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Resumo 
A eficácia do treino de resistência (TR) para melhorar a força e hipertrofia muscular, 

velocidade de movimento, potência e resistência muscular são amplamente reconhecidas e existem 

diversas estratégias de o desenvolver. Assim, é importante avaliar a eficácia de um método de treino 

que utiliza a combinação de três métodos de treino de força com cargas médias.  

A avaliação das variáveis em estudo foi efetuada através do método 1RM com recurso ao 

equipamento T-Force. 

  A amostra foi composta por 19 sujeitos, 9 afetos ao grupo experimental (47.4%) e 10 ao grupo 

de controlo (52.6%). A média de idades era de 20.3 anos, variando entre um mínimo de 18 e um 

máximo de 24 anos. A maioria era do género masculino (89.5%). Os testes χ2, regressões lineares 

múltiplas e regressão logística foram utilizados como análise estatística para grupos equivalentes em 

termos de género (p = .211) e de idade (p = .079).  

Na comparação das diferenças entre os valores iniciais e os valores finais, entre o grupo 

experimental e de controlo encontraram-se as seguintes diferenças estatisticamente significativas mais 

elevadas no grupo experimental relativamente à carga (kg, Z = -2.733, p = .006), no supino plano à 

carga máxima (RM, Z = -2.085, p = .037) na SQ (Z = -2.123, p = .034) e no RM do agachamento 

relativamente à carga (Kg, Z = -2.336, p = .019) a diferença entre os valores iniciais e finais é 

significativamente mais elevada no grupo experimental (15.78 vs 0.70).  

O protocolo aplicado proporcionou melhoria na aptidão física e na força máxima dos jovens 

adultos. 

 

Palavras-Chave: força muscular, treino com peso, bench press, full squat, adaptações neurais, treino 

resistido, adaptações estruturais, prescrição de treino, treino de força, métodos de treinos. 
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Abstract 

The effectiveness of resistance training (RT) to improve muscle strength and hypertrophy, 

movement speed, muscle power, and endurance is widely recognized and there are several strategies 

to develop it. Thus, it is important to evaluate the effectiveness of a training method that uses the 

combination of three methods of strength training with medium loads. 

The evaluation of the variables under study was performed using the 1RM method using the 

T-Force equipment. 

The sample consisted of 19 subjects, 9 were assigned to the experimental group (47.4%) and 

10 to the control group (52.6%). The average age was 20.3 years, ranging between a minimum of 18 

and a maximum of 24 years. Most were male (89.5%). The χ2 tests, multiple linear regres,sions and 

logistic regression were used as statistical analysis for equivalent groups in terms of gender (p = .211) 

and age (p = .079). 

Comparing the differences between the initial and final values between the experimental and 

control groups, the following statistically significant differences were found to be higher in the 

experimental group in terms of load (kg, Z = -2.733, p = .006), in the flat bench press at maximum 

load (RM, Z = -2.085, p = .037) in the SQ (Z = -2.123, p = .034) and in the RM of the squat relative 

to the load (Kg, Z = -2.336, p = .019) the difference between the initial and final values is significantly 

higher in the experimental group (15.78 vs 0.70). 

The applied protocol provided improvement in physical fitness and maximal strength of young 

adults. 

 

Keywords: muscle strength, weight training, bench press, full squat, neural adaptations, resistance 

training, structural adaptations, training prescription, strength training, training met
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Capítulo I – Introdução 

A presente dissertação enquadra-se no âmbito do mestrado em atividade física e saúde e propõem 

analisar o efeito combinado de um método de força que utiliza os três tipos de força com cargas médias 

em jovens adultos. 

O documento encontra-se organizado em cinco capítulos, introdução, enquadramento teórico, 

metodologia de investigação, artigo e discussão geral.  

No primeiro capítulo, correspondente à introdução, é apresentado a definição do problema de 

investigação e os objetivos do estudo.  

No segundo capítulo, enquadramento teórico, onde são abordados os temas relacionados com a 

treino de força e conteúdos relacionados. 

No terceiro capítulo é apresentado a metodologia de investigação, em que se inclui o desenho e 

procedimentos da investigação, uma breve descrição do contexto onde o estudo se realiza, a descrição da 

população alvo, os instrumentos utilizados e os processos associados à análise dos dados.  

No quarto capítulo, inclui-se o artigo realizados através da pergunta de partida.  

No quinto capítulo, é apresentada a discussão geral em que estabelece uma relação entre os 

resultados obtidos e o que está evidenciado na literatura científica. Nesse mesmo capítulo, são ainda 

expostas sugestões para futuras investigações, são apresentadas as principais conclusões de todo o 

trabalho desenvolvido.  

 O propósito deste estudo é analisar as alterações fisiológicas ao protocolo de exercícios resistidos 

(REP) que combina três tipos de força com cargas médias (< 70% Repetição Máxima - RM). 

 O estudo torna-se assim importante para a avaliação da eficácia da combinação deste tipo de 

forças combinadas com baixas cargas, associados à qualidade de execução técnica do movimento e a 

manutenção da saúde do praticante.
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1. Definição do Problema de Investigação e Objetivos 

1.1. Problema 

Atualmente, o interesse pelo treino da força regista um forte crescimento, onde as redes sociais 

expõem diariamente novos exercícios, os atletas são sujeitos a treinos com muita carga e com pouca 

preocupação com a técnica de execução e o método de treino. 

 Diversas figuras ligadas a este fenómeno, quer no mundo virtual como fora dele, induzem a 

treinar com muita carga e com poucas preocupações com a técnica que podem levar ao aparecimento de 

lesões, e consequentemente ao abandono. Assim, é importante estudar os métodos que possam ser 

eficazes na obtenção de melhorias físicas, mas que assegurarem a qualidade da execução e 

consequentemente a manutenção da saúde do praticante.  

A proposta apresentada remete para a pertinência de compreender e aumentar o conhecimento 

sobre os efeitos combinados de usar os três tipos de treino de força em jovem adultos. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

O presente estudo visa analisar os resultados da aplicação de um protocolo de exercícios com 

cargas médias que combina os três tipos de treino de força em jovens adultos durante oito semanas. 

Conforme o objetivo geral e recorrendo a evidências científicas, foram elaborados os seguintes 

objetivos específicos que fundamentaram a elaboração do presente trabalho. 

1.2.2.  Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são os seguintes: 

1. Caracterizar o efeito de um programa de treino de força baseado na combinação de tipos de 

contração muscular com baixas médias (< 70% RM) em jovens adultos. 

2. Analisar o efeito de um programa de treino de força baseado na combinação de tipos de contração 

muscular com baixas médias (< 70% RM) em jovens adultos no ganho de força muscular. 

3. Analisar o efeito de um programa de treino de força baseado na combinação de tipos de contração 

muscular com baixas médias (< 70% RM) em jovens adultos nas alterações de massa muscular e 

hipertrofia  
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1.3. Metodologia 

Visando analisar os efeitos do programa de treino de força baseado na combinação de tipos 

treinos de força foi desenvolvido um estudo de intervenção, implementado no Instituto Politécnico de 

Beja, com alunos de licenciatura de desporto.   Para a realização desta investigação, apresentou-se a 

metodologia aos sujeitos. 

Seguidamente procedeu-se à seleção dos interessados conforme os seguintes critérios:  

• Os sujeitos eram estudantes de ensino superior sem experiência no treino de resistência (TR). 

• Nos 3 meses anteriores a este estudo, os indivíduos não treinavam TR e não realizavam o 

exercício com técnica adequada.  

• Sem limitações físicas, problemas de saúde ou musculoesqueléticos, lesões que poderiam 

afetar os testes. 

• Nenhum dos sujeitos consumia drogas, medicamentos, ou suplementos dietéticos conhecidos 

por influenciar a atuação.  

Foi garantida a participação de forma voluntária e consentida à cerca da intervenção 

experimental, das avaliações, e dos possíveis riscos e efeitos do exercício a que estariam sujeitos. 

Durante o presente estudo, os sujeitos não realizaram nenhum outro TR. 

O delineamento do programa de intervenção foi sustentado por análise em literatura nesta área 

de saber. 

Antes de iniciar a intervenção, procedeu-se à realização de avaliações iniciais de diversas 

dimensões (i.e., peso, altura, % massa gorda, perímetro da cintura, força, membros inferiores e 

superiores). Concluídas as avaliações iniciais, procedeu-se à implementação do programa de treino 

composto pela combinação dos três tipos de contração muscular com cargas médias (< 70% RM). 

 O programa foi aplicado durante 8 semanas, onde cada sessão teve uma duração média de 60 

minutos, com uma frequência de 3 vezes semana, e composta por 3 séries (6 exercícios) com uma carga 

de 70% RM (calculado individualmente) e com 90 segundos de descanso entre as séries. 

Os exercícios realizados foram o supino plano com barra, supino inclinado com halteres, 

aberturas inclinadas com halteres, remada com barra, agachamento com barra, lunge com halteres, peso 

morto, stiff, e suas variantes. 

As avaliações e a aplicação do método decorreram de Outubro a Dezembro de 2021. 
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Capítulo II - Enquadramento teórico  

O formato da presente dissertação conduziu à exposição da literatura como síntese necessária 

para a contextualização do tema. Assim sendo, considerou-se pertinente a realização de um 

enquadramento teórico mais aprofundado do tema em estudo, expondo conceitos relevantes para a sua 

melhor compreensão. 

1. Treino de força  

No início da década de 1840, o levantamento de peso tornou-se nos EUA um desporto praticado 

por “homens fortes”. Muita da “ciência” inicial acerca do desenvolvimento da força pode ser atribuído 

a Pehr Henrik Ling (1776–1839), um fisioterapeuta sueco, professor de ginástica médica, o qual é 

considerado o pai da “ginástica sueca” e no do fim do século XIX as “máquinas de força e exercício” 

são popularizadas pelo médico sueco Gustav Zander (1835–1920) (McArdle, 2016). 

O início da investigação científica do TF remete ao estudo de DeLorme e Watkins (Fahey, 2014) 

que revolucionaram o treino de força em 1948 ao introduzirem a técnica de progressão de cargas 

formada por três séries de 10 repetições (reps) de cada exercício: uma série de 10 reps a 50% de 10 reps 

máximas, uma série de 10 reps a 75% de 10 reps máximas e uma série de 10 reps a 100% de 10 reps 

máximas. Tem por base a realização de séries de repetições, utilizando cargas progressivas 

demonstraram que com este tipo de treino, a recuperação da hipertrofia muscular é mais rápida, através 

da realização de poucas repetições a altos níveis de resistência (Fahey, 2014).  

Entre as décadas de 1920 e 1930, a YMCA e os clubes desenvolveram um leg-press hidráulico 

e máquinas de remo.  

Charles Atlas apresentou o treino de força e o fisiculturismo para as massas, levando os 

programas de treino para a “cultura do físico” por meio de revistas e banda desenha, da década de 1930 

até a década de 1960. A popularidade do fisiculturismo levou ao desenvolvimento de sofisticados 

equipamentos pela Universal Gym, Nautilus, Cybex e Life Fitness. Hoje, esses equipamentos são 

encontrados em ginásios pelo mundo todo (Fahey, 2014). 

Para avaliar a força muscular ou, mais precisamente, a força ou tensão máxima gerada por um 

único músculo, ou por grupos de músculos relacionados (Randy,2014), pode utilizar-se vários métodos 

como a tensiometria com cabo, a dinamometria, uma repetição máxima, os métodos isocinético 

auxiliados por computador e eletromecânicos. O treino de força é praticado por um grande número de 

pessoas e com diversas finalidades.  
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Muitas delas, estão interessadas em ganhos de força e massa muscular, acompanhado pela perda 

de gordura corporal, além disso, esperam-se que essas adaptações proporcionem melhoria no 

desempenho físico e nas atividades da vida diária.  

O treino de força pode promover essas adaptações (Stoppani, 2017) desde que se sigam certos 

princípios tais como princípio da especificidade, princípio da sobrecarga progressiva, princípio da 

individualidade, princípio da variabilidade, princípio da manutenção e princípio da reversibilidade 

(Stoppani, 2017). 

 Esses princípios são importantes para compreender como o treino de força funciona, como pode 

ser individualizado, conforme as necessidades e os objetivos de cada pessoa e como alterá-lo para que 

novas adaptações ocorram conforme o seu progresso (Stoppani, 2017). 

1.1.  Força e as suas definições  

Definição básica de força é a quantidade máxima de esforço que um músculo ou grupo muscular 

pode produzir num padrão específico de movimento realizado em determinada velocidade (Knuttgen e 

Kraemer, 1987).  

No entanto, a sua definição não é assim tão simples, pois há diversas formas em que esta se 

manifesta. A seguir, são apresentadas definições dos seus diversos tipos (Stoppani, 2017).  

O treino resistido tornou-se uma das formas mais populares de exercício para melhorar a aptidão 

física de atletas. Os procedimentos do treino de força, treino com pesos e treino resistido são todos 

utilizados para descrever um tipo de exercício que exige que a musculatura corporal se movimente (ou 

tente se movimentar) contra uma força oposta, geralmente exercida por algum tipo de equipamento 

(Stoppani, 2017). As diversas condições abrangem uma ampla gama de modalidades de treino, incluindo 

exercícios corporais com pesos, uso de elásticos, pliométricos e corrida em ladeiras.  

O procedimento de treino com pesos costuma referir-se apenas ao treino resistido com pesos 

livres ou algum tipo de equipamento de treino com pesos (Fleck, 2006). 

  O treino resistido é o mais amplo dos três termos e refere-se a qualquer tipo de treino onde o 

corpo se movimente na direção contrária a algum tipo de força oposta, como no levantamento de pesos 

livres, nos exercícios em equipamentos hidráulicos ou ao subir um lanço de escadas.  

O treino de força é um tipo de treino resistido (embora nem todos os tipos de treino resistido 

sejam de força). Especificamente, corresponde a qualquer tipo de treino que envolva a movimentação 
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do corpo na direção contrária a uma força que promova alteração na força muscular ou hipertrofia 

(crescimento muscular).  

Isso pode incluir, o levantamento de pesos livres e os exercícios em equipamentos hidráulicos; 

no entanto, não inclui subir um lanço de escadas.  

O treino com pesos também é um tipo de treino resistido e pode ser um tipo de treino de força. 

 Na verdade, a definição desse procedimento refere-se a qualquer tipo de treino onde o corpo se 

move em alguma direção contrária a uma força oposta, gerada por algum tipo de peso. Como exemplo, 

pode-se citar os pesos livres e as máquinas, mas não equipamentos hidráulicos e subir lanços de escadas 

(Stoppani, 2017). Consideramos, ainda, importante clarificar os diferentes conceitos relacionados com 

os diversos tipos de força, conforme o exposto na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Tipos de força 

Fonte: Stoppani,( 2017) e Platonov, (2008) 

Tipos de força Definição 

Força absoluta 

 
É a quantidade máxima de força que um músculo pode gerar quando todos os mecanismos inibitórios e de 
defesa são removidos. 
Por causa dessas condições, é raro uma pessoa conseguir realmente demonstrar a sua força absoluta, o que 
pode ocorrer apenas em condições extremas, como numa emergência, em situações de hipnose ou com o 
auxílio de certos ergogénicos (Stoppani, 2017). 

Força máxima 

É a quantidade máxima de força que um músculo ou grupo muscular pode produzir na repetição de um 
determinado exercício. 
Também é conhecida como uma repetição máxima ou 1RM. 
Estima-se que 1RM chega apenas a 80% da força absoluta. Esse tipo de força é importante para powerlifters 
(Stoppani, 2017). 
O nível da forca máxima manifesta-se no valor da resistência externa que o desportista súpera ou neutraliza 
durante a mobilização voluntária integral das capacidades do sistema neuromuscular máxima e não deve ser 
confundida com a força absoluta, que reflete o potencial do sistema neuromuscular (Platonov, 2008). 

Força relativa 

É a razão entre a força máxima do indivíduo e o seu peso corporal. Tal relação é importante para a comparação 
da força entre atletas com dimensões corporais muito diferentes. 
 A força relativa é determinada dividindo-se 1RM pelo peso corporal da pessoa. Por exemplo, um atleta com 
peso de 91 kg que tem 1RM de 181,4 kg no supino, tem a mesma força relativa que um atleta com peso de 45 
kg e 1RM de 90,71 kg no supino. 
Esse tipo de força é importante para powerlifters, jogadores de futebol americano e outros atletas de força que 
são frequentemente comparados com colegas da equipa com o intuito de predizer o desempenho na atividade 
(Platonov, 2008). 

Força explosiva 

É a habilidade de movimentar o corpo ou um objeto com rapidez. 
Normalmente esse termo é mais conhecido como potência. 
Tal força é importante para a maioria das modalidades, mas imprescindível em modalidades do atletismo 
como arremesso de peso, lançamento de dardo e salto em distância (Stoppani, 2017). 
A força de velocidade é a capacidade do sistema neuromuscular de mobilizar o potencial funcional para atingir 
altos indicadores de força em menos tempo. 
 É preciso diferenciar a força de velocidade conforme o valor das manifestações de força das ações motoras 
que apresentam diversas exigências em relação à capacidade de velocidade força. 
A força de velocidade manifestada quando há grande resistência é classificada como força potência, a força 
manifestada em oposição à resistência relativamente baixa e médias, com velocidade inicial alta, é chamada 
força inicial (Platonov, 2008). 

Força de 

arranque 

É a habilidade de produzir um aumento abrupto na potência durante a fase inicial do movimento.  
Esse tipo de força é importante no levantamento de peso olímpico, no levantamento-terra, no boxe, nas artes 
marciais e na posição de linha ofensiva do futebol americano, em que a força deve ser gerada de forma 
imediata (Stoppani, 2017) 

Força de 

aceleração 

É a habilidade de manter a capacidade de produção de potência durante a maioria dos movimentos do 
exercício. 
Esse tipo de força assume papel relevante após a força de arrancada, sendo importante em desportos como 
judo, luta livre e “tiros” (corrida). É a habilidade de manter a produção de força por um tempo prolongado ou 
durante muitas repetições de determinado exercício. 
É importante: na luta livre, no ciclismo, na natação e no fisiculturismo (Stoppani, 2017) Considerando os 
diversos tipos de manifestação da força que um indivíduo pode treinar, é fácil entender-se que o termo treino 
de força engloba muitas propostas de treino. Assim, independentemente de estar a treinar para aprimorar a 
força máxima, a potência ou a força resistente, o atleta segue algum tipo de treino de força (Stoppani, 2017). 

Força 

resistente 

A força de resistência é a capacidade de conservar indicadores de força bastante altos por um período 
prolongado. 
O nível da força de resistência manifesta-se na capacidade de superar a fadiga, de realizar um grande número 
de repetições dos movimentos ou manter a suplementação da força diante de uma oposição externa. 
A força de resistência é uma das qualidades mais importantes para a determinação do resultado em muitas 
provas das modalidades cíclicas. 
 Também tem grande importância na ginástica, em vários tipos de luta e no esqui alpino. 
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1.2. Recomendações do treino de força para efeitos de saúde 

Para manter a capacidade física é importante incluir nas escolhas do estilo de vida das pessoas o 

treino de força realizado com regularidade e desta forma evitar a atrofia (redução do tamanho do 

músculo) e o declínio da capacidade associado à idade (ACSM, 2017).  

Níveis mais altos de força muscular estão associados a um perfil de fatores de risco 

cardiometabólicos significativamente melhor, assim como , o risco menor de mortalidade por todas as 

causas, menos episódios de doenças cardiovasculares (DCV) e  menor   risco para o desenvolvimento 

de limitações físicas funcionais e o risco menor de doença não fatal (ACSM, 2013).  

Uma prescrição generalista cuja finalidade é a manutenção dos níveis de saúde é apresentada na 

Tabela 2 (ACSM, 2013). 

 

1.3. Benefícios do treino de força 

O treino de força afeta principalmente os músculos, faz aumentar a força e a massa muscular.  

O treino de força pode ainda melhorar a aparência do corpo ganhando massa muscular. O treino 
de força aciona mecanismos de mudanças nas células que diminuem a acumulação de gordura (Fahey, 
2014).  

Os exercícios aumentam o tónus muscular, tornando o corpo mais firme. O segundo princípio 

envolve o desenvolvimento do tamanho muscular por meio de exercícios com alta intensidade e alto 

volume.  

Combinado com a redução de gordura, ajuda a tornar o corpo mais tonificado. Os músculos 

tornam-se maiores quando são sujeitos a altas cargas (alta tensão muscular) (Fahey, 2014). 

O TF promove benefícios como o aumento na força e potência, a aceleração do metabolismo, a 

melhoria na performance desportiva, o aperfeiçoamento da autoimagem e o canal de competição (Fahey, 

2014). Os benefícios do treino de força são apresentados na Tabela 3  (Fahey, 2014). 
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Tabela 2 - Recomendações baseadas em evidências para o exercício de resistência 

Fonte: ACSM (2013) 

Variáveis Recomendações baseada em evidencia 
Frequência Cada grupo muscular principal deve ser treinado 2 a 3 vezes por semana 

Intensidade 

60 a 70% 1-RM (intensidade moderada a vigorosa) para novatos ou intermediários de modo que melhorem 
a força 
≥ 80% a1-RM (intensidade vigorosa a muito vigorosa) para indivíduos treinados e com experiência para 
melhorar a força 
40 a 50% RM (intensidade muito leve a leve) para idosos começando a se exercitar para de modo a 
melhorar a força 
40 a 50% 1-RM (intensidade muito leve a leve) pode ser benéfico para a melhora da força de indivíduos 
sedentários que iniciam um programa de treino contra resistência 
< 50%1 de RM (intensidade leve a moderada) para melhorar a resistência 
20 a 50% de 1-RM para idosos melhorarem a potência 

Tempo Não foi identificada duração de treino específico para a efetividade 

Tipo 

Recomendam-se exercícios contra resistência envolvendo cada grupo muscular principal 
Exercícios multiarticulares afetando mais de um grupo muscular e trabalhando grupos de músculos 
agonistas e antagonistas são recomendados para todos os adultos. 
Exercícios que trabalham uma única articulação e os principais grupos musculares também podem ser 
incluídos num programa de treino contra resistência, geralmente após a realização de exercício (s) 
multiarticulares) para aquele grupo muscular em particular. 
Pode ser utilizada uma variedade de equipamentos e/ou pesos corporais para a realização desses exercícios 

Repetições 

Recomendam-se 8 a 12 repetições para melhorar a força e a potência na maioria dos adultos 
10 a 15 repetições são efetivas para melhorar a força em indivíduos de meia-idade e idosos que estejam a 
iniciar 
Recomendam-se 15 a 20 repetições para melhorar a resistência muscular 

Séries 
Recomendam-se 2 a 4 séries para que a maioria dos adultos melhore a força e potência 
Uma série única de exercício de resistência pode ser efetiva, especialmente entre idosos e novatos 
≤ 2 séries são efetivas para a melhora da resistência muscular 

Padrão 

Intervalos de repouso de 2 a 3 min entre cada série de repetições são eficientes 
Recomenda-se um repouso ≥ 48 h entre as sessões para qualquer grupo muscular único 
Recomenda-se um progresso gradual de maior resistência e/ou mais repetições por série e/ou aumento de 
resistência 
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Tabela 3 - Benefícios do treino de força 

Fonte: Fahey (2014) 

Benefícios do treino de força 
 

Melhora da qualidade 

de vida 

Músculos potentes são importantes para uma performance fácil e tranquila nas atividades 
diárias, assim como transportar mantimentos, levantar caixas e subir escadas, bem como 
emergências. 
 Eles ajudam o esqueleto no alinhamento adequado, prevenindo dor nos joelhos e na coluna 
lombar, promovendo assim, o suporte necessário para uma boa postura.  
Força e potência significam liberdade para uma pessoa normal. Se perder equilíbrio 
quando toma banho, ele é recuperado rapidamente se o corpo for forte e potente, mas pode 
cair e até partir o quadril se os músculos são fracos e lentos. O treino de força ajuda os 
idosos a manter a sua independência. 

Aprimoramento dos 

músculos e da saúde 

óssea com o 

envelhecimento 

Músculos bons e fortes ajudam a viver mais e melhor. 
 A participação regular e constante em programas de treino de força previne a degeneração 
dos músculos e do sistema nervoso, que pode arruinar a qualidade de vida e aumentar o 
risco de lesões graves, como a fratura do quadril, que prematuramente encurta a vida.  
Após os 30 anos, muitos homens e mulheres perdem um pouco da força e da massa 
muscular a cada ano – uma condição chamada “sarcopenia”. 

Melhora da função 

cardiovascular 

O treino de força melhora a regulação da pressão arterial. 
 As contrações musculares intensas comprimem os vasos sanguíneos, o que, por 
conseguinte, eleva a pressão arterial. Mas treinando este, menos se eleva a pressão arterial. 
Músculos fortes não têm o mesmo trabalho para exercer a mesma força, eles contraem 
menos os vasos sanguíneos.  

Aceleração do 

metabolismo 

Problemas com o metabolismo da insulina ocasionam a condição de “síndrome 
metabólica”.  
A resistência à insulina está ligada a alta secreção de insulina, à inflamação, hipertensão 
arterial, à obesidade (particularmente a mais perigosa: a obesidade abdominal) e a 
anormalidades no sangue.  
O treino de força ajuda a combater muitos fatores associados com essa síndrome. Ele 
auxilia na promoção de uma boa razão entre o colesterol “bom”, HDL, e “mau”, LDL, e 
reduz na resistência à insulina e a inflamação. 

Treino de força e 

gordura corporal 

Cientistas sabem há muitos anos que a massa muscular determina a taxa metabólica: o 
nível de energia do corpo. 
 Quanto maior a massa muscular, mais calorias são metabolizadas (queimadas) a cada dia.  
O treino de força ajuda a ganhar músculos, tornando assim fácil o controlo da gordura 
corporal. 

Aumento da força e 

potência 
Aumento na força e na potência é útil para as atividades da vida diária, desde carregar os 
alimentos até as malas no aeroporto.  

Melhora na 

performance 

desportiva 

O treino de força também é útil em desportos de resistência como corridas de longas 
distâncias e natação. 
 Pessoas fracas usam uma grande percentagem de força em comparação a indivíduos fortes 
e, assim, comprometem a sua resistência.  
Em desportos de resistência, as pessoas colocam grande ênfase sobre o condicionamento 
do coração e dos pulmões. Contudo, o sucesso no desporto de resistência exige velocidade, 
a qual depende particularmente de força muscular. 

Benefícios sociais e 

emocionais 
O treino de força também promove benefícios sociais. 
 Muitas pessoas encontram e conversam com outras nos ginásios ao fazer exercícios. 
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Exercício e 

incapacidade 

O treino de força desenvolve a força e a potência, aumenta a mobilidade, aumenta a 
capacidade metabólica e eleva a autoestima. Isso é fundamental para a recuperação de 
lesões nas articulações e nos músculos. 
 Os fisioterapeutas usam cada vez mais o treino de força para tratar doenças desde os 
diabetes até outros distúrbios metabólicos. 

Treino de força para 

crianças 

O treino de força é particularmente seguro para crianças com excesso de peso, que, em 
geral são mais fortes do que as crianças magras. 
 O treino de força é uma atividade excelente que pode ser continuada ao longo da vida. 

Competição 
 As pessoas usam o treino de força para aumentar o seu limite competitivo nas suas 
modalidades preferidas. Outras competem em atividades relacionadas diretamente com 
treino de força, como o fisiculturismo e o levantamento de peso. 

 

Mais recentemente, diversos estudos comprovam os benefícios do TF no aumento da força 

(Salles, 2020),  da hipertrofia (Teixeira, 2015), da  resistência (Salles, 2020) e  da potência muscular 

(Ruivo, 2020).  

 

1.4.  Variáveis de treino 

Um programa de treino de força dura, em média, leva algumas semanas a diversos meses, antes 

de ser implementada uma nova fase de treino (Stoppani, 2017). 

Considerando esse período, uma única sessão de treino pode parecer insignificante diante de todo 

o programa. No entanto, a elaboração de cada sessão é tão importante quanto o programa inteiro, afinal, 

elas somam-se sequencialmente, gerando o programa de treino de longa duração que proporcionará as 

adaptações desejadas (Stoppani, 2017).  

Todas as sessões são compostas por, no mínimo, cinco variáveis específicas que podem ser 

manipuladas para modificar a sessão de treino, como (Stoppani, 2017): escolha e ordem dos exercícios, 

o número de séries, a sobrecarga utilizada e o intervalo entre as séries.  

Embora atletas de força como levantadores de peso olímpicos, powerlifters e fisiculturistas 

tenham manipulado essas variáveis durante anos, William Kraemer ganhou crédito por ser o responsável 

por determinar e registar cientificamente o que se denominou de cinco grupos específicos de variáveis 

agudas. A alteração sistemática dessas variáveis resulta no programa de treino periodizado (Stoppani, 

2017). Segundo Stoppani, (2017) as variáveis de treino são as que estão apresentadas na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Variáveis 

Fonte: Stoppani (2017) 

Variáveis Descrição 

Escolha dos 
exercícios 

Enquanto todas as variáveis agudas de um programa de treino são essenciais para a progressão 
do indivíduo, a escolha do exercício é indiscutivelmente uma das mais importantes. A razão 
por trás disso é que, não se deve treinar os grupos musculares apropriados, todas as outras 
variáveis perdem o seu sentido. Dito de forma simples, os músculos que não são treinados não 
serão beneficiados pelo treino. 
 Por esse motivo, escolher os exercícios adequados para cada sessão de treino é o primeiro 
passo na elaboração de um treino de força efetivo. 
 Para aqueles interessados no incremento da força muscular, os exercícios de uma sessão 
podem ser classificados como principais ou auxiliares. Os exercícios principais são os mais 
específicos para os objetivos do indivíduo e devem envolver os grupos musculares onde o 
praticante tem mais interesse de ganhar força. 

Ordem dos 
exercícios 

A maneira como os exercícios específicos que compõem uma sessão de treino são organizados 
não determinará apenas a eficácia da sessão, mas também as adaptações específicas 
promovidas pelo programa de treino. Dessa forma, a ordem de execução dos exercícios deve 
corresponder aos objetivos do treino.  
No treino que visa incrementos de força, os exercícios principais são executados antes de os 
auxiliares. Isso porque os exercícios principais normalmente envolvem vários grandes grupos 
musculares em simultâneo, para levantar pesos relativamente altos. Portanto, esses exercícios 
devem ser feitos suficientemente cedo, de modo a evitar que a fadiga seja um problema. 

Número de séries 

Uma série é um grupo de repetições seguido de um período de descanso. O número de séries 
executadas numa sessão de treino é um dos fatores que afeta o volume total (séries x repetições 
x carga) do exercício. Portanto, esse parâmetro deve concordar não somente com os objetivos 
do indivíduo, mas também com o seu atual nível de condição física. 

Resistência/carga 
O termo intensidade refere-se à quantidade de carga levantada (ou resistência usada) em 
determinada série 

Período de 
descanso 

Entre as séries 

O tempo que o praticante deve descansar entre as séries depende de vários fatores, que incluem 
a resistência utilizada, os objetivos do praticante e as rotas metabólicas que devem ser 
treinadas.  
O consenso é que quanto menor o número de repetições executadas (i.e., com intensidades 
mais elevadas), maior o tempo de descanso necessário. Como as rotinas de treino periodizadas 
alteram a intensidade, os tempos de descanso também devem ser apropriadamente 
modificados. 

Velocidade de 
repetição 

A velocidade de repetição, ou a quantidade de tempo necessária para completá-la. De forma 
geral, a velocidade de repetição mais utilizada no treino de força leva entre 2 e 3 segundos 
para completar as fases positiva (concêntrica) e negativa (excêntrica). 

 

Segundo Fleck,(2017), podemos encontrar ainda outras variáveis que se revelam importantes no 

processo de treino, como descritas na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Aspetos a ter em conta no do treino de força 

Fonte: Fçeck (2017) 

Variáveis Descrição 

Carga 

 A Intensidade do exercício, o valor de resistência, ou peso, usado durante movimento. Em 
geral, uma grande carga induz à fadiga rápida, e a um período de recuperação extenso e 
necessário.  
De todos os componentes da sobrecarga, a carga é provavelmente o mais importante para ganhos 
de força.  
Altas cargas levam a grandes melhorias na força e no tamanho muscular. 

Repetição 

É uma performance num exercício.  
O número ideal de repetições máximas para treino da força de resistência era de 12 a 20, para 
aumento da secção transversa do músculo e o estímulo deverá oscilar entre as 6 e as 12 
repetições máximas, enquanto para o aumento da força devemos optar por séries de 1 a 6 
repetições máximas. 

Série Uma série é um grupo de repetições seguidas por um período de descanso. 

Nível de treino Iniciante, intermédio e avançado. 

O tempo de 
intervalo 

O tempo entre séries, é fundamentalmente importante para adaptações e deve ser aplicado 
conforme o com o resultado desejado. 

Volume 

O volume total (séries x repetições x carga) de um treino é um conceito fundamental na 
periodização do treino de força.  
Se de uma forma continuada optarmos pelo mesmo volume de treino acabaremos por estagnar, 
sendo por isso crucial a correta periodização do treino de força. 

Frequência 

A frequência pode referir-se ao número total de sessões realizadas numa semana, mas também 
pode ser caracterizada como o número de sessões nas quais um mesmo agrupamento muscular 
é exercitado semanalmente. Saliente-se, no entanto, possível obter-se bons resultados apenas 
com dois treinos por semana (NCSA, 2007). 
 Para indivíduos treinados já se poderão recomendar 4-6 sessões de treino de força por semana. 

A intensidade 
A intensidade do exercício expressa-se em função de 1 repetição máxima (1RM). 
 A uma dada percentagem de 1RM deverá corresponder um dado número de repetições 

 

2. Tipos de contração muscular  
A contração muscular é o encurtamento de uma única fibra muscular ou de todo um músculo em 

resposta a um estímulo (Seeley, 2007). 

A contração muscular tem uma fase de latência, uma fase de encurtamento e uma fase de 
relaxamento (Seeley, 2007).  

A contração muscular ocorre quando a actina interligasse com a miosina ATP. A actina ativa 

também a enzima miosina ATPase, que a seguir liga a uma nova molécula de ATP. A energia da reação 

produz a movimentação das pontes cruzadas de miosina e gera tensão. O ATP ligasse à ponte cruzada 

de miosina, rompendo a conexão actina miosina e faz com que a ponte cruzada possa dissociar-se da 

actina. Isso torna possível o deslizamento dos filamentos espessos e finos uns sobre os outros, com o 

encurtamento do músculo estriado esquelético (McArdle, 2016). 
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A ativação das pontes cruzadas continua quando a concentração de Ca2+ é suficientemente alta, 

devido à despolarização da membrana, para inibir o sistema troponina tropomiosina (McArdle, 2016). 

Quando cessa a estimulação muscular, a concentração intracelular de Ca2+ cai rapidamente à 

medida que o Ca2+ retorna aos sacos laterais do retículo sarcoplasmático por meio do transporte ativo 

que depende da hidrólise do ATP. A remoção do Ca2+ restaura a ação inibitória de troponina 

tropomiosina. Na presença de ATP, a actina e a miosina permanecem no estado dissociado e relaxado 

(McArdle, 2016). 

A intensidade do estímulo e a contração muscular numa dada situação, uma fibra muscular, ou 

unidade motora, contrai-se com uma força constante em resposta a cada potencial de ação, o que se 

chama a lei do tudo-ou-nada da contração muscular (Seeley, 2007).  

Para um músculo no seu todo, um estímulo cresce e produz uma resposta variável da força de 

contração e, crescente à medida que mais unidades motoras são recrutadas (somação de múltiplas 

unidades motoras). Um estímulo de frequência crescente aumenta a força de contração (somação de 

múltiplas ondas) (Seeley, 2007).  

Tetania incompleta é o relaxamento parcial entre as contrações e tetania completa é a ausência 

de relaxamento entre as contrações. A força de contração de todo um músculo aumenta com o aumento 

da frequência de estimulação, pela concentração crescente de iões Ca+ em torno das miofibrilas e pelo 

completo estiramento dos elementos musculares elásticos (Seeley, 2007).  

O fenómeno de ascensão em degraus é o aumento da força de contração durante as primeiras 

contrações de um músculo em repouso (Seeley, 2007). A Tabela 6 apresenta os tipos de contração 

segundo (Seeley, 2007). 
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Tabela 6 - Tipos de contração 

Fonte: Seeley (2007) 

Tipos de contração Características 
Somação de 

múltiplas unidades 
motoras 

Cada unidade motora responde segundo a lei do "tudo ou nada". 
Um músculo no seu todo consegue de produzir uma força de contração (tensão) crescente, 
à medida que aumenta o número de unidades motoras estimuladas. 

Somação de 
múltiplas ondas 

A somação dá-se quando muitos potenciais de ação são produzidos numa fibra muscular. A 
contração dá-se em resposta ao primeiro potencial de ação, mas não há tempo suficiente para 
haver relaxamento muscular entre potenciais de ação. Como cada potencial de ação produz 
a libertação de iões de cálcio do retículo sarcoplasmático, os iões de cálcio mantêm-se 
elevados no sarcoplasma, produzindo uma contração tetânica. A tensão produzida em 
consequência da somação de múltiplas ondas é maior que a tensão produzida pela contração 
de uma única fibra muscular. O aumento da tensão resulta da maior concentração de cálcio 
no sarcoplasma e do estiramento dos componentes elásticos do músculo na fase precoce da 
contração. 

Tetania dos 
músculos 

A tetania dos músculos resulta da somação de múltiplas ondas. A tetania incompleta ocorre 
quando a frequência dos potenciais de ação é suficientemente baixa para permitir o 
relaxamento parcial das fibras musculares. A tetania completa ocorre quando a frequência 
dos potenciais de ação é suficientemente alta para não haver relaxamento das fibras 
musculares. 

Fenómeno de 
ascensão em degraus 

A tensão produzida aumenta durante as primeiras contrações em resposta a um estímulo 
máximo, a baixa frequência, num músculo que ficou em repouso durante um certo tempo. 
A tensão crescente pode resultar da acumulação de pequenas quantidades de cálcio no 
sarcoplasma durante as primeiras contrações, ou do aumento crescente da atividade 
enzimática. 

Contração isotónica 
O músculo produz uma tensão crescente durante a contração. O comprimento do músculo 
mantém-se constante durante a contração. Este tipo é característico dos músculos posturais 
que mantêm uma tensão constante sem mudarem de comprimento. 

Contrações 
concêntricas 

O músculo produz tensão crescente à medida que o músculo encurta. 

Contrações 
excêntricas 

O músculo produz tensão, mas o comprimento muscular vai aumentando. 

 

A contração isométrica, refere-se a uma ação muscular durante a qual não ocorre alteração no 

comprimento total do músculo, isso significa que nenhum movimento visível acontece na articulação 

(ou articulações).  

Já as ações isométricas podem ocorrer voluntariamente contra menos de 100% da ação voluntária 

máxima (ou seja, submáximas), como segurar um haltere leve em determinado ponto na amplitude de 

movimento de um exercício ou voluntariamente gerar menos que a força máxima contra um objeto 

imóvel (Fleck, 2017). Uma ação isométrica também pode ser realizada a 100% da ação muscular 

voluntária máxima contra um objeto imóvel (Fleck, 2017). No treino isométrico, o aumento das 

qualidades de força é acompanhado pela diminuição das capacidades de velocidade. Essa situação já se 

manifesta, incontestavelmente, nas primeiras semanas do treino de força. Por isso, o método isométrico 

deve ser acompanhado de um trabalho de velocidade (Platonov, 2008). 
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No treino em regime isométrico, a elevação da força é acompanhada por uma diminuição da 

velocidade. Isso se manifesta, com certeza, dentro de algumas semanas de treino, sendo preciso unir a 

aplicação deste método a um trabalho que privilegie a velocidade (Platonov, 2008). 

Entre as vantagens do método isométrico, bastante utilizado na prática, é importante destacar os 

efeitos localizados intensos sobre grupos musculares isolados. Esforços estáticos localizados resultam 

em sensações cinestésicas mais precisas dos elementos básicos da técnica desportiva, possibilitando, ao 

lado do aumento das qualidades de força, o aperfeiçoamento dos seus respetivos parâmetros (Platonov, 

2008). 

A contração isotónica é um tipo de contração dinâmica, com uma carga constante, porém com 

velocidade de movimento não controlada. Neste tipo de contração a quantidade de tensão produzida 

pelo músculo é constante durante a contração, mas o comprimento altera-se.  

Existem dois tipos de contração isotónica: concêntrica e excêntrica (Platonov, 2008).  

O método concêntrico baseia-se em ações motoras de caráter predominantemente concêntrico, 

em que há esforço e simultânea contração dos músculos. Durante exercícios com sobrecargas 

tradicionais (por exemplo, com as barras), a resistência permanece constante todo o tempo. Por outro 

lado, as capacidades de força sofrem alterações constantes nas diversas fases do movimento por conta 

das mudanças nos valores das alavancas de aplicação da força (Platonov, 2008). 

O método excêntrico prevê a realização de ações motoras excêntricas para superar resistências, 

com inibição e simultâneo alongamento dos músculos. 

  Os movimentos de caráter excêntrico são caracterizados por cargas grandes, que geralmente 

ultrapassam de 10 a 30% do nível alcançado no trabalho concêntrico. Em relação à eficácia desse regime, 

em comparação com outros métodos, ainda não se chegou ao consenso. Alguns especialistas afirmam 

que a eficácia do treino excêntrico ultrapassa a do concêntrico; outros, ao contrário, acham que, além de 

não ter nenhuma vantagem em relação ao regime concêntrico, o excêntrico ainda apresenta uma série 

de falhas (Platonov, 2008). 
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2.1. Tipos de contração muscular e efeitos demonstrados após processos de 

treinos 

Os investigadores Fleck e Schutt descobriram que o treino com ações musculares isométricas 

pode aumentar a força e o tamanho muscular. No entanto, os ganhos de força do treino isométrico são 

realizados apenas durante os ângulos articulares específicos nos quais os músculos foram treinados. Em 

outras palavras, se alguém treinar com o método isométrico no supino do ponto intermediário entre o 

início e o fim, essa pessoa ganhará força muscular apenas naquele ponto específico do exercício. Isso 

não equivaleria a uma maior força geral no supino, a menos que uma variedade de ângulos articulares 

entre o início e o fim também fossem treinados com treino isométrico. Portanto, embora o treino 

isométrico possa ser benéfico, ações musculares concêntricas e excêntricas também devem ser incluídas 

para melhores adaptações musculares gerais (Stoppani, 2017). 

Durante uma sessão de treino de força, os músculos contraem-se dezenas até centenas de vezes 

para movimentar o corpo. A estimulação neural dos músculos faz com que as unidades contrateis 

musculares tentem encurtar-se. No entanto, a contração não envolve necessariamente o encurtamento 

das fibras musculares. Dependendo da carga e da quantidade de força produzida, três diferentes ações 

musculares podem ocorrer durante uma contração, nomeadamente (Stoppani, 2017): 

1. Ação muscular concêntrica: Este tipo de ação ocorre quando a força muscular supera a 

resistência externa, resultando em movimento articular conforme o músculo se encurta. 

 Em outras palavras, contrações concêntricas são aquelas onde as fibras musculares encurtam-se e 

contraem-se para levantar o peso. Isso é demonstrado pela fase de subida de uma barra no supino plano, 

sendo muitas vezes chamada fase positiva da repetição. 

2. Ação muscular excêntrica: Ocorre quando a resistência externa supera a força gerada pelo 

músculo, resultando em movimento articular conforme o músculo se alonga.  

Esse tipo de ação muscular é visualizado na fase de descida no supino plano, frequentemente chamada 

fase negativa da repetição. Mesmo que as fibras estejam a ser alongadas, elas encontram-se contraídas, 

o que permite que o peso volte à posição inicial controladamente. 

3. Ação muscular isométrica: Ocorre quando o músculo se contrai sem haver movimento, 

gerando força enquanto o seu comprimento permanece inalterado. Esse tipo de ação muscular é 

observado nas tentativas de elevar um objeto imóvel ou muito pesado para ser movimentado. As fibras 

musculares contraem-se.  
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O termo TF tem sido utilizado para descrever um tipo de exercício que exige que a musculatura 

do corpo promova movimentos, ou tente mover, contra uma força geralmente exercida por algum tipo 

de equipamento (Fleck, 2006).  

Diversos estudos (Berger, 1962) (Capen, 1950), investigaram os efeitos das diferentes 

combinações de séries, repetições e intensidades do TF.  

A eficácia do treino de resistência (TR) para melhorar a força e a hipertrofia muscular, a 

velocidade de movimento, a potência e a resistência muscular são amplamente reconhecidas (Suchomel, 

2018). As adaptações em resposta ao TR podem diferir consoante a manipulação de diversas variáveis, 

incluindo o treino, a frequência, o tipo, a ordem dos exercícios, a magnitude da carga, o volume (ou seja, 

número de séries e repetições) e a velocidade de repetição (Kraemer, 2004).  

A intensidade do exercício durante o TR tem sido tradicionalmente denominada como carga 

elevada em relação ao máximo de uma repetição (%1RM) ou usando percentagens de combinação de 

séries e repetições máximos (DeWeese, 2015). 

 

3. Princípios do treino de força 

      Inúmeros princípios de treino de força são frequentemente utilizados, mas a validade de muitos 

deles é questionável, porque poucos profissionais de treino de força concordam com a maioria dos 

mesmos  (Stoppani, 2017). No entanto, existem alguns princípios aceites por todos os profissionais de 

treino de força (Stoppani, 2017): o princípio da especificidade, o princípio da sobrecarga progressiva, o 

princípio da individualidade, o princípio da variação, o princípio da manutenção e o princípio da 

reversibilidade. 

      Esses princípios são tão importantes que poucos argumentariam contra eles por serem 

considerados leis do treino de força. (Tabela 7). 
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Tabela 7 :Os princípios do treino 

Fonte: Stoppani (2017) 

Princípios Descrição 

Especificidade 

É um dos princípios-chave na elaboração de programas de treino de força. É frequentemente 
representado como SAID, sigla para “adaptações específicas para as demandas impostas”. 
 Numa definição mais básica, significa treinar de forma específica para produzir efeitos específicos. 
Por exemplo, se o objetivo imediato é aumentar a força de 1RM, é necessário treinar com amplitude 
de repetições, tempos de intervalo e frequência semanal apropriados, visando otimizar ganhos de 
força. 
 No entanto, se o objetivo é melhorar o desempenho em determinado desporto, os exercícios devem 
imitar os movimentos executados na modalidade, além de ser realizados numa velocidade similar. 
Esse princípio é um dos mais importantes no treino de força, porque, se esse não é conhecido, todos 
os outros são anulados. 

Sobrecarga 
progressiva 

É o aumento contínuo da intensidade da sessão de treino conforme o músculo se acostuma com o 
nível de intensidade atual. 
Isso pode ser feito aumentando a carga levantada, o número de repetições realizadas, o número total 
de séries ou, ainda, diminuindo o tempo de descanso entre as séries. 
O aumento contínuo do stress aplicado no músculo permite o incremento da força muscular e evita 
a estagnação. Esse é um dos princípios mais cruciais do treino de força, assim como um dos mais 
recentes, desenvolvido logo após a Segunda Guerra Mundial, a partir da pesquisa de Delorme 
(1945) e Delorme e Watkins (1948). 
A ausência de sobrecarga progressiva nos músculos faz com que as adaptações musculares 
contínuas cessem. Por exemplo, no início do programa de treino de força, executar três séries de 10 
repetições com 61 kg no supino pode ser um desafio. Após várias semanas de treino, realizar essa 
série será fácil. Nesse ponto, as adaptações provocadas pelo treino cessarão, exceto se o peso, as 
repetições ou as séries sejam aumentados, ou que o intervalo entre as séries diminua. 

Individualidad
e 

É a teoria de que qualquer programa de treino deve considerar as necessidades específicas ou os 
objetivos e as habilidades do indivíduo para quem o programa foi elaborado. Por exemplo, um 
fisiculturista iniciante, visando aumentar a massa muscular, deve ter um treino bem diferente de 
um fisiculturista experiente com o mesmo propósito. A diferença nos programas de treino não é 
baseada nos efeitos desejados, mas nas experiências de treino. O praticante avançado requer um 
volume maior de treino e a utilização de técnicas mais avançadas para alcançar o mesmo objetivo 
do iniciante. Já um levantador de peso avançado visando aumentar a força muscular deve treinar 
de maneira bastante distinta do levantador de peso avançado que deseja aumentar a massa muscular. 
Aqui, a diferença nos programas é baseada nos seus diferentes objetivos. 
Em geral, o primeiro, que visa aumentar a força muscular, deve treinar com um número menor de 
repetições, com uma carga mais pesada e com um volume menor que o segundo, que visa aumentar 
a massa muscular. 

Variabilidade 

É o simples fato de que não importa o quão efetivo seja um programa de treino, ele o será apenas 
por um curto período. Uma vez que o indivíduo apresente adaptações específicas proporcionadas 
por determinado programa de treino, um novo estímulo deve ser aplicado aos músculos, ou o 
progresso contínuo ficará estagnado. Essa é a base da periodização, razão pela qual os ciclos de 
treino devem ser utilizados. 

Manutenção 

Assim que o indivíduo alcança o seu objetivo, é necessário menos trabalho para manter o nível de 
força ou massa muscular. Se ele está satisfeito com esse nível, a frequência de treino pode ser 
reduzida. Esse costuma ser um bom período para incorporar outros tipos de treino, fazendo com 
que outros componentes da aptidão física possam ser aprimorados. 

Reversibilidade 
Uma vez que o programa de treino de força é interrompido ou não é mantido num nível mínimo de 
frequência, ou intensidade, as adaptações na força ou hipertrofia obtidas com o programa não 
deixarão de progredir, como também retornarão ao ponto inicial. 
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4. Ciclos de treino 

A periodização é a designação referente à manipulação sistemática das variáveis agudas do treino 

durante um período que pode variar de dias a anos, é considerada muito importante, pois está relacionada 

ao calendário competitivo do atleta, garantindo que este esteja no pico de desempenho para a competição 

(Stoppani, 2017). A sua conceção inicial foi desenvolvida nos países do antigo bloco oriental no final 

dos anos de 1950, de modo a otimizar as adaptações dos atletas submetidos ao treino resistido. A base 

da periodização é a síndrome da adaptação geral (SAG), que descreve três estágios que um organismo 

assim como um atleta enfrenta quando exposto a um stress. No momento em que uma nova carga é 

aplicada (p. ex., um treino pesado variando entre 3 e 5 repetições), o músculo passa pela fase de alarme, 

durante a qual o atleta fica temporariamente mais fraco. Entretanto, com a exposição continuada à carga 

(sessões de treino sucessivas), o corpo entra na fase de adaptação, estágio denominado por 

supercompensação e que representa um aumento da força muscular para melhor suportar a carga 

(Stoppani, 2017). 

Periodização clássica, é o tipo clássico, é o mais associado ao termo periodização (Stoppani, 

2017).Na sua forma mais comum, divide um longo período de treino chamado macrociclo (que costuma 

durar de seis meses a um ano, mas pode chegar a quatro anos, como no caso de atletas olímpicos) em 

fases menores, denominadas mesociclos (em geral, com duração de diversas semanas a meses), os quais, 

no que lhe concerne, são subdivididos em microciclos semanais. O treino de força progride, ao longo do 

macrociclo, da baixa resistência (intensidade) para a alta intensidade, ao contrário do volume total, que 

segue uma direção oposta, da alta para a baixa. Uma visão geral e esquematizada da periodização 

clássica de força e potência pode ser vista na Figura 1 (Stoppani, 2017). 

Mas se o corpo é continuamente exposto à mesma carga durante muito tempo, ele pode entrar na 

fase de exaustão, período em que as adaptações decorrentes da carga podem diminuir. Isso pode 

significar que os ganhos de força do atleta durante a fase de adaptação cessarão, havendo a possibilidade 

de estagnação. Esse processo pode, ainda, levar à diminuição da força. Embora essa teoria, hoje, seja 

considerada uma visão simplista da resposta corporal ao stresse, ela mantém-se verdadeira e explica, 

por a periodização ser tão importante para ocorrerem as adaptações inerentes ao treino de força 

(Stoppani, 2017). 
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Figura 1- Periodização clássica de força e potência. 

Fonte: (Stoppani, 2017). 

4.1. Periodização Linear invertida 

A periodização linear invertida apresenta a ordem de execução invertida, se comparada à ordem 

da periodização clássica de força e potência (Stoppani, 2017). Enquanto o objetivo desta última é 

maximizar a força e a potência do atleta, o objetivo do modelo linear invertido é maximizar a hipertrofia 

muscular ou a força resistente conforme o número de repetições utilizado no programa (8 a 12 para 

hipertrofia e 20 a 30 para resistência muscular). A figura 2 apresenta o modelo de periodização linear 

invertida, utilizado para o incremento da hipertrofia muscular.  

 

 

Figura 2- Modelo de periodização linear invertida, utilizado para o incremento da hipertrofia muscular. 

Fonte: (Stoppani, 2017). 
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A figura 3 apresenta o modelo de periodização linear invertida, utilizado para o incremento da 

força resistente (Stoppani, 2017). 

 

Figura 3 - Modelo de periodização linear invertida, utilizado para o incremento da força resistente. 

Fonte: (Stoppani, 2017). 

 

4.2. Periodização ondulada 

Como o próprio nome sugere, a periodização ondulada segue um modelo menos linear que o 

esquema de periodização clássico de força (potência) ou que o de periodização linear invertida. 

Atualmente, modelos ondulados estão se popularizando em salas de musculação devido à sua 

conveniência e efetividade. Esse modelo costuma seguir um mesociclo de 14 dias com 3 ou 4 diferentes 

tipos de sessões de treino, alternados (Stoppani, 2017). 

 

4.3. Fatores que afetam a força 

A força máxima que um atleta pode exibir depende de sete conceitos-chave (Bompa & 

Buzzichelli, 2019), a saber:  

1) o número de unidades motoras envolvidas (recrutamento); 

2) a taxa de acionamento da unidade motora (codificação da taxa); 

3) a quantidade de sincronização da unidade motora;  

4) o uso do ciclo de encurtamento do estiramento; 

5) o grau de inibição neuromuscular; 

6) o tipo de fibra muscular recrutado; 

7) o grau de hipertrofia muscular. 
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5. Hipertrofia muscular  

Hipertrofia muscular pode ser definida como um aumento da área de secção transversa do músculo 

(Teixeira, 2015). É um fenómeno decorrente da exposição repetida do músculo a um fator stress. No 

caso do treino o fator stress é a contração muscular e as respostas agudas e crónicas associadas (Teixeira, 

2015). O treino de hipertrofia explora stress tensional/mecânico e metabólico, entendidos pelo 

organismo como ameaças ao estado de equilíbrio dinâmico e à integridade das células (Teixeira, 2015). 

Durante o processo da hipertrofia, elementos contráteis aumentam e a matriz extracelular 

expande-se para suportar crescimento. O crescimento ocorre pela adição de sarcómeros, aumentando os 

elementos não contráteis, o fluido sarcoplasmático e o reforço da atividade da célula satélite 

(Schoenfeld, 2021). 

      Um aumento na tensão muscular (força) induzido pelo treino físico proporciona o estímulo 

primário que desencadeia o processo de crescimento ou hipertrofia do músculo esquelético (McArdle, 

2016). As mudanças no tamanho do músculo tornam-se identificáveis após apenas 3 semanas de treino 

e a transformação da arquitetura muscular precede os ganhos na área muscular transversal. Duas 

adaptações fundamentais necessárias para a hipertrofia muscular (maior síntese de proteínas e 

proliferação de células satélite) são mobilizadas durante as fases iniciais do treino de resistência. O stress 

mecânico imposto aos componentes do sistema muscular induz as proteínas sinalizadoras a ativarem os 

genes que traduzem o RNA mensageiro e estimulam a síntese proteica num nível superior à degradação 

das proteínas. A síntese proteica acelerada, particularmente quando combinada com os efeitos da 

insulina e disponibilidade adequada de aminoácidos, aumenta o tamanho dos músculos durante o treino 

de resistência. A hipertrofia muscular reflete uma adaptação biológica fundamental a uma carga de 

trabalho aumentada que não depende do sexo e da idade (McArdle, 2016). 

      Diante disso, respostas fisiológicas são organizadas no intuito de promover adaptações 

estruturais que possibilitem ao organismo suportar novos fatores de stress com menos sofrimento. No 

caso específico da hipertrofia muscular, tais adaptações estão relacionadas ao aumento da área de secção 

transversa do músculo esquelético (Teixeira, 2015). 

O treino com sobrecarga aumenta o volume das fibras musculares individuais com subsequente 

crescimento do músculo. As fibras de contração rápida dos levantadores de pesos são, em média, cerca 

de 45% maiores que aquelas das pessoas sedentárias sadias e dos atletas de resistência (McArdle, 2016). 

O processo hipertrófico está acoplado diretamente ao aumento no número de mononucleares e à síntese 

de componentes celulares, particularmente os filamentos proteicos (cadeia pesada de miosina e actina) 
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que constituem os elementos contráteis. O treino de resistência cria uma tradução mais eficiente do 

mRNA que medeia a estimulação da síntese de proteínas miofibrilares. O crescimento muscular ocorre 

em virtude de lesão repetida das fibras musculares (particularmente com as ações excêntricas) seguida 

por supercompensação da síntese proteica para produzir um efeito anabólico global. As miofibrilas das 

células sofrem espessamento e aumentam de número, e sarcómeros adicionais são formados a partir da 

síntese proteica acelerada e da correspondente redução na degradação das proteínas. ATP, PCR e 

glicogénio intramuscular também aumentam consideravelmente. Essas reservas de energia anaeróbia 

contribuem para a transferência rápida de energia necessária no treino de resistência (McArdle, 2016). 

O referido aumento pode acontecer em virtude de dois fatores (Platonov, 2008), a saber: 

• Hipertrofia das fibras musculares: aumento da área de secção transversa das fibras em decorrência 

do aumento no tamanho e quantidade de miofibrilas; 

• Hiperplasia das fibras musculares: aumento da quantidade de fibras musculares. 

 

As fibras musculares treinadas em modo de resistência possuem maior quantidade total de 

proteína contrátil e de composto geradores de energia que ocorrem sem os três componentes seguintes 

(McArdle, 2016), nomeadamente: 

• Aumentos paralelos na capilarização. 

• Volume total de mitocôndrias. 

• Enzimas mitocondriais. 

 

A ausência desses fatores reduz a razão entre volume mitocondrial e/ou concentração enzimática 

e volume miofibrilar (proteína contrátil). Essa resposta ao treino não prejudica o desempenho nas 

atividades de força e de potência, devido à natureza anaeróbia desses esforços (McArdle, 2016). 

Tendo em conta os dois fenómenos citados acima, a hipertrofia das fibras parece ser a principal 

responsável pelo aumento de tamanho do músculo. Até ao momento, ainda não existem fortes evidências 

de que a hiperplasia aconteça em condições normais em seres humanos (Teixeira, 2015) e, mesmo que 

aconteça, não contribui com mais de 5% no aumento total da massa muscular (Fleck, 2006). 
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5.1. Mecanismos da hipertrofia  

Os mecanismos de hipertrofia que mais são aceites na literatura (Schoenfeld, 2017) são os 

seguintes: 

• Numerosas vias de sinalização intracelular foram identificadas no músculo esquelético, 

incluindo PI3K/Akt, MAPK, ácido fosfatídico, AMPK e vias dependentes de cálcio. O mTOR (A 

proteína alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR) modula a plasticidade sináptica pela regulação 

da fosforilação de dois alvos: a proteína ribossomal S6K e a proteína de ligação 4E) de recetores 

serina treonina quinase demonstrou ser crítico para adaptações hipertróficas induzidas 

mecanicamente; 

• A tensão mecânica é claramente o fator mecanicista mais importante na hipertrofia muscular 

induzida pelo treino. Os mecanosensores são sensíveis tanto à magnitude quanto à duração da carga, 

e esses estímulos podem mediar diretamente a sinalização intracelular para provocar adaptações 

hipertróficas; 

• Há evidências convincentes de que o stress metabólico associado ao treino de resistência 

promove aumentos no acúmulo de proteína muscular. Os fatores hipotéticos envolvidos no processo 

incluem aumento do recrutamento de fibras, aumento da produção de miocinas, edema celular e 

alterações hormonais sistémicas. Ainda não foi estabelecido se os efeitos hipertróficos do acúmulo de 

metabólitos são aditivos ou redundantes à tensão mecânica; 

• Pesquisas sugerem que EIMD (Este fenómeno, geralmente conhecido como dano muscular 

induzido pelo exercício) pode melhorar as adaptações musculares, embora danos excessivos 

claramente tenham um efeito negativo no desenvolvimento muscular. Os fatores hipotéticos 

envolvidos no processo incluem o início de processos inflamatórios, aumento da atividade das 

células satélites, a mediação da produção de IGF-1 e o inchaço das células. Esses mecanismos são 

sinérgicos ou redundantes, e se existe uma combinação ideal para maximizar a resposta hipertrófica 

ao treino de resistência, ainda não foi determinado. 

5.2. O Stress tensional/mecânico 

Uma das formas, através das quais o exercício resistido estimula a hipertrofia é o stress tensional 

ou mecânico (Teixeira, 2015) que está relacionado ao elevado nível de tensão imposto à musculatura 

esquelética. 

Quanto aos diferentes tipos de stress, importa salientar que ambos acontecem simultaneamente, 

ou seja, é impossível um exercício ou um método de treino explorar somente um tipo de stress. Porém, 

conforme a combinação das variáveis agudas de treino, pode-se enfatizar um ou outro tipo de stress 
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sendo que ambos apresentam potencial semelhante para promover hipertrofia muscular (Mitchell et al., 

2012; Schoenfeld,2013). 

Para explorar o stress tensional com objetivo relacionado à hipertrofia, a forma mais 

convencional é o treino com cargas externas elevadas. As suas características podem ser resumidas 

abaixo (Teixeira, 2015): 

• Cargas elevadas: geralmente, maiores que 60% de 1 repetição máxima (1RM) 

• Poucas repetições: geralmente, menos que 8-10RMs 

• Intervalos longos: geralmente, entre 1 e 3 minutos 

• Ênfase nas ações excêntricas 

• O estímulo à síntese proteica miofibrilar através do stresse tensional se dá, principalmente, por 

dois fatores (Schoenfeld,2010): 

• Mecanotransdução: transformação de energia mecânica (contração muscular) em sinalizações 

químicas que desencadeiam o processo de estimulação das vias Akt/mTOR (O treino resistido (TR) é 

um clássico regulador anabólico, onde a ativação do eixo Akt/mTOR é um dos mecanismos mais 

conhecidos na hipertrofia muscular. Contudo, ainda é desconhecida a contribuição desse eixo na atrofia 

muscular.) (síntese proteica miofibrilar); 

• Microlesão: lesões microscópicas localizadas em estruturas celulares (sarcolema, sarcómero) 

decorrentes da contração muscular com sobrecarga (principalmente excêntrica), desencadeando 

processo inflamatório, proliferação e migração das células satélites. 

 

Alguns autores (Folland, 2002) afirmam que entre os estímulos necessários para os ganhos de força 

e hipertrofia muscular estão o impacto metabólico, hormonal e neuromuscular decorrentes do treino de 

força.  

O treino com resistência variável não provoca aprimoramento do VO2máx nem da frequência 

cardíaca e do volume sistólico do exercício submáximo. A ausência de aprimoramento cardiovascular 

induzido pelo treino de resistência padronizado resulta, provavelmente, das demandas metabólicas e 

circulatórias “corporais totais” relativamente baixa e das altas necessidades metabólicas anaeróbias 

desse tipo de treino (McArdle, 2016). Isso se reflete na poderosa estimulação da captação de glicose e 

libertação de lactato pelo músculo ativo (McArdle, 2016). Os dados de homens jovens durante o 

exercício isométrico máximo e de levantamento de pesos para 8 a 10 RM indicam que essa atividade 

induz uma resposta da frequência cardíaca (em geral, inferior a 130 bpm) e do consumo de oxigénio (3 

a 4 MET) que pode ser classificada de leve a moderada. O treino de resistência impõe um considerável 
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stress localizado em músculos específicos. O curto período de ativação e a massa muscular tipicamente 

pequena ativada nesse tipo de treino produzem frequências cardíacas e demandas aeróbicas mais baixas 

que a corrida dinâmica realizada com grandes grupos musculares, as longas caminhadas, o alpinismo, a 

natação ou o ciclismo (McArdle, 2016). Diferenças entre géneros ganham força na mesma taxa de 

tempo, mas os homens são consideravelmente mais fortes do que as mulheres devido à grande massa 

muscular (McArdle, 2016). Visto que as mulheres têm uma grande proporção dos seus músculos nos 

membros inferiores, elas ganham força mais facilmente nas pernas do que nos ombros (Platonov, 2008). 

Os homens, com mais músculos nos membros superiores, tendem a ter ombros mais fortes do 

que as mulheres. A testosterona promove o crescimento do tecido muscular. Os níveis de testosterona 

nos homens são por volta de 6 a 10 vezes maiores do que nas mulheres, de modo que eles apresentam 

músculos maiores. Além disso, o sistema nervoso dos homens contrai os músculos mais rapidamente, 

de maneira a proporcionar maior potência muscular (a habilidade de produzir força de modo mais 

rápido) (Fahey, 2014). 

Um aumento na tensão muscular (força) induzido pelo treino físico proporciona o estímulo 

primário que desencadeia o processo de crescimento ou hipertrofia do músculo esquelético (McArdle, 

2016). Duas adaptações fundamentais necessárias para a hipertrofia muscular (maior síntese de proteínas 

e proliferação de células-satélite) são mobilizadas durante as fases iniciais do treino de resistência 

(McArdle, 2016). 

O stress mecânico imposto aos componentes do sistema muscular induz as proteínas 

sinalizadoras a ativarem os genes que traduzem o RNA mensageiro e estimulam a síntese proteica num 

nível superior à degradação das proteínas. A síntese proteica é acelerada, particularmente quando 

combinada com os efeitos da insulina e disponibilidade adequada de aminoácidos, aumenta o tamanho 

dos músculos durante o treino de resistência (McArdle, 2016). 

A hipertrofia muscular reflete uma adaptação biológica fundamental a uma carga de trabalho 

aumentada que não depende do sexo e da idade (McArdle, 2016). 
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6. Variáveis associadas ao treino 

6.1. Níveis de treino  

O nível de treino pode ser classificado em iniciante (até seis meses de experiência), intermediário 

(mais de seis meses), avançado (mínimo um ano de experiência) e extremamente avançado ou atleta 

(mínimo três anos de experiência) (Salles, 2020). Porém, outros fatores que não apenas o tempo de 

experiência devem ser considerados, tais como (Salles, 2020): as medidas antropométricas, a 

especificidade da experiência prévia, o treino anteriormente realizado, a força relativa e a técnica de 

execução nos exercícios básicos (Salles, 2020). Nos avançados, podemos enquadrar pessoas que treinam 

de forma "recreativa" há mais de um ano, treinados, altamente treinados, atletas de diferentes 

modalidades (força, potência e fisiculturismo) e atletas de alto rendimento com décadas de prática. 

Acredito que a classificação baseada no tempo de experiência pode ser um ponto de partida, 

porém recomendo o uso de um quarto nível para indivíduos extremamente treinados e atletas (mínimo 

de três anos de experiência). 

 

6.2. Intensidade de treino 

O esforço exercido durante o treino resistido, muitas vezes referido como intensidade de esforço, 

pode influenciar a hipertrofia induzida pelo exercício (Stoppani, 2017). Intensidade de esforço é 

geralmente medido pela proximidade à falha muscular, definida como a ponto durante uma série onde 

os músculos não podem produzir mais a força necessária para concentricamente levantar uma 

determinada carga. Apesar de méritos do treino até a falha ainda são uma questão de debate, acredita-se 

vulgarmente que a prática é necessária para obter um máximo de resposta hipertrófica (Stoppani, 2017). 

A intensidade de um exercício resistido é estimada como um percentual de 1RM ou qualquer 

carga de RM para o exercício. A intensidade mínima que pode ser utilizada para realizar uma série até 

a fadiga voluntária momentânea em jovens saudáveis de modo a gerar aumentos de força é de 60 a 65% 

de 1RM (Fleck, 2017). 

A intensidade refere-se à carga relativa ou à resistência com a qual o músculo se treina. Pode ser 

prescrita e controlada através do teste de 1RM (valor de força mais elevado que o sistema neuromuscular 

consegue produzir, independentemente do tempo, para se opor, apenas uma vez, a uma determinada 

resistência) (Brito, 2020) e uso do percentual dessa carga baseada nos objetivos e recomendações, por 

meio do teste de repetições máximas para a faixa de interesse ou do uso de zonas de treino. O Teste 

Direto de 1-RM apenas pode ser aplicado em sujeitos com bom nível de condição física e que já possuam 
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bom nível de execução técnica dos exercícios. Este cálculo de 1RM deve acontecer num máximo de 5 

tentativas (depois do aquecimento), caso contrário a fadiga pode comprometer o resultado. 

Sucintamente, segundo o NSCA (2007) devemos ter em contas as seguintes etapas (Ruivo, 2020):  

1. Realizar uma série de aquecimento, 5-10 repetições, com 50% do RM estimado 

2. Repousar 1' 

3. Realizar mais uma série de aquecimento 3-5 repetições, com aumento de carga para limite inferior e 

superior, de 10-20% e 5-10% respetivamente 

4. Repouso de 2' 

5. Aumentar 5-20% em relação à segunda série e realizar 2-3 repetições 

6. Repousar 2-4' 

7. Acrescentar 5-20% e tentar realizar 1 RM 

8. Se se conseguir realizar 1 RM, repouso 2-4, incrementar carga e tentar novamente 

9. Se se falhar o ponto 7, descansar 2-4; retirar carga 2,5-10% e tentar novamente  

A intensidade na musculação também pode ser associada ao esforço percebido, e para controlar 

isso são usadas escalas (Perceção Subjetiva de Esforço — PSE) de escala de perceção de esforço (Salles, 

2020).  Aumentar a intensidade no início é mais fácil porque é a fase de aprender a realizar os exercícios 

e como executá-los corretamente; fica mais forte e melhora a condição, e assim pode melhorar o treino 

por mais tempo e submeter os músculos a um stresse maior (Salles, 2020). Contudo, uma vez que o 

corpo se acostume a esse esforço, fica mais difícil continuar a escalar a intensidade no mesmo ritmo. O 

tempo, portanto, é um fator importante no aumento da intensidade de treino. Pela manipulação do tempo, 

podemos aumentar a intensidade de duas formas básicas (Salles, 2020) : (1) realizando o mesmo volume 

de trabalho em menos tempo; e (2) realizando uma quantidade maior de trabalho no mesmo tempo. Mas 

a maneira mais óbvia de aumentar a carga de trabalho é simplesmente treinar com mais peso (Salles, 

2020). Outro método valioso é diminuir os períodos de descanso entre séries e tentar realizar dois ou 

três exercícios seguidos sem parar (Salles, 2020). Isso impõe uma exigência maior na sua capacidade de 

resistência. A resistência, como a força, é algo que pode ser desenvolvido progressivamente, um pouco 

de cada vez. Também devemos trabalhar no ritmo mais rápido que puder sem descuidar da técnica 

(Salles, 2020). Isso o ajudará a realizar o volume máximo de trabalho na menor quantidade de tempo. 

Além de aumentar a intensidade manipulando o tempo e aumentando o peso, há algumas técnicas de 

treino especiais que podem ajudar a garantir o progresso nos programas de treino avançado e treino para 
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competição. Todos eles envolvem métodos de submeter os músculos a um stresse extra, incomum ou 

inesperado, forçando-os assim a se adaptarem ao aumento da demanda. 

O método de treino pesado é um nome aplicado a diferentes abordagens de treino. Para algumas, 

ele envolve várias séries maiores – isto é, seguir as repetições regulares com repetições forçadas, 

negativas, negativas forçadas e repetições forçadas até a exaustão (Schwarzenegger, 2013).  

6.3. Função de variáveis de treino de resistência na hipertrofia 

O volume de treino ou volume de carga refere-se à quantidade de carga ou o trabalho realizado 

num exercício, ou por um músculo (Salles, 2020). O volume total de treino, ou volume de carga, é 

vulgarmente calculado pelo produto entre o número de séries x número de repetições x carga x número 

de sessões (Salles, 2020). 

A literatura (Salles, 2020) demonstra que o volume de treino está ligado diretamente aos ganhos 

e, quanto maior ele for, maiores as hipóteses de se obterem resultados positivos (Figueiredo et al., 2018). 

A maioria dos estudos (Salles, 2020) que testaram diferentes variáveis de prescrição (ex.: intensidade 

da carga, número de séries, frequência semanal, intervalo entre as séries), assim como métodos 

avançados (ex.: Drop sets, Pirâmides), quando utilizaram estratégias de equação do volume total (séries 

x repetições x carga x frequência) entre os grupos estudados, não se verificaram diferenças nos 

resultados entre esses grupos. Por outro lado, quando essas variáveis ou métodos são aplicados sem a 

equação do volume total, permitindo que pelo menos um dos grupos estudados realize maior volume 

total de treino, esse grupo vulgarmente apresenta maiores ganhos de força e hipertrofia (Salles, 2020). 

Isso confirma uma relação de dose-resposta entre o volume de treino, os ganhos em força e os ganhos 

em hipertrofia muscular. Geralmente, essas estratégias envolvem a combinação de treinos curtos, com 

baixos volumes e alta intensidade do esforço. No entanto, o alto volume parece ser mais eficaz do que 

o baixo volume de treino quando falamos de ganhos em força, hipertrofia e saúde (Salles, 2020). Na 

figura 5 apresenta resumo dos estudos de treino de hipertrofia investigando o volume de treino 

(Schoenfeld, 2017) 

O volume de treino é uma medida da quantidade total de trabalho (em joules) realizado numa 

sessão numa semana, um mês ou algum outro período de treino ( (Fleck, 2017). A frequência do treino 

(número de sessões de treino por semana, mês ou ano), a duração da sessão de treino, o número de séries, 

o número de repetições por série e o número de exercícios realizados por sessão têm impacto direto no 

volume de treino (Fleck, 2017). O método mais simples de calcular o volume é a soma do número de 

repetições realizadas num tempo específico, como uma semana ou um mês de treino. O volume também 

pode ser calculado pela quantidade total de peso levantado. Por exemplo: 10 repetições são executadas 
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com uma carga de 45 kg, o volume de treino é de 450 kg (10 repetições multiplicado por 45 kg) (Fleck, 

2017). Existe uma relação entre volumes mais altos de treino e resultados de treino, como hipertrofia 

muscular, diminuição do percentual de gordura corporal, aumento da massa magra e até mesmo de 

desempenho motor. Volumes maiores de treino também podem resultar em perdas mais lentas dos 

ganhos de força obtidos após a interrupção do treino (Hather, Tesch et al., 1992). Portanto, o volume de 

treino deve ser levado considerado para a elaboração de programas de treino resistido – Tabela 8  (Fleck, 

2017). 

 

Tabela 8 - Resumo dos Estudos de Treino de Hipertrofia Investigando o Volume de Treino 

Fonte: (Fleck, 2017). 

Estudo Sujeitos Desenho 
Duração do 

estudo 

Mensuração de 

hipertrofia 
Descobertas 

(Amirthalingam, 

2016) 

19 homens 

jovens 

treinados  

Atribuição aleatória a uma resistência 

protocolo de treino no qual um grupo 

realizou 5 ou 10 séries de vários 

exercícios compostos para os principais 

grupos musculares realizados em rotina 

dividida. Assuntos também realizados3 a 

4 conjuntos de exercícios direcionados 

adicionais para cada grupo muscular. 

Treino foi realizado a 10RM para cada 

exercício 3 dias por semana. 

 

6 semanas 

Ultrassom 

(flexores do 

cotovelo, 

extensores do 

cotovelo. 

quadríceps, 
isquiotibiais), 

DXA 

Sem diferenças 

significativas em 

espessura muscular entre 

condições. Aumentos no 

tronco e massa magra de 

tecido mole do braço 

favoreceu o volume mais 

baixo doença. 

( (Bamman, 

2001)) 

37 homens 

jovens 

treinados  

Atribuição aleatória a uma resistência 

protocolo de treino que inclui5, 10, 15 ou 

20 séries por músculo por semana. 

Todos os sujeitos realizaram um total de 

programa de treino corporal realizado 

em10RM para cada exercício 3 dias por 

semana. 

24 semanas 

Ultrassom (bíceps 

braquiais, tríceps 

braquial, peitoral 

maior, quadríceps, 

glúteos) 

Sem diferenças 

significativas no volume 

muscular entre 

condições. Alterações 

relativas foram maiores 

no menor volume 

condições de ume vs. as 

condições de maior 

volume. 

 

A duração da repetição representa a soma dos componentes concêntricos, excêntricos e 

isométricos de uma repetição e se baseia no tempo em que a repetição é executada (Schoenfeld, 2021). 

O tempo é frequentemente expresso como um arranjo de três dígitos no qual o primeiro número é o 

tempo (em segundos) para completar a ação concêntrica, o segundo número é a fase de transição 

isométrica entre ações concêntricas e excêntricas, e o terceiro número é o tempo para completar a ação 

excêntrica) (Schoenfeld, 2021). Por exemplo, um tempo de 2-0-3 indicaria uma repetição de 2 segundos 

na ação concêntrica, sem pausa no topo do movimento e, em seguida, levando 3 segundos para realizar 
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a ação excêntrica. No exemplo anterior, a duração da repetição seria de 5 segundos. Até certo ponto, o 

tempo pode ser voluntariamente manipulado.  

A extensão depende de dois fatores, a saber (autor, data): a intensidade da carga e a fadiga 

acumulada.  

Cargas mais pesadas demoram mais para levantar; quanto mais próxima à carga estiver do 1RM 

da pessoa, mais lenta será a ação concêntrica, mesmo quando a intenção for mover o peso o mais rápido 

possível (Schoenfeld, 2021). Além disso, o início da fadiga faz com que a velocidade diminua devido à 

incapacidade das fibras de trabalho de manter a produção de força. A capacidade de levantar até mesmo 

cargas muito leves é reduzida quando as repetições se aproximam da falha. 

Num estudo (Vladimir, 2021), as três primeiras repetições concêntricas de um supino de 5RM 

levaram aproximadamente 1,2 a 1,6 segundos para serem concluídas, enquanto a quarta e quinta 

repetições levaram de 2,5 a 3,3 segundos, respetivamente. Esses resultados foram vistos apesar do fato 

de que os sujeitos tentaram levantar explosivamente em todas as repetições (Schoenfeld, 2021). 

Na Tabela 9 apresenta um resumo dos estudos de treino de hipertrofia que investigaram a duração 

da repetição (Schoenfeld, 2021). 
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Tabela 9 - Resumo dos Estudos de Treino de Hipertrofia Investigando a Duração da Repetição 

Fonte: (Schoenfeld, 2021). 

Estudo Sujeitos Desenho 

Duração 

da 

repetição 

Duração 

do 

estudo 

Carga 

corresp

ondente 

Mensuração 

de 

hipertrofia 

Descobertas 

(Carlson, 

2019)  

59 homens 

jovens e 

mulheres 

treinados  

Atribuição aleatória a um 

protocolo de treino de 

resistência corporal usando 

uma cadência moderada, 

lenta ou muito lenta 

realizada duas vezes por 

semana. 

6 

segundos 

vs. 10 

semanas 

20 

segundos 

vs. 90 

segundos 

10 

semanas 
sim BodPod 

Não houve diferenças 

significativas na massa 

magra entre 

condições. Aumentos 

relativos na massa 

magra favoreceram a 

condição de ritmo 

mais rápido. 

(Claflin, 

1985) 

63 homens 

jovens e 

homens velhos 

e mulheres não 

treinados  

Atribuição aleatória a um 

protocolo de treino de 

resistência a uma alta 

velocidade (quadril 250° a 

350° por segundo, joelho 

100° a 160° por segundo) ou 

baixa velocidade (quadril 

30° a 90° por segundo, 

joelho 20° a 40° por 

segundo). Todos os 

indivíduos realizaram 2 

séries de 10 repetições com 

uma terceira série que 

induziu a falha usando 5 a 15 

repetições. O treino foi 

realizado 3 dias por semana. 

0,5 a 0,66 
14 

semanas 
não 

Biópsia 

muscular(qua

dríceps) 

Nenhum efeito do 

treino nas fibras do 

Tipo I; Aumento de 

8,2% nas fibras do tipo 

II, independentemente 

do ritmo 

 

6.4. Ordem dos exercícios  

As diretrizes atuais (Schoenfeld, 2021) de treino de resistência prescrevem a colocação de 

exercícios para músculos grandes e multiarticulares no início de um treino e movimentos para pequenos 

músculos e articulações mais tarde. Essas recomendações são baseadas na premissa de que o 

desempenho de exercícios multiarticulares é prejudicado quando os sinergistas secundários menores são 

pré-fatigados por exercícios mono-articulares prévios. Por exemplo, a execução da rosca direta do braço 

provavelmente fatigaria o bíceps braquial, impedindo assim a capacidade de sobrecarregar o músculo 

grande dorsal maior durante a execução subsequente da puxada lateral (Schoenfeld, 2021).  

A ordem dos exercícios numa sessão de musculação é a sequência na qual os exercícios são 

executados. Essa ordem pode afetar a carga e o desempenho em determinado exercício durante uma 

sessão de treino. Recomenda-se que os exercícios sejam ordenados com base na importância e prioridade 
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ditadas pelos objetivos individuais, sendo os exercícios mais importantes realizados no início da sessão 

(Salles, 2020). 

A maneira como os exercícios específicos que compõem uma sessão de treino são organizados 

não determinará apenas a eficácia da sessão, mas também as adaptações específicas promovidas pelo 

programa de treino (Schoenfeld, 2021). Dessa forma, a ordem de execução dos exercícios deve 

corresponder aos objetivos do treino.  

No treino que visa incrementos de força, os exercícios principais são executados antes de os 

auxiliares. Isso porque os exercícios principais normalmente envolvem vários grandes grupos 

musculares em simultâneo, para levantar pesos relativamente altos (Schoenfeld, 2021). Portanto, esses 

exercícios devem ser feitos suficientemente cedo, de modo a evitar que a fadiga seja um problema. No 

início, a execução de exercícios monoarticulares comprometerá os objetivos do indivíduo. 

Normalmente, grupos musculares maiores (como os das pernas e das costas) são treinados antes dos 

menores (como os dos ombros e bíceps) e os grandes grupos musculares devem ser treinados antes que 

a fadiga seja um problema (Stoppani, 2017). 

A Tabela 10 apresenta resumo dos estudos de treino de hipertrofia que investigaram a ordem dos 

exercícios (Schoenfeld, 2017). 
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Tabela 10 Resumo dos Estudos de Treino de Hipertrofia Investigando a Ordem dos Exercícios 

Fonte: (Schoenfeld, 2021). 

Estudo Sujeitos Desenho 
Duração 

do estudo 

Mensuração de 

hipertrofia 
Descobertas 

(Avelar, 2019) 

36 homens 

jovens não 

treinados  

Atribuição aleatória a um protocolo 

de treino de resistência total do corpo 

no qual os exercícios foram 

realizados de multiarticular para 

uniarticular ou vice-versa. O 

protocolo consistiu em 3 séries de 8 a 

12 repetições realizadas 3 vezes por 

semana. 

 

6 semanas 

DXA. Ultrassom 

(flexores do 

cotovelo, 

quadríceps) 

Não houve diferenças 

significativas na massa 

magra de tecido mole entre as 

condições. Aumentos 

relativos na massa magra de 

tecido mole favoreceram a 

condição multiarticular para 

monoarticular. Não foram 

observadas diferenças 

significativas na espessura do 

músculo entre as condições. 

Aumentos relativos na 

espessura muscular do 

quadríceps favoreceram a 

condição multiarticular para 

monoarticular. 

(Cardozo, 2019) 

30 

mulheres 

adultas não 

treinados  

Atribuição aleatória a um protocolo 

de treino de resistência total do corpo 

no qual os exercícios foram 

realizados de multiarticular para 

uniarticular ou vice-versa. O treino 

foi realizado duas vezes por semana 

em forma de circuito, com 3 séries de 

8 a 10 repetições realizadas para cada 

exercício. 

12 semanas 
Medida de dobras 

cutâneas 

Nenhuma diferença 

significativa na massa magra 

entre condições 

 

6.5. Amplitude de movimento 

A amplitude de movimento relaciona-se ao arco de movimento de uma articulação e à capacidade 

dos músculos se encurtarem e alongarem ao máximo durante o exercício (Salles, 2020). A amplitude 

máxima parece resultar em maiores ganhos em força e hipertrofia de membros inferiores. Para membros 

superiores, os estudos apresentam resultados inconclusivos ou até mesmo favoráveis para a amplitude 

parcial, sugerindo que a variação das amplitudes de treino pode ser interessante, principalmente quando 

o objetivo é hipertrofia (Salles, 2020).  

Princípios básicos de anatomia estrutural e cinesiologia ditam que os músculos têm maiores 

contribuições em diferentes ângulos articulares para determinados exercícios (Salles, 2020). Por 

exemplo, há evidências de que os músculos do quadríceps femoral são ativados diferencialmente durante 

o exercício de extensão do joelho, nomeadamente (Salles, 2020): o vasto lateral é ativado ao máximo 
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durante os primeiros 60° da amplitude de movimento (ADM), enquanto o vasto medial é ativado ao 

máximo durante os 60°finais da amplitude de movimento. Achados semelhantes foram relatados 

durante a curl direto: a cabeça curta parece ser mais ativa na última fase do movimento (ou seja, maior 

flexão do cotovelo), enquanto a cabeça longa é mais ativa na fase inicial (Schoenfeld, 2017). 

Os ganhos na força ocorrem predominantemente no ângulo (ou próximo dele) articular em que 

é realizado o treino isométrico; isso é chamado especificidade do ângulo articular (Schoenfeld, 2017). 

A maioria das investigações indica que os aumentos da força estática a partir do treino isométrico é 

específico de cada ângulo, apesar de que também tenham sido demonstrados a não especificidade de 

ângulo articular para ganhos de força. Muitos fatores podem afetar o grau no qual a especificidade 

articular ocorre, incluindo o(s) grupo(s) muscular(es) treinado(s), o ângulo articular em que o treino é 

realizado, a intensidade e a duração das ações isométricas. A especificidade do ângulo articular é 

normalmente atribuída a adaptações neurais, como o aumento do recrutamento de fibras musculares e a 

inibição dos músculos antagonistas no ângulo treinado (Schoenfeld, 2017). 

A transferência dos aumentos significativos de força isométrica para outros ângulos articulares pode 

variar de 5 a 30 graus de cada lado do ângulo da articulação treinado, mas depende do grupo muscular 

e do ângulo articular que foram treinados (Kitai e Sale 1989; Knapik, Mawdsley e Ramos 1983; 

Maffiuletti e Martin, 2001; Thepaut-Mathieu, Van Hoecke e Martin, 1988). A especificidade do ângulo 

articular fica muito saliente quando o treino é feito com o músculo em posição encurtada (ângulo de 25 

graus) e ocorre em menor alcance quando o treino se executa com músculo em posição mais alongada 

(ângulo de 120 graus) (Gardner, 1963; Thepaut-Mathieu, Van Hoecke e Martin, 1988).  

Quando o treino ocorre no ponto médio da amplitude de movimentos de uma articulação (ângulo 

de 80 graus), pode ocorrer especificidade articular ao longo de uma maior amplitude de movimentos 

(Kitai e Sale, 1989; Knapik, Mawdsley e Ramos, 1983; Thepaut- Mathieu, VanHoecke e Martin, 1988). 

Além disso, 20 contrações musculares com 6 segundos cada resultam em maior transferência para outros 

ângulos articulares na comparação com somente seis ações musculares (Meyers,1967) (Fleck, 2017). 

A Tabela 11 abaixo apresenta resumo dos estudos de treino de hipertrofia investigando amplitude 

do movimento (Schoenfeld, 2021). 
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Tabela 11 - Resumo dos Estudos de Treino de Hipertrofia Investigando Amplitude do Movimento 

Fonte: (Schoenfeld, 2021). 

 

6.6. Intensidade do Esforço 

 O esforço exercido durante o treino resistido, muitas vezes referido como intensidade de 

esforço, pode influenciar a hipertrofia induzida pelo exercício (Schoenfeld, 2021). A intensidade do 

esforço é geralmente medida pela proximidade da falha muscular, definida como o ponto durante uma 

série onde os músculos não podem mais produzir a força necessária para levantar concentricamente uma 

determinada carga (Schoenfeld, 2021). Embora os méritos do treino até a falha ainda sejam uma questão 

Estudo Sujeitos Desenho 

Duração 

do 

estudo 

Carga 

corresp

ondente 

Mensuração 

de hipertrofia 
Descobertas 

(Bloomq

uist, 

2013) 

24 homens 

jovens não 

treinados 

Atribuição aleatória ao 

treino de agachamento 

realizado como 

agachamento profundo (0° a 

120° de flexão do joelho) 

ou agachamento raso (0° a 

60° de flexão do joelho). 

Todos os indivíduos 

realizaram de 3 a 5 séries de 

6 a 10 repetições por 3 dias 

por semana. 

12 

semanas 
sim 

MRI (frente e 

verso coxo), 

ultrassom 

(vasto lateral). 

DYA 

Aumentos significativamente 

maiores na AST da coxa frontal e 

maior 

ganhos de massa magra para a 

condição de 0° a 120° 

(Goto, 

2018) 

44 jovens e 

homens treino 

de resistência 

Atribuição aleatória ao 

exercício de extensão do 

cotovelo usando ADM 

parcial (faixa de cotovelo 

de 45° a 90°) ou completa 

(de 0° a 120°). O treino 

consistiu em 3 séries de 8 

repetições realizadas 3 dias 

por semana 

8 

semanas 
sim 

Ultrassom 

(tríceps 

braquial), 

medida de 

circunferência 

(braço), CSA 

calculado 

como o 

produto da 

espessura do 

músculo 

e 

circunferência 

Maiores aumentos na AST do 

extensor do cotovelo para a 

condição de ADM parcial 

(Kubo, 

2019) 

17 homens 

jovens não 

treinados 

Atribuição aleatória ao 

treino de agachamento 

usando uma ADM parcial 

(0° a 90°) ou completa (0° a 

140°). O treino consistiu em 

3 séries de 8 a 10 repetições 

a 60% a 90% de 1RM duas 

vezes por semana. 

10 

semanas 
sim 

MRI 

(quadríceps, 

isquiotibiais, 

adutores, 

glúteo 

máximo) 

Aumentos significativamente 

maiores no volume muscular dos 

adutores e glúteo máximo na 

condição de ADM total. Não houve 

diferenças significativas no volume 

do quadríceps ou isquiotibiais entre 

as condições. 
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de debate, acredita-se vulgarmente que a prática é necessária para obter uma resposta hipertrófica 

máxima (Schoenfeld, 2021). 

 A razão principal para o treino até a falha é maximizar o recrutamento de unidades motoras, 

sendo um requisito para alcançar o acréscimo máximo de proteína em todos os tipos de fibra 

(Schoenfeld, 2021). Faltam evidências que sustentem essa posição. Foi demonstrado que as contrações 

fatigantes resultam num aumento correspondente na atividade EMG de superfície, como 

presumivelmente resultado do aumento da contribuição das unidades motoras de alto limiar para manter 

a produção de força como fadiga das unidades motoras de baixo limiar (Schoenfeld, 2021). No entanto, 

como mencionado anteriormente, a EMG de superfície não é específica para recrutamento; aumentos na 

amplitude também podem ser causados por vários outros fatores, incluindo codificação de taxa, 

sincronização, velocidade de propagação da fibra muscular e potenciais de ação intracelulares 

(Schoenfeld, 2021). 

A Tabela 12 apresenta resumo dos estudos de treino de hipertrofia investigando intensidade do 

esforço (Schoenfeld, 2021). 
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Tabela 12 -Resumo dos Estudos de Treino de Hipertrofia Investigando Intensidade do Esforço 

Fonte: (Schoenfeld, 2021). 

Estudo Sujeitos Desenho 

Duração 

do 

estudo 

Mensuração de 

hipertrofia 
Descobertas 

(Carroll, 

2019) 

15 

homens 

jovens 

treinados  

Atribuição aleatória a um protocolo de treino de 
resistência de corpo inteiro envolvendo treino até 
a falha ou em uma determinada intensidade 
relativa com base em uma percentagem do RM 
alvo. O treino foi realizado em uma variedade de 
zonas de carga com 3 a 5 séries realizadas por 
exercício durante 3 dias por semana. 

 

10 

semanas 

Biópsia muscular, 

ultrassom(quadríce

ps) 

Maiores aumentos na 

espessura do músculo, 

CSA e hipertrofia 

específica do tipo de fibra 

na condição de não falha 

(da 

Silva, 

2018) 

52 

homens 

adultos 

não 

treinados  

Atribuição aleatória a um dos três grupos: (1) um 
grupo que executou 2 a 3 séries de repetições até 
a falha em 65% a 75% de 1RM, (2) um grupo sem 
falha que realizou a mesma rotina que o grupo de 
treinamento de falha, mas as séries foram 
realizadas a 50% da carga de repetição, ou (3) um 
grupo que executou a mesma rotina que o grupo 
sem falha, mas com volume igualado à condição 
de falha incluindo séries adicionais sem falha. O 
treino consistiu no leg press e na extensão do 
joelho realizados duas vezes por semana. 

12 

semanas 

Ultrassom(quadríc

eps) 

Maiores aumentos na 

espessura do músculo 

quadríceps para as 

condições de falha e não 

falha de volume igualado 

versus a condição de não 

falha com volume 

desigual 

(Giessin

g, 2014) 

79 

homens e 

mulheres 

treinados 

em 

resistência 

Atribuição aleatória a um protocolo de treino de 
resistência envolvendo treino para RM auto-
selecionada a 60% de 1RM ou treino para falha 
muscular momentânea a 80% de 1RM. Todos os 
sujeitos realizaram uma única série de 8 
exercícios para todo o corpo. O treino foi 
realizado 3 dias por semana. 

10 

semanas 
BIA 

Maiores aumentos na 

massa magra para a 

condição de treino para 

fadiga 

 

6.7.  Falha muscular 

A falha muscular concêntrica caracteriza-se pela interrupção do exercício, ou incapacidade de 

vencer a resistência durante a fase concêntrica da contração (encurtamento). Na prática, a falha 

concêntrica indica que o limite de repetições possíveis para aquela carga e amplitude foi alcançado, 

sendo necessário um intervalo de recuperação para a realização de uma nova série (Salles, 2020). 

A falha concêntrica normalmente ocorre num ângulo articular (ou região) com ligação direta 

com o desequilíbrio entre torques musculares e de resistência, caracterizada pela amplitude do exercício, 

onde a velocidade se iguala a zero (Salles, 2020). Talvez por isso, a falha concêntrica ocorra em ângulo 

articular similar para um mesmo exercício, independentemente do praticante, nível de condicionamento 

ou carga utilizada (Salles, 2020). 

Estática (isométrica) em ângulo específico, enquanto a falha muscular excêntrica se caracteriza 

pela incapacidade de controlar a fase excêntrica do movimento (ex.: menos de três segundos) e só é 

alcançada por meio do uso de equipamentos específicos ou métodos avançados como o de Repetições 

Forçadas ou o Excêntrico (Salles, 2020). 
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O estímulo específico para a hipertrofia não tem exclusivamente de contemplar a realização de 

6-12 repetições máximas. Há muitas outras variáveis envolvidas (i.e., velocidade de execução, tempo 

de recuperação entre séries, etc.) que deverão ser contempladas (Salles, 2020). Será importante que, 

independentemente do número de repetições a realizar, o exercício seja realizado até à falha muscular. 

Será este o indicador que nos permitirá ter a certeza que o praticante tentou ativar ao máximo as suas 

fibras musculares para produzir força e que o dano muscular foi superior. No entanto, dependendo do 

contexto e da periodização nem todos os treinos poderão/deverão ser realizados até à falha (Ruivo, 

2020). 

Uma das formas de medir o progresso no treino de força é a mudança no ponto em que ocorre a 

falha durante o seu treino. À medida que as fibras musculares individuais se fortalecem, o atleta 

consegue recrutar mais fibras, e o corpo aumenta a sua capacidade de transportar oxigénio para os 

músculos durante o exercício (todos os componentes do efeito geral de treino) (Schwarzenegger, 2013). 

Como resultado, o atleta descobrirá que pode realizar muito mais repetições com o mesmo peso antes 

de alcançar o ponto de falha. Esse é um sinal de que precisa utilizar mais peso (Schwarzenegger, 2013).  

 

6.8. A frequência de treino 

A frequência de treino na musculação pode ser caracterizada como o número de sessões nas quais 

um mesmo agrupamento muscular é exercitado por semana (Salles, 2020). Para indivíduos iniciantes e 

intermediários, recomenda-se que sejam adotadas frequências de duas a três sessões em programas 

únicos. Indivíduos avançados podem obter ganhos mais pronunciados em força e hipertrofia quando 

treinam duas ou até mesmo uma vez por semana cada agrupamento muscular em treinos fracionados 

(Salles, 2020). 

A frequência de treino, quantidade de séries, repetições e a quantidade de exercícios por sessão 

determinam o volume total de treino. Desta forma, a frequência de treino ideal pode depender, em parte, 

do volume total de treino por sessão (Fleck, 2017). O termo frequência de treino costuma ser utilizado 

em referência ao número de sessões de treino por semana em que determinado grupo muscular é treinado 

(Fleck, 2017). É uma definição importante diante da possibilidade de haver sessões de treino diárias e 

treino de um grupo muscular ou parte do corpo em particular entre zero e sete sessões semanais. A 

frequência de treino é definida aqui como o número de sessões por semana nas quais um determinado 

grupo muscular é treinado ou um exercício específico é realizado (Fleck, 2017). 
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6.9. A velocidade de execução 

A velocidade de execução na musculação é a variável de prescrição que se refere à duração das 

repetições dos exercícios. Essa variável reflete no volume de treino e tempo sob tensão. Para força e 

potência, recomenda-se o uso de velocidades elevadas ou máximas na fase concêntrica. Para hipertrofia 

e resistência muscular, a literatura e a prática sugerem que repetições lentas a rápidas podem ser 

utilizadas, e isso pode ser dependente do músculo exercitado (Salles, 2020).  

É importante observar que a resposta pode depender da tarefa que o treino quer atingir. Se a força 

em baixa velocidade de movimento for necessária para o sucesso, a velocidade ideal pode ser diferir 

daquela para uma tarefa na qual a força a uma alta velocidade de movimento seria necessária para o 

êxito.  

A maioria das investigações (Fleck, 2017) indica que o treino isocinético possui especificidade 

de velocidade (Behm e Sale, 1993), e que essa especificidade ocorre mesmo após períodos de treino 

muito curtos (três sessões) (Coburn et al., 2006). Isso significa que os maiores ganhos de força 

acontecem na velocidade de treino ou próximo dela (Fleck, 2017)Assim, se a força em alta velocidade 

de movimento for necessária, o treino deve ser realizado em alta velocidade e vice-versa. Acredita-se 

que mecanismos neurais, como a ativação seletiva das unidades motoras, a ativação seletiva dos 

músculos e a inibição da contração (contração dos músculos antagonistas), são geralmente a causa da 

especificidade da velocidade (Fleck, 2017). 

 

6.10. Métodos de treino 

Entende-se por método de treino a maneira pela qual se combinam as variáveis agudas de treino 

(Teixeira, 2015). (i.e., exercícios, ordem, séries, repetições, intervalos entre séries, velocidade de 

execução, ações musculares), de modo a proporcionar diferentes estímulos fisiológicos e motivacionais.  

A maioria dos métodos de treino foi criada por praticantes e treinadores de décadas passadas, 

principalmente, envolvidos com o fisiculturismo. A ideia sempre esteve focada na maximização da 

hipertrofia muscular. Nessa época, como o entendimento acerca da fisiologia do exercício estava no 

princípio, a base para criação dos métodos era o empirismo. Tentativas falhadas eram modificadas até 

que os resultados fossem satisfatórios. Assim, à experiência prática e os resultados observados por quem 

criava e praticava os métodos serviram como respaldo para disseminação dos mesmos pelo mundo. 

Atualmente, observa-se um crescente interesse da comunidade científica em investigar esses diferentes 

métodos de treino de musculação (Teixeira, 2015). 



 
 

52 
 

Os métodos são classificados segundo o tipo de variável aguda manipulada em cada sessão de 

treino. Além disso, cada um deles é classificado numa escala de 1 a 5, em quatro áreas críticas, a saber 

(Stoppani, 2017). 

1. Tempo - É o período que a sessão leva para ser executada. Auxilia a determinar se o método se encaixa 

na agenda: quanto maior o número, maior o tempo necessário para completar a sessão. 

2. Duração - É o período necessário para os resultados serem notados ao se seguir o método de treino 

consistentemente. Auxilia a prever se há a predisposição necessária para manter determinado programa 

até os resultados aparecerem. Quanto maior o número, maior o período para se obter resultados. 

3. Dificuldade - É a quantidade de experiência de treino necessária para se utilizar o método 

efetivamente. Ajuda a determinar se o praticante tem experiência para utilizar certos métodos de treino. 

Quanto maior o número, maior a experiência que se deve ter antes de tentar utilizar determinado método. 

4. Resultados - Aponta o quão efetivo o programa é para o ganho de massa muscular na maior parte das 

pessoas e ajuda a estimar o quanto de massa se pode ganhar com cada método de treino. Quanto maior 

o número, maiores ganhos podem ser esperados. 

Cada método de treino apresenta um exemplo de programa a ser seguido. Em alguns deles, há 

detalhes relativos à escolha dos exercícios, à faixa de repetições, ao número total de séries e à frequência 

a serem seguidos (Stoppani, 2017). A Tabela 13 apresenta alguns dos principais métodos para 

intensificar o treino de hipertrofia. 
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Tabela 13 - Métodos para intensificar o treino de hipertrofia 

Fonte: (Schoenfeld, 2021). 

Método I (%) N.ºR. N.ºS P(min) Descrição 

1. Pirâmide Crescente Progressiva 8 a 12 2-3 1-2 

Usado com repetições máximos ou 
submáximos com uma progressiva 
diminuição das repetições e aumento das 
cargas (exemplo- 70% - até a falha < 12; 80 
% - até a falha < 10, 90% - até a falha < 9). 
 

2. Pirâmide Decrescente Regressiva poucas 2-3 1-2 

Realiza-se com um pequeno número de 
repetições com cargas elevadas, com 
progressiva redução da carga e aumento do 
número de repetições. 
 

3. Drop Set 50 a 80 FC 3-5 2-4 

Realizar uma série até a falha em uma carga 
específica e então imediatamente após 
reduzir a carga e continuar realizando 
repetições até a subsequente falha. 
 

4. DeLorme 50-75-100 10 3 1-2 

Três séries de 10 repetições a 50, 75 e 100% 
do máximo. Exemplo para uma pessoa que 
pode fazer 10 repetições com 45 kg: 
intervalos de descanso de 1 a 2 minutos 
entre as 
séries. 

5. Burn System 100 falha 2-3  

Este sistema é uma extensão do sistema de 
séries à exaustão. Após a realização do 
número máximo de repetições até à falência 
concêntrica, são realizadas mais 5 a 6 
repetições parciais (de amplitude mais 
reduzida devido 
à fadiga). 
 

6. Series Gigantes 85-90 8-12 5 3-5 

Este treino é caracterizado pela realização 
de 3-6 exercícios consecutivos, com menos 
de 60’’ de recuperação ou sem tempo de 
recuperação entre exercícios e 3 a 5 min 
entre cada série gigante. Pode ser aplicado 
para o mesmo grupo muscular ou para 
grupos musculares diferentes. 
 

7. Sistema do ponto 0 65-85 6-12 1-3 2-4 

Exercícios realizados na sua amplitude 
completa e paragem de 5 segundos na fase 
excêntrica, mantendo o musculo em tensão, 
quando estiver perto da falência realiza o 
movimento sem pausas até à falha. 
 

8. Repetições Forçadas 100 falha 3 1-2 

Método de repetições parciais, permite a 
realização de repetições adicionais após o 
alcance da falha muscular concêntrica. 
Prolongar o tempo sob tensão diante da 
mobilização de cargas elevadas, utilizando 
auxílio de um parceiro de treino. 

9. Negativas/Excêntricas 
105 e 

125% falha 3 1-2 
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O método excêntrico caracteriza-se pela 
ênfase à fase excêntrica do exercício o que 
se dá pelo aumento da carga nessa fase, 
redução da carga na fase concêntrica ou até 
anulação da fase concêntrica 
 

10. Blitz 80-90 8-12 3-4 1-2 

O sistema Blitz é uma variação do sistema 
da rotina de Split. É caracterizado por 
trabalhar apenas uma parte do corpo em 
cada sessão de treino. A duração da sessão 
não é reduzida. São realizadas mais séries e 
exercícios para uma determinada região do 
corpo. 
 

Legenda: I – Intensidade; N.º R. – número de repetições; N.ºS – número de séries; P – Pausa (minutos); O – Objetivo; TN – Tempo necessário; FC – Falha 
concêntrica; Efeito - + Positivo, - negativo, 0 – não comprovado. 1 -(Salles, Silva, Oliveira, Ribeiro, & Simão, 1999); 2- (Fleck & Kraemer, 2004) ; 3 - 
(Angleri, Ugrinowitsch, & Libardi, 2017); 4 – (Melnyk, Rogers, & Hurley, 2009); 5 - (J., Schoenfeld, Kikuchi, & K., 2018). 6 – (Silva & Silva, 2018); 7 – 
(Uchida, Aoki, Navarro, Tessutti, & Bacurau, 2006); 8 – (Ceola & Tumelero, 2008); 9). (Carregaro, Gentil, Brown, Pinto, & Bottaro, 2011); 10 – (Batista, 
Roschel, Barroso, Ugrinowitsch, & Tricoli, 2011); 11) (Gentil, Oliveira, & Bottaro, 2006) ; 12) (Keeler, Finkelstein, Miller, & Fernhall, 2001) ; 13) (Paoli 
et al., 2012); 14) (Ahtiainen & Hakkinen, 2009); (Folland, Chong, Copeman, & Jones, 2001); 16) (Salles & Simão, 2014). 

 

7. Velocidade 

7.1. Avaliação da força pelo sistema de treino baseado em velocidade 

A VBT é um método para avaliar a intensidade de um determinado movimento, calculando o 

deslocamento e o tempo através da avaliação das velocidades da barra ou do corpo (Signore, 2022). . 

Durante muitos anos, o método padrão utilizado pelos treinadores foi determinar o peso dessa carga com 

base numa percentagem de um máximo de uma repetição (1RM) (Signore, 2022). . O VBT, por outro 

lado, baseia-se na velocidade de um movimento ou carga levantada (Signore, 2022). 

Os avanços atuais na tecnologia permitem-nos focar mais precisamente na velocidade em que 

uma barra ou um atleta está se movendo, bem como a percentagem de perda de velocidade de 

representante para representante ou de conjunto para definido. O mercado impulsionou o conceito e a 

aplicação do VBT nos últimos anos, causando a necessidade de mais informações sobre essa tecnologia 

emergente (Signore, 2022). 

Pesquisas na Espanha revelaram algumas descobertas importantes sobre alguns dos benefícios 

do VBT (González-Badillo e Sánchez-Medina 2010): 

Pessoas que treinam com velocidade máxima durante a fase concêntrica de um elevador ou 

movimento alcançam melhores resultados de força e potência do que aqueles que não treinam com 

velocidade máxima pretendida. 

A velocidade diminui bastante linearmente por um conjunto de exercícios tradicionais de treino 

de força, como prensas de banco e agachamentos. 
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7.2. A velocidade e a relação com a percentagem do 1RM. 

Mais recentemente e em números crescentes, treinadores e praticantes utilizam o VBT para 

determinar a carga ideal independente de 1RM, otimizar a força (força) ou ajustar a intensidade de carga 

para otimizar a velocidade e a velocidade em que um atleta pode mover essa carga para produzir melhor 

energia à medida que a temporada se aproxima. O VBT também é uma ferramenta poderosa usada para 

avaliar  com precisão o stress atual  ou a fadiga no sistema nervoso central diariamente, ou semanalmente 

(Signore, 2022). 

A maioria dos desportos requer aproximadamente 0,150 a 0,220 milissegundos para produzir 

força suficiente para ser considerada rápida (Signore, 2022). Em desportos mais baseados em poder, 

como futebol americano, beisebol ou atletismo, este tempo é ainda mais rápido. Enquanto a força 

absoluta, ou mais especificamente, força máxima, ainda é e sempre será a base para todos os outros tipos 

ou velocidades de força, a chave é descobrir quais atletas exigem mais força, ou quem se beneficia de 

trabalhar em velocidades mais altas, e as cargas específicas necessárias para produzir as adaptações de 

treino ou velocidade mais específicas para o determinado desporto por parte de um atleta (Signore, 

2022). 

Repetição máxima, ou RM, é o número máximo de repetições por série que podem ser realizadas 

consecutivamente, com a técnica correta de levantamento e utilizando uma determinada carga. Portanto, 

uma série de determinada RM implica que ela seja realizada até que haja fadiga voluntária momentânea, 

geralmente na fase concêntrica de uma repetição. A carga mais pesada que pode ser utilizada numa 

repetição completa de um exercício é denominado 1RM. Uma carga mais leve que permite completar 

10 repetições, e não 11, com a técnica correta é chamada 10RM. É a quantidade máxima de força que 

um músculo ou grupo muscular pode produzir na repetição de um determinado exercício. Também é 

conhecida como uma repetição máxima ou 1RM. Estima-se que 1RM chega a apenas 80% da força 

absoluta. Esse tipo de força é importante para powerlifter (Fleck, 2017). 

 

7.3. Velocidade Concêntrica Média 

A velocidade concêntrica média (MCV) é simplesmente a velocidade média durante toda a parte 

concêntrica do exercício, incluindo o tempo gasto desacelerando através dessa faixa de movimento 

(Signore, 2022). Como os exercícios baseados em força consistem em fases de aceleração e 

desaceleração, deve-se usar a média métrica de velocidade concêntrica (ver tabela 14). Isso faz da 

velocidade concêntrica média para treinar exercícios de força absoluta, como agachamentos, elevadores 
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e prensas de banco. É também a melhor medição de velocidade única para usar no início da temporada, 

quando esses exercícios são realizados usando cargas superiores a 60% 1RM. Para desportos onde as 

ações da parte superior do corpo são importantes e podem exigir mais capacidade durante a segunda 

metade do movimento, o MCV é o caminho a percorrer (Signore, 2022). 

 

7.4. Velocidade Concêntrica de Pico 

Uma chave para continuar a progredir e criar adaptações de desempenho é aumentar a taxa de 

desenvolvimento de força, ou a velocidade com que aplicamos essa força recém-adquirida. Depois de 

um bom bloco de força (superior a 60% 1RM) e força dinâmica (40 a 60% 1RM) são atingidos, 

velocidades mais altas dependendo do necessário para o desporto e podem ser usadas. Isso é geralmente 

programado no bloco final de quatro a oito semanas (período de pré-temporada) quando o PCV pode 

ser usado. Isso significa que o método de medição mudará e a seleção do exercício provavelmente 

mudará também (Signore, 2022). 

7.5. Velocidade Propulsiva Média 
 

A velocidade propulsiva média (MPV) está um pouco mais envolvida, mas é um ótimo método 

para medir e avaliar o verdadeiro poder muscular. Infelizmente, o MPV não está disponível em muitos 

dispositivos vestíveis, como transdutores lineares. No entanto, precisamos entender a importância do 

MPV para poder aplicá-lo. 

O MPV corta a fase de desaceleração ou travagem dos elevadores de velocidade da luz, uma 

parte que pode distorcer a medição de desempenho de alguns elevadores. 

O MPV pode fazer parte de exercícios balísticos ou não balísticos, mas fornece o maior benefício 

para exercícios leves de força, onde ninguém ou a projeção da barra ocorre. Quando a carga é mais 

pesada com exercícios de força, a velocidade média ainda é relevante. 

 A velocidade propulsiva média cliva responsavelmente o componente de desaceleração em 

exercícios de força que está sujeito a possíveis discrepâncias de técnica. Ao focar na produção de força, 

os treinadores sabem quais adaptações neuromusculares acontecem versus quais pequenas nuances 

podem estar a cegar os resultados do treino. 

O MPV é um ótimo complemento para medições específicas de RFD (RFD é um termo geral 

que descreve a produção de força desde o primeiro esforço até o pico do esforço muscular, e é um amplo 



 
 

57 
 

território para análise.O RFD é um forte fator de desempenho),MPV também é um ótimo termo para 

usar ao falar sobre rastreamento de barra porque apenas a ação concêntrica do levantamento é medida e 

ilustra vividamente como a medição é feita.  

O MPV pode fazer parte de exercícios balísticos ou não balísticos, mas proporcionam o maior 

benefício para exercícios de força leve ou projeção de barras. Quando a carga é mais pesada com 

exercícios de força, a velocidade média ainda é relevante (Valle, 2016). MPV é um grande complemento 

para medições específicas de índice de força reativa se interpretado com muito cuidado (Valle, 2016). 

A Tabela 14 apresenta alguns indicadores relacionados com a avaliação da velocidade (Signore, 2022) 

Tabela 14 - Métodos de avaliação de velocidade 

Fonte: (Signore, 2022) 

Método Descrição Exercício 
Velocidade 
concêntrica 

(MCV) 

A velocidade média durante toda a porção 
concêntrica do exercício, incluindo o tempo 
gasto desacelerando 

Exercícios tradicionais >60% 1RM (por exemplo, 
volta agachamentos, supino levantamento terra) 

Pico concêntrico 
(PCV) 

A velocidade máxima durante o parte 
concêntrica do exercício geralmente 
calculado a cada 5 a 10 milissegundos 

Balístico ou baseado em poder exercícios (por 
exemplo, levantadores olímpicos) 

Velocidade 
propulsiva (MPV) 

Mede apenas a parte do (MPV) movimento 
ascendente durante o qual a aceleração 
medida esta relacionada com a gravidade 
aceleração antes da desaceleração ocorre. 

Exercícios tradicionais com cargas entre 40%-60% 
1RM (por exemplo, agachamentos, supino, 
levantamento terra) 

 

7.6. Interpretação os Dados 

Existam velocidades padrão que se correlacionam com uma determinada percentagem de um 

1RM conforme exposto na Figura 4, apresenta as faixas da zona de força especial e a sua associação 

com a percentagem de 1RM (Signore, 2022) 

 

Figura 4 - Faixas da zona de força especial e sua associação com a percentagem de 1RM 

Fonte: (Signore, 2022) 
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Em outras palavras, os dados expostos acima basicamente dizem que quanto mais pesado um 

peso fica, mais lento ele se move. A parte interessante sobre esses dados específicos é que as faixas de 

velocidade são rotuladas tanto pela velocidade de movimento quanto pela qualidade que a zona de 

velocidade específica ajuda a desenvolver. Por exemplo, um levantador de peso pode ficar com 85% ou 

mais de 1RM para a maioria do treino e desenvolve força absoluta, enquanto um jogador de futebol 

beneficiaria mais se treinar na zona de força aceleração de 70 a 80%. Assim permite-se que o jogador 

saia da linha e domine adversários mais fracos que erroneamente treinaram com cargas muito pesadas 

na sala de musculação e não conseguiram capturar os mesmos benefícios da aceleração (Signore, 2022). 

O conceito de treino baseado em velocidade não é novo e pode, de facto, ser rastreado há várias 

décadas (Sport, 2020) . Contudo, devido ao desenvolvimento da tecnologia, que impulsionou o conceito 

e aplicação de treino baseado em velocidade nos últimos anos (Sport, 2020). Essa explosão de interesse 

levou a alguns desenvolvimentos muito interessantes, tanto na aplicação quanto na tecnologia. Por 

exemplo, usando transdutores de posição linear e acelerómetros vestíveis, podemos calcular com 

precisão a velocidade da barra e, assim, produzir o perfil de velocidade de carga de um atleta (Sport, 

2020). 

Essa forma de treino normalmente usa tecnologia como transdutores de posição linear (por 

exemplo, dispositivo GymAware), dispositivos óticos a laser (por exemplo, FLEX) e acelerômetros 

vestíveis (por exemplo, Push Band) para medir a velocidade do movimento durante um exercício (por 

exemplo, agachamento). Isso fornece ao treinador e ao atleta informações sobre o seu desempenho no 

exercício e permite que o treinador dê feedback muito específico (por exemplo, “levantar a barra mais 

rápido ou ser mais explosivo”). Este método de uso de treino baseado em velocidade é muito direto e 

demonstrou fornecer melhorias ótimas no desempenho (Sport, 2020). 

O feedback aumentado simplesmente se refere ao uso dos dados de velocidade para direcionar o 

feedback do treinador com mais precisão e também impulsionar a motivação do atleta. Em outras 

palavras, usar os dados para motivar o atleta e/ou dar outro feedback útil. Por exemplo, se o treinador 

avalia o desempenho de um atleta no agachamento e deseja que ele 'exploda' com mais força da posição 

inferior, ele pode desafiar o atleta a vencer cada uma das suas velocidades de repetição anteriores. Essa 

forma de feedback aumentado pode melhorar a motivação do atleta e gerar maiores adaptações 

neuromusculares. Esse método de usar treino baseado em velocidade talvez seja melhor descrito quando 

se pensa nas flutuações diárias de força.  

Existem muitas maneiras pelas quais os profissionais podem incorporar essa tecnologia na sua 

estrutura de treino, mas é altamente recomendável que os treinadores não fiquem excessivamente fixos 
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nessa tecnologia e negligenciem os aspetos fundamentais dos treinadores. Alguns desses aspetos 

fundamentais incluem (autor, data): observar pessoalmente a execução técnica dos exercícios, feedback 

verbal, construir e manter relações treinador-atleta e muitas outras maneiras pelas quais os dispositivos 

podem interferir no papel principal do praticante. Desde que os treinadores não se distraiam com a 

tecnologia, o treino baseado em velocidade pode agregar valor significativo a qualquer programa de 

coaching (Sport, 2020). 

 

7.7. Tipos de equipamentos para VBT e a sua validade  

GymAware Powertool é um codificador linear que usa um fio para medir a distância e a 

velocidade. Os sensores mostram não apenas a velocidade e distância que a linha de cabo percorre, mas 

também o ângulo. O sensor de ângulo não aumenta significativamente a precisão e precisão dos 

levantamentos, mas permite que um treinador estime o caminho da campainha com grande precisão 

(gymaware, 2022) 

PUSH Pro Band 2.0 permite rastrear a velocidade e potência para mais de 400 exercícios dentro 

e fora da barra. Basta amarrar a Banda no antebraço ou na barra, conectar ao aplicativo PUSH através 

do Bluetooth e iniciar o exercício  (trainwithpush, 2022). 

O acelerómetro PUSH Pro Band 2.0 é alimentado pelo PUSHCore; o algoritmo mais recente 

adapta-se à orientação do acelerómetro, equipando treinadores e personal trainers com dados confiáveis 

de velocidade. Maximize cada sessão de treino com feedback de treino acionável. As métricas de 

velocidade podem-se consultar no telemóvel ou tablet após cada representante. Push Pro Band 2.0 é 

validado para testes de salto, testes de índice de força reativa (RSI) e 1 Rep Max (1RM). 

O módulo de sensor MoveFactorX captura o movimento do exercício para dar feedback do 

desempenho de rastreamento instantâneo de barras e treino baseado em velocidade (VBT) por aplicativo 

móvel iOS. A plataforma inovadora e poderosa do mercado, um pacote ultraportátil que pesa apenas 25 

gramas e usa apenas ocupa 8 cm de imóveis na barra (MoveFactorX, 2022). 

Inclui o módulo de sensor MFX, na barra, aplicativo MoveFactorX e acesso de entrada de 

relatórios da equipa totalmente integrada. MoveFactorX fornece valor e utilidade superiores para 

melhoria e monitoramento de desempenho do atleta (MoveFactorX, 2022). 
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Capítulo III - Metodologia de investigação 

Neste capítulo procura-se explicar a metodologia de investigação através da descrição do desenho 

da investigação, apresentação da população e amostra de estudo, bem como apresentação do instrumento 

utilizado e descrição dos procedimentos usados. 

 

1. Desenho e Procedimentos da Investigação 

O presente estudo, de caráter quantitativo do corte longitudinal do painel, teve em vista 

identificar os efeitos do método ponto zero na aptidão física em jovens adultos, através da aplicação de 

um conjunto de instrumentos.  

 

1.1. Desenho do estudo 

Durante um período de aproximadamente 8 semanas, 24 sessões de exercícios foram conduzidas 

na seguinte ordem:  

1) um teste inicial com cargas crescentes para a determinação individual de 1RM  

2) quatro testes de número máximo de 6 repetições.  

Todas essas sessões foram realizadas em dias separados, com 48 h de tempo de recuperação, 

exceto o teste inicial de 1RM, as avaliações de RM (ou seja, os protocolos mais exigentes) após o que 

foi permitido 72 h de recuperação. As sessões eram realizadas pela manhã, na mesma hora do dia para 

cada participante e em condições ambientais semelhantes (20-C–22-C e 55%–65% de humidade). 

Durante o presente estudo, os sujeitos não realizaram nenhum outro TR. Na figura 5 apresentamos o 

desenho de investigação. 
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Figura 5 – Esquema Geral da Investigação 

 

1.2. Procedimentos 

A seguir são apresentadas as fases fundamentais que conduziram à realização da presente 

dissertação. 

Na primeira fase foi elaborada a questão de partida: “Quais os efeitos combinados de um método 

de força que utiliza os três tipos de força e o seu impacto na hipertrofia de jovens adultos?”. Na segunda 

fase, realizou-se a seleção dos instrumentos para a recolha dos dados pertinentes ao tema escolhido. Essa 

escolha recaiu sobre um conjunto de instrumentos que estarão descritos em detalhe mais adiante no 

documento. Por fim a terceira fase, consistiu na elaboração do programa de treino de força, para uma 

duração de 8 semanas. 

O programa de treino ocorreu entre outubro e dezembro de 2021. Toda a informação, fornecida 

pelos participantes, foi voluntária, sendo garantida a confidencialidade. Nesta última fase, com os dados 

recolhidos, foi elaborado um artigo científico, com o intuito de efetuar uma breve análise e discussão 

dos dados e denominados de “Os resultados da aplicação de um protocolo de exercícios com cargas 

médias que combina os três tipos de treino de força em jovens adultos”. 
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2. Contexto de Investigação e Participantes 

Neste ponto é apresentada uma breve descrição do contexto onde se realiza o estudo, assim como 

a descrição da população envolvida. 

 

2.1. Descrição do Contexto 

O presente estudo foi desenvolvido no âmbito do Projeto Treino de Força (Métodos), 

desenvolvido no Laboratório de Atividade Física e Saúde do Instituto Politécnico de Beja.  

 

2.2. Amostra 

Na Tabela 15, apresentam-se as características do total da amostra. A amostra é composta por 

um total de 19 jovens adultos, correspondendo a 9 afetos ao grupo experimental (47.4%) e 10 ao grupo 

de controlo (52.6%). A média de idades era de 20.3 anos, variando entre um mínimo de 18 e um máximo 

de 24 anos. A maioria era do género masculino (89.5%). Os grupos eram equivalentes em termos de 

género (p = .211) e de idade (p = .079).  

Foram excluídas da amostra os voluntários que possuíam a diabetes, doenças cardiovasculares 

e/ ou hipertensão, e lesões que pudessem ser agravadas com o estudo. Também foram excluídos os 

voluntários que usassem medicamentos que pudessem afetar a função muscular e os que não realizaram 

80% das sessões de treino. 

 
Tabela 15- Características Sociodemográficas da amostra (n=19) 

 Experimental 

(N = 9) 

Controlo 

(N = 10) 
Total  

 N % N % N % Sig. 

Género       .211 

    Feminino 2 22,2 0 0 2 10,5  

    Masculino 7 77,8 10 100,0 17 89,5  

Idade 21,1 1,4 19,7 1,57 20,3 1,6 .079 
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2.3. Medidas Antropométricas   

Todas as medidas antropométricas foram avaliadas conforme as normas internacionais para 

medições antropométricas (Marfell-Jones et al., 2012).  

A avaliação da Massa Gorda permitiu estimar a percentagem de massa corporal (gordura e massa 

isenta de gordura (músculos, ossos e órgãos). O instrumento utilizado para a recolha foi uma balança de 

bioimpedância (Tanita®, modelo SC 330), onde foram obtidos resultados como a massa corporal, massa 

gorda (kg/%), massa muscular, massa óssea e água corporal. O protocolo completo pode ser consultado 

no Anexo IV. 

Na Tabela 16, apresentam-se as características a nível da avaliação corporal. A amostra é 

composta por um total de 19 jovens adultos, correspondendo a 9 afetos ao grupo experimental (47.4%) 

e 10 ao grupo de controlo (52.6%. No peso corporal o grupo experimental tem uma média de peso 70,92 

kg, os grupos de controlo têm uma média de peso corporal de 71,69 kg. Em relação à massa gorda o 

grupo experimental tem uma média de 19,39%, os grupos de controlo têm uma média de 14,20%. Em 

relação à massa muscular o grupo experimental tem uma média de 57,49 kg, os grupos de controlo têm 

uma média de 57,93 kg.  

Tabela 16 -  Avaliação Corporal inicial 

variáveis 

Experimental  Controlo  

M DP  M DP Sig. 

Peso 70,92 14,29  71,69 10,91 ,905 
MG 19,39 8,82  14,20 6,15 ,243 
Mg Kg 14,58 7,46  10,70 5,75 ,356 
mm_kg 57,49 11,30  57,93 5,74 ,905 
mna 60,51 11,85  60,99 6,02 ,905 
imc 24,47 3,91  22,49 3,06 ,447 

Legenda: MG(massa gorda) - ; ; mm_(massa muscular -; mna (massa isenta de gordura); imc – (índice de massa corporal) 

 

A altura foi avaliada através de um estadiómetro com precisão aproximada de 0.1cm (Seca®, 

modelo 214), tendo como objetivo medir a altura dos participantes, mas também para colocar a respetiva 

informação na balança de bioimpedância de maneira a obter mais dados.  
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2.4. Força 

Para medir as componentes da aptidão física (força muscular) foram utilizados teste 1 RM para 

medir teste de força muscular de membros inferiores e membros superiores através do exercício supino 

e agachamento (a descrição completa pode ser consultados nos Anexos I) com recurso ao T-force 

sistema. O Sistema T-FORCE é um Sistema Dinâmico de Medição para a Avaliação e Treino da Força 

Muscular. Tecnicamente, pode ser considerado como um " dinamômetro isoinercial ", pois mede 

diretamente a velocidade com que as cargas são elevadas. Para Cronin, Meylan e Nosaka (2015) a 

avaliação isoinercial da força excêntrica pode fornecer informações de maior utilidade para o treino de 

força e da condição físca dos praticantes. A validade e confiabilidade do Sistema T-FORCE foi 

estabelecida comparando as medidas de deslocamento obtidas com este dispositivo e com um calibre 

digital de alta precisão, previamente calibrado pelo Instituto Nacional de Tecnologia Aeroespacial 

(INTA). Após fazer comparações com 18 diferentes unidades de T-Force, o erro relativo médio nas 

medidas de velocidade foi Trata-se de um sistema de medição dinâmico (T-Force Sistema; Ergotech, 

Murcia, Espanha) que calcula automaticamente os parâmetros cinemáticos relevantes de cada repetição, 

a velocidade auditiva e feedback de deslocamento, e armazena os dados em disco para análise. Este 

sistema consiste num transdutor de velocidade linear conectado a um computador pessoal usando uma 

aquisição de dados analógico-digital de resolução de 14 bits placa e software personalizado. A 

velocidade instantânea foi amostrada a uma frequência de 1000 Hz e posteriormente suavizada com um 

filtro Butterworth passa-baixa de quarta ordem com um corte frequência de 10Hz. Um filtro digital sem 

deslocamento de fase foi então aplicado aos dados. Validade e confiabilidade foram estabelecidas 

comparando as medidas de deslocamento obtidas por este dispositivo com um medidor de altura digital 

de alta precisão previamente calibrada. Após de fazer as comparações com 18 unidades T-Force 

diferentes, o erro relativo médio nas medidas de velocidade foi G0,25%, enquanto o deslocamento foi 

preciso para T0,5 mm. Além disso, ao realizar simultaneamente 30 repetições com dois dispositivos 

(intervalo = 0,3-2,3 mIsj1 velocidade média), uma intraclasse coeficiente de correlação (ICC) de 1,00 

(intervalo de confiança de 95% = 1,00–1,00) e CV de 0,57% foram obtidos para MPV, enquanto um 

ICC de 1,00 (intervalo de confiança de 95% = 0,99–1,00) e CV de 1,75% foram encontrados para 

velocidade de pico. As velocidades relatadas no presente estudo correspondem à velocidade média da 

fase propulsiva para cada repetição. Valores propulsores médios são preferíveis a valores médios 

concêntricos porque evitam subestimar o verdadeiro potencial neuromuscular ao levantar leve e médias 

cargas, além de ser mais estável e confiável que o pico valor (Medina,2010). A fase propulsora foi 

definida como aquela parte da fase concêntrica durante a qual a aceleração da barra (a) é maior que a 

aceleração da gravidade. 
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3. Procedimentos de avaliação 

Sessão inicial e determinação de 1RM. A introdução realizada antes da sessão foi utilizada para 

avaliação da composição corporal e familiarização com testes protocolos. Os sujeitos chegaram ao 

laboratório pela manhã numa condição bem descansada e em estado de jejum. Após serem selecionados 

e a sua composição corporal determinada, realizaram alguns conjuntos de exercícios de aquecimento 

para realizar o exercício (BP ou SQ), enquanto o treinador enfatizou a técnica adequada.  

No dia seguinte, relações individuais de carga e força de 1RM foram determinadas usando os 

resultados dados pelo T-Force. Uma descrição detalhada do protocolo (Anexo III e IV) de teste de supino 

e agachamento foi fornecida por email.  

O BP foi realizado impondo uma pausa momentânea (2s) no tórax entre as ações excêntricas e 

concêntricas para minimizar a contribuição do efeito rebote e permitir mais medições reproduzíveis e 

consistentes. No grupo SQ, sujeitos partiram da posição ereta com os joelhos e quadris totalmente 

estendidos, pernas afastadas aproximadamente à largura dos ombros e a barra apoiada nas costas no 

nível do acrómio. Cada sujeito desceu num contínuo movimento até a parte superior das coxas ficar 

abaixo do plano horizontal (terra), ficando estas e os posteriores das pernas num angulo de 90º. De 

seguida, é realizado o movimento inverso, voltando à sua posição inicial. Feedback auditivo com base 

na distância excêntrica percorrida foi fornecido para ajudar cada sujeito a alcançar o seu agachamento 

até à posição previamente determinada. Ao contrário da fase excêntrica realizada numa velocidade 

normal e controlada, os sujeitos foram obrigados, sempre, a executar a fase concêntrica de qualquer BP 

ou SQ num modo explosivo, velocidade máxima pretendida.  

O aquecimento consistiu em mobilidade articular e em duas séries de exercícios de BP e SQ de 

oito e seis repetições com cargas de 20 e 30 kg, respetivamente, com 3 min de descanso entre series. 

Inicialmente a carga foi fixada em 20 kg para todos os sujeitos e foi gradualmente aumentada em 

incrementos de 10 kg até atingir a PMV (VPM) foi 0,5 mIsj1 na BP e no grupo SQ. A partir daí, a carga 

foi individualmente ajustada com incrementos menores (2,5 até 20 kg) para que 1RM pudesse ser 

determinado com precisão. 

A carga mais pesada que cada sujeito poderia levantar corretamente enquanto completava a 

amplitude de movimento foi considerada o seu 1RM. O treinador, em cargas mais elevadas, garantiu a 

segurança do sujeito acompanhando o movimento do exercício. Foram executadas três tentativas para 

BP e SQ (50% RM) e duas para BP e SQ (60%–70% RM). As pausas intercaladas variaram de 3 a 4 

min (cargas pesadas). Apenas a melhor repetição em cada carga, segundo o critério do VPM mais rápido, 

foi considerada para análise posterior. 
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4. Considerações éticas 

Os participantes foram informados, sobre os objetivos da investigação, o caráter voluntário da 

sua participação e a hipótese de desistência em qualquer momento do estudo, bem como a 

confidencialidade e anonimato das suas respostas e resultados dos testes. Foi-lhes ainda informado que 

poderiam ter acesso aos seus resultados caso tivessem interesse. 

Para a comparação inicial entre grupos de variáveis contínuas, utilizou-se o teste T para amostras 

independentes e o teste χ2 para variáveis categóricas. As variáveis dependentes foram peso, massa gorda, 

massa muscular, imc; carga inicial e RM do supino; velocidade; melhor velocidade de execução. Como 

variável independente, GC e GE. Para a análise de variância das variáveis dependentes, foi utilizado o 

método de medidas, do teste Fisher, o teste de Mann-Whitney e o teste de Wilcoxon. A análise estatística 

envolveu medidas de estatística descritiva (frequências absolutas e relativas, médias e respetivos 

desvios-padrão) e estatística inferencial. O nível de significância para rejeitar a hipótese nula foi fixado 

em α ≤ .05. Dada a dimensão das amostras optou-se pela utilização de testes não paramétricos. A análise 

estatística foi efetuada com o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 28.0 

para Windows.  
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Capítulo IV – Artigo  
 

O Efeito combinado de um método de força que utiliza os três tipos de 

força e o seu impacto na hipertrofia de jovens adultos 

  Vera Costa1 , Nuno Loureiro 

1 Escola Superior de Edução de Beja, Instituto Politécnico de Beja, 7800-000 Beja; Portugal; 

clubtreino@gmail.com (VC);  

Autor correspondente: clubtreino@gmail.com 

Abstract 
O efeito combinado de um método de força que utiliza os três tipos de força e o seu impacto na 

hipertrofia de jovens adultos. Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar a resposta metabólica 

ao protocolo de exercícios resistidos (REP) no método ponto zero onde o número de repetições ® 

realizadas em cada série (S) atingindo a falha mecânica com 70% RM. Métodos: Mais de 24 sessões de 

exercício separadas por 24-48 h, 7 homens e 2 mulheres sem experiência em treino de força, realizaram 

um teste progressivo para uma repetição máxima (1RM) para determinar 70%RM (6 rep no supino reto 

(BP) e 6 rep no agachamento (SQ)). Os testes de força máxima foram realizados com 6 repetições e com 

4 min descansos de interseção. Os dados cinemáticos foram registados por um instrumento medidor de 

força. Resultados: Na comparação dos valores iniciais entre o grupo experimental e de controlo não 

encontramos diferenças estatisticamente significativas (p > .05). Na comparação das diferenças entre os 

valores iniciais e os valores finais, entre o grupo experimental e de controlo, encontramos as seguintes 

diferenças estatisticamente significativas: Carga (kg, Z = -2.733, p = .006)  a diferença entre os valores 

iniciais e finais é significativamente mais elevada no grupo experimental (10.22 vs 0.0);  BP Carga (RM, 

Z = -2.085, p = .037) a diferença entre os valores iniciais e finais é significativamente mais elevada no 

grupo experimental (5.67 vs 33.50);  SQ ( Z = -2.123, p = .034) a diferença entre os valores iniciais e 

finais é significativamente mais elevada no grupo experimental (9.69 vs 0.0); RM (Kg, Z = -2.336, p = 

.019) a diferença entre os valores iniciais e finais é significativamente mais elevada no grupo 

experimental (15.78 vs 0.70).  Conclusões: Os efeitos do método de força ponto zero diferem claramente 

entre o GC e GE. As disparidades encontradas entre GC e GE no stresse mecânico causado pelo método 

de treino, geraram mais ganhos no RM BP e RM SQ no GE. Objetivamente conseguimos produzir maior 

stresse mecânico possível no músculo, gerando mais hipertrofia muscular durante o treino de resistência. 

mailto:clubtreino@gmail.com
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 Palavras-chave: força muscular, treino com peso, bench press, full squat, adaptações neurais, treino 

resistido, adaptações estruturais, prescrição de treino, treino de força, métodos de treinos 

 

1. Introdução 

A eficácia do treino de resistência (TR) para melhorar a força e hipertrofia muscular, velocidade de 

movimento, potência e resistência muscular são amplamente reconhecidas (Suchomel TJ, 2018). As 

adaptações em resposta ao TR podem diferir de acordo com a manipulação de diversas variáveis, 

incluindo treino, frequência, tipo e ordem dos exercícios, magnitude da carga, volume (ou seja, número 

de séries e repetições) e velocidade de repetição (Kraemer WJ, 204). A intensidade do exercício durante 

o TR tem sido tradicionalmente determinada com carga elevada em relação ao máximo de uma repetição 

(%1RM) ou usando percentagens de combinação de séries e repetições máximos (DeWeese BH, 2015). 

DeLorme e Watkins revolucionaram o treino de força em 1948 ao introduzirem a técnica de 

progressão de cargas formada por três séries de 10 repetições (reps) de cada exercício: uma série de 10 

reps a 50% de 10 reps máximas, uma série de 10 reps a 75% de 10 reps máximas e uma série de 10 reps 

a 100% de 10 reps máximas (Fahey, 2014). Um dos quatro seguintes métodos determina comummente 

a força muscular ou, mais precisamente, a força ou tensão máxima gerada por um único músculo, ou 

por grupos de músculos correlatos (Randy,2014). Para mensurar a força muscular utiliza-se a 

Tensiometria com cabo; dinamometria; uma repetição máxima; métodos isocinéticos, auxiliados por 

computador e eletromecânicos. O treino de força promove benefícios como um corpo mais atraente, 

aumento na força e potência, aceleração do metabolismo, melhora na performance desportiva, 

aperfeiçoamento da autoimagem e canal de competição (Fahey, 2014). 

O Sistema Ponto Zero foi criado pelo bodybuilder brasileiro, Fernando Sardinha, visando 

acelerar e maximizar os resultados dos treinos de musculação. A execução de cada exercício consiste 

em 2 fases: a concêntrica e a excêntrica. A fase concêntrica, como o próprio nome sugere, é a fase de 

contração do músculo, momento no qual o peso é levantado ou puxado e na fase excêntrica, ocorre 

precisamente o oposto e é nesse momento que o ponto zero acontece. Na fase excêntrica do movimento 

realiza uma paragem do movimento e realiza-se a fase isométrica de 5 seg. (1,2,3, ponto zero, sai) 

seguido de fase concêntrica. Quando se aproxima da falha, o atleta realiza as repetições sem a fase 

isométrica até que alcance a falha muscular. No mínimo 5 repetições (REP) lentas com isometria mais 

5 REP aceleradas sem isometria e por fim REP forçadas (Sardinha, 2018). 

No Sistema Ponto Zero o treino é realizado entre 60 a 70% do RM. O ponto zero realiza-se na 

fase excêntrica porque necessitamos destruir fibras musculares, para que, durante o descanso elas se 
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regenerem e se tornem mais fortes, trazendo a transformação estética. Existem estudos que mostram que 

existe um ponto específico na fase excêntrica, que possui menos neurónios motores. Basicamente que, 

se aumentarmos os estímulos nesse ponto específico da fase excêntrica do movimento, conseguimos 

gerar o maior stresse mecânico possível no músculo, gerando mais hipertrofia muscular (Sardinha, 

2018). 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi quantificar a extensão da fadiga neuromuscular com 

aplicação do método ponto zero durante a execução exercícios populares de TR multiarticular para a 

parte superior (supinos, aberturas e remadas) e parte inferior do corpo (Agachamento, Deadlift, Stiff e 

Lunge) analisando a mecânica aguda (RM) e a resposta do protocolo de exercícios resistidos (REP) 

diferindo no número de repetições realmente realizadas em cada conjunto em relação ao número máximo 

previsto.  

 

2. Metodologia 

Dezassete homens e duas mulheres (idade = 20.3 anos, massa corporal = 57.93 kg, altura 

=174,833Tcm, gordura corporal = 16,57%) participaram neste estudo. Os sujeitos eram estudantes de 

ensino superior sem experiência no TR. Os sujeitos foram divididos em dois grupos, Grupo de Controlo 

(GC) e Grupo Experimental (GE). Nos 3 meses anteriores a este estudo, os indivíduos não treinavam 

TR e não conseguiam realizar o exercício com técnica adequada. Sem limitações físicas, problemas de 

saúde ou musculoesqueléticos, lesões que poderiam afetar os testes. Nenhum dos sujeitos usavam 

drogas, medicamentos, ou suplementos dietéticos conhecidos por influenciar atuação. Foi garantida a 

participação de forma voluntária e consentida à cerca da intervenção experimental, das avaliações, e dos 

possíveis riscos e efeitos do exercício a que estariam sujeitos. Trata-se de um estudo quantitativo 

longitudinal com um grupo experimental (GE n = 9) e um grupo controlo (GC n = 10). A investigação 

teve a duração de 8 semanas, de 25 de Outubro a 18 de Dezembro de 2021. A primeira sessão serviu 

para realizar a avaliação inicial (pré) e uma familiarização ao treino, as seguintes foram dedicadas ao 

período de treino e na última decorreu a avaliação final (pós). Todas essas sessões foram realizadas em 

dias separados, com 48 h de tempo de recuperação, exceto o teste inicial de 1RM, onde foi permitido 

uma recuperação de 72h (ou seja, os protocolos mais exigentes). As sessões eram realizadas pela manhã, 

na mesma hora do dia para cada participante e em condições ambientais semelhantes (20-C–22-C e 

55%–65% de humidade). Durante o presente estudo, os sujeitos não realizaram nenhum outro TR. 
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3. Desenho do Estudo 

Durante um período de aproximadamente 8 semanas, foram realizadas 24 sessões de exercícios 

na seguinte ordem:  

1) um teste inicial com cargas crescentes para a determinação individual de 1RM,  

2) quatro testes de número máximo de 6 repetições.  

Todas essas sessões foram realizadas em dias separados, com 48 h de tempo de recuperação, 

exceto o teste inicial de 1RM, onde foi permitido uma recuperação de 72h (ou seja, os protocolos mais 

exigentes).  

As sessões eram realizadas pela manhã, na mesma hora do dia para cada participante e em 

condições ambientais semelhantes (20-C–22-C e 55%–65% de humidade). Durante o presente estudo, 

os sujeitos não realizaram nenhum outro TR. 

As 5 REP utilizadas no ponto zero diferem no número de repetições (R) realmente realizadas em 

cada conjunto (S) em relação ao número máximo previsto de repetições (P) até a falha.  

4. Procedimentos de teste 

Sessão inicial e determinação de 1RM: Uma sessão de introdução foi utilizada para avaliação da 

composição corporal e familiarização com testes protocolos. Os sujeitos chegaram ao laboratório pela 

manhã sem fadiga muscular e em jejum. Após serem selecionados e a sua composição corporal 

determinada, realizaram alguns conjuntos de exercícios de aquecimento para realizar o exercício (BP ou 

SQ), enquanto o treinador enfatizou a técnica adequada. No dia seguinte, as relações individuais de 

carga e a força de 1RM foram determinados usando os resultados dados pelo T-Force. Uma descrição 

detalhada do protocolo de teste de BP e SQ foi disponibilizada por e-mail. O BP foi realizado impondo 

uma pausa momentânea (2s) no tórax entre as ações excêntricas e concêntricas para minimizar a 

contribuição do efeito rebote e permitir mais medições reproduzíveis e consistentes. No grupo SQ, 

sujeitos partiram da posição ereta com os joelhos e quadris totalmente estendidos, pernas afastadas 

aproximadamente à largura dos ombros e a barra apoiada nas costas no nível do acrómio. Cada sujeito 

desceu num contínuo movimento até a parte superior das coxas ficar abaixo do plano horizontal (terra), 

ficando estas e os posteriores das pernas num angulo de 90º. De seguida, é realizado o movimento 

inverso, voltando à sua posição inicial. Feedback auditivo com base na distância excêntrica percorrida 

foi fornecido para ajudar cada sujeito a alcançar o seu agachamento até à posição previamente 

determinada. Ao contrário da fase excêntrica realizada numa velocidade normal e controlada, os sujeitos 
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foram obrigados, sempre, a executar a fase concêntrica de qualquer BP ou SQ num modo explosivo, 

velocidade máxima pretendida.  

O aquecimento consistiu em mobilidade articular e em duas séries de exercícios de BP e SQ de 

oito e seis repetições com cargas de 20 e 30 kg, respetivamente, com 3 min de descanso entre series. 

Inicialmente a carga foi fixada em 20 kg para todos os sujeitos e foi gradualmente aumentada em 

incrementos de 10 kg até atingir a PMV (VPM) foi 0,5 mIsj1 na BP e no grupo SQ. A partir daí, a carga 

foi individualmente ajustada com incrementos menores (2,5 até 20 kg) para que 1RM pudesse ser 

determinado com precisão. 

A carga mais pesada que cada sujeito poderia levantar corretamente enquanto completava a 

amplitude de movimento foi considerada o seu 1RM. O treinador, em cargas mais elevadas, garantiu a 

segurança do sujeito acompanhando o movimento do exercício. Foram executadas três tentativas para 

BP e SQ (50% RM) e duas para BP e SQ (60%–70% RM). As pausas intercaladas variaram de 3 a 4 

min (cargas pesadas). Apenas a melhor repetição em cada carga, segundo o critério do VPM mais rápido, 

foi considerada para análise posterior. 

 

5. Equipamento de Medição e Aquisição de Dados 

A altura foi medida com precisão de 0,5 cm recorrendo a um estadiómetro (Seca MOD 213; Seca 

Ltd., Hamburgo, Alemanha). O peso corporal foi determinado e o percentual de gordura foi estimado 

por meio de um analisador de composição corporal segmentar (Tanita MOD SC-330; Tanita Corp., 

Tóquio, Japão). Uma rack sqaut (Linha Box.pt, Portugal) que garante um deslocamento vertical da barra 

ao longo de um caminho foi usado para todas as sessões. Um sistema de medição dinâmica (T-Force 

Sistema; Ergotech, Murcia, Espanha) que permite calcular automaticamente os parâmetros cinemáticos 

relevantes de cada repetição, a velocidade auditiva e feedback de deslocamento, e armazena os dados 

em disco para análise. Este sistema consiste num transdutor de velocidade linear conectado a um 

computador pessoal usando uma aquisição de dados analógico-digital de resolução de 14 bits placa e 

software personalizado. Validade e confiabilidade foram estabelecidas comparando as medidas de 

deslocamento obtidas por este dispositivo com um medidor de altura digital de alta precisão previamente 

calibrada. (Medina,2010). A fase propulsora foi definida como aquela parte da fase concêntrica durante 

a qual a aceleração da barra (a) é maior que a aceleração da gravidade (isto é, um 9j9,81 mIsj2). 
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6. Análise estatística 

     Para a comparação inicial entre grupos de variáveis continuas, utilizou-se o teste T para amostras 

independentes e o teste χ2 para variáveis categóricas.  

As variáveis dependentes foram peso, massa gorda (MG), massa muscular (MM), massa isenta 

de gordura (MNA), índice massa corporal (IMC), carga inicial (CI) e repetição máxima do supino (RM), 

deslocamento para cima(desp.cima), deslocamento para baixo (desp.baixo) e melhor velocidade de 

execução. Como variável independente, temos o GC e GE.  

Para a análise de variância das variáveis dependentes, foi utilizado o método de medidas, do teste 

Fisher, do teste de Mann-Whitney e do teste de Wilcoxon. A análise estatística envolveu medidas de 

estatística descritiva (frequências absolutas e relativas, médias e respetivos desvios-padrão) e estatística 

inferencial. O nível de significância para rejeitar a hipótese nula foi fixado em α ≤ .05.  

Dada a dimensão das amostras optou-se pela utilização de testes não paramétricos. A análise 

estatística foi efetuada com o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 28.0 

para Windows. 

7. Resultados  

As características descritivas da avaliação inicial do programa de TR são apresentadas na Tabela 

17. A execução técnica foi idêntica à descrita anteriormente no teste de cargas progressivas (incluindo 

a pausa entre as fases excêntrica e concêntrica). Todos os grupos realizaram cada sessão de treino com 

a mesma intensidade relativa (de 70% 1RM), número de séries (3), e recuperação entre séries (90 seg.). 

 A distribuição normal e a homoscedasticidade foram verificadas através dos testes Shapiro–

Wilk e Levene test, respetivamente. As médias e o desvio-padrão (DP) foram calculados para todas as 

variáveis, adotados intervalos de confiança de 95%. Para a comparação inicial entre os grupos usou-se 

o teste de Mann-Whitney onde não encontramos diferenças estatisticamente significativas (p > .05).  

Contudo, gostaríamos de destacar os valores em média no RM do supino e do agachamento no 

grupo experimental é pouco superior ao grupo de controlo. No grupo experimental a média do RM do 

supino é de 65,67 kg, enquanto no grupo de controlo o valor é 55,30 kg e em relação ao RM do 

agachamento a média do grupo experimental é de 71,00 kg já no grupo de controlo o valor da média é 

65,90 kg. 
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Tabela 17 Valores iniciais: Comparação grupo experimental vs grupo de controlo 

 Experimental  Controlo  

 M DP  M DP Sig. 

Peso 70,92 14,29  71,69 10,91 ,905 

MG 19,39 8,82  14,20 6,15 ,243 

Mg Kg 14,58 7,46  10,70 5,75 ,356 

Mm_kg 57,49 11,30  57,93 5,74 ,905 

Mna 20.3 11,85  60,99 6,02 ,905 

Imc 24,47 3,91  22,49 3,06 ,447 

Supino 43,89 17,99  36,50 10,81 ,549 

Carga_rm_s 60,33 10,57  66,90 5,28 ,133 

Despcima_s 45,61 4,66  46,89 7,09 ,968 

Despbaixo_s -40,56 6,56  -40,50 7,94 ,661 

Melhor_ms_s 0,73 0,15  0,69 0,12 ,604 

Rm_kg_s 65,67 25,74  55,30 17,27 ,356 

Agachamento 46,67 17,32  44,00 6,58 ,905 

Carga_rm_a 66,89 6,21  67,10 4,48 ,968 

Despcima_a 50,78 6,95  54,30 5,85 ,278 

Despbaixo_a -44,89 9,16  -47,63 6,35 ,278 

Melhor_ms_a 0,89 0,10  0,89 0,07 ,842 

Rm_kg_a 71,00 27,99  65,90 11,62 ,604 

Legenda: massa gorda (MG), massa muscular (MM), massa isenta de gordura (MNA), índice massa corporal (IMC); carga inicial (CI) e repetição máxima 

(RM)do supino ; deslocamento para cima(desp.cima);  deslocamento para baixo(desp.baixo) ;melhor velocidade de execução  

As características descritivas da avaliação final do programa de TR são apresentadas na Tabela 

18. Na comparação dos valores finais entre o grupo experimental e de controlo encontramos uma 

diferença estatisticamente significativas na variável do supino (10,22± 15,94 vs. 0,00± ,00, p = 0,006). 

 
 
 
 



 
 

74 
 

Tabela 18 - Valores finais: comparação grupo experimental vs grupo de controlo 

 Experimental  Controlo  

 M DP  M DP Sig. 

Peso 70,97 14,87  71,67 10,92 ,905 

MG 19,71 8,89  14,43 5,98 ,243 

Mg Kg 15,06 8,13  10,74 5,78 ,356 

Mm_kg 57,26 10,98  57,83 5,90 ,842 

Mna 60,27 11,51  60,83 6,16 ,842 

Imc 24,58 4,14  22,49 3,05 ,356 

Supino 54,11 18,96  36,50 10,81 ,035* 

Carga_rm_s 66,00 5,98  63,40 7,31 ,780 

       

Despbaixo_s -42,97 4,59  -41,96 5,69 ,842 

Melhor_ms_s 0,70 0,12  0,73 0,12 1,000 

Rm_kg_s 76,22 21,71  58,40 18,12 ,053 

Agachamento 54,69 13,52  44,00 6,58 ,122 

Carga_rm_a 65,22 6,55  66,70 4,85 ,968 

Despcima_a 55,27 10,23  55,21 7,37 ,905 

Despbaixo_a -93,01 128,20  -49,40 7,41 ,497 

Melhor_ms_a 13,35 37,37  0,90 0,08 ,968 

Rm_kg_a 86,78 23,52  66,60 13,14 ,133 

Despcima_s 46,41 6,24  48,94 4,54 ,447 

 

Legenda: * p ≤ .05   ** p ≤ .01 *** p ≤ .001; massa gorda (MG), massa muscular (MM), massa isenta de gordura (MNA), índice massa corporal (IMC); 

carga inicial (CI) e repetição máxima (RM)do supino; deslocamento para cima(desp.cima);  deslocamento para baixo(desp.baixo) ;melhor velocidade de 

execução 

Na comparação dos valores iniciais e finais no grupo experimental encontramos diferenças 

estatisticamente significativas (71.00± 27.99 vs. 86.78± 23,52, p = 0,050) na variável do RM no 

agachamento, como podemos verificar na Tabela 19. 
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Tabela 19 - GE: valores iniciais vs valores finais 

 Valores iniciais  Valores finais  

 M DP  M DP Sig. 

Peso 70,92 14,29  70,97 14,87 ,953 

MG 19,39 8,82  19,71 8,89 ,594 

Mg Kg 14,58 7,46  15,06 8,13 ,678 

Mm_kg 57,49 11,30  57,26 10,98 ,593 

Mna 60,51 11,85  60,27 11,51 ,594 

Imc 24,47 3,91  24,58 4,14 ,552 

Supino 43,89 17,99  54,11 18,96 ,105 

Carga_rm_s 60,33 10,57  66,00 5,98 ,123 

Despcima_s 45,61 4,66  46,41 6,24 ,515 

Despbaixo_s -40,56 6,56  -42,97 4,59 ,374 

Melhor_ms_s 0,73 0,15  0,70 0,12 ,767 

Rm_kg_s 65,67 25,74  76,22 21,71 ,161 

Agachamento 45,00 17,73  54,69 13,52 ,131 

Carga_rm_a 66,89 6,21  65,22 6,55 ,475 

Despcima_a 50,78 6,95  55,27 10,23 ,173 

Despbaixo_a -44,89 9,16  -93,01 128,20 ,110 

Melhor_ms_a 0,89 0,10  13,35 37,37 ,372 

Rm_kg_a 71,00 27,99  86,78 23,52 ,050* 

Legenda: * p ≤ .05   ** p ≤ .01 *** p ≤ .001; massa gorda (MG), massa muscular (MM), massa isenta de gordura (MNA), índice massa 

corporal (IMC); carga inicial (CI) e repetição máxima (RM)do supino; deslocamento para cima(desp.cima);  deslocamento para baixo(desp.baixo) ;melhor 

velocidade de execução 

 

Na comparação dos valores iniciais e finais no grupo de controlo não encontramos diferenças 

estatisticamente significativas (p > .05), como podemos verificar na Tabela 20: 
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Tabela 20 - GC: valores iniciais vs valores finais 

 Valores iniciais  Valores finais  

 M DP  M DP Sig. 

Peso 71,69 10,91  71,67 10,92 ,721 

MG 14,20 6,15  14,43 5,98 ,374 

Mg Kg 10,70 5,75  10,74 5,78 ,959 

Mm_kg 57,93 5,74  57,83 5,90 ,609 

Mna 60,99 6,02  60,83 6,16 ,539 

Imc 22,49 3,06  22,49 3,05 ,715 

Supino 36,50 10,81  36,50 10,81 1,000 

Carga_rm_s 66,90 5,28  63,40 7,31 ,135 

Despcima_s 46,89 7,09  48,94 4,54 ,445 

Despbaixo_s -40,50 7,94  -41,96 5,69 ,541 

Melhor_ms_s 0,69 0,12  0,73 0,12 ,513 

Rm_kg_s 55,30 17,27  58,40 18,12 ,139 

Agachamento 44,00 6,58  44,00 6,58 1,000 

Carga_rm_a 67,10 4,48  66,70 4,85 ,812 

Despcima_a 54,30 5,85  55,21 7,37 ,799 

Despbaixo_a -47,63 6,35  -49,40 7,41 ,508 

Melhor_ms_a 0,89 0,07  0,90 0,08 ,721 

Rm_kg_a 65,90 11,62  66,60 13,14 ,620 

Legenda: * p ≤ .05   ** p ≤ .01 *** p ≤ .001; massa gorda (MG), massa muscular (MM), massa isenta de gordura (MNA), índice massa corporal 

(IMC); carga inicial (CI) e repetição máxima (RM)do supino; deslocamento para cima(desp.cima);  deslocamento para baixo(desp.baixo) ;melhor velocidade 

de execução  
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8. Diferenças entre os valores iniciais e finais 

Uma análise mais detalhada dos efeitos de interesse mostrou que, após 8 semanas de treino, eles 

melhoraram as suas cargas no supino em ambos os GC (Pré: 36.50± 10.81vs. Pós: 36.50± 10,81, p = 

1.00) como o GE (Pré: 43,89± 17,99vs. Pós: 54,11± 18,96, p =0,105). A comparação entre os grupos 

também mostrou que no GE houve diferenças significativas na carga de supino (p =0,006), no RM de 

supino (p= 0.037), na carga do agachamento (p= 0.034) e no RM do agachamento (p=0.019). O GE 

apresentou valores de carga de supino maior em comparação ao GC (10,22± 15,94 vs. 0,00± ,00, p = 

0,006). O GE apresentou valores do RM de supino maior em comparação ao GC (5,67± 10,06 vs. -3,50± 

7,09, p = 0,037). O GE apresentou valores da carga do agachamento maior em comparação ao GC (9,69± 

16,06 vs. ,00± ,00 p = 0,034) e no RM (15,78± 18,09vs. ,70± 5,03p = 0,019). Os resultados são 

apresentados a seguir na forma de tabela (tabela 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

 
 

Tabela 21 -Valores iniciais: Comparação GI vs GC 

 Experimental  Controlo  

 M DP  M DP Sig. 

Peso ,04 1,76  -,02 ,88 ,870 

MG ,32 1,39  ,23 ,76 ,870 

Mg Kg ,48 1,61  ,04 ,72 ,902 

Mm_kg -,23 1,40  -,10 ,67 ,594 

Mna -,24 1,49  -,16 ,75 ,743 

Imc ,11 ,55  ,00 ,26 ,432 

Carga_kg 10,22 15,94  0,00 ,00 ,006** 

Carga_rm_s 5,67 10,06  -3,50 7,09 ,037* 

Despcima_s ,80 6,47  2,05 6,86 ,514 

Despbaixo_s -2,41 8,88  -1,46 6,88 ,744 

Melhor_ms_s 12,46 37,34  ,01 ,08 ,652 

Rm_kg_s 10,56 18,51  3,10 6,08 ,220 

Agachamento 9,69 16,06  ,00 ,00 ,034* 

Carga_rm_a -1,67 7,38  -,40 5,10 ,566 

Despcima_a 4,49 9,05  ,91 8,40 ,347 

Despbaixo_a -48,12 128,84  -1,77 6,96 ,288 

Melhor_ms_a 12,46 37,34  ,01 ,08 ,652 

Rm_kg_a 15,78 18,09  ,70 5,03 ,019* 

Legenda: * p ≤ .05   ** p ≤ .01 *** p ≤ .001; massa gorda (MG), massa muscular (MM), massa isenta de gordura (MNA), índice massa corporal (IMC); 

carga inicial (CI) e repetição máxima (RM)do supino; deslocamento para cima(desp.cima);  deslocamento para baixo(desp.baixo) ;melhor velocidade de 

execução. 

Para descobrir se o programa de treino teve o efeito de melhoria hipotético, realizamos uma 

análise de variância que inclui os grupos de estudo (controle e experimental) e as duas medidas de RM 

(pré e pós).  
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No que se refere à avaliação do RM no movimento de supino verificamos que existem diferenças 

significativas entre o grupo de controle e do grupo experimental (ver figura 6), nomeadamente nos 

indicadores. 

 

Figura 6 - RM Supino 

 

Na figura 7. Podemos observar que no RM do agachamento existem diferenças entre o grupo de 

controle e o grupo experimental. Onde se verifica uma diferença de um aumento de 17 kg. 

 

9. Discussão 

Este é um dos primeiros estudos a analisar os efeitos do método Ponto Zero em ganhos de força, 

adaptações neuromusculares e hipertrofia muscular de homens e mulheres não treinados em resistência.  

O principal resultado do estudo foi treinar com 70 % RM, pode-se considerar um fator 

determinante na modulação do músculo hipertrófico e nas adaptações neuromusculares que ocorreram 

durante o TR., existiu um acumular notável destas em carga de maior volume, produzindo mais fadiga 

na fase excêntrica com uma paragem isométrica de 5 segundos, originando um aumento na excitação 

neuromuscular máxima.  
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Na tentativa de acompanhar a evolução da força ao longo das 8 semanas de TR, o 1RM foi 

estimado para cada sessão de treino das relações individuais de carga-velocidade de cada sujeito. A este 

respeito, todos os indivíduos apresentaram melhorias semelhantes em 1RM durante o programa de 

treino. Este resultado é muito relevante para aqueles atletas obrigados a levantar cargas elevadas durante 

toda a temporada. Também foi demonstrado que protocolos com 70% RM requerem tempos de 

recuperação mais longos (até 48 horas após o exercício), devido às dores musculares causadas pelo 

treino (Sardinha, 2018).  

Assim, incluindo protocolos do Ponto Zero com 70% RM durante um período com um programa 

TR, produzem-se adaptações de força significativas enquanto maximiza a recuperação, em comparação 

com programa de TR com 80-90 % RM que podem ser prejudiciais à recuperação muscular e a 

probabilidade de lesão é maior (Sardinha, 2018).  

Na linha dos nossos resultados, alcançar ou aproximar da falha muscular revelaram-se fatores 

importantes para maximizar o crescimento muscular (Morton RW, 2016). Quanto maior for o stresse 

metabólico e mecânico induzido pelo exercício (Sanchez-Medina L, 2011), maior será a secreção de 

hormonas promotores de crescimento, bem como os danos musculares. As maiores adaptações 

hipertróficas são observadas através do volume de carga total (Schoenfeld BJ, 2017). Além disso, o 

aumento da biogénese ribossómica pode ser uma das justificações para as adaptações hipertróficas 

observadas em programas de TR de alto volume (Hammarström D, 2020). 

São várias as limitações neste estudo que devem ser consideradas quando interpretamos os 

nossos resultados. Em primeiro lugar, todos os participantes não tinham nenhuma experiência de treino 

de força, o que poderá limitar a extrapolação dos achados atuais para outras populações, especialmente 

em atletas. Em segundo lugar, o estudo foi realizado com exercícios numa faixa de intensidade (70%-

1RM) calculado para o supino e agachamento, logo, os achados podem não ser generalizáveis a outros 

exercícios ou faixas de intensidade.  

Um participante sem nenhuma noção de técnica dos exercícios de resistência pode originar erros 

nas medidas de avaliação. No entanto, deve-se notar que os nossos participantes não estavam habituados 

ao exercício resistido e avaliamos um músculo diferente (peitoral maior e quadríceps), que 

provavelmente limitou o impacto desta questão nos nossos achados.  

Em virtude do nosso estudo apenas ter sido realizado com pesos livres, se futuramente for 

novamente efetuado um estudo baseado no método Ponto Zero, este deverá ser aplicado durante 12 

semanas, com indivíduos experientes em culturismo, e realizado em contexto de ginásio de musculação.  
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Capítulo V- Discussão Geral 

Os resultados do presente estudo mostram que as realizações do método combinado de tipos de 

força com baixas cargas resultaram em aumentos similares tanto no supino como no agachamento na 

força de 1RM.  

A presente dissertação teve como principal propósito compreender a influência e os efeitos do 

treino na fase excêntrica com 70% do RM na melhoria da aptidão física em jovens adolescentes. 

Para conseguir discutir os objetivos específicos propostos para elaboração do presente estudo foi 

necessário interligar estes com a revisão bibliográfica. 

Os resultados recolhidos demonstraram que o programa de treino de força, com o método de 

treino ponto zero (< 8 semanas), não assume resultados positivos e eficazes na melhoria da aptidão 

física. Deste modo, foi identificada a necessidade de desenvolver estudos com períodos de intervenção 

a longo prazo capazes de determinar quais os efeitos deste programa em jovens adultos, bem como a 

sua viabilidade para aplicação em contexto competitivo. 

Alguns estudos, nomeadamente revisões sistemáticas, mostram a importância da metodologia da 

fase excêntrica, quando aplicada em programas de treino de força, reportando efeitos significativos nos 

ganhos de massa muscular (Krentz et al., 2017). Neste sentido, Suchomel et al. (2019), sugerem que 

treinar na fase excêntrica é uma metodologia válida, segura e eficaz para do treino para a melhoria da 

produção e o desempenho de força. 

Este é um dos primeiros estudos a analisar os efeitos da combinação de tipos de contração 

muscular com baixas cargas em ganhos de força, adaptações neuromusculares e hipertrofia muscular de 

homens e mulheres não treinados em resistência. A principal conclusão de neste estudo foi que treinar 

com 70 % RM pode ser um fator determinante na modulação do músculo hipertrófico e adaptações 

neuromusculares que ocorrem durante o TR. Estas situações acumularam notavelmente carga de maior 

volume realizando mais fadiga e fase excêntrica com uma paragem isométrica durante 5 segundos, 

mostraram um aumento na excitação neuromuscular máxima.  

Na tentativa de acompanhar a evolução da força ao longo das 8 semanas de TR, o 1RM foi 

estimado para cada sessão de treino das relações individuais de carga-velocidade de cada sujeito. A este 

respeito, todos os indivíduos apresentaram melhorias semelhantes em 1RM durante o programa de 

treino. Este resultado é muito relevante para aqueles atletas obrigados a levantar cargas elevadas durante 

toda a temporada. Também foi demonstrado que protocolos com tipo de contrações combinadas com 

70% RM requerem tempos de recuperação mais longos (até 48 horas após o exercício), devido às dores 
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musculares causadas pelo treino. Portanto, incluindo este tipo de protocolos com 70% RM durante um 

período de um programa TR produz adaptações de força significativas enquanto maximiza recuperação, 

em comparação com programa de TR com 80-90% RM que podem ser prejudiciais à recuperação 

muscular e a probabilidade de lesão é maior. Estes resultados concordam com o estudo de adaptações 

de força e hipertrofia entre treino de resistência de baixa e alta carga: uma revisão sistemática e 

metanálise que realizou uma experiência semelhante que verificou os ganhos na força de 1RM foram 

significativamente maiores em favor do treino de alta versus baixa carga, considerando que não foram 

encontradas diferenças significativas para isométrica força entre as condições. Alterações nas medidas 

do músculo hipertrofia foram semelhantes entre as condições. As evidências indicam que os benefícios 

máximos de força são obtidos a partir do uso de cargas pesadas, enquanto a hipertrofia muscular pode 

ser igualmente alcançada através de uma visão de faixas de carga. Deve-se notar que todos os estudos 

incluídos nesta análise usaram a falha muscular momentânea como ponto de terminação. 

Consequentemente, a aplicação dessas descobertas para programação de TR deve considerar a 

contribuição da falha concêntrica para os achados observados. Apesar de treinar para a falha pode não 

resultar em adaptações superiores à não falha TR apesar do aumento do volume de treino, resultados 

comparáveis não podem ser razoavelmente assumidos para treino submáximo sem falhas com base na 

presente análise. 

Verificamos ainda que O GE apresentou valores do RM de supino maior em comparação ao GC 

(5,67± 10,06 vs. -3,50± 7,09, p = 0,037). Algo diferiu de encontrado por Morton e Schoenfeld (2016) 

não foram encontradas correlações significativas. O estudo realizado por Morton (2016) não foram 

encontradas correlações significativas entre o aumento agudo pós-exercício em qualquer suposto 

hormona anabólica e a mudança na força ou hipertrofia, os dados mostram que em indivíduos treinados 

em resistência, a carga, quando os exercícios são realizados até a falha volitiva, não dita hipertrofia ou, 

na maioria das vezes, ganhos de força. O estudo realizado por Schoenfeld (2017) os ganhos na força de 

1RM foram significativamente maiores em favor do treino de alta versus baixa carga, considerando que 

não foram encontradas diferenças significativas para força isométrica entre as condições. Alterações nas 

medidas do músculo hipertrofia foram semelhantes entre as condições. As evidências indicam que os 

benefícios máximos de força são obtidos a partir do uso de cargas pesadas, enquanto a hipertrofia 

muscular pode ser igualmente alcançada através de um espectro de faixas de carga.  

Este método combinado de baixas cargas pode proteger as articulações e tendões ajudando que 

os atletas permanecerem durante mais tempo no culturismo conforme é referido por Sardinha e 

Schwarzenegger (2013) e continuam a acrescentar fatores importantes para maximizar crescimento 

muscular (Morton RW, 2016).  
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Os nossos dados demonstram que existem diferenças significativas no 1 RM supino, Z = -2.085, 

p = .037, a diferença entre os valores iniciais e finais é significativamente mais elevada no grupo 

experimental (5.67 vs 33.50) e no 1 RM agachamento, Z = -2.123, p = .034, a diferença entre os valores 

iniciais e finais é significativamente mais elevada no grupo experimental (9.69 vs 0.0) e que corresponde 

com estudo de Morton. 

Não encontramos diferenças significativas, nem diferenças estatisticamente significativas (p > 

.05), em comparação dos valores iniciais entre o grupo experimental e de controlo. 

Quanto maior o stresse metabólico e mecânico induzido pelo exercício, (Sanchez-Medina L, 2011)  

maior a secreção de hormonas promotores de crescimento e danos musculares, podem ser responsáveis 

para as maiores adaptações hipertróficas no TR (Schoenfeld BJ, 2017). Além disso, o aumento da 

biogénese ribossómica descobriu-se recentemente que está por trás da hipertrofia adaptações observadas 

em programas de TR de alto volume (Hammarström D, 2020). 

Conclusões  

Na medida de compreender os efeitos combinados de um método de força que utiliza os três 

tipos de força e o seu impacto na hipertrofia de jovens adultos, diferentes estudos foram desenvolvidos. 

Com o objetivo principal de analisar o efeito do método Ponto Zero (8 semanas) na melhoria da condição 

física e da força em jovens adultos, como fora anteriormente reportado. Assente nos resultados da 

revisão sistemática dos vários estudos analisados, foi possível evidenciar a melhoria 1 RM (sessões 

treinos 3 vezes por semanas) que variavam de períodos de intervenção de 4 a 12 semanas com protocolos 

de Treino de Resistência, estando inseridos nos diversos protocolos de treino de força. Além disso, foi 

permitido identificar que em diferentes programas de TR, consoante o protocolo de intervenção aplicado 

fosse entre 4 a 12 semanas, existiriam melhorias numa ou mais componentes abordadas anteriormente 

(força e hipertrofia). De modo a se compreender melhor os resultados da amostra e se validar o 

cumprimento dos objetivos propostos, através do estudo de caraterização realizado, foi possível revelar 

que os jovens adultos demonstram melhorias no seu 1 RM. Observou-se também que os rapazes têm 

mais força que as raparigas. Comprovando-se que a realização do método mostrou-se necessário para 

otimizar os ganhos de força e resistência muscular. Para o processo de hipertrofia muscular, a realização 

deste método parece trazer ganhos adicionais para os voluntários. Posto isto, existe a necessidade de 

desenvolver um estudo que demonstre quais são os benefícios a longo prazo, uma vez que a curto está 

comprovado cientificamente que eles existem. Por fim, como linha de conclusão, é considerada viável 

a realização de programas de treino com 60-70% RM para ganhos hipertróficos e de força. 
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Os resultados do presente estudo mostram que as realizações do método combinado de tipos de 

força com baixas cargas resultaram em aumentos similares tanto no supino como no agachamento na 

força de 1RM.  

Estudos futuros devem procurar realizar comparação entre este método e outro método de treino 

que seja até a falha muscular, utilizando uma periodização para se aproximar das prescrições de treino 

mais utilizadas, como, por exemplo, o método Negativas/Excêntricas. Assim como, realizar avaliações 

de potência muscular num exercício específico realizado em treino, e em diferentes grupos musculares, 

e populações.  
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Anexo I - Protocolo de avaliação de força 

 

Nome do teste – BACK SQUAT 

 

Finalidade - Avaliar a força realizada no movimento de BACK SQUAT 

 

Materiais – Barra, TForce, Banco, discos de pesos, PC 

 

Procedimentos 

 

Aquecimento – O individuo deve aquecer completando 12 repetições exercício específico que será 

utilizado para determinar o 1 RM . 

  

 

Rep Series Tempo de pausa antes do teste 

6 3 3-4 min 

 

Descrição do exercício 

  

Flexão das pernas com a barra posicionada sobre os ombros. (ver a figura) 
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a. Posição Inicial: 

 

i. Com a barra posicionada aproximadamente na altura da axila nos pinos de sustentação ou na borda 

de um suporte de rack de ombro alto (ou em um rack de forca ou agachamento), mova em direção a 

barra e posicione a base do pescoço (ou midback superior). os quadris e os pés diretamente sob a barra. 

 

ii. Segure a barra usando uma das seguintes posições de posicionamento da barra: Para realizar o 

agachamento posterior com uma colocação de barra baixa, faca o seguinte: Coloque a barra 

uniformemente sobre os deltoides posteriores no meio do trapézio; segure a barra uniformemente com 

um aperto fechado e pronado, maior que a largura dos ombros. Para a maioria das pessoas, o 

posicionamento da mão e amplo para compensar a posição da barra inferior. Um grip alternativo e um 

grip aberto, que pode ser mais confortável para os pulsos. Se um aperto aberto e usado, estar ciente de 

que ele não fornece o máximo de controle do bar como um aperto fechado. Para realizar o agachamento 

nas costas com uma colocação de barra alta, faca o seguinte:  

 

• Coloque a barra uniformemente acima dos deltoides posteriores na base do pescoço.  

 

• Segure a barra uniformemente com um aperto fechado e pronado, ligeiramente mais largo do que a 

largura dos ombros. 

 

iii. Para qualquer posicionamento da barra, levante os cotovelos para criar uma prateleira com os 

músculos da parte superior das costas e dos ombros para que a barra repouse (uma alta posição de 

cotovelo também permite que os braços mantenham pressão na barra para evitar que ela escorregue 

pelas costas). 

 

iv. Sinalize os ajudantes para que possam realizar uma assistência (caso seja necessário), estenda os 

quadris e os joelhos para levantar a barra dos pinos de apoio ou saliência e, em seguida, de um passo 

para trás. Esteja ciente do quadro do rack. Se estiver realizando o agachamento na parte de trás de um 

rack de quatro polos, pode haver apenas 30 a 46 cm de espaço para o degrau para trás. Deixe espaço 

suficiente (da frente para trás) para que a barra não bata na estrutura durante o exercício. 
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v. Posicione os pés entre os quadris e a largura dos ombros, com os dedos apontados levemente para 

fora, de modo que os joelhos fiquem diretamente sobre os pés. 

 

vi. Fique em pé com o tronco ereto, posicionando os ombros para trás, inclinando a cabeça ligeiramente 

para trás e projetando o tórax para cima e para fora para criar um dorso neutro ou ligeiramente 

arqueado. 

 

vii. Todas as repetições começam nesta posição. 

 

b. Movimento descendente: 

 

i.          Comece o exercício flexionando os quadris e os joelhos lentamente e sob controle. 

 

ii. Mantenha uma posição neutra ou levemente arqueada para as costas e alta do cotovelo; não 

arredonde a parte superior das costas ou incline-se para a frente quando a barra estiver abaixada. 

 

iii. Focalize os olhos a frente e ligeiramente acima da horizontal e incline a cabeça ligeiramente 

para trás. 

 

iv. Mantenha o peso do corpo sobre o meio e a área do calcanhar dos pés; não permita que os 

calcanhares se levantem do chão durante a descida. 

 

v. Mantenha os joelhos alinhados sobre os pés enquanto os joelhos flexionam. 

 

vi.  Continue o movimento descendente ate que um desses três eventos ocorra (eles determinam a 

amplitude máxima de movimento, ou a posição mais baixa de agachamento): 

 

 

1. As coxas estão paralelas ao chão (se possível). 

 

2. O tronco começa a arredondar ou flexionar para a frente. 

 

3.  Os saltos saltam do Chão. A profundidade real do agachamento depende da flexibilidade da 

articulação inferior do corpo. 
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4.  Mantenha o corpo firme e sob controle; não balance, nem relaxe as pernas ou torso na parte 

inferior do movimento. 

 

 

c. Movimento ascendente: 

 

i.           Levante a barra sob controle, estendendo os quadris e os joelhos. 

 

ii. Mantenha uma posição neutra ou levemente arqueada para as costas e alta do cotovelo. 

Conforme a barra e levantada, resista a tendência de se inclinar para frente, mantendo a cabeça 

levemente inclinada para trás e o peito para cima e para fora. 

 

iii.  Mova a barra para cima empurrando o pé inteiro com o peso do corpo uniformemente 

distribuído entre os calcanhares e o meio do pé para manter os pés em contato com o chão e os quadris 

sob a barra. Não permita que o peso do corpo se desloque para a frente do peito dos pés. 

 

iv.  Mantenha os joelhos alinhados sobre os pés; não permita que os joelhos se desloquem para 

dentro ou para fora enquanto se estendem. 

 

v. Continue elevando a barra a uma velocidade uniforme ate que os quadris e os joelhos estejam 

totalmente estendidos para retornar a posição inicial. 

 

vi.  Na conclusão do conjunto, sinalize os localizadores para obter assistência para montar a barra, 

mas mantenha o controle sobre a barra 
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Protocolo de avaliação de força 

 

Nome do teste –Flat Barbell bench press 

 

Finalidade - Avaliar a força realizada no movimento de Flat Barbell bench press 

 

Materiais – Barra, TForce, Banco, discos de pesos, PC 

 

Procedimentos 

 

Aquecimento – O individuo deve aquecer completando 12 repetições exercício específico que será 

utilizado para determinar o 1 RM. 

  

 

Rep Series 
Tempo de pausa antes do 

teste 

6 3 3-4 min 

 

 

Descrição do exercício 

  

Deitado de peito para cima no banco realiza a flexão dos braços com barra (ver a figura). 
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d. Posição Inicial: 

 

i. Deite-se de costas em um banco plano e posicione o corpo para alcançar uma posição de contato 

corporal de cinco pontos: 

 

1. A cabeça e colocada firmemente no banco. 

 

2. Os ombros e parte superior das costas são colocados firme e uniformemente no banco. 

 

3. As nádegas são colocadas uniformemente no banco. 

 

4. O pé direito esta no chão. 

 

5.  O pé esquerdo esta no chão. 

 

ii. Ajuste o corpo no banco para posicionar os olhos diretamente abaixo da barra do rack. 

 

iii. Segure a barra uniformemente com um aperto fechado e pronado, ligeiramente mais largo do 

que a largura dos ombros. 
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iv. Sinalize o seu ajudante para obter ajuda em mover a barra do suporte para uma posição sobre o 

peito com os cotovelos totalmente estendidos. Este e o ponto de partida. Todas as repetições começam 

desta posição. 

 

b. Movimento descendente: 

 

i. Comece o exercício abaixando a barra lentamente e sob controle em direção ao peito. 

 

ii. Mova os cotovelos para baixo, passando pelo tronco e ligeiramente para longe do corpo. 

 

iii. Mantenha os punhos rígidos e os antebraços perpendiculares ao chão e paralelos entre si. A 

largura da empunhadura determinara como os antebraços são paralelos entre si. 

 

iv.  desça a barra para tocar levemente o peito em aproximadamente o nível do mamilo; não 

balance a barra no peito ou arqueie a região lombar para levantar o peito para encontrar a barra. 

 

v. Mantenha a cabeça, o tronco, os quadris e os pés em uma posição de contato corporal de cinco 

pontos. 

 

 

e. Movimento ascendente: 

 

i. Pressione a barra para cima e ligeiramente para trás. 

 

ii. Mantenha a mesma posição estacionaria de contato corporal de cinco pontos; não levante a 

cabeça ou arqueie a região lombar e não levante as nádegas nem os pés. 

 

iii. Mantenha os punhos rígidos e os antebraços perpendiculares ao chão e paralelos entre si. 

 

 

iv. Continue pressionando a barra ate que os cotovelos estejam totalmente estendidos, mas não travados 

com forca. 
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iv. Na conclusão do conjunto, sinalize ao localizador para obter ajuda para montar a barra, mas 

mantenha o controle sobre a barra ate que as duas extremidades fiquem seguras e imoveis nos pinos de 

apoio ou na borda. 

 

d. Descrição da % carga a levantar em função ao RM e o número de rep.: 75 % |10 Rep 
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Anexo II – Protocolo de Treino de Força 

 

 

 

MESTRADO: ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR 

Aluno – Vera Costa  Nº4689 

Tema - O Efeito combinado de um método de força que utiliza os três tipos de força e o seu impacto 

na hipertrofia de jovens adultos  

Protocolo  

O protocolo de Treino de força consiste em 3 séries de 6 exercícios por sessão visando todos os 

principais grupos musculares do corpo. Os exercícios que serão realizados serão supino plano com 

barra, supino inclinado com halteres, aberturas, elevações, remada com barra, agachamento com barra, 

lunge com halteres, stiff e peso morto.  

O treino consiste em 3 sessões semanais realizado em dias não consecutivos por 8 semanas. Os 

exercícios serão realizados com aplicação do método ponto zero. Cadência de as repetições serão 

realizadas de forma controlada com fase concêntrica de aproximadamente 2 segundo e a fase excêntrica 

de aproximadamente 3 segundos. Haverá um descanso de 90 segundos entre as séries.  

Treino A 

Aquecimento 

Series Repetições Carga % Exercício 

3 15  Flexão 

3 15 30 Supino plano c/barra 

 

Series Repetições Carga % Exercício Exercício 

3 Falha 70 
Supino plano 

c/barra 

Supino plano c/halter 
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3 Falha 70 

Supino 

inclinado 

c/halteres 

Supino inclinado Barra 

3 Falha 70 
Aberturas 

c/halteres 

Aberturas + banda c/halteres 

3 Falha 70 Elevações Puxador c/banda 

3 Falha 70 Remada c/barra Remada no tornado 

3 Falha 70 Serrote Stiff lombar 

 

Treino B 

Aquecimento 

Series Repetições Carga % Exercício 

3 15 30 Agachamento 

3 15 30 Lunge 

 

Series Repetições Carga % Exercício Exercício 

3 Falha 70 Agachamento c/barra Agachamento c/halteres 

3 Falha 70 Lunge c/halteres Lunge c/barra 

3 Falha 70 Peso morto Leg curl c/halter 

3 Falha 70 Stiff Bom dia 
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Anexo III – Avaliações do GE e GC 

Grupo experimental 

 

 

  Nome dos Atletas 

T
an

ita
 

 Madalena 

Pereia 

Rui Costa Alexandre 

Ramos 

Jorge Cordeiro Francisco 

Antunes 

Lucas Teixeira 

Dados 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Idade 21 21 21 21 22 22 21 21 18 18 21 21 

Altura(cm) 157 157 182 182 177 177 166 166 175 175 168 168 

Peso ( KG) 52,8 53,4 87,5 89,2 77,1 75,5 66,7 66 63,7 61,5 52,6 52,1 

MG% 25,1 24,8 15,6 16,7 16,2 16 17,5 15,9 10,6 11,4 6,7 6,2 

MG ( KG) 13,3 13,2 13,6 14,9 12,5 12,1 11,7 10,5 6,8 7 3,5 3,2 

MM ( KG) 37,5 38,1 70,3 70,6 61,4 60,2 52,2 52,7 54 51,8 46,6 46,4 

MNA ( KG) 39.5 40,2 73,9 74,3 64,6 63,4 55 55,5 56,9 54,5 49,1 48,9 

GV (level) 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 

MO kg 2 2,1 3,6 3,7 3,2 3,2 2,8 2,8 2,9 2,7 2,5 2,5 

IMC 

(kg/m2) 

21,4 
21,7 26,4 26,9 24,6 24,1 24,2 24 20,8 20,1 18,6 18,5 
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T
an

ita
 

 Bruno Cavaco Patrício Fátima Camara 

Dados  1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Idade 21 21 22 22 23 23 

Altura (cm) 178 178 169 169 165 165 

Peso ( KG) 94,9 96,1 69,2 72,4 73,8 72,5 

MG% 23,1 25,4 13,9 14,1 36,6 35,6 

MG ( KG) 21,4 24,4 9,6 10,2 27 25,8 

MM ( KG) 69,4 68,2 56,6 59,1 44,4 44,3 

 MNA ( KG) 73 71,7 59,6 62,2 46,8 46,7 

GV (level) 6 7 2 2 4 4 

MO kg 3,6 3,5 3 3,1 2,4 2,4 

IMC (kg/m2) 30,0 30,3 24,2 25,3 27,1 26,6 
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Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pe
rí

m
et

ro
s 

 Bruno Cavaco Patrício Fátima Camara 

Dados 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Ombros 126 126 114 116 113.5 114.5 

Peitoral 105.8 105.3 90 94,5 94.5  

cintura 94 93 71 72,5 77.5 77.5 

Quadril 105.5 102 91.1 91,5 102 100.8 

Coxa medial 61.2 61.5 53.7 55 64.6 61 

Coxa 

Proximal 

63 64.3 
55.5 56 65.5 64 

Bicípite desc 34 34.5 30.3 30 33.3 33.2 
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  Nome dos Atletas 
Pe

rí
m

et
ro

s 
 Madalena Pereia Rui Costa Alexandre Ramos Jorge Cordeiro Francisco 

Antunes 

Lucas Teixeira 

Dados  1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Ombros 101.5 104.5 124 126 113.6 113.8 110.5 110,1 110.5 109.8 104.1 103 

Peitoral 87  100.3 103 90.6 91 93 92,8 88 88.3 83 82,3 

cintura 64 63.6 84.6 85 78.3 77 81.3 76,1 70 67.1 66 64,5 

Quadril 91 91 100.5 101 96 96 93 90,2 87 85.3 83.1 81 

Coxa medial 52.1 51.2 60 59 59.5 58.5 54 52,2 52.6 51 45.7 44,2 

Coxa 

Proximal 
54 

54.9 
61 60.7 61.1 59.3 56.2 54,5 53 50.3 46.8 43,7 

Bicípite desc 26.5 25 34 33 30 28.6 28 26,5 27.2 26.3 22.5 21,1 

Bicípite cont 28 27.2 36.9 37 31.5 30.5 30.3 36,5 29.2 28.3 25.7 24,7 
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  Nome dos Atletas 
Su

pi
no

 

 Madalena Pereia Rui Costa Alexandre Ramos Jorge Cordeiro Francisco 

Antunes 

Lucas Teixeira 

Dados  1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Carga (kg) 30 30 60 70 60 40 50 70 70 77 25 40 

Carga (RM) 66% 66 60 66 75 59 73 76 45 60 62 66 

Rep  6 7 6 6 6 7 6 6 4 6 7 6 

Desp.cima 38.8 51,9 49.6 50,1 47.5 52 41.8 40,2 46,6 35 46,7 49,1 

Desp.baixo -32.4 -45,4 -42.6 -43,3 -40.0 -49,9 -31.4 -41,1 -44, -35,2 -44,7 -48,4 

Melhor (m/s) 0.69 0,92 0.78 0,69 0.54 0,80 0.58 0,75 0,62 0,51 0,74 0,68 

Media (m/s) 0.61 0,86 0.73 0,63 0.46 0,68 0.55 0,71 0,52 0,43 0,69 0,62 

1 RM KG 46 46 99 107 80 68 69 92 64 78 40 61 
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Grupo experimental 

 
Su

pi
no

 

 Bruno Cavaco  Patrício  Fátima Camara 

Dados  1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Carga (kg) 50 60 30 70 20 30 

Carga 

(%RM) 
46 

64 
62 75 54 62 

Rep  6 6 6 6 3 8 

Desp.cima 54 52,8 44,2 43,5 41,3 43,1 

Desp.baixo -51.8 -38,4 -42,9 -42,7 -35,2 -42,3 

Melhor (m/s) 1.01 0,71 0,74 0,54 0,89 0,74 

Media (m/s) 0.89 0,62 0,70 0,50 0,86 0,64 

1 RM KG 108 93 48 93 37 48 
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Grupo experimental 

 

 

 

 

 

  Nome dos Atletas 
A

ga
ch

am
en

to
 

 Madalena Pereia Rui Costa Alexandre Ramos Jorge Cordeiro Francisco 

Antunes 

Lucas Teixeira 

Dados  1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Carga (kg) 30 30 60  40 60 50 70 60 60 30 60 

Carga (RM) 77 66 62  63 62 67 73 68 67 70 73 

Rep  6 7 6  6 6 6 5 6 7 6 7 

Desp.cima 45,6 51,9 53,8  45,4 55,2 46,9 42,5 59,4 64,5 50,8 40,3 

Desp.baixo -44 -45,4 -43,2  -35,6 -55,2 -40,2 -36,4 -53 -64,3 -47,1 -39,2 

Melhor (m/s) 0,72 0,92 0,98  0,96 0,97 0,89 0,79 0,88 0,89 0,85 0,79 

Media (m/s) 0,70 0,86 0,96  0,88 0,95 0,85 0,74 0,80 0,85 0,79 0,75 

1 RM KG 39 46 97  64 97 74 96 89 89 43 82 
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A
ga

ch
am

en
to

 
 Bruno Cavaco  Patrício  Fátima Camara 

Dados  1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Carga (kg) 80 60 40 60 30 37,5 

Carga 

(%RM) 
66 

60 
56 67 73 67 

Rep  6 6 7 6 5 7 

Desp.cima 49 57,6 63,5 60,2 42,6 52,2 

Desp.baixo -39,5 -52 -64,7 -61,2 -36,7 -49,4 

Melhor (m/s) 0,91 1,01 1,06 0,90 0,79 0,89 

Media (m/s) 0,84 095 0,99 0,86 0,77 0,81 

1 RM KG 121 101 71 90 41 56 
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Grupo de control 

 

 

 

  Nome dos Atletas 

A
v.

C
or

po
ra

l 

 Alexandre 

Amorim 

João Agostinho Brunos Santos Carlos Góis Daniel Silva Rafael Vela 

Dados  1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Idade (anos) 22 22 22 22 19 19 20 20 18 18 18 18 

Altura (m) 1,82  1,83  1,87  1,75  1,70  1,87  

Peso (kg) 84,3 83,6 74,9 75,8 87,5 86,6 74,8 75,1 60,9 60,3 64,1 65,8 

MG% 19,1 20 17 18,4 17,2 16,2 18,2 17,9 10,3 10,2 6,2 7,3 

MM% 68,2 66,9 62,2 61,9 72,5 72,6 61,2 61,7 54,6 54,1 60,1 61 
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  Nome dos Atletas 

A
v.

Fi
si

ca
 

 Alexandre 

Amorim 

João Agostinho Brunos Santos Carlos Góis Daniel Silva Rafael Vela 

Dados 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Supino 57 65 45 56 61 61 87 88 45 52 33 37 

Agachamento 66 62 57 62 60 63 97 103 71 66 54 61 

  Nome dos Atletas 

A
v.

Fi
si

ca
  João Cavaco Tomás Silva Tiago Prazeres João Melo Miguel Cabeçeiras 

Dados 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Supino 59 52 40 44 44 40 79 89 66 71 

Agachamento 64 58 62 62 62 61 71 66 76 66 

A
v.

C
or

po
ra

l 

 João Cavaco Tomás Silva Tiago Prazeres João Melo Miguel Cabeçeiras 

Dados  1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Idade (anos) 19 19 18 18 20 20 21 21 25 25 

Altura (m) 1,65  1,78  1,82  1,76  1,7  

Peso (kg) 60,6 60,2 68,1 68,3 58 56,9 83,7 84,1 67,5 68,4 

MG% 11,8 11,8 13,7 14,3 4,3 4,5 24,2 23,7 19,4 19,6 

MM% 53,4 53,1 58,8 58,5 55,5 54,3 63,4 64,2 54,4 55 
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Anexo IV – Protocolo Composição corporal por meio Bioimpedância elétrica 

 

LAFS | Protocolo experimental 

 

Nome do teste -Composição corporal por meio Bioimpedância elétrica 

Finalidade - Composição corporal por meio Bioimpedância elétrica têm como objetivo avaliar 

a percentagem de Massa Gorda permite estimar a percentagem de massa isenta de gordura 

(músculos, ossos e órgãos). 

Materiais –Bioimpedancia eletrica Tanita SC-331S 

Enquadramento teórico –Manter uma composição corporal saudável e essencial para a prevenção 

da obesidade que esta associada a um maior risco de doenças cardiometabolicas, diabetes e outras 

doenças. 

Procedimentos – 

1.- Certifique-se de que são cumpridos os seguintes procedimentos: 

• Utilizar equipamento que permita avaliação de populações; 

• Não realizar exercício físico nas 24 h que precedem a avaliação (se possível 8-12 h 

dependendo da intensidade); 

• Estar em jejum ou pelo menos 4 h sem comer e beber (após digestão); 

• Não estar no período menstrual; 

• Não ingerir diuréticos (chá, café); 

• Não beber álcool 48 h antes do teste; 

• Bexiga e intestinos vazios; 

• Temperatura ambiente de aproximadamente 23oC; 

• Durante o teste retirar todos os metais (pulseiras, fios, brincos, etc.); 

• Para avaliações repetidas em diferentes momentos de avaliação o aluno devera ser 

avaliado a mesma hora do dia; 
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2 - Se algum dos requisitos não for cumprido, e recomendado que a avaliação não se realize. 

3 - Uma vez que existem diferentes equipamentos para analise da composição corporal por 

bioimpedância elétrica, a avaliação será efetuada de acordo com o manual de instruções do 

equipamento BODY COMPOSITION ANALYZER - SC-331S TAnita Instruction manual, a 

saber: 

 

 

 

 

4 – Tendo em conta os resultados obtidos pelo avaliado consulte os valores de referência por 

género e idade expostos na tabela abaixo, assim como a interpretação dos principais 

indicadores obtidos. 
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4.1 - % de massa gorda (aplicável dos 5 aos 99 anos) 

Segundo os estudos de (Susan & et all, 2004) realizados com crianças e de (Gallagher & et al, 

2000) realizados com adultos o percentual de gordura corporal e a quantidade de gordura 

corporal proporcional ao seu peso corporal. A redução dos níveis excessivos de gordura 

corporal demonstrou reduzir o risco de certos problemas de saúde, como pressão alta, 

doenças cardíacas, diabetes e cancro. O gráfico abaixo mostra os intervalos saudáveis de 

gordura corporal. 

 

 

 

4.1.1 - Indicador de faixa saudável 

O Analisador de Composição Corporal compara automaticamente a leitura do percentual de 

gordura corporal ao gráfico Faixa de Gordura Corporal Saudável. Apos o cálculo do percentual 

de gordura corporal, o LED na lateral do visor acendera, identificando onde avaliado se enquadra 
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nas faixas de gordura corporal para sua idade e sexo, nomeadamente: 

(-): Abaixo do peso; abaixo da faixa de gordura corporal saudável. Aumento do risco de 

problemas de saúde. 

(0): saudável; dentro da faixa de percentagem de gordura corporal saudável para sua 

idade / sexo. 

(+): Excesso de gordura; acima da faixa saudável. Aumento do risco de problemas de 

saúde. 

(++): obesos; acima da faixa de gordura corporal saudável. Aumento do risco de 

problemas de saúde relacionados a obesidade. 

* Nota: Os atletas podem ter uma faixa de gordura corporal mais baixa, dependendo de 

seu desporto ou atividade em particular. 

 

4.2 — % total de água corporal? (Idade aplicável de 18 a 99) 

A percentagem total de água corporal e a quantidade total de fluido no corpo de uma 

pessoa expressa como uma percentagem do seu peso total. A agua desempenha um papel vital 

em muitos processos do corpo e encontrada em todas as células, tecidos e órgãos. Manter 

uma percentagem total de água corporal saudável garantira o funcionamento eficiente do corpo 

e reduzira o risco de desenvolver problemas de saúde associados. 

Os níveis de água no corpo flutuam naturalmente ao longo do dia e da noite. O seu corpo tende 

a desidratar após uma longa noite e há diferenças na distribuição de líquidos entre dia e noite. 

Comer refeições grandes, beber álcool, menstruação, doença, exercício e banho pode 

causar variações nos seus níveis de hidratação. 

A leitura da percentagem de água no corpo deve servir como um guia e não deve ser usada 

para determinar especificamente o percentual absoluto de água corporal recomendado absoluto. 

E importante procurar mudanças a longo prazo no percentual total de água corporal e manter 

um percentual consistente e saudável de água corporal total. Beber uma grande quantidade de 
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água de uma só vez não altera instantaneamente o nível de água. De facto, aumentara a leitura 

de gordura corporal devido ao ganho de peso adicional. 

Cada indivíduo varia, mas como orientação, os percentuais médios de percentagem total de água 

corporal para um adulto saudável são (Tanita Institute Contract Study, 2004) : 

Feminino: 45 a 60% 

Masculino: 50 a 65% 

A percentagem total de água corporal tendera a diminuir a medida que a percentagem de gordura 

corporal aumentar. Uma pessoa com um alto percentual de gordura corporal pode ficar abaixo 

da percentagem media de água no corpo. A medida que perde gordura corporal, a percentagem 

total de água no corpo deve se mover gradualmente para a faixa tipica acima. 

4.3 – A classificação de gordura visceral (Idade aplicável de 18 a 99) 

Esse recurso indica a classificação da gordura visceral no seu corpo. A gordura visceral e 

a gordura que esta na cavidade abdominal interna, circundando os órgãos vitais na área do tronco 

(abdominal). Pesquisas mostram que, mesmo que o seu peso e gordura corporal permanecem 

constantes, a medida que envelhecemos, a distribuição de gordura muda e provável que ela mude 

para a área do tronco, especialmente após a menopausa (Wang 21 & et al, 2004). Garantindo que 

tenha níveis saudáveis de gordura visceral, reduz o risco de certas doenças, como doenças 

cardíacas, pressão alta e aparecimento de diabetes tipo 2. 

O analisador de composição corporal Tanita fornecera uma classificação de gordura visceral de 

1 a 59 e com a seguinte classificação (Tanita Institute Contract Study, 2004): 

Classificação de 1 a 12  

Indica que o avaliado tem um nível saudável de gordura visceral. Continue a monitorar 

a classificação para garantir que ela permaneça na faixa saudável. 

Classificação de 13 - 59 

Indica que o avaliado tem um nível excessivo de gordura visceral. Estimule a que o avaliado faca 

mudanças no seu estilo de vida, possivelmente através de mudanças na dieta ou aumento de 

exercícios 

4.4 - Taxa metabólica basal (TMB)? (Idade aplicável de 18 a 99) 
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A taxa metabólica basal (TMB) e o nível mínimo de energia que o corpo precisa para 

descansar para funcionar efetivamente, incluindo os órgãos respiratório e circulatório, sistema 

neural, fígado, rins e outros órgãos, pois o organismo queima calorias quando dorme. 

Cerca de 70% das calorias consumidas são diariamente usadas para o metabolismo basal. 

Além disso, a energia e usada ao realizar qualquer tipo de atividade; quanto mais vigorosa 

a atividade, mais calorias são queimadas. Isso ocorre porque o músculo esquelético 

(que representa aproximadamente 40% do peso corporal) atua como o seu mecanismo 

metabólico e utiliza uma grande quantidade de energia. O metabolismo basal e bastante afetado 

pela quantidade de músculos que a pessoa possui, portanto, aumentar a massa muscular ajudara a 

aumentar o metabolismo basal. 

Ao estudar indivíduos saudáveis, os cientistas descobriram que, a medida que as 

pessoas envelhecem, a taxa metabólica muda. O metabolismo basal aumenta a medida que a 

criança amadurece. Após um pico aos 16 ou 17 anos, normalmente começa a diminuir 

gradualmente. 

Ter um metabolismo basal mais alto aumentara o número de calorias usadas e ajudara a diminuir 

a quantidade de gordura corporal. Uma taxa metabólica basal baixa dificultara a perda de gordura 

corporal e peso total. 

A maneira básica de calcular a TMB e uma equação padrão usando peso e idade. Tanita 

(Tanita Institute Contract Study, 2004) realizou uma pesquisa aprofundada sobre a relação entre 

a 22 TMB e a composição corporal, oferecendo uma leitura muito mais precisa e personalizada 

para o usuário, com base na medição de impedância. Este método foi validado clinicamente 

usando calorimetria indireta (medição da composição da respiração) 

4.5 — Idade metabólica (Idade aplicável de 18 a 99) 

 Esse recurso calcula a sua TMB e indica a idade media associada a esse tipo de metabolismo. 

Se a idade da TMB for maior que a idade real do indivíduo, e uma indicação de que a 

pessoa precisa melhorar a sua taxa metabólica. O aumento do exercício construirá um tecido 

muscular saudável, o que melhorara a idade metabólica. 

Obterá uma leitura entre 12 e 90. Abaixo de 12 será exibido como "12" e acima de 90 será exibido 

como "90". 

4.6 - Massa muscular (Idade aplicável de 18 a 99) 

Esse recurso indica o peso dos músculos do corpo. A massa muscular exibida inclui os 

músculos esqueléticos, músculos lisos (como os músculos cardíacos e digestivos) e a água 

contida nesses músculos. 
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Músculos desempenham um papel importante, pois atuam como um motor no consumo 

de energia. A medida que a sua massa muscular aumenta, o seu consumo de energia 

aumenta, ajudando a reduzir os níveis de gordura corporal em excesso e a perder peso de 

maneira saudável. 

Esse recurso avalia o seu corpo conforme a proporção de gordura corporal e massa muscular no 

seu corpo. A medida que o individuo se torna mais ativo e reduz a quantidade de gordura 

corporal, a sua classificação física também muda de acordo. Mesmo que o peso não mude, os 

níveis de massa muscular e gordura corporal podem estar a mudar, tornando-o mais saudável e 

com menor risco de certas doenças. Cada pessoa deve definir o seu próprio objetivo de qual físico 

gostaria e seguir um programa de dieta e condicionamento físico para atingir esse objetivo.
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Abaixo esta o resultado das massas ósseas estimadas de pessoas com idades entre 20 e 40 
anos, que dizem ter a maior quantidade de massa óssea, por peso (Tanita Institute Contract 
Study, 2004). 
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