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Resumo 

Enquadramento: No treino de força existe diferentes tipos de resistência 

externa que oferecem diferentes estímulos para os músculos, ao utilizar um peso 

livre, uma polia ou uma máquina gera dinâmicas diferentes nos torques durante 

o movimento, desta a seleção de exercícios é um componente crucial de um 

plano de treino de força. 

Metodologia: Esta tese teve como objetivo comparar a atividade muscular dos 

principais grupos musculares envolvidos no exercício supino plano realizado 

com dois tipos diferentes de resistência externa, peso livre (haltere) e sistema de 

polia (cabo) em indivíduos treinados. Doze jovens adultos praticantes de treino 

de força (média ± DV: 26 ± 4,72 anos; 26,6 ± 1,98 kg/m2), foram submetidos a 

duas sessões, uma sessão pré-teste, onde fizeram uma familiarização e foram 

determinadas as cargas de 10 repetições máximas para os exercícios supino 

plano com haltere (SPH) e supino plano na polia (SPP). Na sessão experimental, 

os participantes realizaram os exercícios (1 série de 10 repetições com 75% de 

1RM) e foi registado o sinal eletromiográfico dos principais grupos musculares, 

no final da sessão ainda foi testada a contração isométrica voluntária máxima 

(CIVM) para cada grupo muscular. Foi utilizada a alternativa não paramétrica do 

teste T, o teste Mann-Whitney para compara as médias entre grupos (Exercício 

x Músculos). 

Resultados:  Na ativação muscular não se registaram diferenças significativas 

(p > 0.05) para o grande peitoral (GP) e deltoide anterior (DA) entre os exercícios, 

embora o GP tenha apresentado maior ativação no SPP e o DA no SPH. Para o 

músculo bíceps braquial (BB), o SPP mostrou-se significativamente superior (p 

< 0.05), tento 6,7% a mais de ativação muscular. No músculo tríceps braquial 

(TB), o SPH que se mostrou significativamente superior (p < 0.05), com 4,8% a 

mais de ativação. 

Conclusões: Os resultados sugerem que o GP e DA são igualmente recrutados 

nestes dois exercícios. Para o músculo BB, o exercício SPP mostrou ser mais 

eficaz no recrutamento deste grupo muscular e no músculo TB, foi o exercício 

SPH onde se verificou maior ativação deste grupo muscular. 
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Capítulo I - Introdução 

Manter elevados os níveis de força muscular e hipertrofia é importante 

para uma variedade de populações. Para o público em geral, esses atributos 

facilitam o desempenho das atividades do cotidiano (Rantanen et al., 2002). Já 

para atletas, a necessidade de aumentar a força e a hipertrofia muscular também 

é muito importante, já que produzir forças quase máximas é frequentemente 

exigido durante a prática desportiva (Maughan et al., 1983). O treino de força é 

o principal modo de exercício para melhorar as adaptações musculares, 

promovendo aumentos acentuados na força muscular e hipertrofia (Schoenfeld 

et al., 2015). Onde existem diferentes tipos de resistência externa que oferecem 

diferentes estímulos para os músculos. Ao utilizar um peso livre, uma polia ou 

uma máquina gera dinâmicas diferentes nos torques durante o movimento 

(Ruivo & Soncin, 2020). A seleção de exercícios é um componente crucial de um 

plano de treino de força (Solstad et al., 2020). 

Torna-se assim de máxima importância um melhor entendimento sobre os 

diferentes estímulos que se pode dar aos músculos com o treino de força. A fim 

de se conseguir extrair os melhores resultados possíveis consequentes da 

seleção dos exercícios resistidos. Esta investigação é importante na medida em 

que possibilita um maior entendimento, através da análise eletromiográfica 

muscular, de como a seleção dos exercícios afeta o recrutamento muscular e as 

adaptações ao mesmo. De modo a verificar as diferenças no recrutamento 

muscular ao utilizar um exercício com equipamentos diferentes. 

A dissertação enquadra-se no âmbito do Mestrado em Atividade Física e 

Saúde e propõem analisar o nível de atividade muscular de diversos músculos 

do tronco, entre 2 variações do exercício supino plano, com perfis de resistência 

externa diferentes, peso livre (haltere) e sistema de polia (cabo), a fim de verificar 

as diferenças na participação muscular, já que estas duas variações geram 

comportamentos diferentes no torque durante o movimento. 

O documento está estruturado em seis capítulos, introdução, 

enquadramento teórico, metodologia de investigação, resultados, discussão e 

conclusões. Na introdução, é apresentado o problema de investigação, o que a 

literatura já tem sobre o tema e os objetivos propostos do estudo. No 
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enquadramento teórico, procura-se contextualizar os temas que são abordados 

na dissertação, nomeadamente, eletromiografia e treino de força. Na 

metodologia de investigação está inserida o desenho e procedimentos de 

investigação, onde se mostra o contexto em que foi realizada a investigação, 

qual a população alvo e que amostra foi selecionada, os instrumentos utilizados 

e como foi realizada a análise dos dados. Nos resultados, são apresentados os 

resultados dos dados recolhidos. Na discussão dos resultados, é feita uma 

reflexão entre sobre os resultados obtidos e os dados evidenciados na literatura 

científica e expõem-se as limitações e futuras investigações da investigação. Na 

conclusão apresenta-se as principais conclusões obtidas de toda a investigação. 

Por fim, em anexo, é apresentado o artigo científico realizado através dos 

dados recolhidos com esta investigação. Importa ainda referir que todos os 

autores citados, para evidenciar um tema estão presentes nas referências no 

final da dissertação. 
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1. Definição do problema de investigação e objetivos 
1.1. Problema 

Quem pratica treino de força regularmente de certeza que já se perguntou 

qual seria melhor e quais seriam as diferenças de utilizar ao utilizar peso livre, 

uma máquina de musculação ou utilizar uma máquina com polias. Já existem 

algumas evidencias na literatura (Farias et al., 2017; McCaw & Friday, 1994) que 

comparam o uso de máquinas de musculação com o peso livre, mas não foi 

encontrado nenhum artigo comparando a ativação muscular para o mesmo 

exercício realizado com polia e com peso livre, a fim de se verificar as diferenças 

na ativação muscular entre eles. Como já vimos a seleção de exercícios é um 

componente crucial de um plano de treino de força (Solstad et al., 2020). E este 

tipo de estudos tornam-se importantes para seleção dos exercícios em cada 

sessão de treino, de modo a otimizar os estímulos em cada segmento corporal 

(Rocha et al., 2007). Já que os músculos podem ser solicitados de formas 

diferentes, sendo possível dar enfase em função ou porção especifica através 

da seleção adequada de exercícios (Salles, 2020). Assim é importante saber se 

existem diferenças ao utilizar uma polia ou um haltere e verificar se esses dois 

tipos de resistência externa geram estímulos diferentes para os principais 

músculos envolvidos nos exercícios.  

 

1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo Geral 

Este estudo tem como objetivo analisar a atividade muscular, através de 

EMG, dos principais grupos musculares no exercício supino plano, realizado com 

dois tipos de resistência externa diferentes, peso livre (halteres) e sistema de 

polia em indivíduos treinados.  

Posto isto e através da literatura científica, foram elaborados objetivos 

específicos que fundamentam a realização do presente trabalho. 

1.2.2. Objetivo específicos 

Foram definidos os seguintes objetivos específicos: 
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1. Analisar os diferentes níveis de ativação muscular no grande peitoral, 

deltoide anterior, tríceps braquial e bíceps braquial ao realizar o supino 

plano na polia. 

2. Analisar os diferentes níveis de ativação muscular no grande peitoral, 

deltoide anterior, tríceps braquial e bíceps braquial ao realizar o supino 

plano com haltere. 

3. Comparar as diferenças de ativação muscular, ao realizar o exercício 

supino plano na polia e supino plano com haltere.   

 

1.3. Hipóteses 

 As hipóteses servem para tentar ter uma resposta prévia ao 

problema de investigação, no entanto são previsões realizadas com base em 

estudos prévios relacionados com o tema. 

Dentro desta dissertação foram realizadas as seguintes hipóteses: 

H1 – O supino plano na polia apresenta maior ativação muscular para o 

grande peitoral e bíceps braquial. 

H2 – O supino plano com haltere apresenta maior ativação para o deltoide 

anterior e tríceps braquial. 

H3 – Ambos os exercícios não apresentam diferenças significativas para 

os músculos GP e DA. 

  



5 
 

Capítulo II – Enquadramento teórico 
1. Eletromiografia 

A ideia de que os músculos geram eletricidade é muito antiga e foi defendida 

em 1666 por Francesco Redi. O que levou com que varias investigações 

importantes fossem realizadas (Clarys & Cabri, 1993). Em 1912 o H. Piper 

utilizou um galvanômetro para avaliar a EMG de superfície, Gasser e Erlanger 

fizeram estudos similares por meio de um osciloscópio. No entanto, somente no 

final dos anos 70 e início dos anos 80 (com o desenvolvimento dos 

computadores), se tornou possível a decomposição do sinal eletromiográfico 

(Merletti & Hermens, 2004). Neurônios e fibras musculares são considerados 

como células excitáveis devido a sua capacidade única de propagar sinais 

elétricos rapidamente em resposta a um estímulo (Bottinelli & Reggiani, 2000). 

E a eletromiografia é estudo da ativação muscular por meio da análise do 

estimulo elétrico que provém do sistema nervoso e gera a contração dos 

músculos (Basmajian, 1973; Pinto & Lima, 2006). A contração muscular é 

proveniente da ativação de várias UM, e a intensidade dessa contração depende 

do número de UM acionadas e da frequência dos impulsos elétricos enviados 

para cada uma delas, este sinal elétrico que se propaga pelas unidades motoras 

diante da contração muscular é captado pela EMG (Pinto & Lima, 2006). Esta 

pode ser realizada por meio de agulha, que capta a atividade elétrica de poucas 

unidades motoras, ou por meio de elétrodo de superfície, que mensura a 

atividade elétrica de várias unidades motoras ao mesmo tempo, a atividade 

elétrica recolhida nos músculos é designada com sinais mioelétricos e estes são 

formados por variações fisiológicas no estado das membranas das fibras 

musculares e são medidos em microvolts (Konrad, 2006). Estes sinais elétricos 

fornece-nos informações sobre o recrutamento de unidades motoras (UM) 

durante uma ação muscular (Cadeo, 2021). A duração da atividade EMG 

corresponde ao período de ativação do músculo estudado. A amplitude do sinal 

expressa o nível de variação da atividade elétrica varia com a quantidade de 

atividade elétrica gerada no musculo, e fornece informação sobre a intensidade 

de ativação muscular. O valor RMS é uma forma de avaliar a amplitude do sinal 

(Konrad, 2006). Após a recolha da atividade elétrica do músculo, é necessário 

realizar a recolha da contração isométrica voluntaria máxima (CIVM) para esse 



6 
 

músculo, de modo a obtermos um valor de referencia que nos permita normalizar 

o sinal e obter uma % de ativação muscular (Konrad, 2006). Além dos estudos 

fisiológicos e biomecânicos, a EMG é também utilizada em diferentes contextos, 

na clinica médica, para diagnóstico de doenças neuromusculares, na fisioterapia 

e reabilitação, na reeducação de ações musculares, no treino desportivo e ainda 

é utilizada como uma ferramenta de avaliação para diversas investigações, como 

por exemplo em movimentos esportivos e ocupacionais, em estudos da 

contração isométrica e sua relação com o aumento da tensão na contração 

voluntária máxima, em avaliação da atividade muscular funcional anatômica, em 

estudos de coordenação e sincronização do disparo de unidades motoras 

durante o movimento, em estudos de fadiga, em estudos de relação entre EMG 

e força e  em estudos que vêm a eficiência de métodos de treino  (Amadio et al., 

1996; Konrad, 2006).  

 

1.1 Vantagens da Eletromiografia 

A EMG permite saber o que os músculos estão a fazer, ao permitir olhar 

diretamente para os músculos, com isto é possível medir o desempenho 

muscular. A EMG ajuda ainda na tomada de decisão antes/depois de uma 

cirurgia. Ajuda durante o tratamento e em regimes de treino, ajuda também os 

pacientes a “encontrarem” os seus músculos e a treiná-los de forma mais 

eficiente. Permite ainda a analise para melhorar as atividades desportivas e por 

último deteta a resposta muscular em estudos ergonômicos (Konrad, 2006). 

O uso da SEMG tem muitas vantagens, é um método seguro, fácil e não 

invasivo que permite a quantificação objetiva da energia do músculo, não é 

necessário penetrar a pele nem registar apenas unidades motoras individuais 

para obter informações úteis e significativas sobre os músculos. Esta técnica 

permite ainda ao observador que veja a energia muscular em repouso e 

mudando continuamente ao longo de um movimento (Criswell, 2011). 

 

1.2 Limitações da Eletromiografia 

O uso da EMG possui algumas limitações que devem ser levadas em conta, 

o sinal de EMG está sujeito a muitas interferências, por isso a interpretação deste 
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sinal deve ser dada com especial atenção. Estas interferência do sinal são de 

origem dos ruídos de campo eletromagnético presente no ambiente, dos falsos 

sinais gerados nos elétrodos e/ou no sistema de cabos e do próprio equipamento 

de aquisição do sinal EMG. A má colocação do elétrodo também pode afetar a 

qualidade do sinal e é necessário prepara a pele antes de colocar os elétrodos, 

para minimizar a resistência por esta. O facto do elétrodo se puder deslocar na 

pele ou a própria pele se deslocar sobre o músculo durante a realização dos 

movimentos possibilita que haja captação simultânea de outros músculos e que 

podem fazer interferência no sinal (Basmajian & Luca, 1985).  

Para além disso ao utilizar SEMG, apenas os músculos superficiais são 

monitorados, assim a análise de participação muscular durante a realização de 

exercícios, utilizando esta técnica, pode ser apenas parcial, visto que os 

músculos profundos envolvidos no movimento podem não ser monitorados 

(Pinto & Lima, 2006) 

 

1.3 Regras de colocação dos elétrodos 

Antes de se poder colocar os elétrodos, uma serie de regras devem ser 

respeitadas, deve-se certificar que o local de aplicação dos elétrodos não tem 

pelos, depois deve-se proceder à limpeza da pele com álcool (Konrad, 2006). 

Quando a pele secar coloca-se os elétrodos de acordo com as recomendações 

SENIAM (Hermens et al., 2000). Estes devem ficar na zona intermédia do 

músculo e na área de maior volume muscular, afastados do tendão e dos 

músculos vizinhos, com 20mm de distância entre cada e postos na vertical 

(Behm et al., 2005; Hermens et al., 2000).  É importante entender a direção das 

fibras musculares (Criswell, 2011), pois os elétrodos devem ser colocados e 

orientados consoante a direção das fibras do musculo. Sendo o elétrodo 

negativo, o mais perto à origem e o elétrodo positivo, o mais próximo da inserção 

do músculo (PLUX, 2020). É necessário colocar pelo menos um elétrodo de 

referência neutro por indivíduo, normalmente é colocado na área eletricamente 

não afetada, mais próxima, como por exemplo em articulações ou áreas ósseas 

(Konrad, 2006). A posição de colocação, o espaçamento e a orientação dos 

elétrodos desempenham um papel significativo na determinação do sucesso do 

praticante em gravar o sinal EMG de um músculo específico (Criswell, 2011). 
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1.4 Origem do Sinal de EMG 

O sinal EMG é baseado no sinal elétrico que se propaga pelas UM diante de 

uma contração muscular, esta contração muscular tem origem nos potenciais de 

ação que ocorrem na membrana da fibra muscular (sarcolema), este processo 

origina a despolarização e repolarização do sarcolema (Konrad, 2006; Pinto & 

Lima, 2006).  Estes processos são provocados quando o moto neurónio 

transmite o potencial de ação para a fibra muscular, esse impulso elétrico 

propagasse no sarcolema em ambas as direções da fibra muscular (Konrad, 

2006). A excitação do sarcolema, leva à libertação dos iãos de cálcio do retículo 

sarcoplasmático, que se difunde rapidamente nos filamentos de actina e miosina, 

este processo químico produz um encurtamento dos elementos contráteis da 

fibra muscular que origina uma contração muscular (Konrad, 2006; Pinto & Lima, 

2006). Após esta excitação, os ciclos de despolarização-repolarização da 

membrana, formam uma onda elétrica que percorre a fibra muscular e passa 

pelo local onde foi colocado os elétrodos de superfície, a diferença de potencial 

entre os elétrodos é medida, captada em forma um sinal bipolar, resultante da 

soma dos potenciais de ação proveniente de várias unidades motoras ao mesmo 

tempo (Basmajian & Luca, 1985; Konrad, 2006). 

 

1.5 Tratamento do Sinal de EMG 

Uma vez que o sinal de EMG foi adquirido é necessário ser submetido a um 

processamento, de modo a aumentar a confiabilidade e a validação dos achados 

(Konrad, 2006). Por recomendações da SENIAM, o sinal deve passar por filtro 

digital de passagem de banda com frequências compreendidas entre os 10-500 

Hz (Hermens et al., 2000), este tem o objetivo de preservar a faixa de frequências 

emitidas pelos músculos e eliminar os ruídos que estejam fora dessas 

frequências. Este processo é necessário para que o sinal possa ser utilizado em 

estudos científicos (Konrad, 2006). Como a interferência do sinal de EMG é de 

origem aleatória, a parte não reproduzível do sinal deve ser reduzida, assim o 

sinal deve ainda passar pelo o processo de suavização, o root mean square 

(RMS), que apresenta a potência média do sinal e que é calculado através da 



9 
 

raiz quadrada da média do mesmo, é a recomendação preferida para suavização 

do sinal de EMG (Konrad, 2006).  

 

1.6 Normalização do Sinal de EMG 

Para ser possível uma análise inter-sujeitos é necessário realizar o processo 

de normalização do sinal EMG, como forma de reduzir a variabilidade que o sinal 

apresenta entre os diferentes indivíduos (Araujo & Amadio, 1998). Para 

normalizar as amplitudes do sinal EMG é necessário um valor máximo 

mensurável retirando num procedimento experimental (Basmajian & Luca, 

1985). Desta forma deve-se realizar uma contração isométrica voluntária 

máxima, contra uma resistência estática (Konrad, 2006). Este teste é necessário 

ser realizado para cada um dos músculos investigados e separadamente. 

Normalmente, é realizada em exercícios monoarticulares que isolem o grupo 

muscular a analisar, após escolher o exercício, deve se encontrar o ponto medio 

da amplitude total do movimento e realizar a CIVM nessa posição (Konrad, 

2006). Estas contrações máximas devem ser realizadas só após de um 

aquecimento especifico e não devem durar mais de 3 segundos cada uma, após 

realizar a contração o individuo deve realizar um descanso de 30 a 60 segundo 

para poder realizar uma nova CIVM, este processo deve ser realizado no mínimo 

uma vez e ser realizado para cada exercício (Konrad, 2006). É importante que a 

ordem deste processo seja aleatória para evitar efeitos sistemáticos de fadiga 

nos participantes (Konrad, 2006). Para normalizar o sinal e como parâmetro 

comparativo, deve ser escolhido o valor de maior intensidade encontrado 

durante as CIVM para cada um dos músculos analisados parar compara com o 

RMS médio das contrações musculares do movimento a analisar (Castelein et 

al., 2016). Os indivíduos destreinados, podem ter problemas para produzir um 

verdadeiro nível de contração da CIVM, por não estarem acostumados a esses 

esforços dessa intensidade (Konrad, 2006). 

 

1.7 Estrutura das Fibras Musculares 

As fibras musculares são as células do tecido muscular e tem um formato 

alongado. A membrana que envolve a fibra muscular é chamada de sarcolema, 
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e o citoplasma destas fibras é chamado de sarcoplasma. O sarcoplasma de cada 

fibra é composto por vários núcleos, mitocôndrias e apresenta bastantes 

miofibrilas (Hall, 2018; Schoenfeld, 2021). As miofibrilas contem dois tipos de 

filamentos proteicos, o de miosina e de actina. O sarcómero é a unidade 

estrutural básica das fibras musculares e fica situado entre duas linhas Z (Hall, 

2018). Cada sarcómero é dividido ao meio por uma linha M. As bandas A contêm 

filamentos de miosina, grossos e ásperos, cercados por filamentos de actina, 

finos e lisos. As bandas I contêm apenas filamentos de actina. No centro das 

bandas A estão as zonas H, que contêm apenas os filamentos grossos de 

miosina (Hall, 2018; Schoenfeld, 2021). Durante a contração muscular, os 

filamentos finos de actina de ambos os lados do sarcómero deslizam um na 

direção do outro. As projeções dos filamentos de miosina formam pontes 

cruzadas com os filamentos de actina durante a contração muscular, sendo o 

número de ligações proporcional tanto à produção de força quanto ao gasto 

energético (Hall, 2018). Existe uma rede de canais membranosos em volta de 

cada fibra muscular, esta rede é chamada de reticulo sarcoplasmático. No 

interior das fibras passam pequenos túneis chamados túbulos transversos. O 

retículo sarcoplasmático e os túbulos transversos formam os canais 

responsáveis pelo transporte dos mediadores eletroquímicos da ativação 

muscular (Hall, 2018; Schoenfeld, 2021). Várias camadas de tecido conectivo 

fornecem uma estrutura de suporte para as fibras musculares. O sarcolema é 

envolvido por um tecido conectivo fino chamado endomísio. As fibras são 

agrupadas em fascículos e estão rodeadas por os perimísios, bainhas de tecido 

conectivo. Os grupos de fascículos formam os músculos e que é envolvido por o 

epimísio, que ao qual se liga os tendões musculares (Hall, 2018; Schoenfeld, 

2021). 
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Figura 1 – Representação da estrutura de uma fibra muscular. Imagem retirada de Hall (2018). 

 

1.8 Recrutamento de Unidades Motoras 

O músculo esquelético é formado por fibras musculares agrupadas em 

UM, estas são compostas por fibras com características semelhantes e 

inervadas pelo mesmo neurônio motor (Pinto & Lima, 2006). Assim uma UM são 

estruturas formadas por neurônios motores e por as múltiplas fibras musculares 

inervadas por estes (Moritani et al., 2004) O termo unidade descreve o 

comportamento de todas as fibras musculares de uma determinada UM que 

atuam “como uma” dentro do processo de inervação (Konrad, 2006). O número 

de UM por grupo muscular pode variar de 100 a 1000 dependendo do tamanho 

dos músculos (Moritani et al., 2004). As UM são classificadas de acordo com os 

tipos de fibras musculares inervadas. Dessa forma, existem as UM do tipo I, IIA 

e IIX. Quanto maior for a frequência do disparo e o número de UM recrutadas, 

maior será a força gerada pelo músculo (Moritani et al., 2004). As UM são 

recrutadas de acordo com o princípio do tamanho, por ordem crescente e 

intensidade do esforço. As UM do tipo I, são as primeiras a serem recrutadas em 

esforços de baixa intensidade. Já as UM do tipo II, são recrutadas 

posteriormente, e somente quando a intensidade do esforço aumenta 

(Henneman et al., 1965, 1974). O recrutamento e as características das UM são 

muito importantes nas respostas e adaptações ao exercício. Apenas as UMs 

recrutadas irão responder e se adaptar ao exercício. Apenas exercícios com 
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exigência de alta de produção de força e potência são capazes de ativar UM do 

tipo II. As UM do tipo I e II apresentam respostas distintas à contração muscular, 

uma vez que as UM do tipo II possuem maior capacidade de hipertrofia que as 

do tipo I (Spiering et al., 2008). 

   

 

Recrutamento das Unidades Motoras em Repouso 

A postura é a base sobre a qual o movimento se sustenta, do ponto de 

vista biomecânico é suportar peso do corpo contra a gravidade (Criswell, 2011). 

O tônus muscular tem como função estabilizar a estrutura esquelética e evitar 

que as articulações se afastem, mantendo a postura do corpo. Este fornece a 

base para a resistência à força da gravidade e ao movimento. O tônus muscular 

é um estado de baixo nível de contração e que é característico dos músculos em 

repouso. O tônus muscular representa a descarga de repouso da atividade do 

sistema nervoso central que é enviada pelas UM para o músculo. (Criswell, 

2011). E isto ocorre pela estimulação assíncrona das UM, o sistema nervoso 

central muda as UM que estão disparando dentro de um determinado grupo 

muscular, assim a carga postural de um músculo é transferida de uma UM para 

outra de forma suave e contínua, como forma de evitar a fadiga por parte das 

fibras musculares (Criswell, 2011). 

 

Figura 2 – Representação de uma unidade motora, do seu neurônio motor e todas as fibras 
musculares inervadas. Imagem retirada de Hall (2018). 
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1.9 Contração Muscular 

A contração muscular ocorre quando é necessário fazer força e um potencial 

de ação, vindo do motoneurónio, percorre o axônio do nervo até à junção 

neuromuscular, onde o neurotransmissor acetilcolina é libertado através da 

fenda sináptica que se liga ao sarcolema (Schoenfeld, 2021). Este potencial de 

ação, despolariza a fibra muscular, fazendo com que o cálcio seja libertado do 

retículo sarcoplasmático. Este cálcio liga-se à troponina, que por sua vez retira 

a tropomiosina, permitindo a ligação da actina com a miosina (Schoenfeld, 2021). 

Assumindo que as fibras musculares têm ATP suficiente para realizar a 

contração muscular, as cabeças globulares da miosina ligam-se na actina, 

puxando o filamento fino para dentro, libertam-se e, em seguida, reconectam-se 

em um sítio mais distante ao longo do filamento de actina para iniciar um novo 

ciclo (Schoenfeld, 2021). A tração e libertação contínuas entre a actina e a 

miosina é conhecida como ciclagem de pontes cruzadas, e fazem com que o 

sarcómero encurte dando origem à contração muscular (Schoenfeld, 2021). 

 

1.10 Eletromiografia e Força Muscular 

A força muscular é a habilidade do sistema neuromuscular para produzir 

uma tensão interna muscular, de modo a que os músculos estimulem os ossos, 

a fim de superar uma resistência externa (Prestes et al., 2015). E quantifica a 

força externa máxima que um músculo ou grupo muscular conseguem realizar 

em apenas uma ocasião. A força muscular é expressa em “newtons” ou em 

quilogramas e pode ser medida por testes direitos ou indiretos de 1RM (ACSM, 

2018). A produção de força é influenciada pela combinação de fatores 

morfológicos como a área de secção transversa do músculo, a sua arquitetura e 

rigidez músculo-tendinosa e fatores neurais como o recrutamento, sincronização 

e a taxa de unidades motoras UM, a inibição neuromuscular, a velocidade de 

condução nervosa e a excitabilidade de moto neurónios (Suchomel et al., 2018). 

A SEMG têm sido utilizada por muitos investigadores na tentativa de medir as 

alterações na ativação muscular (Folland & Williams, 2007). Estudos têm 

relatado que ativação muscular, medida com SEMG aumenta significativamente 

com o treino de força, principalmente durante as primeiras 3 a 4 semanas e isso 

tem sido considerado como evidência da mudança do impulso neural para um 



14 
 

músculo (Folland & Williams, 2007). Podendo ser o recrutamento de unidades 

motoras o responsável por aumentar a amplitude EMG (Folland & Williams, 

2007). No estudo de Seynnes et al. (2007), foi verificado um aumento 

significativo nas CIVM após 10 dias de TF e também foi encontrado um aumento, 

embora não significativo, da amplitude do sinal SEMG durante a realização do 

exercício, após os 10 dias de TF. Em outro estudo também foi verificado que 

ocorre um aumento da amplitude do SEMG após ser submetido a um período de 

TF (Balshaw et al., 2017). 

 

1.11 Ativação muscular e hipertrofia muscular 

A hipertrofia muscular é assumida como o alargamento das fibras 

músculo-esqueléticas, em resposta ao seu recrutamento e aos níveis de tensão 

solicitados no treino de força (NASM, 2018). Este por ser de carater resistido, 

apresenta uma ativação da proteína alvo mamífero da rapamicina (mTOR), 

através de uma cascata de ativação de proteínas intracelulares ativadas pela 

tenção mecânica e pela hormona fator de crescimento semelhante à insulina 

(IGF-1) (Methenitis, 2018), vai gerar uma biogénese ribossomal e um aumento 

de forma aguda na síntese proteica muscular, o que de forma crónica vai dar 

origem à hipertrofia muscular (Coffey & Hawley, 2017; Methenitis, 2018; 

Schoenfeld, 2020). A hipertrofia gerada pelo TF é atribuída essencialmente por 

três mecanismos primários, a tensão mecânica, o stress metabólico e o dano 

muscular (Schoenfeld, 2020). E pode variar entre os músculos constituintes de 

um grupo muscular, fenômeno de crescimento seletivo e depende em grande 

parte, da carga e da ativação muscular, a que estes músculos são submetidos 

pela mecânica do exercício realizado (Folland & Williams, 2007). Mas processo 

que rodeia o aumento de massa muscular é complexo e envolve vários fatores 

(Joanisse et al., 2020). Dessa forma, associar o recrutamento de fibras de 

maneira aguda com uma resposta crônica ao treino de força, como a hipertrofia 

muscular, parece não representar uma relação que corresponda com as reais 

adaptações (Morton et al., 2019). No entanto existe uma associação positiva 

entre o tamanho do músculo e amplitude do sinal EMG (Škarabot et al., 2021). 

E algumas evidências que sugerem que a hipertrofia regional é específica do 

local de ativação muscular (Schoenfeld, 2021). 
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2. Treino de força 

O treino de força (TF), é caraterizado por qualquer tipo de exercício que o 

corpo realize contra uma força oposta, geralmente exercida por qualquer tipo de 

equipamento, barras, halteres, máquinas de musculação, peso corporal, 

resistência elástica (Fleck & Kraemer, 2017). O TF é uma das modalidades de 

exercício mais conhecidas e populares para melhorar a condição física e o 

rendimento em atletas (Kraemer & Ratamess, 2004).  Para os atletas, a 

necessidade de aumentar a força e a hipertrofia muscular é muito importante, já 

que produzir forças quase máximas é frequentemente exigido durante a prática 

desportiva (Maughan et al., 1983). 

Este tipo de treino ainda está relacionado com a melhoria de alguns 

indicadores de saúde, tal como, o aumento da densidade óssea, o controlo do 

peso corporal, a melhoria da tolerância a glicose, previne a integridade muscular 

e tendinosa, baixa o risco de lesão, aumenta da capacidade funcional, contribui 

para o bem-estar psicológico e reduz os riscos de saúde associados a problemas 

cardíacos e a doenças oncológicas (ACSM, 2018). Prestes et al. (2015) 

acrescenta ainda alguns benefícios ao TF, como o aumento da força muscular e 

da potência, a melhoria da qualidade de vida, a diminuição do catabolismo 

muscular, o aumento da massa muscular e rendimento desportivo, a redução 

dos triglicéridos e do colesterol, melhorar a capacidade cardiovascular, da 

coordenação, do funcionamento do sistema endócrino e cardiovascular e 

melhora ainda a taxa metabólica em repouso.  

 

2.1 Princípios do treino de força 

Para realizar um plano de TF, devem ser respeitados uma série de 

princípios que são a base e que nortearão a prescrição do programa, de modo a 

garantir o sucesso do progresso do mesmo (Prestes et al., 2015). 
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Princípio da adaptação  

O nosso organismo vive num estado dinâmico de equilíbrio com a 

interação com o meio. Sempre que esta homeostasia é afetada por um estímulo 

externo o nosso corpo procura reorganizar-se de acordo com essa nova 

realidade de estímulos (Gentil, 2014). A figura 1, mostra o princípio da 

supercompensação.   

 

Esta tendência do organismo se superar em torno dos desafios externos 

é a base do princípio da adaptação (Gentil, 2014). De acordo com Gentil (2014), 

o TF é um tipo de estímulo externo que afeta a homeostasia do nosso corpo, 

através de várias alterações fisiológicas que fazem aparecer a necessidade de 

uma nova organização de acordo com as condições impostas por esse estímulo. 

Essa reorganização esta relacionada com as respostas ao TF principalmente 

com alterações estruturais, hipertrofia muscular, eficiência neuromuscular, entre 

outras (Gentil, 2014). 

 

Princípio da continuidade 

O estado de equilíbrio do nosso organismo está em constante adaptação 

e quando se deteta que alguma estrutura esteja inadequada à situação atual, o 

corpo procura corrigir. Deste modo para que esse estado seja mantido é 

necessário que se esteja constantemente a dar estímulos que o justifiquem.  

Assim este efeito determina que o treino deve ser repetitivo e devidamente 

ajustado para que sejam assegurados os resultados a longo prazo (Gentil, 2014). 

Figura 3 - Princípio da Supercompensação. 



17 
 

Princípio da especificidade 

O novo estado de homeostasia promovido pelas novas adaptações é 

baseado nas demandas atuais que o organismo é exposto, assim, essas 

mudanças estruturais ocorreram de forma especifica ao estímulo a que o 

organismo foi submetido. Assim o corpo adapta-se de maneira diferente 

consoante os estímulos a que é submetido (Gentil, 2014). 

 

Princípio da individualidade 

O mesmo estímulo externo em dois organismos diferentes vai gerar 

mudanças estruturais semelhantes. Pode afirmar-se que dois homens diante de 

uma sobrecarga, têm tendência a hipertrofiar o sistema musculoesquelético. No 

entanto essa nova adaptação e a sua regulação vai ter uma grande variabilidade 

entre esses dois indivíduos. Assim as respostas a um programa de TF devem 

ser distintas entre indivíduos (Gentil, 2014).   

 

Princípio da sobrecarga progressiva  

A sobrecarga é um fator que determina a magnitude de uma nova 

mudança estrutural, delimitada por aspetos qualitativos e quantitativos. Quanto 

ao TF ambos os aspetos são igualmente importantes, os aspetos quantitativos 

são essencialmente a quantidade de estímulos que são dados ao organismo, já 

os aspetos qualitativos, é a qualidade dos estímulos que são dados e as 

alterações fisiológicas que eles provocam ao organismo (Gentil, 2014). Este 

princípio tem limites, e devem ser respeitados na medida que a capacidade de 

retorno ao equilíbrio é limitada. Estímulos pouco significantes não vão gerar 

adaptações estruturais e estímulos que provoquem grandes desvios e acima da 

capacidade reorganizadora do organismo vão gerar lesões, assim a sobrecarga 

deve-se encontrar dentro de uma margem controlada e ótima (Gentil, 2014). O 

organismo precisar de estímulos maiores do que aqueles ao qual já esta 

habituado para continuar a evoluir, assim devem-se fazer aumentos da subcarga 

de forma gradual/progressiva (Prestes et al., 2015). Algumas formas de se 

conseguir promover uma sobrecarga progressiva são aumentar a intensidade, 

aumentar o número de repetições com a mesma carga, manipular a velocidade 
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de execução, manipular os períodos de recuperação entre séries e o aumentar 

do volume de treino (Prestes et al., 2015). 

 

2.2 Variáveis do treino de força 

Um programa de TF é composto por várias variáveis agudas, como as 

ações musculares, a carga externa usada, o volume, os exercícios, a sequência 

de exercícios, a frequência de treino, a velocidade de execução entre outras. A 

sua correta manipulação e prescrição permite que seja alcançado o objetivo final 

(Kraemer & Ratamess, 2004). 

 

Volume de treino 

O volume de treino ou volume de carga refere-se a quantidade de carga 

ou o trabalho realizado em um exercício ou por um grupo muscular em 

determinado período (Salles, 2020). O volume total de treino é calculado pelo 

produto entre o numero de séries, o numero de repetições e a carga utilizada 

(Salles, 2020). Este volume de treino é uma forma de controlar o tempo que os 

músculos estão a ser submetidos a um stress mecânico (ACSM, 2009). É 

também designado por número de séries e as recomendações de volume, são 

para a utilização de séries múltiplas (entre 2 a 3 séries) por exercício para 

indivíduos não treinados e para indivíduos com experiência de treino (ACSM, 

2009; Kraemer & Ratamess, 2004), no entanto, os mais treinados se beneficiam 

mais de um maior volume de treino (ACSM, 2009; Kraemer & Ratamess, 2004; 

Schoenfeld et al., 2021). 

 

Intensidade 

A intensidade do treino é a carga relativa à resistência com qual o músculo 

se exercita, ou seja, a percentagem de força máxima muscular que pode ser 

exercida durante uma contração concêntrica e que pode ser afetada por outras 

variáveis de treino (Kraemer & Ratamess, 2004).  Uma repetição máxima (1RM) 

é a carga máxima com a qual um individuo consegue realizar uma repetição 

completa (Salles, 2020). Alguns autores apresentam estimativas para um 
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número de repetições máximas esperado para determinadas percentagens de 

1RM e o relacionam de acordo com o objetivo pretendido (Salles, 2020). A 

intensidade de treino recomendada de forma geral, são usadas intensidades 

mais baixas (12-15RM / >65% 1RM) quando o objetivo é aumentar a resistência 

muscular localizada (Kraemer & Ratamess, 2004; Schoenfeld et al., 2021). Para 

a hipertrofia muscular, recomenda-se o uso de cargas intermédias (6 -12RM / 85 

-70% 1RM) por ser a melhor combinação entre intensidade e volume de 

repetições (Kraemer & Ratamess, 2004). Quando o objetivo é aumentar a força 

é recomendado o uso de intensidades altas (1 - 6RM / >85% 1RM) (Kraemer & 

Ratamess, 2004; Schoenfeld et al., 2021). 

 

Intervalo de repouso 

O intervalo de repouso é o tempo de recuperação muscular entre cada 

série ou exercício (Schoenfeld et al., 2021). Este intervalo determina a 

característica da recuperação que irá ocorrer entre as séries (Salles, 2020). 

Quando utilizadas intensidades entre os 50 e os 90% de 1RM (4 a 20RM), são 

recomendados intervalos de 3 a 5 minutos entre séries (Salles, 2020). Intervalos 

mais curtos prejudicam o rendimento das séries seguintes e de forma aguda e 

crónica a produção de força e potência (ACSM, 2009; Kraemer & Ratamess, 

2004) e apresentam uma tendência a menores resultados hipertróficos 

(Schoenfeld et al., 2021). 

 

Seleção de exercícios 

A seleção de exercícios é um componente crucial de um plano de treino 

de força (Solstad et al., 2020). Desse modo, o estudo biomecânico torna-se 

importante para seleção dos exercícios em cada sessão de treino, de modo a 

otimizar os estímulos em cada segmento corporal (Rocha et al., 2007). Os 

músculos podem ser solicitados de formas diferentes, sendo possível dar enfase 

em função ou porção especifica através da seleção adequada de exercícios 

(Salles, 2020). Assim, a escolha correta dos exercícios pode contribuir para o 

grau de hipertrofia seletiva de músculos específicos, já que algumas evidências 
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sugerem que a hipertrofia regional é específica do local de ativação muscular. 

(Schoenfeld, 2021). 

Os exercícios multiarticulares, são exercícios que tem maior transferência 

para as atividades da vida diária e desportivas, estes exercícios exigem mais 

“força” do praticante, além de envolverem a utilização de maiores cargas, maior 

coordenação, ação de maiores massas musculares simultaneamente e maior 

recrutamento de estabilizadores e sinergistas. Podem ser realizados com peso 

corporal, barras, halteres, máquinas e polias (Salles, 2020). Estes exercícios 

envolvem a contração dinâmica de vários músculos enquanto envolvem através 

de contrações isométricas muitos estabilizadores, além disso, como a carga é 

dispersa por várias articulações e músculos, pesos pesados podem ser 

utilizados para aumentar a tensão mecânica sem criar estresse articular 

indevido. Assim, os exercícios multiarticulares fornecem um meio eficaz de 

treinar todo o corpo de forma eficiente. No entanto, eles são limitados porque 

alguns músculos contribuem mais para o movimento do que outros (Schoenfeld, 

2021). 

Já os exercícios monoarticulares, permitem a capacidade de  isolar e 

atingir diretamente grupos musculares ou músculos específicos e provocar 

padrões únicos de ativação neuromuscular o que  potencializam a hipertrofia 

seletiva de determinados músculos ou porções musculares, exploram torques e 

amplitudes que os exercícios multiarticulares não permitem (Salles, 2020; 

Schoenfeld, 2021). 

 

3. Biomecânica do Treino de Força 

A biomecânica é o estudo de como as forças internas e externas afetam o 

corpo humano, principalmente o sistema músculo-esquelético (Schoenfeld, 

2021). Conhecer os conceitos biomecânicos é essencial para os técnicos de 

exercício físico (Hall, 2018). O estudo biomecânico pode ser dividido em uma 

análise cinemática e cinética. A cinemática refere-se ao estudo da descrição do 

movimento, de um exercício ou habilidade desportiva, é também conhecida 

como forma ou técnica de um exercício. Já a cinética estuda as forças 

associadas ao movimento, a qual pode incluir a quantidade de força que os 
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músculos produzem para gerar um movimento (Hall, 2018). Assim há  imensa 

variedade de fatores biomecânicos que se deve levar em consideração ao 

escolher os exercícios de um programa de TF, tais como, a relação 

comprimento-tensão, o ângulo de treino, o torque articular (relação entre o braço 

do momento/resistência e a carga), o plano do movimento, que vão influenciar o 

organismo de diferentes formas  (Schoenfeld, 2021). 

Alguns conceitos importantes para o estudo do movimento são, o centro 

de gravidade, que é o ponto ao redor do qual o peso do corpo está igualmente 

equilibrado. O torque ou momento de uma força, que é o efeito de rotatório criado 

por essa força, podendo ser considerado uma força rotacional. Algebricamente, 

o torque é produto da força e a distância perpendicular da linha de ação dessa 

força até ao eixo de rotação. O braço de alavanca, que é a distância 

perpendicular do ponto de aplicação da força até ao eixo de rotação. O braço do 

momento da resistência que é distancia entre a linha de ação da resistência e o 

eixo de rotação (Pinto & Lima, 2006; Ruivo & Soncin, 2020). 

A utilização da EMG na biomecânica tem como propósito fornecer 

parâmetros do controlo do sistema nervoso, funcionar como indicador de 

ativação muscular e ainda ser um indicador para processos de fadiga que 

ocorrem dentro do músculo (Hall, 2018; Rocha et al., 2007). 

 

3.1 Relação comprimento-tensão 

O comprimento em que o musculo se encontra também está relacionado 

com a magnitude da força que ele consegue gerar (Ruivo & Soncin, 2020), esta 

capacidade de uma fibra muscular de produzir força depende da posição dos 

filamentos de actina e miosina em seus sarcómeros (Schoenfeld, 2021). A 

capacidade máxima de produção de força ocorre aproximadamente no 

comprimento de repouso, onde a sobreposição dos filamentos de actina e 

miosina é ótima, permitindo assim a formação ideal de pontes cruzadas 

(Schoenfeld, 2021). No entanto, a capacidade de gerar força fica reduzida 

quando o sarcómero se encontra num comprimento reduzido ou demasiado 

alongado (Ruivo & Soncin, 2020). Com o comprimento reduzido, ocorre uma 

sobreposição exacerbada dos miofilamentos, o que gera uma menor formação 
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de pontes cruzadas, diminuindo assim a capacidade de gerar força (Ruivo & 

Soncin, 2020). 

Assim duas estratégias podem ser utilizadas para tirar vantagem da 

relação comprimento-tensão do ponto de vista da seleção de exercícios 

(Schoenfeld, 2021). A insuficiência ativa refere-se quando um músculo de duas 

articulações é encurtado em uma das articulações enquanto a ação muscular é 

iniciada na outra articulação. Como o músculo perde a capacidade de encurtar 

quando as suas inserções estão próximas, ele fica em uma posição 

funcionalmente desvantajosa na curva comprimento-tensão, diminuindo assim a 

sua capacidade de produzir força. Por outro lado, a insuficiência passiva refere-

se quando um músculo de duas articulações é alongado em uma das 

articulações quando realiza o movimento na outra articulação, assim produz uma 

relação comprimento-tensão favorável, aumentando a capacidade do músculo 

de produzir força (Schoenfeld, 2021). 

A figura 1, ilustra a relação comprimento tensão e demonstra a 

contribuição dos componentes ativos e passivos no musculo durante uma 

contração. 

 

Figura 4 - Relação comprimento-tensão no músculo 
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3.10 Ângulo de treino 

As fibras musculares contraem-se de forma ótima quando são colocadas em 

oposição direta à força da resistência, ficando alinhada ao longo da direção da 

fibra. Assim mudar o ângulo de treino em que um músculo é trabalhado visa 

melhor o espectro completo das suas fibras, permitindo um desenvolvimento 

muscular mais simétrico e que este seja trabalho em todo o seu comprimento. 

Assim, a orientação das fibras em um determinado músculo deve ser 

considerada na seleção dos exercícios (Schoenfeld, 2021). 

 

3.11 Planos do movimento 

O corpo humano foi projetado para se mover num espaço tridimensional. 

Para dar conta dessa capacidade, o corpo pode ser dividido em três planos 

anatômicos de movimento (Schoenfeld, 2021). 

 

Figura 5 - Planos anatómicos de movimento. 

 

A figura 2 mostra os diferentes planos anatómicos de movimento. O plano 

sagital divide o corpo em metades, direita e esquerda e engloba os movimentos 

de flexão e extensão. O plano frontal que divide o corpo em duas seções, frontal 

e posterior e inclui os movimentos de abdução, adução, elevação, depressão, 

inversão, eversão e flexão lateral. Por último o plano transversal, que divide o 

corpo em duas partes, superior e inferior e inclui adução horizontal, abdução 

horizontal, rotação, pronação e supinação (Schoenfeld, 2021). 



24 
 

3.12 Torque articular 

O torque articular deve ser considerado na prescrição do TF, pois este tem 

uma relação direta com a força que o músculo tem de fazer para vencer a 

resistência, Contreras et al. (2013) citados por (Schoenfeld, 2021), citam três 

diferentes angulações onde a classificação do torque se altera e que deve ser 

levada em consideração nos exercícios monoarticulares. Exercícios de força 

acentuada de longa duração, criam torque máximo enquanto os músculos 

motores primários são alongados, exercícios de força acentuada de curta 

duração, criam torque máximo enquanto os motores primários são encurtados, 

exercícios de força acentuada de comprimento médio, criam torque máximo 

enquanto os motores primários estão entre os extremos. Uma correta 

manipulação destas componentes pode maximizar as adaptações ao TF 

(Schoenfeld, 2021). 

 

4. Exercício Supino Plano 

O exercício supino plano é usado com muita frequência para ganhar força 

e hipertrofia nos músculos do tronco (Castillo et al., 2012). Este é um exercício 

multiarticular que envolve uma abdução horizontal da articulação escapulo-

umeral e uma extensão da articulação do cotovelo (Tillaar & Ettema, 2010), e é 

um exercício realizado no plano transverso e sobre o eixo longitudinal (Campos, 

2000). Tendo como motores primários, o grande peitoral, o tríceps braquial e o 

deltoide porções lateral e anterior (McCaw & Friday, 1994). Pode ser realizado 

com variações na inclinação do banco, o que interferem na ativação das 

diferentes partes do PM, realizar o exercício com o banco reto tem um trabalho 

do PM mais equilibrado, ao realizar com o banco inclinado, vai gerar mais 

ativação da parte clavicular do PM, já se realizar o exercício com o banco 

declinado a zona de maior ativação será a parte esternocostal do PM (Pinto & 

Lima, 2006). 
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4.1 Técnica do exercício 

Para realizar o exercício do supino plano, o individuo deve deitar-se em 

decúbito dorsal, mantendo 5 pontos de contacto com o banco (nuca, cintura 

escapular e glúteos) e o solo (pés). Este, deve ficar com os olhos direcionados 

sob a barra, colocar as mãos ligeiramente mais afastadas que a largura dos seus 

ombros e com a pega pronada agarrar a barra. Depois deve levar a barra de 

forma controlada em direção ao peito e após esta lhe tocar deve tirar o peso do 

peito de forma explosiva e estender os cotovelos. Durante o movimento o 

individuo deve manter os pulsos firme e diretamente por cima dos cotovelos e 

estes de baixo da linha do ombro (Padulo & Laffaye, 2015; Sands et al., 2012). 

 

4.2 Diferenças biomecânicas entre o supino plano com barra, haltere e polia 

No treino de força existe diferentes tipos de resistência externa e estes 

oferecem diferentes estímulos para os músculos. Ao utilizar um peso livre, uma 

polia ou uma máquina gera comportamentos diferentes nos torques durante o 

movimento (Ruivo & Soncin, 2020). Nos exercícios com peso livre, a linha de 

ação da resistência é sempre vertical, já na polia, essa linha de ação da 

resistência acompanha o cabo que conecta a mão do praticante à polia (Ruivo & 

Soncin, 2020). O uso de máquinas pode interferir no recrutamento muscular, 

tendo em vista que os exercícios com pesos livres requerem um maior controlo, 

o que pode gerar maior ativação nos músculos estabilizadores (McCaw & Friday, 

1994). Já para o uso de máquinas supõe-se que imponham maior sobrecarga no 

músculo motor primário por reduzir a ação dos estabilizadores (Lander et al., 

1985). Para verificar estas diferenças, compararam o supino realizado com peso 

livre com o supino realizado numa máquina, foi observado uma maior ativação 

muscular do deltoide anterior e médio durante o supino com pesos livres. No 

entanto, não foram reportadas diferenças significativas entre os exercícios na 

atividade dos músculos peitoral maior e do tríceps braquial (McCaw & Friday, 

1994). Para o uso da polia acredita-se que não permita a utilização de grandes 

sobrecargas, mas que favorece uma maior amplitude de movimento já que o 

ombro consegue aduzir totalmente no final da fase concêntrica, onde o musculo 

do peitoral possui o seu maior braço de momento (Campos, 2000). 
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Ao realizar o exercício com barra, o maior braço de momento da 

resistência acontece no final da fase excêntrica do exercício, quando a barra está 

próxima do peito. Como a mão fica fixa na barra, o ombro não consegue aduzir 

totalmente no final da fase concêntrica, comprometendo a amplitude do 

movimento (Campos, 2000). Qualquer exercício com peso livre, a linha de ação 

da resistência é sempre vertical (Ruivo & Soncin, 2020). 

Já ao realizar o exercício com o haltere, o maior braço de momento da 

resistência continua a acontecer no final da fase excêntrica, e permite uma 

amplitude de movimento maior em relação à barra, embora no final da fase 

concêntrica, quando a sobrecarga fica por cima do ombro, não existe braço de 

momento, não havendo, assim, produção de torque pela resistência, neste 

ponto. Realizar o exercício com haltere exige mais dos músculos estabilizadores 

do ombro (Campos, 2000). Tal como no supino com barra, a linha de ação da 

resistência é vertical por ambos serem pesos livres (Ruivo & Soncin, 2020). 

Realizar o exercício na polia, favorece uma maior amplitude de movimento 

em relação à barra e contrário do que ocorre com o haltere, na polia continua a 

haver braço do momento no final da fase concêntrica, embora o maior braço do 

momento ocorra a metade do movimento entre a posição inicial e a final. Neste 

ponto, a linha de ação do cabo fica perpendicular à mão do executante (Campos, 

2000). Cuja linha de ação da resistência acompanha o cabo que conecta a mão 

do praticante à polia (Ruivo & Soncin, 2020). 

Nas figuras abaixo, é possível verificar as principais diferenças 

biomecânicas entre as duas variações do exercício supino, nomeadamente ao 

nível da linha de ação da resistência, ao eixo do movimento e ao braço do 

momento da resistência. 
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Figura 6 - Representação do exercício SPH. L.A.R = Linha de ação da resistência; E.M = Eixo do 

movimento; B.M.R = Braço do momento da resistência; P = Peso 

 
Figura 7 - Representação do maio braço de momento da resistência no SPH. 

 
Figura 8 - Representação do exercício SPP. 

 
Figura 9 - Representação do maio braço de momento da resistência no SPP. 
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5. Nível de treino 

O nível de treino de um individuo afeta as suas respostas adaptativas ao TF 

(ACSM, 2009). Para a ACSM (2009), os praticantes de TF são divididos em três 

níveis de treino distintos, os iniciantes, com até seis meses de experiência de 

treino, os intermediários, com mais de seis meses de treino e os avançados, com 

no mínimo um ano de experiência de TF. Já Salles (2020), recomenda um quarto 

nível de treino, para indivíduos extremamente treinados e atletas, com no mínimo 

três anos de experiência de TF. 

 

5.1 Indivíduos Treinados 

Os indivíduos treinados (IT) são menos responsivos às adaptações 

geradas pelo TF (ACSM, 2009). Os IT são mais fortes, mas apresentaram uma 

menor taxa de melhora dessa força (Latella et al., 2020). Já que estão mais 

próximos de seu potencial de força máxima (Dankel et al., 2017). Vários 

mecanismos neurais estão associados a este aumento de força em IT, como 

aumento do recrutamento de UM, alterações na coativação agonista-

antagonista, aumento nas taxas de disparo das UM e alterações no impulso para 

os motoneurónios (Enoka, 1997). Estes indivíduos apresentam ainda mais 

mionúcleos no tecido muscular (Coffey et al., 2006) e alterações na sinalização 

anabólica intracelular, maior síntese proteica muscular e respostas 

transcricionais, responsáveis por uma maior hipertrofia muscular (Coffey et al., 

2006). Os IT possuem um melhor controlo motor e consequentemente uma 

melhor coordenação articular ao executar movimentos mais complexos 

(Brueckner et al., 2018). Por último, os IT apresentam ainda uma maior amplitude 

do sinal SEMG (Balshaw et al., 2017; Seynnes et al., 2007) .  

 

5.2 Indivíduos Destreinados 

Em indivíduos destreinados, as adaptações neurais são rápidas e podem 

melhorar de forma rápida a postura e a execução dos exercícios, o que pode ser 

resultado de valores progressivamente maiores de 1RM ao longo de sucessivos 
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dias de teste (Gottlieb et al., 1988). Por este motivo os indivíduos destreinados 

realizam com menos confiabilidade os testes de 1RM, quando comparados com 

indivíduos treinados (Ritti-Dias et al., 2011). De Souza et al. (2018) observaram 

diferentes padrões nas adaptações musculares em indivíduos destreinados após 

um período de 12 semanas de TF, onde a variação da carga foi a estratégia mais 

efetiva para promover hipertrofia. Os destreinados apresentam ainda uma menor 

amplitude do sinal SEMG, quando comparados com os IT (Balshaw et al., 2017; 

Seynnes et al., 2007) .   
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Capítulo III – Metodologia de investigação 

 Este capítulo serve para expor como foi realizada a metodologia de 

trabalho. Engloba nesta explicação o desenho e procedimentos da investigação, 

o contexto e os participantes assim como os instrumentos utilizados e os 

procedimentos adotados. 

 

1. Desenho e procedimentos de investigação 

O estudo é de carater transversal, experimental e quantitativo onde se 

tratou de comparar as variáveis dependentes, ativação muscular do grande 

peitoral (GP), deltoide anterior (DA), bíceps braquiais (BB) e tríceps braquial 

(TB), com as variáveis independentes, o exercício Supino plano com haltere 

(SPH) e o exercício supino plano na polia (SPP). Recorreu-se à utilização de 

eletromiografia para a avaliar os efeitos da ativação muscular na sessão 

experimental.  

 

1.1. Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo quantitativo transversal com um GE (n = 12). Onde 

se pretendeu estudar os efeitos na ativação muscular dos músculos GP, DA, BB 

e TB nos exercícios SPH e SPP. A investigação decorreu entre de 10 de fevereiro 

a 17 de março de 2022, onde foram realizadas duas sessões de teste, a sessão 

pré-teste de familiarização e a sessão experimental, para cada um dos 

participantes. Na sessão de familiarização, foram determinadas as cargas de 10 

repetições máximas (RM) para ambos os exercícios. Na sessão experimental, 

os participantes, após um aquecimento específico realizaram 1 série de 10 

repetições com 75% de 1RM em ambos os exercícios, foi analisado o sinal 

eletromiográfico e foi testada a contração isométrica voluntária máxima (CIVM) 

para cada grupo muscular. A ordem dos exercícios foi randomizada antes de 

familiarização e posteriormente a mesma ordem foi usada na sessão 

experimental. A distribuição da investigação está representada na Erro! A 
origem da referência não foi encontrada.. 
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Figura 10 - Modelo de Investigação. EMG = Eletromiografia; CIVM = Contração isométrica voluntária 
máxima 

 

1.2. Procedimentos 

A investigação iniciou-se com a apresentação do projeto à comissão de 

coordenação do mestrado em Atividade Física e saúde para obter a sua aprovação 

e decorreu durante 4 fases distintas que conduziram até à execução desta 

dissertação. 

Na primeira fase, elaborou-se a questão de partida “Quais as diferenças nos 

níveis de ativação do GP, DA, BB e TB ao realizar o exercício supino plano com 

diferentes perfis de resistência externa em jovens adultos com experiência de treino 

de força?”.  A partir desta questão recorreu-se a diversas bases de dados (i.e. 

Google schoolar, Web of science, Pubmed) para pesquisar o que existia na literatura 

sobre o tema. Com base nessa pesquisa extensiva definiu-se os objetivos gerais e 

as hipóteses da dissertação. 

Na segunda fase, elaborou-se o projeto de investigação, definiu-se o 

calendário de recolha de dados e o protocolo de ambas as sessões 

experimentais. Seguidamente realizou-se a seleção dos instrumentos para 

recolher os dados de interesse, estes instrumentos estão documentados em 

detalhe mais à frente dentro neste capítulo. Apresentou-se o projeto e solicitou-

se a autorização à direção do IPBeja e posteriormente divulgou-se o estudo junto 

dos sócios de alguns dos ginásios da cidade de Beja, onde 12 indivíduos 

acabaram por integrar no estudo de forma voluntária e consentida. 
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Na quarta fase, decorreu o período de recolha de dados, entre fevereiro e 

março de 2022, onde se garantiu a confidencialidade dos dados. 

A última fase serviu para tratar e analisar os dados para a elaboração de 

dois artigo científico, a fim de discutir os dados obtidos. 

 

2. Contexto de investigação e participantes 

Nesta secção é exposto o contexto em que foi elaborada a investigação e 

a população envolvida. 

 

2.1. Descrição do contexto 

Este estudo foi realizado fora do contexto académico, com praticantes de 

treino de força, num estúdio privado de treino personalizado. A fim de cumprir os 

objetivos da investigação e para os participantes terem uma experiência nova e 

construtora da parte prática da investigação.  

 

2.2. População  

A população está inserida em todos os jovens adultos que tenham 

experiência de treino de força com pelo menos 1 ano de prática sem interrupção. 

 

2.3. Amostra 

A amostra é uma amostragem por conveniência, onde foi selecionada 

através de alguns critérios. 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. O estudo contou com um 

total de 12 Indivíduos saudáveis do sexo masculino com uma idade média de 26 

anos, que cumpriam os critérios de inclusão.  Os participantes tinham de ser do 

sexo masculino, ter idade entre 18 e 30 anos e ter experiência em treino de força 

de mais de 1 ano de treino continuo e com uma frequência de pelo menos 3 

vezes por semana. Durante o período experimental os participantes não 
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realizaram qualquer tipo de exercício físico entre as duas sessões. Nenhum 

deles tinha lesões músculo-esqueléticas, ou outro problema de saúde que 

comprometessem o desempenho total ou parcial dos movimentos realizados. 

Não usavam qualquer tipo suplementação ou substância ergogénica durante a 

recolha de dados. Foi pedido aos participantes que mantivessem os seus hábitos 

nutricionais e não foi dada nenhuma suplementação aos participantes durante a 

intervenção. Nenhuma desistência foi registada no período de treino. 

 

Tabela 1 - Características médias da Amostra (N=12) 

Características Média ± Desvio Padrão 

Idade (anos) 26,42 ± 4,72 

Peso (Kg) 84,34 ± 4,08 

Altura (cm) 178,33 ± 5,38 

IMC (Kg/m2) 26,6 ± 1,98 

Experiência de treino (anos) 4,58 ± 1,83 

10 RM Supino Haltere (Kg) 32,00 ± 5,86 

10 RM Supino Polia (Kg) 46,92 ± 7,49 

 

Na Erro! A origem da referência não foi encontrada. estão apresentadas 

as características da amostra que é composta por 12 participantes. podemos 

verificar as características médias da nossa amostra onde destacamos que a 

idade é de 26 anos (DP 4,72), o peso é de 84 kg (DP 4,08), a altura é 178 cm 

(DP 5,38), o IMC é de 26,6 (DP 1,98), a experiência de treino é de 4,58 anos (DP 

1,83), o 10 RM de SPH é de 32 kg (DP 5,86) e o 10 RM de SPP é de 46,92 kg 

(DP 7,49).  

 

3. Instrumentos de investigação 

Neste tópico descreve-se os instrumentos que foram usados para recolher 

os dados que foram necessários para a investigação decorrer de forma coerente 

e fidedigna. Numa primeira fase, procurou-se entender quais eram os 

instrumentos que mediam melhor as variáveis em estudo e quais os que 
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tínhamos disponíveis para usar. Seguidamente, procedeu-se a seleção dos 

instrumentos, que serão descritos abaixo.  

 

3.1. Eletromiografia 

Foi utilizada eletromiografia de superfície (SEMG) para avaliar a atividade 

muscular de GP, DA, BB e TB. A atividade muscular foi captada usando o 

dispositivo de pesquisa BioPlux (Plux wireless biosignals) com canais analógicos 

de 12 bits e uma amostra frequência de 1000 Hz, usando cabos de elétrodo 

diferencial duplo. Foram usados elétrodos autoadesivos de pressão dupla, para 

recolher o sinal EMG. Os elétrodos tinham 4x2,2 cm de área adesiva, 1 cm de 

diâmetro de área condutiva e foram colocados com 2 cm de distância entre eles. 

Esses elétrodos eram conectados a sensores ativos bipolares emgPLUX com 

um ganho de amplitude de 1000, um filtro analógico de 25 a 500 Hz e uma taxa 

de rejeição de modo comum de 110 dB. Para a recolha dos dados também foi 

utilizado um elétrodo de referência. Os sensores foram conectados por Bluetooth 

através do dispositivo SEMG para um laptop. Foi utilizado o software MonitorPlux 

(versão 2.0), para exibir e adquirir o sinal SEMG. 

Para filtrar o sinal recolhido, foi utilizado um filtro de banda de 4º ordem 

entre os 20 Hz e os 100 Hz, com uma janela de 1 segundo de acordo com os 

procedimentos utilizados anteriormente (Ribeiro, 2018). 

Para normalizar o sinal SEMG foram realizadas contrações isométricas 

voluntárias máximas (CIVM), três contrações foram coletadas para cada um dos 

grupos musculares, com cada CIVM mantida por 6s e com 2 min de descanso 

em entre cada contração de acordo com as recomendações (Ekstrom et al., 

2005). Foi selecionada para parâmetro comparativo o valor de maior intensidade 

encontrado durante a CIVM para cada um dos músculos analisados (Castelein 

et al., 2016). O valor médio, obtido através do RMS de cada repetição, foi 

utilizado para a analise dos dados.  

As primeiras 2 repetições foram retiradas da análise, para assegurar que 

os dados obtidos não teriam qualquer tipo de interferência e que fosse realizada 

apenas com repetições com uma cadência e técnicas corretas. Para evitar que 

o aparecimento da fadiga limitasse a qualidade dos dados obtidos, através da 
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diminuição da cadencia e/ou perda da técnica dos exercícios, as últimas duas 

repetições também foram retiradas da análise, de acordo com os procedimentos 

usados anteriormente (Rocha et al., 2007). 

 

3.1.1 Procedimentos da recolha de dados 

Para realizar a SEMG, antes da colocação dos elétrodos, o pelo foi 

raspado na região de colocação, a pele foi limpa com álcool (70%), para remover 

a sua oleosidade e as células mortas da superfície da pele de acordo com as 

recomendações do SENIAM (Hermens et al., 2000). Os elétrodos autoadesivos 

foram com os participantes em posição em pé, cinco minutos após o preparo da 

pele. Esses elétrodos foram colocados no lado do braço dominante dos 

participantes na barriga do musculo ao longo da direção das fibras musculares 

(Behm et al., 2005; Hermens et al., 2000). 

 

Tabela 2 - Referências anatómicas para colocação dos elétrodos 

Músculo Localização do elétrodo 

GP Meia distância entre a linha axilar e o mamilo. 

DA 1,5 cm distal e anterior ao acrômio. 

BB 
Um terço da distância entre a fossa cubital e o acrômio 

medial. 

TB Meia distância entre o acrômio e o olecrano. 

Elétrodo de referência Acrômio 

 

O posicionamento dos elétrodos foi verificado por palpação e contração 

muscular e o elétrodo de referência foi colocado no lado oposto dos outros 

elétrodos (Hermens et al., 2000). Os elétrodos foram colocados na vertical 

consoante a direção das fibras do musculo, sendo o elétrodo negativo (preto), o 

mais perto à origem e o elétrodo positivo (vermelho), o mais próximo da inserção 

(PLUX, 2020). 
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3.2 Técnica de execução do exercício “Supino Plano” 

Para se realizar o exercício do supino plano, o individuo deve deitar-se 

em decúbito dorsal, mantendo 5 pontos de contacto com o banco e o solo. Deve 

ficar com os olhos direcionados sob a barra, colocar as mãos ligeiramente mais 

afastadas que a largura dos seus ombros e com uma pega pronada agarrar a 

barra. Depois deve levar a barra de forma controlada em direção ao peito e após 

esta lhe tocar deve empurrar o peso do peito de forma explosiva e estender os 

cotovelos. Durante o movimento o individuo deve manter os pulsos firme e 

diretamente por cima dos cotovelos e estes de baixo da linha do ombro (Padulo 

& Laffaye, 2015; Sands et al., 2012). 

 

3.2.1 Execução do Supino Plano com Haltere 

Deitado em decúbito dorsal, manter os 5 pontos de contacto entre o 

banco, (nuca, cintura escapular e glúteos) e o solo (pés), com a pega em 

pronação realizar uma ligeira adução do ombro, de modo a ficar com os 

cotovelos ligeiramente abaixo da linha do ombro, com os halteres sobe os 

cotovelos, começar a descer ode forma controlada, até os halteres chegarem o 

mais próximo do peito possível. De seguida, trazer os halteres, de forma mais 

explosiva e num movimento convergente, até estes ficarem alinhados com os 

ombros e sobe o peito. 

 

3.2.2 Execução do Supino Plano na Polia 

Sentado no banco de musculação, com a inclinação a 80º, com as costas 

em contacto com o banco, agarrar as pegas da polia com as mãos em pronação. 

Num movimento explosivo e convergente, com os antebraços sempre alinhados 

com o cabo, levar as pegas até estas ficarem sobe o peito. Com os cotovelos 

abaixo da linha do ombro, deixar as pegas da polia descerem de forma 

controlada, até chegarem o mais próximo do peito possível. 
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3.3 Procedimentos e considerações éticas 

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. Os participantes foram ainda informados os 

objetivos da investigação, que podiam abandonar o estudo a qualquer momento 

e de livre vontade e tiveram acesso aos seus resultados. O nome dos 

participantes foi codificado para garantir o seu anonimato e confidencialidade. 

 

4. Protocolo das Sessões Experimentais  

Neste tópico descreve-se os protocolos respeitados nos dois dias de teste a que 

cada participante foi sujeito, a sessão de familiarização onde foram 

determinadas as cargas de 10 RM para ambos os exercícios e a sessão de teste 

e foi analisado o sinal eletromiográfico e foi testada a CIVM para cada grupo 

muscular. 

 

4.1 Sessão Pré-teste 

Na semana anterior à da recolha dos dados, os indivíduos tiveram uma 

sessão pré-teste. Os participantes foram instruídos a realizar o exercício todos 

da mesma forma e antes de começar a sessão pré teste com visualização e 

explicação da técnica do movimento. Após a explicação da técnica dos 

movimentos, realizaram testes de 10RM nos dois exercícios de acordo com os 

procedimentos usados anteriormente (Simão et al., 2005). O objetivo do teste de 

10RM foi determinar a carga máxima com a qual fosse possível efetuar 10 

movimentos completos e consecutivos na cadência de dois segundos para fase 

excêntrica e um segundo para a fase concêntrica. Caso o individuo realiza-se 

mais de 10 repetições, realizava-se um incremento na carga de 4 a 10 kg e 

efetuava uma nova tentativa. O intervalo mínimo entre cada tentativa foi 

estabelecido em cinco minutos, para limitar os efeitos da fadiga (Kraemer, 1997). 

Somente três tentativas foram permitidas para cada exercício. A ordem de 

execução dos testes de 10RM foi alternada entre os participantes para garantir 
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a aleatoriedade na realização do experimento. Um intervalo de descanso de 10 

minutos foi usado entre cada exercício. 

 

4.2 Sessão de Teste 

No dia do teste, os sujeitos, após realizarem um aquecimento específico, 

realizaram uma série de 10 repetições máximas para cada um dos exercícios 

com a carga encontrada na sessão Pré-Teste. A ordem de execução dos 

exercícios foi randomizada entre os indivíduos. Os exercícios foram realizados 

com um intervalo mínimo de 5 minutos. A cadência dos movimentos foi a mesma 

adotada no pré-teste. Após um intervalo de 15 min, de acordo com os 

procedimentos usados anteriormente por Campos  (2020), foi encontrada a 

CIVM para cada grupo muscular. 

 

5. Análise dos dados 

Neste tópico serão apresentadas as variáveis analisadas no estudo. 

 

5.1. Análise das variáveis 

Estudo de carater experimental, quantitativo e transversal. A avaliação 

consistiu na análise da ativação muscular (% RMS normalizado) do GP, DA, BB e 

TB durante a execução do supino plano com diferentes tipos de resistência externa 

em jovens adultos com experiência de treino de força. 

 

6. Análise estatística 

Para realizar a análise dos dados recolhidos recorreu-se ao Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), versão 26.0. A média e o desvio padrão 

foram calculados para os dados da caraterização da amostra e foram adotados 

intervalos de confiança de 95%. A distribuição normal e a homoscedasticidade 

foram verificadas através dos testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Como 

a amostra não segue uma distribuição normal, para comparar as médias entre 



39 
 

grupos (Exercício x Músculos), foi utilizada a alternativa não paramétrica do teste 

T, o teste Mann-Whitney. As cargas 10 Rm usadas pelos participantes nos 

exercícios SPH e SPP também foram comparadas por meio de Mann-Whitney. 

Considerou-se estatisticamente significativo quando o valo de p < 0,05. 

Inicialmente os valores obtidos com a eletromiografia foram tabulados e 

normalizados no software Excel.  
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Capítulo IV – Resultados 

Começar por apresentar os dados referentes à caracterização da amostra 

Na tabela 2 podemos verificar as características médias da nossa amostra onde 

destacamos que a idade é de 26 anos (DP 4,72), o peso é de 84 kg (DP 4,08), a altura é 178 cm 

(DP 5,38), o IMC é de 26,6 (DP 1,98), a experiência de treino é de 4,58 anos (DP 1,83), o 10 

RM de SPH é de 32 kg (DP 5,86) e o 10 RM de SPP é de 46,92 kg (DP 7,49). 

Tabela 3 – Características médias da Amostra (N=12) 

Características Média ± Desvio Padrão 
Idade (anos) 26,42 ± 4,72 
Peso (Kg) 84,34 ± 4,08 

Altura (cm) 178,33 ± 5,38 
IMC (Kg/m2) 26,6 ± 1,98 

Experiência de treino (anos) 4,58 ± 1,83 
10 RM Supino Haltere (Kg) 32,00 ± 5,86 
10 RM Supino Polia (Kg) 46,92 ± 7,49 

 

Na figura abaixo podemos observar os valores em % do RMS normalizado 

para os músculos GP, DA, BB e TB durante os exercícios SPP e SPH. 

 

 

Figura 11 - Valores RMS Normalizado (%) para os diferentes músculos durante os exercícios SPP e SPH. 
* diferença significativa entre SPP e SPH (p < 0,05). 
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Durante o SPP os valores médios de RMS normalizado foram de 32,7% 

(± 1,69) para o GP, 41,3% (± 2,14) para o DA, 26,6% (± 2,46) para o BB e 10,7% 

(± 2,09) para o TB. As análises post-hoc revelaram que durante o SPP houve 

maior ativação muscular do DA, seguido pelo GP, BB e TB respetivamente. 

Para o SPH os valores médios de RMS normalizado foram de 30,7% 

(±1,48) para o GP, 46,5% (±2,41) para o DA, 19,9% (±1,61) para o BB e 15,5% 

(±2,25) para o TB. As análises post-hoc revelaram que durante o SPH o grupo 

muscular com maior ativação foi também o DA, seguido pelo GP, BB e TB 

respetivamente. 

Podemos verificar que o DA foi o músculo que apresentou maior ativação 

em ambos os exercícios, para o SPP a ativação do DA foi 8,3% superior à 

ativação do GP, já no SPH essa superioridade ainda foi mais acentuada, onde o 

DA teve diferença de 15,8% em relação ao GP. O músculo GP foi o segundo 

mais ativo durante a realização de ambos os exercícios. Já o músculo TB foi o 

que apresentou os menores valores RMS normalizado. O músculo BB 

apresentou uma ativação 15,9% superior quando comparado ao TB na 

realização do exercício SPP, já para o exercício SPH, essa superioridade foi 

ligeiramente inferior, cerca de 4,4% de ativação. 

 

Tabela 4 – Valores da ativação muscular para os diferentes músculos durante os exercícios. 

Variáveis SPP SPH Δ (%) p 

GP (%) 32,7 ± 1,69 30,7 ±1,48 2 0,083 

DA (%) 41,3 ± 2,14 46,5 ±2,41 5,2 0,260 

BB (%) 26,6 ± 2,46 19,9 ±1,61 6,7 0,033* 

TB (%) 10,7 ± 2,09 15,5 ±2,25 4,8 0,035* 

Nota: Analise estatística Mann-Whitney para comparar as médias do RMS normalizado entre 

grupos (Exercício x Músculos). Os dados são apresentados em média e desvio-padrão (±). * - 

representa p<0.05. SPP = Supino plano na polia; SPH= Supino plano com haltere; GP = Grande 

peitoral; DA= Deltoide anterior; BB = Bíceps braquial; TB = Tríceps braquial. 

 



42 
 

O teste Mann-Whitney mostrou diferenças significativas nos músculos BB 

e TB entre os exercícios SPH e SPP, onde para o músculo BB, o SPP foi 

exercício que gerou maior ativação, 6,7% maior que o SPH e para o músculo TB, 

o SPH apresentou 4,8% a mais de ativação muscular. Já para os músculos GP 

e DA não foram encontradas diferenças significativas entre os exercícios, no 

entanto o GP apresenta maior ativação, cerca de 2% superior no exercício SPP 

e o DA apresentou maior ativação no SPH, com mais 5,2% de ativação.  

Na carga (10 RM) utilizada para realizar os exercícios, os valores médios 

foram 46,92Kg (±7,49) no SPP e 32,00Kg (±5,86) no SPH, sem diferenças 

significativas entre eles, embora a carga do SPP tenha sido bem superior à 

utilizada no SPH, cerca de 14kg.  
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Capítulo V – Discussão dos resultados 

A presente dissertação teve como principal propósito estudar e analisar o 

nível de atividade muscular de diversos músculos do tronco, entre 2 variações 

do exercício supino plano, com perfis de resistência externa diferentes, peso livre 

(haltere) e sistema de polia (cabo), a fim de verificar as diferenças na 

participação muscular, já que estas duas variações geram comportamentos 

diferentes no torque durante o movimento. Os principais resultados revelaram 

que ambas as variações do exercício recrutam de forma similar os músculos GP 

e DA. Desse modo, é possível verificar que ambos os exercícios são igualmente 

eficientes no recrutamento do GP e do DA. 

Os resultados obtidos no estudo em relação ao exercício SPP, 

acompanham aquilo que foi a hipótese H1, onde o SPP apresentou maior 

ativação muscular do que o SPH para os músculos GP e BB, onde o GP ativou 

cerca de 32,7% no SPP e 30,7% no SPH, ativação 2% superior, embora sem 

diferenças significativas entre os exercícios. Para o músculo BB, ambos os 

exercícios apresentam uma grande ativação, mas foi o SPP que apresentou 

maiores resultados, com 26,6% de ativação muscular, onde o SPH obteve 

apenas 19,9%, cerca de 6,7% a mais de ativação para o BB e com diferenças 

significativas. Mostrando assim que o exercício SPP se mostrou mais eficiente 

para recrutar o músculo BB. Ao realizar o exercício na polia, favorece uma maior 

amplitude de movimento em relação à barra, embora semelhante à do haltere. 

Ao contrário do que ocorre com o haltere, na polia continua a haver braço do 

momento no final da fase concêntrica, apesar de o maior braço do momento 

ocorrer a metade do movimento, entre a posição inicial e a final. Neste ponto, a 

linha de ação do cabo fica perpendicular à mão do executante (Campos, 2000). 

Também foi encontrada uma grande ativação do BB no SPP, o que pode ser 

devido ao exercício ser realizado na polia, desta forma a força do peso fica com 

a direção e sentidos do cabo (Ruivo & Soncin, 2020). Como a direção do vetor 

peso é obliqua em relação ao movimento, provoca um torque na articulação do 

cotovelo, que o força a realizar uma extensão. Como forma de impedir que o 

braço estenda durante a realização do exercício, o bíceps braquial realiza uma 

contração isométrica, no entanto é necessário estudos para comprovar esta 

hipótese. Em um estudo onde se comparou a ativação muscular por EMG para 
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os músculos GP, DA, TB, BB, reto abdominal (RA) e oblíquo externo (OE) 

durante o exercício SPP realizado em pé, foi verificado que neste movimento, o 

DA foi o músculo que apresentou maior ativação, seguido do TB, GP e por último 

o BB (Signorile et al., 2017). Embora o exercício SPP tenha sido realizado em 

pé, os resultados foram semelhantes com os resultados achados no presente 

estudo para os músculos GP e DA onde foi o DA que apresentou uma maior 

ativação. Para o BB e para o TB, os resultados foram distintos, já que no presente 

estudo o BB apresentou uma maior ativação que o TB. Em outro estudo onde se 

comparou a EMG no exercício SPP realizado em pé e apenas com um braço, 

para os músculos, RA, eretores da espinha (EE), OE, oblíquo interno (OI), GP e 

DA. Foi o DA o músculo que apresentou uma maior ativação muscular, sem 

diferenças significativas. Os músculos EE, OE e OI apresentaram maior ativação 

que o GP, devido ao exercício ter sido realizado em pé e de forma unilateral, o 

que criou uma maior instabilidade e uma força de torção no tronco (Santana et 

al., 2007). Embora o exercício tenha sido realizado desta forma, foram achados 

resultados semelhantes aos do presente estudo no que diz respeito ao músculo 

DA, onde foi o músculo que apresentou uma maior ativação (Santana et al., 

2007). 

Em relação ao exercício SPH, os resultados seguem aquilo que foi a 

hipótese H2 (O supino plano com haltere apresenta maior ativação para o 

deltoide anterior e tríceps braquial.), já que o SPH mostrou maior ativação 

muscular para os músculos DA e TB do que o SPP. O músculo DA, foi o músculo 

que obteve a maior ativação em ambos os exercícios, para o SPH apresentou 

uma ativação muscular de 46,5%, cerda de 5,2% superior que o SPP, que ativou 

41,3%. Para o TB foi o SPH que apresentou maiores resultados, com 15,5% de 

ativação muscular, onde o SPP obteve apenas 10,7%, cerca de 4,8% a mais de 

ativação para o TB e com diferenças significativas entre os dois exercícios. 

Mostrando assim que o exercício SPH se mostrou mais eficiente para recrutar o 

músculo TB. Ao realizar o exercício com o haltere, o maior braço de momento 

da resistência acontece perto do final da fase excêntrica e ainda permite uma 

amplitude de movimento maior em relação à barra, embora no final da fase 

concêntrica, quando a sobrecarga fica por cima do ombro, não exista braço de 

momento, não havendo, assim, produção de torque pela resistência, neste ponto 
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(Campos, 2000). Quanto maior for o braço de momento (BM) para um 

determinado músculo maior será o torque produzido pelo músculo para a mesma 

magnitude de força (Ruivo & Soncin, 2020). Numa análise cinética do exercício 

supino plano realizado com haltere, foi verificado que ao utilizar o haltere em vez 

da barra, existe uma maior instabilidade, o que provoca um aumento no torque 

interno produzido pelos músculos estabilizadores do ombro, desta forma é 

possível que exista uma ativação da cabeça longa do BB (Krosshaug, 2012). 

Esta pode ser a principal justificação para a grande ativação do BB encontrada 

no SPH.  Estudos onde se comparou a ativação muscular, através de EMG, para 

os músculos GP, DA, TB e BB no SPH foi verificado que neste exercício a 

ativação do TB foi menor que a ativação do BB (Farias et al., 2017; Saeterbakken 

et al., 2011). Resultados semelhantes com os resultados do presente estudo 

onde o BB mostrou uma maior ativação que o TB na realização do SPH. Já nos 

músculos DA e GP, foi o DA que apresentou maior ativação durante o SPH 

(Farias et al., 2017), resultados semelhantes com os resultados do presente 

estudo. Em outro estudo, onde se avaliou a ativação muscular do SPH, para os 

músculos GP, DA e TB, foi encontrado que o GP foi o músculo com maior 

ativação muscular e com diferenças significativas para os outros músculos (Silva 

et al., 2001). Resultados distintos aos do presente estudo, onde foi o DA o 

músculo que apresentou tendência de maior % de ativação muscular, embora 

sem diferenças significativas. 

No que diz respeito aos músculos GP e DA, os resultados também vão de 

encontra com o previsto na hipótese H3 (Ambos os exercícios não apresentam 

diferenças significativas para os músculos GP e DA.), visto que não ouve 

diferenças significativas entre os dois exercícios para estes músculos. Embora o 

exercício SPH tenha apresentado mais ativação para o DA e o exercício SPP 

mais ativação para o músculo GP. Assim foi encontrado que ambas as variações 

do exercício recrutam de forma similar os músculos GP e DA. Desse modo, é 

possível verificar que ambos os exercícios são igualmente eficientes no 

recrutamento do GP e do DA. Apesar de ter ocorrido uma grande ativação do BB 

em ambos os exercícios, foi no exercício SPP (26,6%) onde foi encontrada a 

maior ativação, cerca de 6,7% superior ao SPH (19,9%) e com diferenças 

significativas. Para o TB, foi no SPH (15,5%) onde este músculo apresentou 
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maior ativação, com diferenças significativas, com cerca de 4,8% a mais de 

ativação muscular que no SPP (10,7%). Já para os músculos GP e DA não foram 

encontradas diferenças significativas entre os exercícios, no entanto o GP 

apresenta maior ativação, cerca de 2% superior no exercício SPP (32,7%) do 

que no SPH (30,7%). Para o músculo DA foi no SPH (46,5%) onde foi encontrada 

a maior ativação, 5,2% superior ao SPP (41,3%), no entanto sem diferenças 

significativas. Tendo sido o DA o músculo com os maiores valores médios de 

RMS normalizado para ambos os exercícios. Foi encontrado que ambas as 

variações do exercício recrutam de forma similar os músculos GP e DA. Desse 

modo, é possível verificar que ambos os exercícios são igualmente eficientes no 

recrutamento do GP e do DA, no entanto para o TB foi verificado que o SPH se 

mostrou mais eficiente. Já para o BB, foi verificado que o exercício SPP foi mais 

eficiente no recrutamento deste grupo muscular. Segundo o nosso conhecimento 

este foi o primeiro estudo que se comprometeu a comparar estas duas variações, 

haltere e polia. No entanto quando comparamos com outros exercícios existe 

algumas evidencias. No estudo de Signorile et al (2017), foi comparada a 

ativação muscular por EMG entre o exercício SPP realizado em pé e o exercício 

supino plano na máquina guiada de peso livre (SGP) para 8 RM. Foi verificado 

que ambos os exercícios são igualmente eficientes no recrutamento do GP e do 

DA, sem diferenças significativas entre eles, no entanto para o TB foi verificado 

que o SGP se mostrou mais eficiente e com diferenças significativas, já para o 

BB foi o SPP que apresentou maior ativação com diferenças significativas. 

Embora que o exercício SGP tenha sido realizado numa máquina guiada de 

discos em vez do haltere, quando se comparou com o SPP os resultados foram 

semelhantes aos achados do presente estudo. No estudo de Santana et al. 

(2007) quando se comparou a EMG de 1 RM nos exercícios SPP unilateral 

realizado em pé e SPB, para os músculos, RA, OE, OI, GP e DA. Foi no exercício 

SPP que o DA apresentou maior ativação muscular, sem diferenças 

significativas, por outro lado, foi no SPB que o GP apresentou maior ativação 

muscular, com diferenças significativas entre os exercícios. No estudo de Farias 

et al. (2017), comparam os exercícios SPH, SPB e o supino realizado numa 

maquina de musculação, para 10 RM e verificaram a ativação muscular do GP, 

DA, TB e BB. O exercício realizado com o haltere mostrou ser mais eficiente para 

o GP e BB, onde foi encontrada diferença significativas no GP entre o SPH e o 
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SPB e no BB entre todos os exercícios, já o DA e TB apresentaram a maior 

ativação no exercício realizado na máquina de musculação, onde foram 

encontradas diferenças significativas no TB entre todos os exercícios e no DA 

entre a máquina e o haltere. Embora o exercício tenha sido realizado na máquina 

de musculação e não na polia, foram encontrados resultados semelhantes aos 

do presente estudo para o músculo DA, que apresentou maior ativação no SPH 

quando se comparou com o SPP. 

 

1. Limitações globais do estudo 

 Esta investigação apresenta algumas limitações que devem ser 

consideradas. A amostra é pequena o que afeta o poder estatístico, só apresenta 

indivíduos masculinos e composta por indivíduos com experiência de treino. As 

duas sessões não foram sempre realizadas nos mesmos dias para todos os 

praticantes, nem no mesmo horário, mas tentou-se garantir sempre um intervalo 

mínimo de 48h entre as duas sessões e que os praticantes não realizassem 

qualquer tipo de exercício físico, para garantir uma boa recuperação. As 

avaliações foram realizadas pelo investigador, que não apresentava experiência 

de recolha de dados com eletromiografia, o que pode ter influenciado a captação 

dos mesmos (Basmajian & Luca, 1985). Por fim todos os resultados obtidos 

apenas podem ser levados em conta para a população em investigação e não 

se deve retirar conclusões para populações com outras características. 

 

2. Perspetivas futuras de estudo 

Em futuras investigações será necessário usar uma amostra mais 

representativa e com outro tipo de populações, com por exemplo indivíduos 

destreinados, para conseguirmos tirar mais conclusões. É também importante 

relembrar que o presente artigo verificou apenas a ativação muscular de forma 

aguda, não sendo possível tirar conclusões a nível da hipertrofia ou força 

muscular, desta forma é necessário realizar estudos adicionais para verificar as 

diferenças na utilização destes dois exercícios a longo prazo. Com este foi o 

único estudo encontrado a comparar qual dos dois com perfis de resistência 
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externa diferentes, peso livre (haltere) e sistema de polia (cabo) foi mais eficiente 

para a ativação muscular, são necessárias mais investigações para que se possa 

averiguar com mais clareza as principais diferenças na participação muscular 

dos músculos GP, DA, TB e BB. Também seria interessante a realização de 

estudos semelhantes, comparando os perfis de resistência externa diferentes, 

peso livre, polia, elástico e máquina de musculação em diferentes exercícios e 

grupos musculares. Estes cenários demonstram que se trata de um tema amplo 

e com necessidade de mais investigações para elucidar estes temas. 

 

Capítulo VI – Conclusões 

 Para compreender os efeitos de realizar o mesmo exercício com dois tipos 

de resistência externa diferentes na ativação muscular dos principais grupos 

musculares envolvidos este estudo foi desenvolvido. 

Em indivíduos com experiência de treino de força, durante o SPH e o SPP 

não houve diferenças significativas na ativação muscular do GP e DA, tornando 

possível concluir que ambos os músculos são igualmente recrutados nestes dois 

exercícios, o que contraria a ideia de que como no SPH, na fase final do 

movimento se perde a grande parte da tensão mecânica gerada nestes 

músculos, que este provocasse menor ativação que o SPP. Já para os músculos 

BB, o exercício SPP mostrou ser mais eficaz no recrutamento deste grupo 

muscular, visto que apresentou maior ativação do que o exercício SPH, com 

diferenças significativas entre eles. Para o músculo TB, foi o exercício SPH onde 

se verificou maior ativação deste grupo muscular, com diferenças significativas 

entre eles.  

Por fim, ambas as variações são igualmente eficazes na ativação do GP 

e DA, havendo apenas diferenças no BB onde SPP se mostrou mais eficiente e 

no TB onde o SPH apresentou o maior nível de ativação, aceitando assim todas 

as hipóteses propostas no início desta dissertação. Portanto, caso o objetivo seja 

promover estímulos para o GP e DA, ambos os exercícios serão ótimas opções 

para os treinadores incluírem nos seus planos de treino. 
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Assim os treinadores devem começar a ter em atenção este aspeto e 

ponderar incluir estes dois exercícios no cálculo do volume de treino prescrito 

também para o músculo DA e não só para o músculo GP. Fracionando assim o 

volume de treino pelos músculos envolvidos no movimento e não só para o 

músculo primário. 
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Resumo: No treino de força existe diferentes tipos de resistência externa que oferecem diferentes 
estímulos para os músculos, ao utilizar um peso livre, uma polia ou uma máquina gera dinâmicas 
diferentes nos torques durante o movimento, desta a seleção de exercícios é um componente 
crucial de um plano de treino de força.  

Métodos: Este artigo teve como objetivo comparar a atividade muscular dos principais grupos 
musculares envolvidos no exercício supino plano realizado com dois tipos diferentes de 
resistência externa, peso livre (haltere) e sistema de polia (cabo) em indivíduos treinados. Doze 
jovens adultos praticantes de treino de força (média ± DV: 26 ± 4,72 anos; 26,6 ± 1,98 kg/m2), 
foram submetidos a duas sessões, uma sessão pré-teste, onde fizeram uma familiarização e foram 
determinadas as cargas de 10 repetições máximas para os exercícios supino plano com haltere 
(SPH) e supino plano na polia (SPP). Na sessão experimental, os participantes realizaram os 
exercícios (1 série de 10 repetições com 75% de 1RM) e foi registado o sinal eletromiográfico 
dos principais grupos musculares, no final da sessão ainda foi testada a contração isométrica 
voluntária máxima (CIVM) para cada grupo muscular. Foi utilizada a alternativa não paramétrica 
do teste T, o teste Mann-Whitney para compara as médias entre grupos (Exercício x Músculos). 

Resultados: Na ativação muscular não se registaram diferenças significativas (p > 0.05) para o 
grande peitoral (GP) e deltoide anterior (DA) entre os exercícios, embora o GP tenha apresentado 
maior ativação no SPP e o DA no SPH. Para o músculo bíceps braquial (BB), o SPP mostrou-se 
significativamente superior (p < 0.05), tento 6,7% a mais de ativação muscular. No músculo 
tríceps braquial (TB), o SPH que se mostrou significativamente superior (p < 0.05), com 4,8% a 
mais de ativação. 

Conclusões: Os resultados sugerem que o GP e DA são igualmente recrutados nestes dois 
exercícios. Para o músculo BB, o exercício SPP mostrou ser mais eficaz no recrutamento deste 
grupo muscular e no músculo TB, foi o exercício SPH onde se verificou maior ativação deste 
grupo muscular. 

Palavras-Chaves: Força, Treinamento resistido. Ativação muscular. Peso livre. Polia. Haltere. 
Cabo. Supino. 

 

Introdução 

Manter elevado o nível de força muscular é importante para uma variedade de populações. Para 

o público em geral, esses atributos facilitam o desempenho das atividades do cotidiano (Rantanen 

et al., 2002). Já para atletas, a necessidade de aumentar a força e a hipertrofia muscular também 

é muito importante, já que produzir forças quase máximas é frequentemente exigido durante a 
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pratica desportiva (Maughan et al., 1983). O treino de força é o principal modo de exercício para 

melhorar as adaptações musculares, promovendo aumentos acentuados na força muscular e 

hipertrofia (Schoenfeld et al., 2015). A seleção de exercícios é um componente crucial de um 

plano de treino de força (Solstad et al., 2020). O exercício supino plano é usado com muita 

frequência para ganhar força e hipertrofia nos músculos do tronco (Castillo et al., 2012). Este é 

um exercício multiarticular que envolve uma abdução horizontal da articulação escapulo-umeral 

e uma extensão da articulação do cotovelo (Tillaar & Ettema, 2010), e é um exercício realizado 

no plano transverso e sobre o eixo longitudinal (Campos, 2000). Tendo como motores primários, 

o grande peitoral, o tríceps braquial e o deltoide porções lateral e anterior (McCaw & Friday, 

1994).  

No treino de força existe diferentes tipos de resistência externa que oferecem diferentes estímulos 

para os músculos. Ao utilizar um peso livre, uma polia ou uma máquina gera dinâmicas diferentes 

nos torques durante o movimento (Ruivo & Soncin, 2020). Qualquer exercício com peso livre, a 

linha de ação da resistência é sempre vertical, já na polia, essa linha de ação da resistência 

acompanha o cabo que conecta a mão do praticante à polia (Ruivo & Soncin, 2020). O uso de 

máquinas pode interferir no recrutamento muscular, tendo em vista que os exercícios com pesos 

livres requerem um maior controlo, o que pode gerar maior ativação nos músculos estabilizadores 

(McCaw & Friday, 1994). Já para o uso de máquinas supõe-se que imponham maior sobrecarga 

no músculo motor primário por reduzir a ação dos estabilizadores (Lander et al., 1985). Para 

verificar estas diferenças, compararam o supino realizado com peso livre com o supino realizado 

numa máquina, foi observado uma maior ativação muscular do deltoide anterior e médio durante 

o supino com pesos livres. No entanto, não foram reportadas diferenças significativas entre os 

exercícios na atividade dos músculos peitoral maior e do tríceps braquial (McCaw & Friday, 

1994). Para o uso da polia acredita-se que não permita a utilização de grandes sobrecargas, mas 

que favorece uma maior amplitude de movimento já que o ombro consegue aduzir totalmente no 

final da fase concêntrica, onde o musculo do peitoral possui seu maior braço de momento 

(Campos, 2000). Não foi encontrado nenhum artigo comparando a ativação muscular em 

exercícios realizados com polia em relação ao peso livre. Nas figuras abaixo, é possível verificar 

as principais diferenças biomecânicas entre as duas variações do exercício supino, nomeadamente 

ao nível da linha de ação da resistência, ao eixo do movimento e ao braço do momento da 

resistência.  
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Figura 12 - Representação do exercício SPH. L.A.R = Linha de ação da resistência; E.M = Eixo do movimento; 

B.M.R = Braço do momento da resistência; P = Peso 

 
Figura 13 - Representação do maio braço de momento da resistência no SPH.  

 
Figura 14 - Representação do exercício SPP 

 
Figura 15 - Representação do maio braço de momento da resistência no SPP 
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Nesse sentido, o objetivo deste estudo é comparar o nível de atividade muscular de diversos 
músculos do tronco, entre 2 variações do exercício supino plano, com perfis de resistência externa 
diferentes, peso livre (haltere) e sistema de polia (cabo), a fim de verificar as diferenças na 
participação muscular, já que estas duas variações geram comportamentos diferentes no torque 
durante o movimento 

 

Métodos 

 

Desenho do Estudo: 

Trata-se de um estudo quantitativo transversal, onde se tratou de comparar a ativação muscular 

do GP, DA, BB e TB no SPH e no SPP por serem os músculos que mais intervém nestes 

movimentos (McCaw & Friday, 1994). Os participantes tiveram dois dias de teste, uma sessão 

pré-teste de familiarização e a sessão experimental. Na sessão de familiarização, foram 

determinadas as cargas de 10 repetições máximas (RM) para ambos os exercícios. Na sessão 

experimental, os participantes, após um aquecimento específico realizaram 1 série de 10 

repetições com 75% de 1RM em ambos os exercícios e foi analisado o sinal eletromiográfico e 

foi testada a CIVM para cada grupo muscular. A ordem dos exercícios foi randomizada antes de 

familiarização e posteriormente mesma ordem foi usada na sessão experimental. 

 
Figura 16- Modelo de Investigação. 

Amostra:  

O estudo incluiu 12 Indivíduos saudáveis do sexo masculino com uma idade média de 26 anos. 

Os critérios de inclusão foram ser masculino, ter idade entre 18 e 30 anos e ter experiência em 

treino de força de mais de 1 ano de treino continuo e com uma frequência de pelo menos 3 vezes 

por semana. Já os critérios de exclusão foram a presença de qualquer tipo de lesões ósseas, 

articulares ou musculares que comprometessem o desempenho total ou parcial dos movimentos 

realizados. Os 12 indivíduos realizaram o estudo de acordo com os critérios de inclusão.  
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Eletromiografia: 

Foi utilizada eletromiografia de superfície (sEMG) para avaliar a atividade muscular de GP, DA, 

BB e TB. A atividade muscular foi captada usando o dispositivo de pesquisa BioPlux (Plux 

wireless biosignals) com canais analógicos de 12 bits e uma amostra frequência de 1000 Hz, 

usando cabos de elétrodo diferencial duplo. Foram usados elétrodos autoadesivos de pressão 

dupla, para recolher o sinal EMG. Os elétrodos tinham 4x2,2 cm de área adesiva, 1 cm de diâmetro 

de área condutiva e foram colocados com 2 cm de distância entre eles. Esses elétrodos eram 

conectado a sensores ativos bipolares emgPLUX com um ganho de amplitude de 1000, um filtro 

analógico de 25 a 500 Hz e uma taxa de rejeição de modo comum de 110 dB. Para a recolha dos 

dados também foi utilizado um elétrodo de referência. Os sensores foram conectados por 

Bluetooth através do dispositivo sEMG para um laptop. Foi utilizado o software MonitorPlux 

(versão 2.0), para exibir e adquirir o sinal sEMG. 

Para filtrar o sinal recolhido, foi utilizado um filtro de banda de 4º ordem entre os 20 Hz e os 100 

Hz, com uma janela de 1 segundo de acordo com os procedimentos utilizados anteriormente 

(Ribeiro, 2018). 

Para normalizar o sinal sEMG foram realizadas contrações isométricas voluntárias máximas 

(CIVM), três contrações foram coletadas para cada um dos grupos musculares, com cada CIVM 

mantida por 6s e com 2 min de descanso em entre cada contração de acordo com as 

recomendações (Ekstrom et al., 2005). Foi selecionada para parâmetro comparativo o valor de 

maior intensidade encontrado durante a CIVM para cada um dos músculos analisados (Castelein 

et al., 2016). O valor médio, obtido através do root mean square (RMS) de cada repetição, foi 

utilizado para a analise dos dados.  

As primeiras 2 repetições foram retiradas da análise, para assegurar que os dados obtidos não 

teriam qualquer tipo de interferência e que fosse realizada apenas com repetições com uma 

cadência e técnicas corretas. Para evitar que o aparecimento da fadiga limitasse a qualidade dos 

dados obtidos, através da diminuição da cadencia e/ou perda da técnica dos exercícios, as últimas 

duas repetições também foram retiradas da análise, de acordo com os procedimentos usados 

anteriormente (Rocha et al., 2007). 

 

Procedimentos:  

Para realizar a EMGs, antes da colocação dos elétrodos, o pelo foi raspado na região de colocação, 

a pele foi limpa com álcool (70%), para remover a sua oleosidade e as células mortas da superfície 

da pele de acordo com as recomendações do SENIAM (Hermens et al., 2000). Os elétrodos 
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autoadesivos foram com os participantes em posição em pé, cinco minutos após o preparo da pele. 

Esses elétrodos foram colocados no lado do braço dominante dos participantes na barriga do 

musculo ao longo da direção das fibras musculares (Behm et al., 2005; Hermens et al., 2000). 

Tabela 5- Referências anatómicas para colocação dos elétrodos 

Músculo Localização do elétrodo 

GP Meia distância entre a linha axilar e o mamilo. 

DA 1,5 cm distal e anterior ao acrômio. 

BB Um terço da distância entre a fossa cubital e o acrômio 
medial. 

TB Meia distância entre o acrômio e o olecrano. 

Elétrodo de referência Acrômio 

 

O posicionamento dos elétrodos foi verificado por palpação e contração muscular e o elétrodo de 

referência foi colocado no lado oposto dos outros elétrodos (Hermens et al., 2000). Os elétrodos 

foram colocados na vertical consoante a direção das fibras do musculo, sendo o elétrodo negativo 

(preto), o mais perto à origem e o elétrodo positivo (vermelho), o mais próximo da inserção 

(PLUX, 2020). 

 

Sessão Pré-Teste 

Na semana anterior à da recolha dos dados, os indivíduos tiveram uma sessão pré-teste. Os 

participantes foram instruídos a realizar o exercício todos da mesma forma e antes de começar a 

sessão pré teste com visualização e explicação da técnica do movimento. Após a explicação da 

técnica dos movimentos, realizaram testes de 10-RM nos dois exercícios de acordo com os 

procedimentos usados anteriormente (Simão et al., 2005). O objetivo do teste de 10-RM foi 

determinar a carga máxima com a qual fosse possível efetuar 10 movimentos completos e 

consecutivos na cadência de dois segundos para fase excêntrica e um segundo para a fase 

concêntrica. Caso o individuo realiza-se mais de 10 repetições, realizava-se um incremento na 

carga de 4 a 10 kg e efetuava uma nova tentativa. O intervalo mínimo entre cada tentativa foi 

estabelecido em cinco minutos, para limitar os efeitos da fadiga (Kraemer, 1997). Somente três 

tentativas foram permitidas para cada exercício. A ordem de execução dos testes de 10-RM foi 

alternada entre os participantes para garantir a aleatoriedade na realização do experimento. Um 

intervalo de descanso de 10 minutos foi usado entre cada exercício. 
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Sessão de Teste 

No dia do teste, os sujeitos, após realizarem um aquecimento específico, realizaram uma série de 

10 repetições máximas para cada um dos exercícios com a carga encontrada na sessão Pré-Teste. 

A ordem de execução dos exercícios foi randomizada entre os indivíduos. Os exercícios foram 

realizados com um intervalo mínimo de 5 minutos. A cadência dos movimentos foi a mesma 

adotada no pré-teste. Após um intervalo de 15 min, de acordo com os procedimentos usados 

anteriormente por Campos  (2020), foi encontrada a CIVM para cada grupo muscular. 

 

Técnica de execução do exercício “Supino Plano”: 

Para se realizar o exercício do supino plano, o individuo deve deitar-se em decúbito dorsal, 

mantendo 5 pontos de contacto com o banco e o solo. Deve ficar com os olhos direcionados sob 

a barra, colocar as mãos ligeiramente mais afastadas que a largura dos seus ombros e com uma 

pega pronada agarrar a barra. Depois deve levar a barra de forma controlada em direção ao peito 

e após esta lhe tocar deve empurrar o peso do peito de forma explosiva e estender os cotovelos. 

Durante o movimento o individuo deve manter os pulsos firme e diretamente por cima dos 

cotovelos e estes de baixo da linha do ombro (Padulo & Laffaye, 2015; Sands et al., 2012). 

Execução do Supino Plano com Haltere: 

Deitado em decúbito dorsal, manter os 5 pontos de contacto entre o banco, (nuca, cintura 

escapular e glúteos) e o solo (pés), com a pega em pronação realizar uma ligeira adução do ombro, 

de modo a ficar com os cotovelos ligeiramente abaixo da linha do ombro, com os halteres sobe 

os cotovelos, começar a descer ode forma controlada, até os halteres chegarem o mais próximo 

do peito possível. De seguida, trazer os halteres, de forma mais explosiva e num movimento 

convergente, até estes ficarem alinhados com os ombros e sobe o peito.  

 

Execução do Supino Plano na Polia: 

Sentado no banco de musculação, com a inclinação a 80º, com as costas em contacto com o banco, 

agarrar as pegas da polia com as mãos em pronação. Num movimento explosivo e convergente, 

com os antebraços sempre alinhados com o cabo, levar as pegas até estas ficarem sobe o peito. 

Com os cotovelos abaixo da linha do ombro, deixar as pegas da polia descerem de forma 

controlada, até chegarem o mais próximas do peito possível. 

 

Analise estatística 

A média e o desvio padrão foram calculados para os dados da caraterização da amostra e foram 

adotados intervalos de confiança de 95%. A distribuição normal e a homoscedasticidade da 
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amostra foram verificadas através dos testes Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Como a 

amostra não segue uma distribuição normal, para comparar as médias entre grupos (Exercício x 

Músculos), foi utilizada a alternativa não paramétrica do teste T, o teste Mann-Whitney. As cargas 

10 Rm usadas pelos participantes nos exercícios SPH e SPP também foram comparadas por meio 

de Mann-Whitney. Considerou-se estatisticamente significativo quando o valo de p < 0,05. 

Inicialmente os valores obtidos com a eletromiografia foram tabulados e normalizados no 

software Excel. O tratamento estatístico foi realizada no software Statistical Package for Social 

Sciences versão 26.0. 

 

Resultados 

 

Na tabela 2 podemos verificar as características médias da nossa amostra onde destacamos que a 

idade é de 26 anos (DP 4,72), o peso é de 84 kg (DP 4,08), a altura é 178 cm (DP 5,38), o IMC 

é de 26,6 (DP 1,98), a experiência de treino é de 4,58 anos (DP 1,83), o 10 RM de SPH é de 32 

kg (DP 5,86) e o 10 RM de SPP é de 46,92 kg (DP 7,49). 

Tabela 6 – Características médias da Amostra (N=12) 

Características Média ± Desvio Padrão 
Idade (anos) 26,42 ± 4,72 
Peso (Kg) 84,34 ± 4,08 

Altura (cm) 178,33 ± 5,38 
IMC (Kg/m2) 26,6 ± 1,98 

Experiência de treino (anos) 4,58 ± 1,83 
10 RM Supino Haltere (Kg) 32,00 ± 5,86 
10 RM Supino Polia (Kg) 46,92 ± 7,49 

 

Na figura abaixo podemos observar os valores em % do RMS normalizado para os músculos GP, 

DA, BB e TB durante os exercícios SPP e SPH. 
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Durante o SPP os valores médios de RMS normalizado foram de 32,7% (± 1,69) para o GP, 41,3% 

(± 2,14) para o DA, 26,6% (± 2,46) para o BB e 10,7% (± 2,09) para o TB. As análises post-hoc 

revelaram que durante o SPP houve maior ativação muscular do DA, seguido pelo GP, BB e TB 

respetivamente. 

Para o SPH os valores médios de RMS normalizado foram de 30,7% (±1,48) para o GP, 46,5% 

(±2,41) para o DA, 19,9% (±1,61) para o BB e 15,5% (±2,25) para o TB. As análises post-hoc 

revelaram que durante o SPH o grupo muscular com maior ativação foi também o DA, seguido 

pelo GP, BB e TB respetivamente. 

O teste Mann-Whitney mostrou diferenças significativas nos músculos BB e TB entre os 

exercícios SPH e SPP, onde para o músculo BB, o SPP foi exercício que gerou maior ativação, 

6,7% maior que o SPH e para o músculo TB, o SPH apresentou 4,8% a mais de ativação muscular. 

Já para os músculos GP e DA não foram encontradas diferenças significativas entre os exercícios, 

no entanto o GP apresenta maior ativação, cerca de 2% superior no exercício SPP e o DA 

apresentou maior ativação no SPH, com mais 5,2% de ativação.  

Na carga (10 RM) utilizada para realizar os exercícios, os valores médios foram 46,92Kg (±7,49) 

no SPP e 32,00Kg (±5,86) no SPH, sem diferenças significativas entre eles.  

 

Discussão dos Resultados 

O objetivo deste estudo foi comparar o nível de atividade muscular de diversos músculos do 

tronco, entre 2 variações do exercício supino plano, com perfis de resistência externa diferentes, 

Figura 17 - Valores RMS Normalizado (%) para os diferentes músculos durante o exercícios SPP e 
SPH. * diferença significativa entre SPP e SPH (p < 0,05). 
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peso livre (haltere) e sistema de polia (cabo), a fim de verificar as diferenças na participação 

muscular, já que estas duas variações geram comportamentos diferentes no torque durante o 

movimento. Os principais resultados revelaram que ambas as variações do exercício recrutam de 

forma similar os músculos GP e DA. Desse modo, é possível verificar que ambos os exercícios 

são igualmente eficientes no recrutamento do GP e do DA. 

O supino plano ao ser executado com barra (SPB), o maior braço de momento da resistência 

acontece no final da fase excêntrica do exercício, quando a barra está próxima do peito. Como a 

mão fica fixa na barra, o ombro não consegue aduzir totalmente no final da fase concêntrica, 

comprometendo a amplitude do movimento (Campos, 2000). Já ao realizar o exercício com o 

haltere, o maior braço de momento da resistência continua a acontecer perto do final da fase 

excêntrica e ainda permite uma amplitude de movimento maior em relação à barra, embora no 

final da fase concêntrica, quando a sobrecarga fica por cima do ombro, não exista braço de 

momento, não havendo, assim, produção de torque pela resistência, neste ponto (Campos, 2000). 

Quanto maior for o braço de momento (BM) para um determinado músculo maior será o torque 

produzido pelo músculo para a mesma magnitude de força (Ruivo & Soncin, 2020). Numa análise 

cinética do exercício supino plano realizado com haltere, foi verificado que ao utilizar o haltere 

em vez da barra, existe uma maior instabilidade, o que provoca um aumento no torque interno 

produzido pelos músculos estabilizadores do ombro, desta forma é possível que exista uma 

ativação da cabeça longa do BB (Krosshaug, 2012). Esta pode ser a principal justificação para a 

grande ativação do BB encontrada no SPH.  Estudos onde se comparou a ativação muscular, 

através de EMG, para os músculos GP, DA, TB e BB no SPH foi verificado que neste exercício 

a ativação do TB foi menor que a ativação do BB (Farias et al., 2017; Saeterbakken et al., 2011). 

Resultados semelhantes com os resultados do presente estudo onde o BB mostrou uma maior 

ativação que o TB na realização do SPH. Já nos músculos DA e GP, foi o DA que apresentou 

maior ativação durante o SPH (Farias et al., 2017), resultados semelhantes com os resultados do 

presente estudo. 

Em outro estudo, onde se avaliou a ativação muscular do SPH, para os músculos GP, DA e TB, 

foi encontrado que o GP foi o músculo com maior ativação muscular e com diferenças 

significativas para os outros músculos (Silva et al., 2001). Resultados distintos aos do presente 

estudo, onde foi o DA o músculo que apresentou maior % de ativação muscular, embora sem 

diferenças significativas. 

Ao realizar o exercício na polia, favorece uma maior amplitude de movimento em relação à barra, 

embora semelhante à do haltere. Ao contrário do que ocorre com o haltere, na polia continua a 

haver braço do momento no final da fase concêntrica, apesar de o maior braço do momento 

ocorrer a metade do movimento, entre a posição inicial e a final. Neste ponto, a linha de ação do 
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cabo fica perpendicular à mão do executante (Campos, 2000). Também foi encontrada uma 

grande ativação do BB no SPP, o que pode ser devido ao exercício ser realizado na polia, desta 

forma a força do peso fica com a direção e sentidos do cabo (Ruivo & Soncin, 2020). Como a 

direção do vetor peso é obliqua em relação ao movimento, provoca um torque na articulação do 

cotovelo, que o força a realizar uma extensão. Como forma de impedir que o braço estenda durante 

a realização do exercício, o bíceps braquial realiza uma contração isométrica, no entanto é 

necessário estudos para comprovar esta hipótese. Em um estudo onde se comparou a ativação 

muscular por EMG para os músculos GP, DA, TB, BB, reto abdominal (RA) e oblíquo externo 

(OE) durante o exercício SPP realizado em pé, foi verificado que neste movimento, o DA foi o 

músculo que apresentou maior ativação, seguido do TB, GP e por último o BB (Signorile et al., 

2017). Embora o exercício SPP tenha sido realizado em pé, os resultados foram semelhantes com 

os resultados achados no presente estudo para os músculos GP e DA onde foi o DA que apresentou 

uma maior ativação. Para o BB e para o TB, os resultados foram distintos, já que no presente 

estudo o BB apresentou uma maior ativação que o TB. Em outro estudo onde se comparou a EMG 

no exercício SPP realizado em pé e apenas com um braço, para os músculos, RA, eretores da 

espinha (EE), OE, oblíquo interno (OI), GP e DA. Foi o DA o músculo que apresentou uma maior 

ativação muscular, sem diferenças significativas. Os músculos EE, OE e OI apresentaram maior 

ativação que o GP, devido ao exercício ter sido realizado em pé e de forma unilateral, o que criou 

uma maior instabilidade e uma força de torção no tronco (Santana et al., 2007). Embora o 

exercício tenha sido realizado desta forma, foram achados resultados semelhantes aos do presente 

estudo no que diz respeito ao músculo DA, onde foi o músculo que apresentou uma maior 

ativação. 

Apesar de ter ocorrido uma grande ativação do BB em ambos os exercícios, foi no exercício SPP 

(26,6%) onde foi encontrada a maior ativação, cerca de 6,7% superior ao SPH (19,9%) e com 

diferenças significativas. Para o TB, foi no SPH (15,5%) onde este músculo apresentou maior 

ativação, com diferenças significativas, com cerca de 4,8% a mais de ativação muscular que no 

SPP (10,7%). Já para os músculos GP e DA não foram encontradas diferenças significativas entre 

os exercícios, no entanto o GP apresenta maior ativação, cerca de 2% superior no exercício SPP 

(32,7%) do que no SPH (30,7%). Para o músculo DA foi no SPH (46,5%) onde foi encontrada a 

maior ativação, com mais 5,2% superior ao SPP (41,3%). Tendo sido o DA o músculo com os 

maiores valores médios de RMS normalizado para ambos os exercícios. Foi encontrado que 

ambas as variações do exercício recrutam de forma similar os músculos GP e DA. Desse modo, 

é possível verificar que ambos os exercícios são igualmente eficientes no recrutamento do GP e 

do DA, no entanto para o TB foi verificado que o SPH se mostrou mais eficiente. Já para o BB, 

foi verificado que o exercício SPP foi mais eficiente no recrutamento deste grupo muscular. 

Segundo o nosso conhecimento este foi o primeiro estudo que se comprometeu a comparar estas 
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duas variações, haltere e polia. No entanto quando comparamos com outros exercícios existe 

algumas evidencias. No estudo de Signorile et al (2017), foi comparada a ativação muscular por 

EMG entre o exercício SPP realizado em pé e o exercício supino realizado em uma máquina 

(SGP) de peso livre com o movimento guiado para 8 RM. Foi verificado que ambos os exercícios 

são igualmente eficientes no recrutamento do GP e do DA, sem diferenças significativas entre 

eles, no entanto para o TB foi verificado que o SGP se mostrou mais eficiente e com diferenças 

significativas, já para o BB foi o SPP que apresentou maior ativação com diferenças significativas. 

Embora que o exercício SGP tenha sido realizado numa máquina guiada de discos em vez do 

haltere, quando se comparou com o SPP os resultados foram semelhantes aos achados do presente 

estudo. No estudo de Santana et al. (2007) quando se comparou a EMG de 1 RM nos exercícios 

SPP unilateral realizado em pé e SPB, para os músculos, reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo 

interno, GP e DA. Foi no exercício SPP que o DA apresentou maior ativação muscular, sem 

diferenças significativas, por outro lado, foi no SPB que o GP apresentou maior ativação 

muscular, com diferenças significativas entre os exercícios. No estudo de Farias et al. (2017), 

comparam os exercícios SPH, SPB e o supino realizado numa maquina de musculação, para 10 

RM e verificaram a ativação muscular do GP, DA, TB e BB. O exercício realizado com o haltere 

mostrou ser mais eficiente para o GP e BB, onde foi encontrada diferença significativas no GP 

entre o SPH e o SPB e no BB entre todos os exercícios, já o DA e TB apresentaram a maior 

ativação no exercício realizado na máquina de musculação, onde foram encontradas diferenças 

significativas no TB entre todos os exercícios e no DA entre a máquina e o haltere. Embora o 

exercício tenha sido realizado na máquina de musculação e não na polia, foram encontrados 

resultados semelhantes aos do presente estudo para o músculo DA, que apresentou maior ativação 

no SPH quando se comparou com o SPP. 

 

Assim os treinadores devem começar a ter em atenção este aspeto e ponderar incluir estes dois 

exercícios no cálculo do volume de treino prescrito também para o músculo DA e não só para o 

músculo GP. Tal como sugere Schoenfeld et al. (2019), que defende que nos exercícios 

multiarticulares o volume de treino deve ser fracionado por os músculos envolvidos no 

movimento e não só para o musculo primário, embora que com proporções diferentes. 

No entanto este estudo tem limitações que devem ser tidas em conta nos quais, os resultados 

obtidos no presente estudo referem-se a uma amostra composta por indivíduos com experiência 

de treino. Portanto, estudos adicionais são necessários para avaliar as respostas em indivíduos 

sem experiência nos exercícios testados. É importante também relembrar que o presente artigo 

verificou apenas a ativação muscular de forma aguda, não sendo possível tirar conclusões a nível 

da hipertrofia ou força muscular, desta forma é necessário realizar estudos adicionais para 
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verificar as diferenças na utilização destes dois exercícios a longo prazo. Com este foi o único 

estudo encontrado a comparar qual dos dois com perfis de resistência externa diferentes, peso 

livre (haltere) e sistema de polia (cabo) foi mais eficiente para a ativação muscular, são 

necessárias mais investigações para que se possa averiguar com mais clareza as principais 

diferenças na participação muscular dos músculos GP, DA, TB e BB. Também seria interessante 

a realização de estudos semelhantes, comparando os dois perfis de resistência externa diferentes, 

peso livre e sistema de polia, em diferentes exercícios e grupos musculares. 

 

Conclusão 

Em indivíduos com experiência de treino de força, durante o SPH e o SPP não houve diferenças 

significativas na ativação muscular do GP e DA, tornando possível concluir que ambos os 

músculos são igualmente recrutados nestes dois exercícios, o que contraria a ideia de que como 

no SPH, na fase final do movimento se perde a grande parte da tensão mecânica gerada nestes 

músculos, que este provocasse menor ativação que o SPP. Já para o músculos BB, o exercício 

SPP mostrou ser mais eficaz no recrutamento deste grupo muscular, visto que apresentou maior 

ativação do que o exercício SPH, com diferenças significativas entre eles. Para o músculo TB, foi 

o exercício SPH onde se verificou maior ativação deste grupo muscular, com diferenças 

significativas entre eles. Portanto, caso o objetivo seja promover estímulos para estes músculos, 

ambos os exercícios serão ótimas opções para os treinadores incluírem nos seus planos de treino.  

 


