CONTINUAÇÃO). 

Variáveis  5 10 15 20 25 30 45 60 75 90 

pH Unidades 7,2 7,0 7,1 7,0 7,0 7,0 7,1 7,0 7,0 7,1 

EP  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 

Amônia µmol.l-1 13,4 14,1 18,2 16,6 14,7 16,9 16,8 18,8 15,8 19,7 

EP  3,1 2,4 2,8 3,7 2,9 3,0 2,7 3,0 2,6 5,7 

Glicose mmol.l-1 3,5 3,8 4,0 3,6 4,3 4,8 4,2 3,9 3,3 4,1 

EP  0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,3 0,9 

Sódio mmol.l-1 139,0 140,1 139,7 137,8 139,3 139,6 139,7 138,5 138,6 140,0 

EP  0,9 0,6 0,5 0,8 1,3 1,0 0,8 1,5 1,3 3,0 

Potássio mmol.l-1 4,5 4,8 4,9 5,1* 5,0* 5,2*‡ 5,1* 4,9 5,0 5,1

EP  0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3

Cloro mmol.l-1 97,6 98,6 98,3 98,0 98,2 99,0 98,9 98,6 98,2 98,5

EP  0,8 0,4 0,7 0,6 0,9 0,7 0,6 0,9 0,5 0,6

PSE Unidades 11,8 12,5 13,0 13,4* 13,8* 14,0* 14,4* 14,9*† 15,8*†** 16,8*†**

EP  0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7

* Significantemente diferente do minuto 5; ‡ Significantemente diferente do minuto 10; † Significantemente diferente dos minutos 15, 20, 25 e 30; # Significantemente 

diferente dos minutos 15, 20 e 45; £ Significantemente diferente do minuto 75; ** Significantemente diferente do minuto 45. NORE é Norepinefrina; EPI é Epinefrina; DOPA 

é Dopamina; EP é erro padrão. 

 

 



TABELA III. Respostas cardiorrespiratórias e metabólicas e da PSE em função do tempo absoluto de exercício durante LL2. 

Variáveis   5 10 15 20 25 30 45 

VE L.min-1 71,3 77,2 79,7 84,0 85,1 87,6 80,3 

EP  3,6 4,4 5,0 5,9 6,7 7,7 6,9 

VO2 L.min-1 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 

EP  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

VCO2 L.min-1 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 

EP  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

FC bpm 143,0 150,1 153,6 156,0 154,2 156,1 150,5 

EP  6,0 6,5 6,8 7,1 6,1 6,9 8,7 

RER  1,06 1,00 0,98* 0,97* 0,97* 0,96* 0,91*‡ 

EP  0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 

FR Resp.min-1 30,8 34,0 35,9 37,7 36,8 38,7 35,4 

EP  2,4 2,9 2,8 3,2 2,3 2,6 3,5 

Lactato mmol.l-1 2,2 3,5 4,1 4,2 3,9 3,5 2,6 

EP  0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 

Nore pg.ml-1 302,1 362,5 503,2 651,6* 584,9 590,8 348,3 

EP  28,9 51,3 86,4 86,5 97,1 149,7 41,3 

Epi pg.ml-1 33,6 65,9 68,5 61,4 81,1* 49,7 55,8 

EP  6,4 10,8 11,3 8,2 8,6 11,2 16,8 

Dopa pg.ml-1 18,2 24,0 33,6 23,6 25,3 15,6 17,7 

EP  3,9 7,3 8,5 2,9 5,7 2,7 1,7 

 



TABELA III. Respostas cardiorrespiratórias e metabólicas e da PSE em função do tempo absoluto de exercício durante LL2 (CONTINUAÇÃO). 

Variáveis  5 10 15 20 25 30 45 

pH Unidades 7,1 7,3 7,0 7,3 7,1 7,2 7,1 

EP  0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

Amônia µmol.l-1 15,6 35,2 35,2 28,4 30,2 35,7 37,4 

EP  2,4 12,6 13,6 9,8 8,8 14,4 22,9 

Glicose mmol.l-1 3,9 4,1 3,6 4,3 4,5 4,6 3,7 

EP  0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,8 

Sódio mmol.l-1 138,8 142,2 140,3 142,1 142,9 143,1 142,6 

EP  1,3 1,1 1,3 1,3 3,3 1,6 1,7 

Potássio mmol.l-1 4,4 5,0 5,0* 5,1* 5,2* 5,0* 4,8* 

EP  0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Cloro mmol.l-1 96,8 99,4 98,3 99,5 99,4 100,3 101,0 

EP  0,9 0,9 0,9 1,1 2,0 0,8 1,4 

PSE Unidades 13,7 14,9 16,0 16,6* 17,0* 17,6*‡ 18,1*‡ 

EP  0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 

* Significantemente diferente do minuto 5; ‡ Significantemente diferente do minuto 10. NORE é Norepinefrina; EPI é Epinefrina; DOPA é Dopamina; EP é erro padrão. 

 

 

 

 



TABELA IV. Respostas cardiorrespiratórias e metabólicas e da PSE em função do tempo absoluto de exercício durante LW25%. 

Variáveis   5 10 15 20 25 

VE L.min-1 82,4 92,1 92,7 85,7 81,2 

EP  5,8 8,5 8,9 7,1 8,9 

VO2 L.min-1 2,7 2,8 2,9 2,7 2,6 

EP  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

VCO2 L.min-1 3,0 3,0 3,0 2,7 2,6 

EP  0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

FC bpm 148,6 157,5 160,0 153,8 152,7 

EP  6,3 6,9 8,0 7,6 12,4 

RER Unidades 1,12 1,06 1,03 0,99* 0,98* 

EP  0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 

FR Resp.min-1 33,2 36,9 38,4 39,0 37,7 

EP  2,2 2,7 2,9 3,7 5,1 

Lactato mmol.l-1 2,3 4,2 5,1* 4,9 5,9 

EP  0,3 0,6 0,7 0,7 1,7 

Nore pg.ml-1 443,7 668,3 819,2 477,3 432,5 

EP  85,5 157,0 258,9 70,7 65,2 

Epi pg.ml-1 45,3 53,3 68,4 58,4 30,6 

EP  12,2 11,3 17,2 26,8 10,8 

Dopa pg.ml-1 22,8 28,3 31,3 18,9 28,1 

EP  3,9 6,6 3,6 4,0 11,4 

 



TABELA IV. Respostas cardiorrespiratórias e metabólicas e da PSE em função do tempo absoluto de exercício durante LW25% (CONTINUAÇÃO). 

Variáveis  5 10 15 20 25 

pH Unidades 7,2 7,3 7,2 6,9 7,1 

EP  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Amônia µmol.l-1 24,5 34,1 36,9 41,1 27,9 

EP  6,1 5,6 6,2 6,5 1,5 

Glicose mmol.l-1 4,2 4,2 4,2 4,8 3,7 

EP  0,4 0,4 0,3 0,6 0,1 

Sódio mmol.l-1 141,1 142,7 143,1 141,5 139,1 

EP  1,1 1,5 1,6 2,1 1,2 

Potássio mmol.l-1 4,5 5,2* 5,3* 5,3* 5,4* 

EP  0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 

Cloro mmol.l-1 97,6 99,1 99,0 98,9 98,9 

EP  0,5 1,4 0,4 0,5 0,1 

PSE Unidades 13,9 16,6* 17,5* 17,7* 17,3* 

EP  0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 

* Significante diferença do 5º minuto. NORE é Norepinefrina; EPI é Epinefrina; DOPA é Dopamina; EP é erro padrão. 
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TABELA VA. Respostas cardiorrespiratórias normalizadas pelo tempo de exaustão durante exercício 

constante realizado no domínio de intensidade moderada (LL1).

 

  %TE VE VO2 VCO2 FC RER FR 

Média 10 52,5 1886,8 1898,7 130,4 1,01 28,9 

(EP)  2,8 79,0 84,8 6,7 0,01 1,6 

 20 53,7 1974,6 1916,1 135,1 0,97 30,3 

  3,1 92,9 96,9 7,7 0,01 1,5 

 30 53,4 1983,8 1910,6 130,5 0,96 30,1 

  3,6 74,8 81,7 9,2 0,02 1,9 

 40 53,5 1969,8 1881,6 138,1 0,96 31,5 

  3,4 72,4 80,1 8,1 0,01 1,6 

 50 50,2 1915,4 1789,6 134,6 0,93* 30,0 

  3,9 85,2 103,7 8,4 0,02 2,0 

 60 48,1 1848,7 1712,9 131,8 0,93* 31,1 

  1,6 57,4 77,4 7,1 0,02 1,8 

 70 51,0 1957,1 1797,3 137,6 0,92* 31,0 

  3,2 80,7 78,3 8,0 0,02 1,6 

 80 53,1 2002,0 1849,4 142,1 0,92* 32,2 

  3,1 82,3 79,2 7,1 0,02 1,5 

 90 51,8 1993,6 1797,6 139,0 0,90* 31,3 

  3,9 115,8 110,5 9,3 0,02 2,0 

 100 51,8 1924,8 1738,6 141,0 0,90* 34,4 

    3,6 93,1 95,9 7,7 0,02 2,4 

Valores expressos em média e Erro Padrão (EP). TE é tempo de exaustão; FR é freqüência 

respiratória.* 10% diferente (p< 0.05) de 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100%; # 20% diferente (p< 

0.05) de 90% e 100%; ‡ 30% diferente (p< 0.05) de 90%; 
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TABELA VB. Respostas metabólicas e da PSE normalizadas pelo tempo de exaustão durante exercício 

constante realizado no domínio de intensidade moderada (LL1). 

 

  %TE Lac Nore Epi Dopa pH NH3 Gli Na K Cl PSE 
Média 5 1,3 285,0 37,2 21,6 7,2 14,0 3,8 137,8 4,3 97,3 10,6** 
(EP)  0,1 62,6 8,0 5,3 0,1 2,4 0,4 0,5 0,2 0,6 0,7 

 10 1,9 320,4 48,6 22,0 7,1 14,1 4,4 138,9 4,7 97,1 11,3** 
  0,2 53,3 12,0 4,3 0,2 2,3 0,6 1,1 0,1 0,5 0,6 
 15 2,0 319,3 35,7 17,8 7,4 20,7 4,3 139,8 4,9 98,4 12,1** 
  0,3 57,2 5,7 6,6 0,1 3,2 0,5 1,2 0,1 0,7 0,8 
 20 1,7 344,3 51,5 20,4 7,1 13,5 3,3 139,6 4,8 98,9 11,7** 
  0,2 72,4 13,0 6,0 0,1 2,1 0,2 1,7 0,1 1,2 0,7 
 25 1,9 301,3 46,2 18,6 7,5 15,5 4,0 142,4 4,9 101,0 12,4** 
  0,3 53,9 5,9 4,5 0,1 2,3 0,4 2,3 0,1 1,6 0,9 
 30 2,1 369,7 65,6 15,1 7,3 17,9 3,9 142,7 5,1* 101,1 12,4** 
  0,4 45,0 17,9 4,9 0,1 2,0 0,4 1,6 0,1 1,4 0,7 
 40 1,5 377,5 45,0 32,4 7,3 16,9 4,7 140,4 4,9 99,5 13,3 
  0,3 52,2 8,2 8,8 0,1 2,5 0,5 1,4 0,2 1,0 0,9 
 60 1,1 330,4 46,6 16,0 7,1 13,1 4,0 142,3 4,7 100,1 14,1 
  0,1 23,2 5,3 2,9 0,1 2,5 0,4 2,7 0,1 1,9 0,9 
 75 1,3 371,7 55,9 16,3 7,1 17,5 4,2 140,8 4,7 98,7 14,8 
  0,3 55,8 12,1 4,1 0,1 3,2 0,3 0,9 0,1 0,7 0,9 
 95 1,3 366,4 51,5 14,1 7,2 15,4 4,1 139,6 4,8 98,4 16,7 
    0,2 58,7 7,6 2,3 0,2 2,5 0,4 0,6 0,2 0,5 0,7 

Valores expressos em média e Erro Padrão (EP). TE é tempo de exaustão;Nore é Norepinefrina; Epi é 

Epinefrina; Dopa é Dopamina; Gli é glicose. * 5% diferente (p< 0.05) de 30%; ** 5% foi diferente de 

60%, 75% e 95%; 10% foi diferente de 75% e 5%; 15%, 20%, 25%, 30% foram diferentes de 40% e 

95% 
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TABELA VIA. Respostas cardiorrespiratórias normalizadas pelo tempo de exaustão durante exercício 

constante realizado no domínio de intensidade pesada (LL50%).

 

  %TE VE VO2 VCO2 FC RER FR 
Média 10 57,0 2203,5 2193,4 129,4 0,99 28,4 
(EP)  2,2 71,2 88,0 5,6 0,01 1,4 

 20 57,5 2238,5 2159,6 133,7 0,96 29,1 
  2,3 77,0 84,6 5,8 0,01 1,3 
 30 57,7 2232,0 2122,3 134,7 0,95 30,3 
  2,9 90,2 93,4 5,8 0,01 1,5 
 40 59,2 2292,4 2163,5 139,9 0,94 30,6 
  2,9 88,9 99,9 5,9 0,01 1,7 
 50 58,8 2245,4 2096,5 138,1 0,93* 31,4 
  3,2 107,6 113,6 6,2 0,01 1,6 
 60 57,2 2178,9 2002,3 139,5 0,92* 32,4 
  3,1 63,9 69,7 6,3 0,01 2,0 
 70 58,9 2239,0 2071,6 143,3 0,93* 32,3 
  2,6 89,7 87,7 6,0 0,01 1,7 
 80 61,7 2286,3 2101,9 144,4 0,92* 33,8 
  2,5 78,6 85,5 5,7 0,01 1,5 
 90 58,9 2263,8 2031,4 145,6 0,89*#‡ 32,0 
  3,2 90,7 99,9 6,1 0,01 1,7 
 100 61,1 2254,0 2047,9 146,3 0,91*# 33,0 
    3,5 86,6 90,0 5,8 0,01 2,1 

Valores expressos em média e Erro Padrão (EP). TE é tempo de exaustão; FR é freqüência respiratória. 

* 10% diferente (p< 0.05) de 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100% 
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TABELA VIB. Respostas metabólicas e da PSE normalizadas pelo tempo de exaustão durante 

exercício constante realizado no domínio de intensidade pesada (LL50%). 

 

  %TE Lac Nore Epi Dopa pH NH3 Gli Na K Cl PSE 
Média 5 1,8 311,5 71,5 26,0 7,2 12,9 3,7 139,1 4,6 97,7 11,9@
(EP)  0,2 27,7 16,7 8,7 0,1 3,0 0,2 1,0 0,1 0,9 0,5 

 10 2,0 302,1 62,9 39,0 7,0 15,1 3,7 139,3 4,8 98,2 11,9@
  0,3 35,4 13,1 11,2 0,1 2,4 0,3 0,5 0,2 0,5 0,4 
 15 1,9 380,7 58,2 25,8 7,2 16,4 3,5 139,8 4,8 98,0 11,7@
  0,2 50,5 9,0 11,3 0,1 2,6 0,3 0,5 0,1 0,5 0,2 
 20 2,0 351,6 64,0 30,1 7,0 11,3 3,5 138,5 5,0 97,6 12,5@
  0,3 56,1 13,0 7,1 0,1 2,3 0,1 0,9 0,2 0,7 0,4 
 25 2,2 467,9 61,4 32,2 7,0 15,4 4,3 138,2 5,0 97,5 12,8@
  0,3 43,7 10,2 5,3 0,1 2,3 0,4 1,1 0,1 0,8 0,4 
 30 2,1 342,2 48,3 16,4 7,0 18,5 4,4 139,0 5,0 98,6 12,9@
  0,4 41,4 10,6 3,4 0,1 3,1 0,2 0,7 0,1 0,6 0,5 
 40 1,9 376,6 67,9 16,4 7,0 17,1 4,5 139,0 5,0 98,9 13,9@
  0,3 42,3 9,2 2,8 0,1 2,6 0,5 0,7 0,2 0,5 0,6 
 60 1,6 495,3 52,6 20,8 7,1 15,1 3,9 138,4 5,2 98,4 15,0@
  0,3 46,7 4,4 4,0 0,1 1,5 0,4 1,2 0,2 0,8 0,7 
 75 1,5 508,6 54,0 30,6 7,0 20,2 4,0 139,0 5,1 98,4 16,1 
  0,2 63,5 8,2 9,9 0,1 3,2 0,4 1,4 0,2 0,8 0,7 
 95 1,5 511,5 51,9 20,3 7,1 18,2 4,1 140,3 5,1 98,8 17,1 
    0,2 94,6 7,7 5,7 0,2 2,3 0,4 1,4 0,2 0,4 0,6 

Valores expressos em média e Erro Padrão (EP). TE é tempo de exaustão; Nore é Norepinefrina; Epi é 

Epinefrina; Dopa é Dopamina; Gli é glicose. @ 5%, 10% e 15% foram diferentes de 60%, 75% e 95%; 

20%, 25% e 30% foram diferentes de 75% e 95%; 40% e 60% foram diferentes de 95%. 
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TABELA VIIA. Respostas cardiorrespiratórias normalizadas pelo tempo de exaustão durante exercício 

constante realizado no domínio de intensidade pesada (LL2).

 

  %TE VE VO2 VCO2 FC RER FR 
Média 10 71,8 2543,1 2729,3 142,1 1,07 31,0 

EP  3,1 89,0 112,4 5,7 0,03 1,8 
 20 74,9 2629,6 2673,2 147,6 1,02 32,8£ 
  3,6 98,8 124,7 5,7 0,02 2,1 
 30 77,9 2685,8 2686,7 151,7 1,00£ 34,3 
  4,1 104,2 127,9 6,0 0,02 2,4 
 40 79,4 2683,0 2621,6 154,0 0,97£ 36,0 
  4,4 99,6 124,8 6,4 0,02 2,5 
 50 81,0 2723,2 2634,0 155,7 0,97£ 36,8 
  4,3 108,6 130,7 6,6 0,02 2,4 
 60 84,4 2753,7 2647,6 156,8 0,96 38,1 
  5,3 103,6 123,7 7,2 0,02 2,6 
 70 86,3 2724,2 2610,8 159,2 0,96 39,6 
  6,0 98,4 120,1 6,7 0,02 2,6 
 80 90,2 2735,5 2627,7 159,8 0,96 41,0 
  6,6 92,3 124,0 6,6 0,02 3,3 
 90 89,8 2741,6 2584,4 160,5 0,94 41,4 
  6,8 91,3 110,7 6,7 0,02 3,1 
 100 89,2 2665,5 2506,7 160,6 0,94 42,0 
   7,7 103,9 117,6 7,1 0,02 3,8 

Valores expressos em média e Erro Padrão (EP). TE é tempo de exaustão; FR é freqüência respiratória. 

£ 10% diferente de 20%, 30% e 40%. 
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TABELA VIIB. Respostas metabólicas e da PSE normalizadas pelo tempo de exaustão durante 

exercício constante realizado no domínio de intensidade pesada (LL2). 

 

  %TE Lac Nore Epi Dopa pH NH3 Gli Na K Cl PSE 
Médi

a 15 2,5 280,4 37,2 19,4 7,2 26,3 4,0 140,1 4,5 97,6 13,8¢
EP  0,4 34,7 7,3 3,7 0,1 7,5 0,2 1,0 0,2 0,7 0,5 

 25 3,4 520,6 59,5 27,9 7,3 24,9 3,7 141,8 5,0 98,5 14,7¢
  0,4 106,1 9,9 6,9 0,1 10,4 0,1 1,3 0,1 1,0 0,4 
 40 3,5 561,7 57,4 18,0 7,1 17,8 4,3 142,1 5,2 100,0 15,8¢
  0,5 96,4 12,5 3,1 0,1 2,6 0,3 1,3 0,1 0,9 0,3 
 55 3,6 540,4 57,8 35,7 7,2 17,4 4,1 144,4 5,2 100,0 16,7¢
  0,6 61,8 9,0 8,8 0,1 4,2 0,4 2,6 0,1 1,6 0,4 
 70 3,9 546,1 61,5 23,2 7,1 27,3 4,1 143,1 5,2# 100,1 17,8 
  0,7 106,4 6,8 4,5 0,1 10,8 0,4 1,0 0,1 0,9 0,4 
 95 4,2 713,6 72,1 32,8 7,2 58,1 3,4 143,0 5,1 100,6 19,1 
   0,8 115,9 11,1 11,9 0,1 15,7 0,6 1,1 0,1 0,8 0,3 

Valores expressos em média e Erro Padrão (EP). TE é tempo de exaustão; Nore é Norepinefrina; Epi é 

Epinefrina; Dopa é Dopamina; Gli é glicose. # 15% diferente (p< 0.05) de 70% ¢ 15% foi diferente de 

40%, 55%, 70% e 90%; 25% foi diferente de 55%, 70% e 95%; 40% foi diferente de 70% e 95%; 55% 

foi diferent de 95%. 
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TABELA VIIIA. Respostas cardiorrespiratórias normalizadas pelo tempo de exaustão durante 

exercício constante realizado no domínio de intensidade severa (LW25%). 

 

  %TE VE VO2 VCO2 FC RER FR 
Média 10 67,8 2415,0 2652,8 139,9 1,10 30,3 
(EP)  2,9 101,0 126,6 3,4 0,02 1,9 
 20 78,2 2588,6 2890,4 145,0 1,12 32,4 
  3,6 98,3 132,9 4,0 0,03 2,2 
 30 82,9 2712,4 2957,7 153,2 1,09 33,9 
  3,6 98,2 135,3 3,6 0,03 1,8 
 40 85,1 2754,3 2942,6 144,7 1,07 34,4 
  4,9 123,9 170,8 9,9 0,04 2,1 
 50 87,4 2809,6 2947,8 155,4 1,05* 35,6 
  5,4 118,0 160,0 5,1 0,04 1,6 
 60 89,0 2817,5 2931,8 160,2 1,04* 35,9 
  6,2 122,7 168,4 4,8 0,04 1,9 
 70 93,6 2903,2 3012,5 148,5 1,04* 37,4 
  7,1 125,2 171,4 13,3 0,03 2,1 
 80 96,5 2843,3 2954,8 150,5 1,04* 38,6 
  7,9 126,3 172,1 12,3 0,03 2,2 
 90 99,1# 2846,2 2939,9 160,7 1,03*# 41,1# 
  8,5 123,2 177,4 6,5 0,03 2,2 
 100 105,5*# 2802,3 2881,2 160,9 1,03*#‡ 46,4#‡ 
   9,0 104,5 148,9 6,4 0,04 3,0 

Valores expressos em média e Erro Padrão (EP). TE é tempo de exaustão; FR é freqüência respiratória. 

* 20% diferente (p< 0.05) de 100%; # 10% diferente (p< 0.05) de 90% e 100%; ‡ 20%, 30%, 40%, 

50%, 60% e 70% diferentes (p< 0.05); de 100%. 
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TABELA VIIIB. Respostas metabólicas e da PSE normalizadas pelo tempo de exaustão durante 

exercício constante realizado no domínio de intensidade pesada (LW25%). 

 

  %TE Lac Nore Epi Dopa pH NH3 Gli Na K Cl PSE 
Média 20 2,6 428,4 41,7 24,3 7,0 23,6 4,2 141,4 4,9 98,2 14,2† 
(EP)  0,3 66,9 9,6 3,5 0,1 5,6 0,3 1,0 0,3 0,5 0,4 

 40 3,3 416,9 50,8 32,5 7,3 32,7 3,9 141,7 5,6‡ 99,7 15,9† 
  0,3 35,1 4,9 4,0 0,1 4,9 0,5 1,0 0,2 0,7 0,3 
 60 3,9 642,5 45,3 28,6 7,1 29,2 4,1 141,7 5,3 98,6 16,9† 
  0,5 103,7 11,8 3,6 0,2 2,9 0,2 1,3 0,3 0,9 0,3 
 80 3,7 577,9 45,5 48,9 7,1 38,0 3,5 141,6 6,0‡ 99,8 18,2 
  0,6 48,0 3,0 5,3 0,1 11,8 0,3 0,9 0,3 0,4 0,3 
 95 5,0* 835,6& 75,3 19,9 7,1 42,2 4,2 143,1 5,6‡ 99,3 19,1 
    0,8 172,9 18,6 4,1 0,2 10,7 0,5 1,2 0,2 0,4 0,3 

Valores expressos em média e Erro Padrão (EP). TE é tempo de exaustão; Nore é Norepinefrina; Epi é 

Epinefrina; Dopa é Dopamina. * 20% e 40% diferente (p< 0.05) de 95%; ‡ 20% diferente (p< 0.05) de 

40%, 80% e 95%. & 15% diferente (p< 0.05) de 95%.† 20% foi diferente de 60%, 80% e 95%; 40% foi 

diferente de 80% e 95%; 60% foi diferente de 95%.  

 

 

TABELA IX. Tamanho do efeito do tratamento (Effect Size) e potência dos testes sobre o erro 

α (Power) das principais variáveis do estudo. 

  VE VO2 RER FR Lac Nore Epi NH3 K PSE 
Effect 
Size 0,96 0,83 0,65 0,43 0,75 0,42 0,14 0,45 0,51 0,97 
Power 0,99 0,99 0,98 0,85 0,99 0,82 0,13 0,87 0,95 0,99 
n*    36  40 316 36 28  
n* é o número de sujeitos necessário para o alcance de um Effect Size e um Power > 0,8. Nore 

é Norepinefrina; Epi é Epinefrina; Dopa é Dopamina. 
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10. ANEXOS 

 

10.1. DADOS EXPERIMENTAIS INDIVIDUAIS 

 

TABELA VI. Característica dos sujeitos e valores obtidos no ponto de exaustão durante o teste 

incremental máximo.

Sujeito Idade Estatura Peso %GC W Lactato VE FC VO2MAX BORG

 Anos cm kg  W mmol/L L/min bpm ml.min-1  

1 29 183,5 88,2 17,1 258,0 7,0 166,6 175,0 3834,7 20 

2 31 178,5 80,0 14,0 170,0 9,3 121,1 185,7 2924,1 19 

3 24 178,5 85,4 14,8 210,0 6,5 103,2 165,7 3308,0 19 

4 25 170,0 74,3 10,7 210,0 8,2 130,1 193,0 3601,3 19 

5 23 177,0 68,5 8,5 217,0 13,7 152,9 184,7 3601,3 20 

6 32 182,0 103,4 25,7 237,0 8,4 150,1 187,7 3934,5 18 

7 31 174,0 80,3 9,0 244,0 12,4 116,5 182,0 3468,1 20 

8 21 172,5 73,3 7,7 237,0 8,6 103,2 179,3 3056,7 20 

9 31 177,2 85,2 20,9 237,0 9,5 142,3 186,7 3097,8 20 

10 34 183,5 81,2 12,6 199,0 4,4 112,7 145,3 3481,5 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 144

10.2. PRINCIPAIS SAÍDAS DAS ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

TABELA VII. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LL1.

Tests of Normality 

LL1 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  
TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 ,176 9 ,200* ,912 9 ,328

10 ,306 10 ,009 ,625 10 ,000

20 ,278 10 ,027 ,784 10 ,009

30 ,307 9 ,015 ,747 9 ,005

40 ,269 9 ,059 ,731 9 ,003

50 ,265 9 ,068 ,736 9 ,004

60 ,266 8 ,102 ,907 8 ,335

70 ,353 9 ,002 ,672 9 ,001

80 ,196 9 ,200* ,905 9 ,281

90 ,209 9 ,200* ,790 9 ,016

VE 

100 ,245 9 ,128 ,821 9 ,035

0 ,220 9 ,200* ,854 9 ,083

10 ,143 10 ,200* ,974 10 ,924

20 ,142 10 ,200* ,977 10 ,946

30 ,212 9 ,200* ,965 9 ,851

40 ,153 9 ,200* ,974 9 ,929

50 ,142 9 ,200* ,978 9 ,956

60 ,188 8 ,200* ,940 8 ,613

70 ,182 9 ,200* ,953 9 ,721

80 ,259 9 ,083 ,938 9 ,562

90 ,273 9 ,052 ,850 9 ,075

VO2 

100 ,177 9 ,200* ,948 9 ,671
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TABELA VII. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LL1 (CONTINUAÇÃO).

Tests of Normality 

LL1 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 ,155 10 ,200* ,970 10 ,889

10 ,153 9 ,200* ,958 9 ,776

20 ,169 9 ,200* ,931 9 ,492

30 ,216 9 ,200* ,852 9 ,078

40 ,207 9 ,200* ,922 9 ,407

50 ,154 10 ,200* ,953 10 ,704

60 ,192 7 ,200* ,904 7 ,358

70 ,289 9 ,029 ,746 9 ,005

80 ,217 9 ,200* ,881 9 ,162

90 ,283 9 ,036 ,749 9 ,005

LACTATO 

100 ,201 10 ,200* ,860 10 ,076

 

Tests of Normality 

LL1 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 ,226 9 ,200* ,882 9 ,165

10 ,192 8 ,200* ,932 8 ,538

20 ,272 8 ,082 ,865 8 ,133

30 ,210 8 ,200* ,845 8 ,086

40 ,226 8 ,200* ,875 8 ,167

50 ,276 9 ,047 ,834 9 ,050

60 ,145 6 ,200* ,965 6 ,858

70 ,176 9 ,200* ,924 9 ,423

80 ,225 6 ,200* ,945 6 ,699

90 ,126 8 ,200* ,975 8 ,937

EPINEFRINA 

100 ,112 9 ,200* ,975 9 ,933
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TABELA VII. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LL1 (CONTINUAÇÃO). 

 

Tests of Normality 

LL1 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 ,195 9 ,200* ,946 9 ,648

10 ,237 8 ,200* ,892 8 ,246

20 ,304 8 ,028 ,857 8 ,111

30 ,258 8 ,126 ,867 8 ,141

40 ,252 8 ,143 ,827 8 ,055

50 ,209 9 ,200* ,937 9 ,548

60 ,225 6 ,200* ,862 6 ,197

70 ,197 9 ,200* ,902 9 ,266

80 ,200 6 ,200* ,947 6 ,712

90 ,288 8 ,049 ,849 8 ,094

NOREPINEFRINA 

100 ,151 9 ,200* ,961 9 ,812

 

Tests of Normality 

LL1 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 ,206 6 ,200* ,915 6 ,470

10 ,148 7 ,200* ,945 7 ,683

20 ,285 6 ,140 ,922 6 ,520

30 ,176 7 ,200* ,954 7 ,765

40 ,161 6 ,200* ,936 6 ,625

50 ,250 7 ,200* ,856 7 ,138

60 ,341 3 . ,846 3 ,230

70 ,164 7 ,200* ,967 7 ,876

80 ,236 7 ,200* ,910 7 ,399

90 ,234 8 ,200* ,831 8 ,061

AMÔNIA 

100 ,229 7 ,200* ,874 7 ,201
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TABELA VII. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LL1 (CONTINUAÇÃO).

 

LL1 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 ,271 9 ,055 ,881 9 ,161

10 ,205 8 ,200* ,930 8 ,512

20 ,248 8 ,159 ,922 8 ,450

30 ,219 8 ,200* ,843 8 ,081

40 ,192 8 ,200* ,903 8 ,308

50 ,210 9 ,200* ,947 9 ,660

60 ,208 6 ,200* ,908 6 ,425

70 ,183 9 ,200* ,916 9 ,362

80 ,255 7 ,187 ,914 7 ,424

90 ,208 8 ,200* ,869 8 ,146

POTASSIO 

100 ,215 9 ,200* ,833 9 ,048

 

Tests of Normalityb

         LL1 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
10 ,168 9 ,200* ,937 9 ,547

20 ,156 9 ,200* ,935 9 ,529

30 ,248 9 ,116 ,898 9 ,240

40 ,212 9 ,200* ,907 9 ,294

50 ,265 10 ,046 ,899 10 ,212

60 ,248 7 ,200* ,892 7 ,284

70 ,249 10 ,080 ,930 10 ,445

80 ,269 8 ,092 ,906 8 ,325

90 ,158 10 ,200* ,906 10 ,254

PSE 

100 ,160 10 ,200* ,949 10 ,656
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TABELA VIII. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LL50%.

Tests of Normality 

LL50% Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 ,176 9 ,200* ,910 9 ,318

10 ,161 10 ,200* ,977 10 ,948

20 ,198 10 ,200* ,932 10 ,472

30 ,178 10 ,200* ,979 10 ,957

40 ,201 9 ,200* ,930 9 ,484

50 ,159 10 ,200* ,980 10 ,963

60 ,171 9 ,200* ,960 9 ,797

70 ,140 9 ,200* ,986 9 ,987

80 ,158 10 ,200* ,949 10 ,660

90 ,166 10 ,200* ,967 10 ,865

VE 

100 ,202 10 ,200* ,939 10 ,538

0 ,220 9 ,200* ,854 9 ,083

10 ,146 10 ,200* ,907 10 ,262

20 ,175 10 ,200* ,930 10 ,448

30 ,180 10 ,200* ,927 10 ,415

40 ,149 9 ,200* ,952 9 ,716

50 ,213 10 ,200* ,888 10 ,161

60 ,155 9 ,200* ,942 9 ,607

70 ,182 9 ,200* ,915 9 ,355

80 ,185 10 ,200* ,898 10 ,206

90 ,238 10 ,114 ,927 10 ,416

VO2 

100 ,174 10 ,200* ,954 10 ,712
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TABELA VIII. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LL50% (CONTINUAÇÃO). 

 

Tests of Normality 

LL50% Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 ,210 9 ,200* ,911 9 ,322

5 ,201 6 ,200* ,964 6 ,852

10 ,207 7 ,200* ,921 7 ,476

15 ,270 6 ,195 ,845 6 ,144

20 ,218 7 ,200* ,931 7 ,558

25 ,130 8 ,200* ,983 8 ,977

30 ,220 7 ,200* ,906 7 ,371

40 ,255 8 ,134 ,821 8 ,048

60 ,291 8 ,045 ,812 8 ,039

75 ,221 7 ,200* ,904 7 ,354

LACTATO 

95 ,222 7 ,200* ,942 7 ,661

 

Tests of Normality 

LL50% Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 ,145 9 ,200* ,958 9 ,773

5 ,362 6 ,014 ,700 6 ,006

10 ,225 7 ,200* ,953 7 ,754

15 ,157 6 ,200* ,987 6 ,981

20 ,266 7 ,144 ,892 7 ,288

25 ,316 8 ,018 ,753 8 ,009

30 ,192 7 ,200* ,914 7 ,427

40 ,146 8 ,200* ,950 8 ,711

60 ,180 8 ,200* ,937 8 ,580

75 ,184 7 ,200* ,913 7 ,416

EPINEFRINA 

95 ,161 7 ,200* ,954 7 ,763
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TABELA VIII. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LL50% (CONTINUAÇÃO). 

 

Tests of Normality 

LL50% Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 ,167 9 ,200* ,943 9 ,615

5 ,193 6 ,200* ,905 6 ,405

10 ,251 7 ,200* ,876 7 ,208

15 ,156 6 ,200* ,991 6 ,992

20 ,196 7 ,200* ,856 7 ,139

25 ,183 8 ,200* ,938 8 ,588

30 ,196 7 ,200* ,851 7 ,126

40 ,194 8 ,200* ,864 8 ,132

60 ,155 8 ,200* ,949 8 ,700

75 ,187 7 ,200* ,969 7 ,890

NOREPINEFRINA 

95 ,248 7 ,200* ,850 7 ,124

 

Tests of Normality 

LL50% Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 ,208 6 ,200* ,868 6 ,217

5 ,394 6 ,004 ,699 6 ,006

10 ,355 5 ,038 ,746 5 ,027

15 ,324 6 ,048 ,758 6 ,024

20 ,256 4 . ,869 4 ,293

25 ,181 7 ,200* ,953 7 ,754

30 ,332 6 ,037 ,731 6 ,013

40 ,358 6 ,016 ,771 6 ,032

60 ,153 7 ,200* ,958 7 ,798

75 ,377 6 ,008 ,753 6 ,021

AMONIA 

95 ,175 7 ,200* ,921 7 ,476
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TABELA VIII. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LL50% (CONTINUAÇÃO).

Tests of Normality 

LL50% Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  
TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
0 ,233 8 ,200* ,888 8 ,225

5 ,121 7 ,200* ,995 7 ,999

10 ,231 8 ,200* ,833 8 ,064

15 ,376 6 ,008 ,783 6 ,041

20 ,306 8 ,026 ,774 8 ,015

25 ,141 8 ,200* ,974 8 ,928

30 ,182 8 ,200* ,919 8 ,424

40 ,172 8 ,200* ,971 8 ,903

60 ,173 8 ,200* ,953 8 ,739

75 ,130 8 ,200* ,971 8 ,906

POTASSIO 

95 ,149 9 ,200* ,986 9 ,988

 

Tests of Normalityb

LL50% Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
5 ,318 7 ,031 ,671 7 ,002

10 ,338 8 ,008 ,684 8 ,001

15 ,256 7 ,182 ,833 7 ,086

20 ,263 8 ,109 ,897 8 ,273

25 ,156 9 ,200* ,938 9 ,557

30 ,159 8 ,200* ,930 8 ,516

40 ,175 9 ,200* ,874 9 ,134

60 ,335 9 ,004 ,805 9 ,023

75 ,187 9 ,200* ,886 9 ,181

PSE 

95 ,158 9 ,200* ,958 9 ,780
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TABELA IX. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LL2.

Tests of Normality 

LL2 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 ,176 9 ,200* ,914 9 ,343

10 ,104 9 ,200* ,990 9 ,995

20 ,143 9 ,200* ,965 9 ,853

30 ,175 9 ,200* ,931 9 ,493

40 ,176 9 ,200* ,927 9 ,450

50 ,153 9 ,200* ,913 9 ,339

60 ,232 8 ,200* ,888 8 ,223

70 ,215 9 ,200* ,913 9 ,339

80 ,154 9 ,200* ,921 9 ,400

90 ,138 9 ,200* ,951 9 ,706

VE 

100 ,214 9 ,200* ,938 9 ,560

0 ,219 9 ,200* ,854 9 ,083

10 ,162 9 ,200* ,953 9 ,724

20 ,175 9 ,200* ,907 9 ,297

30 ,181 9 ,200* ,904 9 ,276

40 ,213 9 ,200* ,891 9 ,206

50 ,171 9 ,200* ,934 9 ,519

60 ,219 8 ,200* ,935 8 ,558

70 ,167 9 ,200* ,950 9 ,695

80 ,137 9 ,200* ,933 9 ,506

90 ,175 9 ,200* ,939 9 ,575

VO2 

100 ,160 9 ,200* ,932 9 ,504

 
Tests of Normality 

LL2 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 ,182 8 ,200* ,967 8 ,873

15 ,309 8 ,024 ,742 8 ,007

25 ,234 9 ,166 ,895 9 ,226

40 ,138 8 ,200* ,955 8 ,765

55 ,166 8 ,200* ,955 8 ,765

70 ,149 8 ,200* ,955 8 ,758

LACTATO 

90 ,217 5 ,200* ,860 5 ,227
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TABELA XI. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LL2 (CONTINUAÇÃO). 

 

Tests of Normality 

LL2 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 ,166 8 ,200* ,931 8 ,522

15 ,159 8 ,200* ,955 8 ,765

25 ,251 9 ,109 ,818 9 ,032

40 ,183 8 ,200* ,925 8 ,468

55 ,248 8 ,157 ,874 8 ,163

70 ,180 8 ,200* ,896 8 ,267

EPINEFRINA 

90 ,232 5 ,200* ,854 5 ,208

0 ,147 8 ,200* ,966 8 ,861

15 ,198 8 ,200* ,924 8 ,460

25 ,192 9 ,200* ,899 9 ,248

40 ,234 8 ,200* ,904 8 ,317

55 ,202 8 ,200* ,911 8 ,364

70 ,226 8 ,200* ,905 8 ,318

NOREPINEFRINA 

90 ,200 5 ,200* ,969 5 ,868

 

Tests of Normality 

LL2 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 ,259 7 ,171 ,894 7 ,298

15 ,261 6 ,200* ,784 6 ,042

25 ,189 6 ,200* ,928 6 ,561

40 ,283 5 ,200* ,854 5 ,206

55 ,380 6 ,007 ,755 6 ,022

70 ,221 5 ,200* ,962 5 ,819

AMONIA 

90 ,260 2 .
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TABELA XI. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LL2 (CONTINUAÇÃO). 

 

Tests of Normality 

 LL2 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
  TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 ,239 8 ,200* ,849 8 ,093

15 ,169 7 ,200* ,959 7 ,808

25 ,276 8 ,074 ,873 8 ,162

40 ,207 7 ,200* ,897 7 ,313

55 ,247 7 ,200* ,897 7 ,311

70 ,177 8 ,200* ,947 8 ,680

POTASSIO 

90 ,183 7 ,200* ,978 7 ,949

 

Tests of Normalityb

LL2 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

15 ,367 9 ,001 ,790 9 ,016

25 ,202 10 ,200* ,878 10 ,124

40 ,257 9 ,088 ,903 9 ,273

55 ,262 9 ,074 ,906 9 ,286

70 ,156 9 ,200* ,938 9 ,557

PSE 

90 ,248 10 ,082 ,805 10 ,017
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TABELA X. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LW25%. 

 

Tests of Normality 

LW25% Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 ,153 7 ,200* ,926 7 ,521

10 ,208 8 ,200* ,908 8 ,342

20 ,210 8 ,200* ,926 8 ,481

30 ,149 8 ,200* ,954 8 ,748

40 ,158 8 ,200* ,941 8 ,618

50 ,166 8 ,200* ,946 8 ,669

60 ,162 8 ,200* ,931 8 ,525

70 ,154 8 ,200* ,923 8 ,458

80 ,177 8 ,200* ,909 8 ,344

90 ,164 8 ,200* ,905 8 ,318

VE 

100 ,148 8 ,200* ,963 8 ,839

0 ,163 7 ,200* ,936 7 ,600

10 ,261 8 ,115 ,858 8 ,115

20 ,170 8 ,200* ,965 8 ,853

30 ,215 8 ,200* ,919 8 ,425

40 ,136 8 ,200* ,967 8 ,871

50 ,153 8 ,200* ,955 8 ,762

60 ,212 8 ,200* ,875 8 ,168

70 ,179 8 ,200* ,916 8 ,397

80 ,195 8 ,200* ,897 8 ,269

90 ,225 8 ,200* ,868 8 ,144

VO2 

100 ,253 8 ,140 ,877 8 ,177
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TABELA X. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LW25% (CONTINUAÇÃO). 

 

Tests of Normality 

LW25% Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 ,285 6 ,139 ,801 6 ,060

20 ,242 5 ,200* ,883 5 ,322

40 ,266 4 . ,873 4 ,308

60 ,230 7 ,200* ,953 7 ,760

80 ,260 2 .       

LACTATO 

90 ,273 5 ,200* ,877 5 ,296

0 ,383 6 ,006 ,732 6 ,013

20 ,307 5 ,139 ,836 5 ,155

40 ,307 4 . ,911 4 ,487

60 ,373 7 ,004 ,716 7 ,006

80 ,260 2 .       

EPINEFRINA 

90 ,279 5 ,200* ,875 5 ,286

0 ,230 6 ,200* ,903 6 ,391

20 ,171 5 ,200* ,969 5 ,867

40 ,275 4 . ,931 4 ,603

60 ,309 7 ,042 ,753 7 ,014

80 ,260 2 .       

NOREPINEFRINA 

90 ,336 5 ,066 ,797 5 ,077

 

Tests of Normalityb,c,d

LW25% Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 ,316 3 . ,889 3 ,352

20 ,278 4 . ,943 4 ,672

40 ,183 4 . ,981 4 ,910

60 ,344 3 . ,841 3 ,216

AMONIA 

90 ,368 4 . ,804 4 ,110
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TABELA X. Teste de normalidade de Shapiro-Wilk nas principais variáveis do estudo, em 

LW25% (CONTINUAÇÃO). 

 

Tests of Normality 

LW25% Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 ,144 7 ,200* ,981 7 ,965

20 ,174 7 ,200* ,931 7 ,558

40 ,324 5 ,095 ,858 5 ,220

60 ,300 8 ,032 ,712 8 ,003

80 ,328 3 . ,871 3 ,298

POTASSIO 

90 ,342 6 ,027 ,847 6 ,149

 

Tests of Normalityb

LW25% Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 TEMPO Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

20 ,214 7 ,200* ,896 7 ,310

40 ,349 5 ,046 ,771 5 ,046

60 ,240 8 ,195 ,858 8 ,114

80 ,175 3 . 1,000 3 1,000

PSE 

90 ,357 7 ,007 ,787 7 ,030
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TABELA XI. Saídas dos modelos mistos para as variáveis que apresentaram alterações 

temporais significantes nos dados normalizados pelo tempo de exaustão em LL1. 

 

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source 
Numerator 

df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 100,000 42686,318 ,000

RER 10 100,000 7,314 ,000

MATRIX: TOEPLITZ    
 

Type III Tests of Fixed Effectsa 

Source 
Numerator 

df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 90 16084,029 ,000

POTASSIO 10 90 5,055 ,000

MATRIX AR1     
 

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source 
Numerator 

df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 91 3359,457 ,000

PSE 9 91 7,141 ,000

MATRIZ: AR1     
 

 

TABELA XII. Saídas dos modelos mistos para as variáveis que apresentaram alterações 

temporais significantes nos dados normalizados pelo tempo de exaustão em LL50%. 

 

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source 
Numerator 

df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 106,000 71387,346 ,000

RER 10 106,000 8,848 ,000

MATRIX: TOEPLITZ    
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TABELA XII. Saídas dos modelos mistos para as variáveis que apresentaram alterações 

temporais significantes nos dados normalizados pelo tempo de exaustão em LL50% 

(CONTINUAÇÃO). 

 

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source 
Numerator 

df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 83,000 5811,682 ,000

PSE 9 83,000 11,736 ,000

MATRIZ: AR1     
 

 

TABELA XIII. Saídas dos modelos mistos para as variáveis que apresentaram alterações 

temporais significantes nos dados normalizados pelo tempo de exaustão em LL2. 

 

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source Numerator df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 108,000 25166,001 ,000

RER 10 108,000 6,170 ,000

MATRIZ AR1     
 

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source 
Numerator 

df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 57 216,099 ,000

NOREPINEFRINA 6 57 2,904 ,015

MATRIZ AR1    
 

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source 
Numerator 

df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 52,000 7395,342 ,000

POTASSIO 6 52,000 9,470 ,000

MATRIX AR1     
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TABELA XIII. Saídas dos modelos mistos para as variáveis que apresentaram alterações 

temporais significantes nos dados normalizados pelo tempo de exaustão em LL2 

(CONTINUAÇÃO). 

 

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source 
Numerator 

df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 56,000 11597,464 ,000

PSE 5 56,000 28,841 ,000

MATRIZ AR1     
 

 

TABELA XIV. Saídas dos modelos mistos para as variáveis que apresentaram alterações 

temporais significantes nos dados normalizados pelo tempo de exaustão em LL25%. 

 

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source Numerator df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 87 2444,364 ,000

VE 10 87 21,132 ,000

MATRIX AR1    
 

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source Numerator df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 87,000 11919,109 ,000

FR 10 87,000 4,242 ,000

MATRIX AR1    
 

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source 
Numerator 

df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 37 233,896 ,000

LACTATO 5 37 11,509 ,000

MATRIZ AR1    
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TABELA XIV. Saídas dos modelos mistos para as variáveis que apresentaram alterações 

temporais significantes nos dados normalizados pelo tempo de exaustão em LL25% 

(CONTINUAÇÃO). 

 

 

 

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source 
Numerator 

df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 36,000 7108,864 ,000

POTASSIO 5 36,000 16,880 ,000

MATRIZ AR1     

Type III Tests of Fixed Effectsa

Source 
Numerator 

df 
Denominator 

df F Sig. 
Intercept 1 30,000 6362,226 ,000

PSE 4 30,000 21,326 ,000

MATRIZ AR1     
 

 

 

 

 

 

 

 

 




