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 A relação entre cargas de exercício e o tempo para exaustão tem sido descrita há quase um 

século. Observando esta relação foi proposto o modelo de Potência Crítica (PC), a qual possui 

dois parâmetros: PC e a Distância total que pode ser realizado acima da PC (D´). A PC representa 

a mais alta taxa do metabolismo oxidativo em que é possível manter estabilidade no consumo de 

oxigênio, no equilíbrio ácido-base e na concentração de metabólitos intramusculares. Por outro 

lado, a D´ é relacionada ao estoque de energia intramuscular, ao acúmulo de metabólitos, como 

fosfato inorgânico e íons hidrogênio, e a depleção de fosfocreatina até níveis críticos.  

 O treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI) é composto por períodos de exercício 

seguidos de recuperação e tem sido considerado de grande importância para melhora de aptidões 

cardiorrespiratórias e de desempenho. A exaustão em TIAI é associada com a completa depleção 

da D ́, a qual é restaurada durante os períodos de recuperação, quando a intensidade do exercício 

é inferior a PC. Assim, o comportamento da reconstituição da D ́ durante os períodos de pausa é 

de suma importância para a prescrição de TIAI. Desta forma, a proposta deste estudo é modelar 

matematicamente a resposta de recuperação da D´. 

 Para isto, até o presente momento, três nadadores do sexo masculino (26,3 ± 19,6 anos, 177,9 

±8,8 cm, 70,5 ± 10,7 kg) realizaram nove avaliações divididas em duas etapas. Na primeira etapa, 

empreendida nas quatro primeiras visitas, os nadadores realizaram um teste de desempenho 

máximo nas provas simuladas de 200 m, 400 m, 600 m e 800 m. A partir destas distâncias e seus 

respectivos tempos foram calculadas a Velocidade Crítica (VC) e a D ́.  

 Na segunda etapa, compreendida nas cinco avaliações seguintes, foram realizados dois 

subsequentes exercícios em velocidade constante até a exaustão a cada dia. Os intervalos entre o 

primeiro e o segundo exercícios foram 30, 120, 360, 720, e 1200 s, ou seja, diferentes entre cada 

dia de avaliação. A ordem das avaliações foi contrabalanceada dentro de cada etapa para atenuar 

os efeitos de ordem e os participantes realizaram todo o delineamento experimental dentro de 

quatro semanas. Os testes foram realizados em uma piscina de 25 m com a temperatura da água 

próxima a 28º célsius. Em todos os procedimentos deste estudo o nado crawl foi utilizado e as 

avaliações iniciaram com os atletas empurrando os pés contra a parede da piscina, ou seja, em 
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nenhum momento os atletas usaram o bloco de saída. A D´ de cada exercício até a exaustão 

foram calculadas como a velocidade real de nado menos a VC multiplicado pelo tempo de 

exercício. A partir disso, a D´ da primeira avaliação de cada dia foi considerada 100% e através 

de uma regra de três simples foi encontrado o valor, em percentual relativo a D´ da primeira 

avaliação de cada dia, da D´ do segundo exercício até a exaustão de cada dia. 

 Os dados foram apresentados como média e desvio padrão (DP). A normalidade das variáveis 

foi examinada através do teste de Shapiro Wilk. Os percentuais de recuperação da D´, junto com 

seus respectivos tempos (i.e. 30 s, 120 s, 360 s, 720 s e 1200 s), foram inseridos em três modelos 

de regressão: linear, monoexponencial e biexponencial. Além destes cinco diferentes valores 

de percentuais da D´, também foi inserido nos modelos matemáticos a recuperação de 0% no 

instante inicial do intervalo de recuperação (i.e., 0 s). O tempo para recuperar 25%, 50%, 75% e 

100% da D´ foi calculado utilizando os parâmetros encontrados individualmente pelo melhor 

ajuste.  

 Quando comparamos dois modelos matemáticos com o mesmo número de parâmetros e a 

mesma série de dados, o ajuste com a menor soma residual dos quadrados é mais adequado por 

sua curva encontrar-se mais próxima dos pontos. No entanto, comparar dois modelos com a 

mesma série de dados e com diferentes números de parâmetros a comparação da soma residual 

dos quadrados é inapropriada, uma vez que aumentando o número de parâmetros permite a curva 

maior flexibilidade e quase sempre leva para uma curva mais próxima aos pontos. Para isso, no 

presente estudo os três modelos matemáticos foram comparados entre si por meio do teste F e, 

em seguida, transformados para um valor de p. O método foi realizado individualmente para cada 

sujeito.  

 O desempenho nas provas simuladas de 200 m, 400 m, 600 m e 800 m foram respectivamente: 

143,4 ± 8,6 s, 315,0 ±27,5 s, 486,8 ± 45,2 s, 654,8 ± 62,0 s. O valor de VC encontrado foi de 1,18 

± 0,12 m/s. Os percentuais de recuperação da D’ foi 41,9 ± 10,2%, 62,9 ± 11%, 75,9 ± 14,7%, 

94,7 ± 11,2% e 94,7 ± 5,2% respectivamente para os intervalos entre exercício de 30 s, 120 s, 360 

s, 720 s e 1200 s. 

 A equação biexponencial mostrou ter melhor ajuste para descrever a reconstituição da D ́. Por 

fim, foi observado que são necessários 14,1 ± 4,9 s, 67 ± 47,4 s, 332,3 ± 261 s de intervalo 

passivo para que a D´ seja recuperada em 25%, 50% e 75%, respectivamente, porém para haver 

uma completa reconstituição da D´ são necessários no mínimo 1052 ± 359 s. 

 A partir dos resultados iniciais do presente estudo fica evidente que a recuperação da D’ 

possui uma fase rápida e outra lenta, além de possuir aplicação prática para o planejamento de 

TIAI a partir da otimização dos intervalos de pausa entre repetições e séries de exercício. 

 


