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RESUMO

COSTA, Lucas Juvencio. Análise comparativa do estresse fisiológico da Pista de Pentatlo 
Militar e do ciclismo de Contra-Relógio. Resende: AMAN, 2019. Monografia. 

 

O presente estudo destina-se a aferir e comparar o estresse fisiológico causado pelas

provas de Pista  de Pentatlo  Militar  e  o ciclismo de Contra-relógio nos cadetes  atletas  da

Academia  Militar  das  Agulhas  Negras  –  AMAN,  das  modalidades  de  Pentatlo  Militar  e

Triatlo.

 Este trabalho constitui-se de uma pesquisa de campo com avaliações realizadas nos

atletas em situação de competição e treinamento. Com o objetivo de mensurar a variação dos

níveis de glicemia e lactato através de coletas de sangue antes e logo após as provas. Os

resultados apontaram que ambas provas causam grandes impactos nos atletas.

Palavras-chave: Pista de Pentatlo Militar, Ciclismo de Contra-relógio, Lactato Sanguíneo,
Glicemia.

ABSTRACT 

COSTA, Lucas Juvencio. Comparative analysis of the physiological stress on the military 
pentathlon track and on the Time Trial cycling.
Resende:AMAN, 2019.Monograph.
 

The objective of this study is to measure and compare the physiological stress caused

by the military pentathlon track and the Time Trial  cycling  on the athletes,  cadets of the

Military Academy and athletes of Military Pentathlon and Triathlon.

This study comprises a field research, with evaluations on the athletes in competition

and trainning situation, to measure the variation of blood lactate and blood glucose through

blood samples  before  and after  perform their  competitions.  The results  showed that  both

exercises cause severe impact on the athletes.

 

Keywords: Track Military Pentathlon, Time Trial cycling, Blood Lactate, Blood glucose.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa trata do estresse fisiológico na pista de pentatlo militar e no ciclismo

contra-relógio,  onde é  estabelecido  uma comparação entre  os  níveis  de estresse fisiológico  dos

atletas de pentatlo militar na pista de pentatlo militar e os atletas de triatlo no ciclismo de contra-

relógio. 

Durante os treinamentos e competições, os atletas estão submetidos a uma atividade física

intensa,  sendo assim,  segundo McArdle,  Katch  e  Katch  (2016)  existe  uma alta  degradação  de

macromoléculas  nutritivas  como os  carboidratos,  estes  nutrientes  necessitam de uma renovação

ativa e para isso é lançado lactato na circulação sanguínea pois este é um precursor para sintetizar

carboidratos. O objetivo é manter os níveis de glicose no sangue e atender à demanda energética do

exercício. Podem ser consideradas atividades físicas intensas aquelas em que trabalha acima de 80%

da capacidade aeróbica.

O escopo do trabalho será avaliar os níveis de estresse fisiológico dos atletas antes e após as

provas com o intuito de mensurar o impacto que cada prova causa nos atletas, sendo possível com

isso,  otimizar  o  treinamento.  Também  existirá  um  grande  ganho  no  campo  científico  das

modalidades, uma vez que não existem estudos dessa natureza e a pesquisa abrirá caminho para

outras pesquisas com a investigação de parâmetros bioquímicos dos esportes em questão.

A  prova  de  Pista  de  Pentatlo  Militar  caracteriza-se  por  ser  uma  prova  eminentemente

individual  assim  como  o  Contra-relógio  do  ciclismo,  sendo  exigido  do  atleta  uma  grande

capacidade  física  para  transpor  os  obstáculos.  Verifica-se  que  os  atletas  de  pentatlo  militar

desenvolvem  sua  potência  para  correr  em  alta  velocidade  e  saltar,  velocidade  devido  à  curta

duração, flexibilidade e equilíbrio para agregar uma rápida execução com um nível de desgaste

controlado ao longo da pista. Qualidades físicas estas, que se desejam não apenas aos atletas de

pentatlo militar como também aos cadetes da Academia Militar. 

Devido a este fato, pesquisas dessa natureza tem elevado valor para a Força Terrestre, pois

serão  utilizados  conhecimentos  desenvolvidos  nesse  estudo  para  diversos  fins.  Será  possível

implementar novas medidas de treinamento visando um melhor rendimento dos atletas da AMAN,

melhores  métodos  de  treinamento  físico  militar  e  preparação  para  competições  nacionais  e

internacionais,  como  por  exemplo:  NAVAMAER,  Chimaltlalli  Internacional,  Campeonato

Brasileiro  de  Pentatlo  Militar.  Como  resultado  deste  estudo,  podemos  observar  um  ganho  de

operacionalidade, uma vez que cadetes bem preparados fisicamente chegarão aos corpos de tropa
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com excelente  capacidade  para  realizar  o  adestramento  dos  seus  subordinados  e  atuarem com

melhor desempenho frente aos desafios que o combate moderno e de amplo espectro exigirão.

O Contra-relógio é uma prova do ciclismo caracterizada pela execução de um percurso por

cada atleta individualmente, ao contrário do que ocorre nas provas de estrada, em que o vácuo é

permitido e a competição desenvolve-se em um grande pelotão. 

Assemelha-se  muito  com  a  pista  de  pentatlo  militar,  pois  em  ambas  provas  os  atletas

recebem a largada com um intervalo de tempo entre si e ao final o atleta que obtiver o menor tempo

é o vencedor. Chamada de Contra-relógio devido ao fato de não existir uma competição visível com

os outros atletas, dando a impressão de ser uma corrida realmente contra o relógio. 

O  triatlo  é  um  esporte  que  reúne  três  modalidades  e  estas  devem  ser  executadas  em

sequência. Uma dessas modalidades é o ciclismo, por isso os cadetes da equipe da AMAN praticam

o contra-relógio com a finalidade de preparar-se para uma possível situação de estarem sozinhos

durante o percurso. 

É possível  observar  que provas de Contra-relógio exigem muito dos atletas  e trabalham

qualidades físicas assim como na pista de pentatlo militar. A velocidade para manter-se com um

alto ritmo de prova, a coordenação para realizar trabalho em toda fase da pedalada direcionando

corretamente  a  bicicleta  e  flexibilidade  para  adaptar-se  à  posição  da  bicicleta,  priorizando  a

aerodinâmica.

O trabalho está dividido em quatro partes. A primeira parte composta por uma introdução,

em que apresenta uma exposição dos objetivos. Na segunda parte serão abordados os referenciais

teórico e metodológico, explorando conceitos e seus significados bem como métodos de pesquisa

utilizados.  Na terceira  parte  será feita  uma revisão de literatura  através  da análise  de trabalhos

científicos realizados, e uma avaliação dos resultados da pesquisa de campo. Na quarta parte, será

feita a conclusão do trabalho e considerações finais.
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

O  objetivo  geral  do  trabalho  é  verificar  o  nível  de  desgaste  físico  dos  atletas,

apontando os índices de estresse fisiológico dos atletas antes e após a execução completa da

pista  de  pentatlo  militar  e  a  prova  de  contra-relógio  do  ciclismo.  Após  essa  verificação,

comparar os resultados das duas modalidades estudadas.

1.1.2 Objetivos específicos

Serão observados os seguintes objetivos específicos: 

- Verificar os níveis de lactato sanguíneo dos atletas de Pentatlo Militar e Triatlo;

- Verificar os níveis de glicemia dos atletas de Pentatlo Militar e Triatlo;

- Verificar os índices de potência de pico e potência média desenvolvida no teste de wingate;

- Comparar os resultados das duas modalidades.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 LACTATO SANGUÍNEO

A Glicólise é o processo no qual o corpo queima carboidratos para gerar energia

durante o exercício físico. Este processo pode ocorrer com ou sem a presença de oxigênio. Na

glicólise aeróbica a produção de energia é lenta porém pode-se produzir vasta quantidade de

ATP, que é  um fosfato  produzido durante  este  tipo de reação com oxigênio.  A glicólise

anaeróbica é a reação em que não é usado o oxigênio,  produz ATP com grande rapidez,

porém de  forma limitada.  Além de  ATP,  outra  substância  também é  formada,  o  lactato.

Conforme o lactato vai aumentando de quantidade,  o músculo vai ficando cada vez mais

ácido. Essa substância é medida em milimol de ácido lático por litro de sangue. McArdle,

Katch e Katch (2016) define.

“Em condições fisiológicas no músculo, o lactato é formado quando hidrogênios de NADH

combinam-se  temporariamente  com  piruvato.  Isso  libera  NAD  para  aceitar  outros

hidrogênios  gerados  na  glicólise.  Qualquer  lactato  assim  formado  será  oxidado  dessa

maneira  nas  fibras  musculares  estriadas  esqueléticas  vizinhas  com  ampla  capacidade

oxidativa ou nos tecidos mais distantes,  como o coração  e os  músculos  relacionados  à

respiração. O lactato também funciona como um precursor indireto do glicogênio hepático.

Consequentemente, o lactato não se acumula, pois seu ritmo de remoção é igual a seu ritmo

de produção.  Os atletas  de endurance  mostram maior capacidade  de eliminação (ou de

renovação) do lactato durante o exercício.” 

(MCARDLE, KATCH e KATCH, 2016, p 284)

O texto citado acima explica como é formado o ácido lático no corpo humano, para

que seja possível entender a relação entre o exercício físico e o lactato sanguíneo, que é a

quantidade  de  ácido  lático  dada  em milimol  a  cada  litro  de  sangue.  Ou  seja,  o  lactato

sanguíneo é uma certa quantide de ácido lático que está na circulação sanguínea. 
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2.2 GLICEMIA

Glicemia  é  a  quantidade  de  glicose  existente  no  sangue,  comumente  medida  em

miligramas a cada decilitro. A média de um ser humano costuma manter-se entre 80 a 120 mg

a cada decilitro.  Glicose é  um monossacarídeo utilizado pelo ser humano como fonte de

energia. O corpo humano mantém sempre estoques de glicogênio, que é um polissacarídeo

formado de monossacarídeos, entre eles a glicose.

Os hormônios desempenham papel-chave na regulação das reservas hepáticas e musculares

de glicogênio por meio do controle dos níveis circulantes de glicemia. Em resposta aos

níveis elevados de glicemia, as células beta (β) do pâncreas secretam mais insulina, o que

facilita a captação celular de glicose e inibe a secreção adicional de insulina. Esse tipo de

regulação  por  feedback  mantém  a  glicose  sanguínea  em  uma  concentração  fisiológica

apropriada. Em contrapartida, quando o nível de glicemia cai abaixo do normal, as células

alfa  (α)  do  pâncreas  secretam  glucagon  para  normalizar  a  concentração  sanguínea  de

açúcar. Conhecido como hormônio “antagonista da insulina”, o glucagon eleva o nível de

glicemia ao estimular as vias de glicogenólise e gliconeogênese do fígado.

(MCARDLE, KATCH e KATCH, 2016, p 107)

 Conforme o trecho acima explica, o corpo regula seus níveis de glicemia. Além do

fígado, os músculos esqueléticos também possuem reservas desse polissacarídeo, o chamado

glicogênio muscular que é utilizado para atividades físicas. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

 

Por se tratar de um campo de investigação com produção de conhecimento incipiente, optou-

se por realizar uma pesquisa científica de campo. Outros estudos assim como o artigo “Relação

entre índices fisiológicos aeróbios e desempenho em provas de curta e média duração em ciclistas

de elite” (2012) em sua introdução aborda a ausência de estudos dessa natureza, por isso os autores

do trabalho realizaram testes com ciclismo de contra-relógio nas distâncias de 4 e 20 quilômetros

para estimar o estresse fisiológico de atletas.

Foram realizadas coletas de sangue para verificar o lactato sanguíneo e a glicemia antes e

após as provas, exames de avaliação da composição corporal pela densitometria por dupla emissão

de raios-X, teste de força de preensão manual, teste de flexibilidade e teste de wingate para medir a

potência anaeróbica de pico e capacidade anaeróbica. 

Durante  a  semana  dos  testes,  todos  os  atletas  foram expostos  às  mesmas  condições  de

alimentação, alojamento e preparação. No dia da prova realizaram o mesmo aquecimento, os dados

foram registrados e posteriormente comparados para a retirada de conclusões. Os testes de wingate,

teste  de  força  de  preensão  manual,  flexibilidade  e  avaliação  da  composição  corporal  foram

realizados na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. O período escolhido foi o

mês de junho de 2018, onde os atletas de triatlo e pentatlo militar realizavam seu camp training,

visando a preparação para a NAVAMAER 2018. 

Optou-se por realizar os testes em locais com disponibilidade de equipamentos e estruturas

laboratoriais  que  permitiram  resultados  confiáveis,  o  que  permitiu  ao  estudo  resultados  de

qualidade.  Os testes  de  lactato  com os  atletas  de pentatlo  militar  foram realizados  na  pista  de

pentatlo militar da AMAN, durante a NAVAMAER 2018. Foi possível extrair o máximo empenho

e  performance  dos  atletas,  pois  aproveitou-se  o  dia  da  competição  para  coleta  dos  índices  de

glicemia  e lactato.  Antes do tempo destinado ao aquecimento,  o pesquisador realizava  a coleta

inicial  de sangue com os atletas em repouso, sentados a 5 minutos. Os atletas realizaram o seu

aquecimento no entorno da pista de pentatlo militar, realizando exercícios de aquecimento articular

e corrida leve. Os atletas seguiam para a largada da competição enquanto o pesquisador registrava

os dados e preparava-se para receber os atletas imediatamente após a linha de chegada. Após a

execução da pista de pentatlo  militar,  o atleta  era guiado da linha de chegada até a mesa onde

estavam preparados os equipamentos para coleta de sangue.
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Os testes realizados com os triatletas não foram realizados durante a NAVAMAER 2018, a

prova escolhida para a avaliação dos atletas foi o ciclismo CR de 4 quilômetros. Escolheu-se utilizar

a área da fábrica da Nissan localizada na cidade de Resende RJ, devido à segurança dos triatletas,

pois esta é uma área com pouca movimentação de automóveis e estes se deslocarem em baixa

velocidade.  Observou-se  durante  a  etapa  de  revisão  de  literatura,  que  muito  poucos  trabalhos

utilizaram  essa  estrutura  para  executar  seus  estudos.  Alguns  trabalhos  utilizaram  pistas  e

velódromos  para  que  os  atletas  percorressem  as  distâncias  e  outros  utilizaram  bicicletas

ergométricas simulando a distância e a intensidade do exercício. A utilização da própria bicicleta do

atleta e a escolha de um local seguro e já conhecido pelos atletas, conferiu grande vantagem a este

estudo,  por  alguns  motivos:  o  atleta  já  estava  perfeitamente  habituado  com  o  equipamento,

familiarizado com o local e preocupado apenas em realizar  o percurso com a maior velocidade

possível.

Os  atletas  convidados  a  participar  da  pesquisa  foram voluntários,  sendo  informados  do

motivo, das características de cada processo e medida tomada pelo pesquisador. Homens e mulheres

foram voluntários a participar do estudo, sendo 13 pentatletas e 9 triatletas, de idade entre 21 ± 3

anos.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização da avaliação sanguínea dos atletas, utilizou-se o aparelho Accutrend

Plus  Roche  com  o  intuito  de  mensurar  o  lactato  sanguíneo.  A  glicemia  dos  atletas  foi

mensurada  com  o  aparelho  Accu-check  Active.  As  coletas  de  sangue  foram  executadas

através de uma punção da falange distal do dedo indicador, sendo feita uma limpeza do local

com álcool 70% antes da punção. Quando necessário, a coleta era realizada no dedo médio a

fim de facilitar a retirada da gota de sangue.

O teste de força de preensão manual foi executado com o NK Digits grip. Os testes

foram realizados  duas  vezes,  a  fim de  se  ter  um resultado melhor.  Notou-se que após a

segunda  tentativa  alguns  atletas  melhoraram  seu  resultado  devido  ao  fato  de  estes  não

conheciam o aparelho,  então com uma melhor  familiarização  puderam realizar  com mais

naturalidade o procedimento.

O exame de avaliação da composição corporal pela densitometria por dupla emissão

de raios-X foi realizado utilizando-se o DEXA. Neste exame os atletas posicionavam-se em

decúbito dorsal sobre uma superfície e o aparelho passava em cima de seu corpo realizando a

avaliação corporal.

4.1 Organização do local de prova

4.1.1 Pista de Pentatlo Militar

Conforme já citado neste trabalho, optou-se por realizar o teste de pista de pentatlo

militar com os atletas durante a referida prova na competição NAVAMAER 2018. 
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Imagem da PPM e local de coleta sanguínea

Devidamente autorizado pela organização da prova, preparou-se uma estrutura capaz

de  estar  próxima  ao  aquecimento  dos  atletas  para  a  verificação  do  lactato  sanguíneo  e

glicemia  antes  da  execução  da  pista.  Da  mesma  forma,  o  local  permitia  ao  pesquisador

esperar o atleta logo após a linha de chegada e levá-lo para a verificação do lactato sanguíneo

e glicemia rapidamente.

Imagem que mostra o local das coletas e os equipamentos prontos para o início dos trabalhos
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Pode-se observar na imagem a pequena distância entre a chegada da pista e o local da

coleta de sangue. No gramado ao fundo, os atletas tinham uma vasta área para a realização do

aquecimento. Em cima da mesa foram colocados os aparelhos para o exame e o material para

a esterilização do pesquisador, dos atletas e dos aparelhos.

4.1.2 Ciclismo de Contra-relógio

O  local  de  execução  do  contra-relógio  pode  ser  considerado  um  diferencial  da

pesquisa, visto que os artigos pesquisados como revisão de literatura outras opções como

local de execução.

Para teste de corrrida utilizou-se esteira, tal como o artigo “Máximo estado estável de

lactato estimado por diferentes métodos de determinação do limiar  anaeróbio.”  SOUZAL,

GROSSL, JUNIOR, LUCAS, COSTA, GUGLIELMO (2011).

Para testes em ciclismo, observou-se a utilização de bicicletas ergométricas, assim

como no artigo “Lactato mínimo em protocolo de rampa  e sua validade em estimar o máximo

estado   estável  de  lactato”.  PARDONO,  MADRID,  MOTTA,  MOTA,  CAMPBELL,

SIMÕES (2008). 

Também  foram  encontrados  trabalhos  utilizando  pistas  para  os  testes  de

determinação de desempenho, como o artigo “Relação entre índices fisiológicos aeróbios e

desempenho  em  provas  de  curta  e  média  duração  em  ciclistas  de  elite”.  SANGALI,

CAMPOS,  GOBBO,  ANDRADE,  PAPOTI,  JÚNIOR,  FIGUEIRA,  JUNIOR  (2012).  Na

referida  ocasião,  executou-se  o  contra-relógio  de  4  e  20  quilômetros  em  uma  pista  de

concreto,  totalmente  plana  de  400  metros,  sendo que  a  angulação  das  curvas  permitia  o

desenvolvimento de velocidade acima de 47 km·h-1 sem que o atleta  precisasse parar de

pedalar.

Os atletas da AMAN utilizaram a avenida no entorno da fábrica da Nissan unidade

localizada em Resende, o caminho não possui aclives ou declives significantes. A imagem a

seguir mostra um círculo vermelho, que foi o local de início do contra-relógio e o círculo azul

marca o final do percurso de 4 quilômetros.
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Imagem do percurso de 4 km do ciclismo CR

Imagem do local da desaceleração e da coleta sanguínea

O local escolhido para a coleta de sangue dos atletas contava com uma área de 70

metros para desaceleração. Após passar pelo final do percurso o atleta seguia para a área de

desaceleração, onde o pesquisador aguardava o atleta para a coleta do sangue. 
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Imagens que mostram como foi a punção no dedo e os testes com os aparelhos

É possível ver o caminho percorrido para a desaceleração do atleta e o local onde

ocorria a verificação do lactato sanguíneo e da glicemia após a execução do contra-relógio. O

teste foi realizado em sequência, com cada atleta iniciando o teste após o atleta a frente ter

terminado  a  sua  prova  de  contra-relógio.  Sendo  assim,  enquanto  o  avaliador  realizava  a

retirada  de sangue de um atleta  o outro realizava  o percurso de 4 quilômetros.  Antes da

execução do contra  relógio era feito  uma medição de lactato  e glicemia,  caso a glicemia

estivesse fora dos parâmetros ideais, o atleta se alimentava e realizava novamente a medição. 

Todos os atletas seguiram o mesmo padrão de aquecimento e execução do contra-

relógio, o aquecimento foi feito no percurso inverso do contra-relógio, ou seja, do círculo azul

até o círculo vermelho e com velocidade padronizada entre 25 e 27 km/h. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Será feita uma caracterização dos participantes através da exposição de alguns dados.

Teste de Flexibilidade – Banco de Wells  - Equipe de Pentatlo Militar da AMAN 

Nome Resultado (cm)
                  Atleta A

                  Atleta B

                  Atleta C

                  Atleta D

                  Atleta E

                  Atleta F

                  Atleta G

                  Atleta H

40

36

27,5

32,5

35

20

40

22,5
                  Média 31,69

Fonte: Escola de Educação Física do Exército – Laboratório de Biociências – 2018

Equipe de Triatlo da AMAN 

Nome Resultado (cm)
                  Atleta I

                  Atleta J

                  Atleta K

                  Atleta L

                  Atleta M

                  Atleta N

                  Atleta O

                  Atleta P

                  Atleta Q

                  Atleta R

                  Atleta S

                  Atleta T

                  Atleta U

34,5

32

37

38

35

45

46,5

46

12,5

37,5

42,5

38

23,5
                  Média 36

Fonte: Escola de Educação Física do Exército – Laboratório de Biociências - 2018
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Observando os dados do teste de flexibilidade é possível observar que grande parte

dos atletas  da AMAN possuem resultados  acima da média.  Segundo Pescatello  (2014),  a

flexibilidade facilita as atividades diárias, mas tem relevante importância para a performance

de  atletas.  Explica  que  a  flexibilidade  depende  de  variáveis  específicas,  tais  como:

distensibilidade da cápsula articular, adequado aquecimento e viscosidade muscular. Também

cita a influência que os ligamentos e tendões têm na flexibilidade de atletas. 

Os  atletas  que  realizaram  os  testes,  através  de  sua  excelente  flexibilidade,

demonstram  não  apenas  a  capacidade  de  desenvolverem  suas  modalidades  com  boa

performance bem como diminuem sua propensão a lesões, melhora da sua postura e economia

de movimento. 

Segundo o artigo “Relações entre flexibilidade de membros inferiores e índice de

lesões  em  modalidades  de  resistência”,  atletas  com  maior  flexibilidade  tem  os  seus

movimentos facilitados, diminuindo o estresse fisiológico. Isso se deve a um maior ponto de

distensão muscular. 

A  eficiência  humana  do  movimento,  frequentemente  denominada  eficiência  mecânica,

considera a razão entre o gasto energético do movimento (calculado com base na taxa de

trabalho externo executado vezes a duração do movimento) e a fração do gasto energético

que aparece como trabalho externo, frequentemente denominada produção de energia. A

eficiência do movimento humano é igual à energia calculada necessária para executar uma

determinada  tarefa  com relação  à  demanda  real  de  energia  do  trabalho  realizado.  Em

contrapartida,  economia  de  movimento  refere-se  à  energia  necessária,  inferida

habitualmente a partir da medição do consumo de oxigênio, para manter uma velocidade

constante do movimento. 

(MCARDLE, KATCH e KATCH, 2016,  p  359)

Através  do  que  foi  descrito  sobre  a  eficiência  humana,  pode-se  notar  que  um

indivíduo tem seu desempenho composto, além de suas individualidades fisiológicas, de sua

eficiência humana. Então, por meio de sua flexibilidade e por consequência por meio de sua

economia  de  movimento,  o  atleta  consegue  manter-se  em  uma  determinada  velocidade

desgastando-se menos.
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Teste de força de preensão manual – Handgrip

Equipe de Pentatlo Militar da AMAN

Nome Teste 1 (kg)                        Teste 2 (kg)
                  Atleta A

                  Atleta B

                  Atleta C

                  Atleta D

                  Atleta E

                 Atleta F

                 Atleta G

                 Atleta H

             37                                       36

             36                                       28

             39                                       36

             41                                       42

             39                                       43

             40                                       35

             34                                      39

             47                                      42
                  Média                                38,37

Fonte: Escola de Educação Física do Exército – Laboratório de Biociências - 2018

Equipe de Triatlo da AMAN 

Nome Teste 1 (kg)                        Teste 2 (kg)
                  Atleta I

                  Atleta J

                  Atleta K

                  Atleta L

                  Atleta M

                  Atleta N

                  Atleta O

                  Atleta P

                  Atleta Q

                  Atleta R

                  Atleta S

                  Atleta T

                  Atleta U

                  Atleta V

             32                                       28

             35                                       29

             34                                       33

             42                                       45

             39                                       37

             29                                       25

             31                                      34

             47                                      42

             44                                      42

             44                                      43

             37                                      39

             33                                      32

             41                                      44

             40                                      43
                  Média                                37,28

Fonte: Escola de Educação Física do Exército – Laboratório de Biociências – 2018
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Balogun  et  al  encontraram  que  a  força  de  preensão  na  posição  sentada,  com  o

cotovelo a 90o de flexão obteve o mais baixo escore (29,5 ± 9,3 Kg) e o valor mais alto (31 ±

8,8 Kg) foi registrado com o indivíduo de pé com o cotovelo em completa extensão. Neste

estudo os atletas realizaram o teste uma vez na posição sentado e na outra vez em pé.

TESTE DE WINGATE 

Teste de Potência e Capacidade Anaeróbia

Equipe de Pentatlo Militar da AMAN 

Estatística   Potência        Potência        Potência        Potência        Potência       Potência     Índice

    Inicial            Final             Média          Mínima         de Pico          de Pico        de

     (W)               (W)               (W)               (W)               (W)             Relativa     Fadiga

                                                                                                               (W.kg-1)     (%
Médio

Desvio

padrão

Valor

mínimo

Valor

máximo

Percentil

     25

Mediana

Percentil

     75

    525,64         418,45            660,40         355,95            525,61             9,67       46,69

    

   123,92          27,39              51,87            144,45           63,74               0,75       21,55

    

   230,00         365,00             585,00           45,00           395,83              8,62      30,17

   615,60         453,60             739,50          453,60         591,30               10,87    92,31

   525,15         408,50            614,33            274,50        485,52               8,95      32,03

    

   552,85         418,60            655,00           418,60        541,87                9,74      37,16

   599,90         442,85           705,85            442,85        570,14                10,20    60,07

Fonte: Escola de Educação Física do Exército – Laboratório de Biociências - 2018
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Atletas   Potência        Potência        Potência        Potência        Potência       Potência     Índice

    Inicial            Final             Média          Mínima         de Pico          de Pico        de

     (W)               (W)               (W)               (W)               (W)             Relativa     Fadiga

                                                                                                               (W.kg-1)     (%)
Atleta A

Atleta B

Atleta C

Atleta D

Atleta E

Atleta F

Atleta G

Atleta H

    560,00         365,00            585,00         45,00            395,83             8,80         92,31

    

   520,00          416,00             650,00        416,00          530,40             9,38         36,00

   590,00          425,00             685,00        425,00           553,33            10,29       37,71

   540,60           448,80             647,70        448,80           561,85            9,56         30,71

   230,00           410,00            660,00         230,00           471,43            9,91         65,15

    

  615,60           453,60             712,80          453,60          591,30             9,94        36,36

  545,70           408,00            739,50          408,00          572,90             10,87       44,83

  603,20          421,20             603,20          421,20          527,80              8,62        30,17
Fonte: Escola de Educação Física do Exército – Laboratório de Biociências - 2018
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TESTE DE WINGATE 

Teste de Potência e Capacidade Anaeróbia

Equipe de Triatlo da AMAN 

Estatística   Potência        Potência        Potência        Potência        Potência       Potência     Índice

    Inicial            Final             Média          Mínima         de Pico          de Pico        de

     (W)               (W)               (W)               (W)               (W)             Relativa     Fadiga

                                                                                                               (W.kg-1)     (%)
Médio

Desvio

padrão

Valor

mínimo

Valor

máximo

Percentil

     25

Mediana

Percentil

    75

   543,84         460,27            679,54           425,06          562,39             9,50         36,76

    

   147,29         64,81              98,11              91,75            72,96               0,90        12,54

    

   220,40        340,20            474,60             220,40          413,00             7,75        22,13

  714,00         562,60             852,50            551,00         700,00              10,71      73,61

   454,95         409,15            616,65             388,20        527,58               8,81       29,51

    

   591,35         443,50            666,00             426,40        546,87                9,57      34,99

   651,35         514,20           754,13              501,20         623,92              10,30     38,28

Fonte: Escola de Educação Física do Exército – Laboratório de Biociências - 2018
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Atletas   Potência        Potência        Potência        Potência        Potência       Potência     Índice

    Inicial            Final             Média          Mínima         de Pico          de Pico        de

     (W)               (W)               (W)               (W)               (W)             Relativa     Fadiga

                                                                                                               (W.kg-1)     (%)
Atleta I

Atleta J

Atleta K

Atleta L

Atleta M

Atleta N

Atleta O

Atleta P

Atleta Q

Atleta R 

Atleta S

Atleta T

Atleta U

Atleta V

   468,00          431,60            670,80          431,60          540,80             9,71         35,66

    

   585,80          551,00            707,60          551,00          623,50             9,07         22,13

   301,60          452,40            603,20          301,60          482,37             7,75         50,00

   608,40           410,80            639,60          410,80          536,47             9,12         35,77

   220,40           562,60            835,20          220,40          594,75            10,71        73,61

   415,80           340,20            474,60          340,20         413,00             8,39          28,32

   644,80           421,20            665,60          421,20         552,93               9,52        36,72

   540,50           404,20            606,30          404,20         517,00               9,62        33,33

   520,80           498,40            666,40          498,40        575,87                8,84        25,21

   705,60          509,60             756,00          509,60        648,67               10,15       32,59

    714,00          528,00             852,00          528,00        700,00               10,65       38,03

    596,90          404,20             662,70          404,20        531,10                10,58      39,01

    620,10          434,60             620,10          434,60        531,77                 8,70       29,91

   671,00          495,00             753,50          495,00        625,17                 10,21     34,31
Fonte: Escola de Educação Física do Exército – Laboratório de Biociências – 2018
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O teste de wingate, foi realizado no mês de junho de 2018, na Escola de Educação

Física do Exército,  onde os atletas realizavam sua preparação para a NAVAMAER 2018.

Estes treinamentos  específicos,  realizados  fora da AMAN, denominam-se camp trainning.

Ocasião em que os atletas estão fora das atividades escolares comuns, triatletas e pentatletas

dedicados  inteiramente  ao  seu  desempenho  nas  suas  respectivas  modalidades.  O teste  de

wingate foi realizado tanto com atletas de pentatlo, quanto com triatletas. O teste realizou-se

da seguinte forma: os atletas realizavam um aquecimento de cinco minutos em uma baixa

potência e em seguida iniciava-se o teste. O wingate é uma medição do máximo de potência

que o atleta produz ao longo de trinta segundos pedalando em uma bicicleta ergométrica.

Naturalmente, os resultados mais expressivos foram obtidos com os triatletas, pois

estes  já  estão  mais  familiarizados  à  pratica  do  ciclismo.   Entretanto,  alguns  aspectos

relevantes devem ser observados, assim como a flexibilidade, a potência dos atletas auxiliou o

pesquisador a  caracterizar  os  indivíduos.  As tabelas  mostram diversos  dados de potência,

como a potência de pico (potência máxima) reflete a capacidade do sistema ATP-CP (via

alática), sendo expressa em Watts (W). Enquanto a potência média seria um indicativo da

capacidade  anaeróbia  (via  lática).  O  índice  de  fadiga  é  a  queda  percentual  da  potência

produzida a partir do pico de potência até a potência mínima. 

A atividade física de alta intensidade e curta duração requer energia imediata,  como na

corrida de 100 m, na natação de 25 m ou no levantamento de pesos pesados. Essa energia

provém quase exclusivamente de fosfatos de alta energia intramusculares (ou fosfagênio),

trifosfato de adenosina (ATP) e fosfocreatina (PCr). Cada quilograma de músculo estriado

esquelético contém 3 a 8 mmol de ATP e quatro a cinco vezes mais de PCr. Para uma

pessoa que pesa 70 kg com uma massa muscular de 30 kg, isso representa entre 570 e 690

mmol de fosfato de alta energia.  Admitindo-se que 20 kg de músculo se tornam ativos

durante uma atividade realizada  com “grandes grupos musculares”,  energia armazenada

suficiente na forma de fosfagênio consegue acionar uma caminhada rápida por 1 min, uma

corrida com ritmo de maratona por 20 a 30 s ou uma corrida com velocidade máxima por 5

a  8  s.  É  provável  que  a  quantidade  desses  compostos  de  alta  energia  seja  consumida

completamente em 20 a 30 s de exercício máximo.8,19 A taxa máxima de transferência de

energia pelos fosfatos  de alta  energia ultrapassa  em quatro a oito vezes  a transferência

máxima de energia do metabolismo aeróbico.

(MCARDLE, KATCH e KATCH, 2016,  p  302)
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Mc  Ardle,  Katch  e  Katch  (2016)  descrevem  um  importante  conceito  para  entender  o

funcionamento do metabolismo em uma atividade como o wingate, a qual se assemelha à corrida de

100 metros, natação de 25 metros ou levantamento de peso. Mais uma vez, assim como nos testes

de flexibilidade, os atletas da AMAN obtiveram índices elevados.

TESTE DE GLICEMIA 

Equipe de Pentatlo da AMAN 

Nome Antes PPM               Depois PPM
Atleta A

Atleta B

Atleta C

Atleta D

Atleta E

Atleta F

Atleta G

Atleta H

Atleta A1

Atleta  A2

Atleta A3

Atleta A4

Atleta A5

       105                            112

        90                              93

        89                              94

        88                             107

        95                             124

        82                             100

        83                             96

        90                             116

        97                             103

       104                            127

       115                            110

        85                             115

       104                            115
Fonte: pesquisa de campo do pesquisador – 2018
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TESTE DE GLICEMIA 

Equipe de Triatlo da AMAN

Nome Antes CR               Depois CR
Atleta I

Atleta J

Atleta K

Atleta L

Atleta M

Atleta N

Atleta O 

Atleta P

Atleta Q

      82                               65

      88                              140

      73                               85

      113                             86

      99                               87

      81                               96

      96                               80

     100                              70

     102                              79
Fonte: pesquisa de campo do pesquisador - 2018

TESTE DE LACTATO SANGUÍNEO 

Equipe de Pentatlo da AMAN 

Nome Antes PPM               Depois PPM
Atleta A

Atleta B

Atleta C

Atleta D

Atleta E

Atleta F

Atleta G

Atleta H

Atleta A1

Atleta A2

AtletaA3

Atleta A4

Atleta A5

        4,5                           18,1

        3,8                             -

        5,7                            12,9

        2,3                            15,2

        3,6                            17,6

        5,9                            20,7

        4,0                               -

        2,1                            19,7

         4                                -

        3,2                            13,9

        2,3                             9,2

        2,2                            12,8

        2,2                            19,9
Fonte: pesquisa de campo do pesquisador - 2018
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Equipe de Triatlo da AMAN 

Nome Antes CR               Depois CR
Atleta I

Atleta J

Atleta K

Atleta L

Atleta M

Atleta N

Atleta O

Atleta P

Atleta Q

      3,1                               14,5

      3,6                               11,1

      1,8                               11,9

      3,0                               20,7

      1,8                               12,7

      2,4                               11,0

      1,9                               15,1

      2,4                               12,9

      2,5                               20,6
Fonte: pesquisa de campo do pesquisador – 2018

O  parâmetro  bioquímico  mais  observado  para  avaliar  e  comparar  os  níveis  de

estresse fisiológico entre as provas de pista de pentatlo militar e a prova de contra-relógio do

ciclismo  foi  o  lactato  sanguíneo.  Se  faz  necessário  entender  detalhadamente  quais  os

processos  ocorrem  no  corpo  de  um  atleta  durante  provas  de  alta  intensidade  para

posteriormente realizar-se a discussão dos resultados.

Segundo o que McArdle, Katch e Katch (2016) descreve, a ressíntese dos fosfatos de

alta energia é rápida durante a atividade física intensa e de curta duração, ou seja, aquelas

fontes de energia para exercícios rápidos como o wingate, a natação de 25 metros ou a corrida

de 100 metros, que utilizam fosfatos de alta energia intramuscular (ATP). Então nesse tipo de

atividade não se obtém um alto acúmulo de lactato,  pois é muito rápida a atividade.  Para

fosforilar o ADP durante exercícios de alta intensidade, utiliza-se a energia gerada através da

glicólise  anaeróbica  rápida  e  devido  a  isso  forma-se  o  lactato.  Os  acúmulos  mais

consideráveis de lactato sanguíneo ocorrem em movimentos máximos com duração de 60 a

180 segundos de duração, quando o atleta realiza um esforço máximo do início ao fim, como

a corrida de 440 metros ou a prova de natação de 100 metros.

As provas de pista de pentatlo militar e o contra-relógio têm um perfil semelhante às

provas descritas no trecho acima, pois durante a transposição dos obstáculos e o percurso da

PPM,  é exigido um esforço máximo para obter o melhor desempenho possível na prova, que

tem sua duração entre 120 e 180 segundos. No contra-relógio do ciclismo, o tempo de prova



32

supera um pouco os 180 segundos, mas se assemelha com a descrição de esforço máximo. O

triatleta já começa sua prova acima de seu limiar de lactato sanguíneo, e segue quase todo o

percurso realizando o seu esforço máximo. O acúmulo de lactato é dessa forma descrito:

O lactato sanguíneo não se acumula em todos os níveis de atividade física. A  figura 7.1

ilustra, para os atletas de endurance e os indivíduos não treinados, a relação geral  entre

consumo de oxigênio, expresso como percentual do máximo, e lactato sanguíneo durante a

atividade  leve,  moderada  e extenuante.  [...]Quando a oxidação  do lactato é  igual  à  sua

produção, o  nível sanguíneo de lactato permanece estável, mesmo que ocorram aumentos

na intensidade do movimento e no consumo de oxigênio. Para pessoas sadias, porém não

treinadas, o lactato sanguíneo começa a se acumular e sobe exponencialmente até cerca de

50 a 55% da capacidade máxima para metabolismo aeróbico. A explicação convencional

para  o acúmulo  de  lactato  sanguíneo  durante  a  atividade  física  pressupõe  uma hipóxia

tecidual relativa. Quando o metabolismo glicolítico predomina, a produção de nicotinamida

adenina  dinucleotídio  (NADH)  ultrapassa  a  capacidade  da  célula  de  liberar  seus

hidrogênios  (elétrons)  para  a  cadeia  respiratória,  por  causa  da  oferta  insuficiente  de

oxigênio ou do uso de oxigênio no nível tecidual ou até mesmo por um estímulo causado

pelos hormônios epinefrina e norepinefrina independentemente da hipóxia tecidual.

(MCARDLE, KATCH e KATCH, 2016,  p  302)

Figura 7.1 (gráfico que ilustra o trecho citado)
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Os resultados  encontrados nos  pentatletas  e  triatletas  mostram que ambas  provas

geram um grande desgaste físico. Na coleta de sangue, verificou-se que o atleta não possuía

quantidades significativas de lactato sanguíneo antes da execução de sua prova, todavia, logo

após a execução de sua prova, os níveis de lactato sanguíneo estavam extremamente altos. A

média  de  lactato  dos  atletas  pode ser  equiparada  às  médias  encontradas  nas  provas  mais

estressantes segundo o que já existe na literatura. Cabe ressaltar, que no Brasil e no mundo

poucos estudos buscaram mapear o estresse fisiológico logo após a PPM com base no lactato

sanguíneo. A hipótese de que a PPM é uma prova de alta intensidade e que causa um elevado

nível de desgaste físico confirmou-se, devido à valência física trabalhada e duração.

Muitos métodos têm por objetivo mensurar o desgaste físico sentido pelo atleta, bem

como a Percepção Subjetiva de Esforço de Borg, porém os testes envolvendo a lactatemia

fornecem ao pesquisador dados concretos para avaliar que realmente o atleta sofreu desgaste

físico elevado.

Os dados de glicemia dos atletas também foram medidos da mesma forma que o

lactato sanguíneo, antes a execução da prova e logo após a chegada. Observando os resultados

obtidos, pode-se perceber que a prova de pista de pentatlo militar em grande parte dos atletas

de pentatlo militar provocou um aumento na glicemia. Os atletas de triatlo tiveram, em sua

maioria, uma queda nos níveis de glicemia após a prova de ciclismo contra-relógio. A referida

prova, em seu início, exige do atleta um controle maior do ritmo, pois esta prova tem uma

duração maior que a PPM e por consequência uma intensidade menor em seu início.  Em

contrapartida, a prova de pista de pentatlo militar caracteriza-se por manter o atleta em todo o

percurso quase que em seu esforço máximo, porém em um intervalo de tempo de 60 a 180

segundos, que é o tipo de prova descrito por Mc Ardle, Katch e Katch. Os valores de lactato

comprovam que em ambas as provas o atleta chega a sua fadiga, porém os dados de glicemia

dos atletas permitem ao pesquisador notar uma diferença, pois no contra-relógio existe uma

parte  mais  aeróbica  da  prova  e  com isso  o metabolismo energético  funciona  de  maneira

diferente.
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6 CONCLUSÃO

Através  desta  pesquisa  de  campo,  pode-se  obter  muitas  informações  relativas  ao

funcionamento do metabolismo dos atletas e comprovar que as provas de pista de pentatlo

militar  e o contra-relógio do ciclismo são provas que levam os atletas a um alto nível de

estresse fisiológico.

 Não foram observadas relevantes diferenças nos resultados de lactato, ratificando o

que já  era  esperado se ter  como resultado:  ambas provas  levam os  atletas  ao  seu limite.

Inclusive foi possível provar cientificamente que a PPM é tão desgastante quanto as provas

com os níveis mais altos de estresse fisiológico que se tem registrado na literatura. Com os

índices de glicemia dos atletas também foi possível extrair uma interessante observação, o

fato de os resultados após a PPM terem sido maiores que antes da execução da prova e o

contrário ter sido observado na prova de ciclismo CR. Isto justifica-se pois durante toda a

execução da PPM os atletas realizam o seu esforço máximo, enquanto que no ciclismo CR os

atletas iniciam o percurso com um ritmo controlado. Pode-se notar que o tempo de prova da

PPM é de cerca de 2 minutos, enquanto que o tempo do ciclismo CR é de 5 a 6 minutos,

fazendo com que exista essa diferença.

Sugere-se  que  outros  estudos  sejam  feitos  com  uma  amostra  maior  e  mais

diversificada,  que  os  testes  sejam feitos  mais  vezes  e  que  estudos  dessa  natureza  sejam

realizados com mais frequência, pois o conhecimento que é obtido com os atletas pode ser

usado com outros militares em seu treinamento físico diário. As pesquisas também poderiam

ser feitas comparando a reação de indivíduos com um alto grau de preparação física,  tais

como os atletas participantes deste estudo e militares com menor desempenho assim como os

cadetes que não são das equipes da AMAN. As pesquisas em que cadetes são escolhidos

como amostra  possuem a  vantagem  de  que  naturalmente  já  existe  uma  padronização  de

alimentação, alojamento e rotina. A caracterização da amostra através de testes fora da PPM e

ciclismo  CR  mostrou  homogeneidade  entre  os  atletas  de  ambas  modalidades.  Atletas

flexibilidade  acima  da  média,  grande  potência  anaeróbica,  bons  resultados  de  força  de

preensão manual e baixo percentual de gordura.
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Enfim,  realizou-se  um  estudo  aprofundado,  com  indivíduos  bem  treinados  e

motivados para a execução das tarefas, tendo como resultado um grande ganho  no campo

científico  e  abriu-se  caminho  para  outras  pesquisas  com  a  investigação  de  parâmetros

bioquímicos  de  esportes  como:  pentatlo  militar,  triatlo  e  ciclismo.  Estes  esportes  ainda

possuem produção de conhecimento pouco explorado.
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