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“Determinação, coragem e auto confiança são factores decisivos para o 

sucesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação conseguiremos 

superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre 

humildes, recatados e despidos de orgulho.”  
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Resumo 

O objectivo deste estudo foi o de quantificar, caracterizar e 

comparar, com recurso a electromiografia de superfície, a actividade do 

Deltóide Anterior (DA), Porção Clavicular (PC) e Esternal (PE) do Grande 

Peitoral(GP), Grande Dentado (GDE), Recto Abdominal(RAB), Pequeno 

Oblíquo/Transverso Abdominal (PO/T), Deltóide Posterior (DP), 

Infraespinhoso (IF), longa Porção do Tricipíte Braquial (TB) e Grande 

Dorsal(GD), em diferentes exercícios pullover. Os exercícios pullover são 

comuns nas rotinas de treino dos atletas, no entanto, existe uma grande 

indefinição no que diz respeito ao principal ou principais músculos 

solicitados e de que forma interagem. 15 homens saudáveis, sem problemas na 

articulação do ombro e com pelo menos 2 anos de experiência em musculação, 

executaram de forma aleatória, 6 repetições com 60% de 1 RM, para 4 

diferentes exercícios pullover: deitado no step com barra e pega 100% 

biacromial, deitado no step com barra e pega 150% biacromial, deitado na 

fitball e pega 100% biacromial e deitado no step com cabo, pega 100% 

biacromial. Foram verificados os testes de 1 RM para cada exercício pelo 

menos 48 horas antes e, no próprio dia, foi efectuada a normalização dos 

dados, através da contração voluntária máxima (CVM), para cada músculo. 

Posteriormente foi verificada a normalidade de todas as variáveis, através 

do teste de Shapiro-Wilks. Para verificar as diferenças significativas 

entre as fases concêntrica e excêntrica para cada exercício, foi utilizado 

o teste paramétrico T-Student para amostras emparelhadas. Os valores médios 

da fase concêntrica, excêntrica e valores totais, para cada músculo, foram 

comparados em cada exercício e entre exercícios, através da Anova das 

medidas repetidas, tendo sido verificadas diferenças significativas 

(p<0,05). A actividade EMG entre os exercícios com barra foram muito 

idênticos, o DA apresentou menor ativação em ambas as fases e média total, 

por outro lado, a PC e IF foram os mais solicitados na fase concêntrica, o 

TB, IF e DP os mais solicitados na fase excêntrica e, no que diz respeito a 

valores médios totais, foram o IF e DP. Para o exercício com cabo, a PC e 

DP foram os músculos com menor ativação em ambas as fases e média total. Os 
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mais solicitados nas duas fases e valores médios totais, foram o IF e TB. 

Em termos gerais, o exercício com cabo foi o que apresentou valores médios 

mais elevados. Verificou-se que, para os exercícios com barra, a maioria 

dos músculos apresentaram valores excêntricos significativamente superiores 

(p<0,05) à fase concêntrica, acontecendo o oposto no exercício com cabo.  
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Abstract 

 

The purpose of this study was to quantify, characterize and compare, 

with the use of surface electromyography, the activity of the anterior 

deltoid (OF), Clavicular portion (PC) and Sternal (PE) of the Pectoralis 

Major (GP), a Serratus Anterior (GDE), Rectus Abdominis (RAB), Internal 

Obliquus and Transverse Abdominal (PO/T), Posterior Deltoid (SD), 

Infraspinatus (SE), long head of Triceps Brachii (TB) and Latissimus Dorsi 

(GD), in different pullover exercises. The pullover exercises are common in 

athletes' training routines, however, there is a great deal of uncertainty 

as regards the main or main muscles to be requested and how they are 

requested. 15 Healthy men, without any problems in the shoulder joint and 

with at least 2 years of experience in resistance training, executed in a 

random order, 6 repetitions with 60% of 1 RM, for 4 different pullover 

exercises: lying down in step with a bar and grip 100% biacromial, lying in 

the step with a bar and grip 150% biacromial, lying in fitball and grip 

100% biacromial and lying in the step with cable, grip 100% biacromial. The 

1 RM tests, were recorded for each exercise at least 48 hours before, and 

on the same day, normalization was recorded using the maximum voluntary 

contraction (MVC), for each muscle. Later it was found to be normal in all 

the variables, through the Shapiro-wilks Test. To verify the significant 

differences between the concentric and eccentric phase, for each exercise, 

it was used the parametric student's T-Test for paired samples. The average 

values of the concentric phase, eccentric and total values, for each 

muscle, were compared in each exercise and between exercises, using Anova 

for repeated measures, having been found significant differences (p<0.05 ). 

THE EMG activity between the exercises with a bar were very similar, the AD 

presented less activation in both phases and total average, on the other 

hand, the PC and IF were the most requested the concentric phase. The TB, 

IF and PD were the most requested in the eccentric phase and, for the 

average values, the muscles most requested were the IF and PD. For the 

cable exercise, PC and PD were muscles with less activation in both phases 
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and total average. The most requested in the two phases and total average 

values, were the IF and TB. In general terms, the exercise with cable was 

the one who had higher mean values. It was found that for the bar 

exercises, most of the muscles showed eccentric values significantly higher 

(p<0.05) than in the concentric phase, happening the opposite in the cable 

exercise. 
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Introdução 

O trabalho de ginásio é, hoje em dia uma atividade muito praticada 

tanto por atletas como por pessoas que queiram, através da dita musculação, 

melhorar a estética, performance ou uma condicionante física. No que diz 

respeito à melhoria da performance, muitos são os desportos em que o atleta 

beneficia claramente do trabalho de musculação. Observando de forma mais 

atenta, em muitos é possível verificar movimentos de puxar os braços 

(extensão do braço) em direção ao corpo em desportos como ténis, ginástica, 

natação, andebol e muitos mais, justificando, deste modo, a pertinência da 

sua replicação em ginásios com a utilização de cargas adicionais, 

provocando uma sobrecarga que possa ser benéfica posteriormente aquando da 

sua utilização. 

O movimento de extensão dos braços, utilizado em muitos desportos e 

recriado em ambiente de ginásio é, reconhecido comummente pelo nome de 

“pullover”. Os exercícios “pullover” são usualmente utilizados nas rotinas 

diárias, com resistências adicionais, por quem aprecia ou necessita efetuar 

este tipo de trabalho, com vista a melhorar a sua performance ou 

simplesmente por uma questão de melhoria de estética, dado a quantidade de 

músculos que trabalha. Porém, apesar da sua regular utilização, muitas são 

as dúvidas no que diz respeito aos principais músculos intervenientes 

(Grande Peitoral, Grande Dorsal, Longa Porção do Tricipíte Braquial?), e 

como se comportam ao longo do movimento. Para além disso, muitas são as 

variantes do exercício “pullover” utilizadas, levantando ainda mais dúvidas 

relativamente a diferenças no comportamento muscular nos exercícios e entre 

exercícios. 

Bill Pearl (1991) apresenta diversos exercícios de “pullover”, 

fazendo variar a posição do corpo (decúbito dorsal, normal, inclinado e 

declinado), os instrumentos (barra ou halteres), a pega (afastada ou junta 

no caso de utilização de barra), o apoio para o corpo (apoiado totalmente 

num banco ou perpendicular ao banco apoiado apenas pelos ombros e cabeça) e 

o braço de resistência (cotovelos em extensão ou cotovelos flectidos). Já 

Délavier (2006) apresenta também algumas variantes do movimento, apoiado 
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totalmente num banco com haltere ou barra, com os cotovelos em extensão ou 

semi-flectidos ou perpendicular ao banco. Por fim, Graham (2004) apresenta 

ainda outras variantes, nomeadamente, utilização de uma fitball como apoio, 

execução de forma unilateral com haltere ou com bola medicinal. Mesmo 

assim, outras variantes são adaptadas do “tradicional pullover”, tais como 

o “pullover” com cabos em pé ou deitado. 

No que diz respeito à investigação científica nesta área, são poucos 

os estudos que abordam a temática e, os que existem, apresentam limitações 

importantes. Os poucos estudos encontrados (Bull et al, 2001,2007; Takara 

et al, 2007; Marchetti & Uchida, 2011)são pouco conclusivos e, por vezes, 

contraditórios.   

É importante investigar quais os músculos que contribuem para o 

movimento, mas acima de tudo estudar o comportamento de cada um, ao longo 

do movimento. Por outro lado, torna-se imprescindível a comparação de 

comportamentos musculares entre as mais utilizadas variantes de exercícios 

“pullover”.  

Sendo que este exercício é usualmente utilizado por indivíduos com 

objectivo de desenvolvimento muscular e/ou melhoria do rendimento, é de 

extrema importância poder caracterizar o “como?” e “de que forma?” os 

exercícios deverão ser utilizados para a obtenção do máximo de trabalho 

muscular específico. 

A eletromiografia (EMG) tem sido largamente usada para o estudo do 

movimento humano. Este estudo da função dos músculos enquanto estrutura 

viva, baseia-se num princípio estabelecido há mais de 200 anos pelo 

engenheiro eléctrico Luigi Galvani, segundo o qual um músculo-esquelético 

quando estimulado electricamente é contraído e, por outro lado, produz 

corrente eléctrica quando contraído voluntariamente. Assim, aquando de uma 

contração muscular, a criação de uma corrente electroquímica provoca uma 

diferença de potencial entre o interior e o exterior da membrana muscular 

(potencial de ação), gerando uma corrente que se difunde à distância e pode 

ser detectada e registada através de eléctrodos(Pezarat-Correia & Santos, 

2004). 
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Atualmente existem duas formas distintas de recolher os sinais EMG, 

EMG de superfície e EMG de profundidade. Uma das grandes vantagens da EMG 

de superfície está relacionada com o facto de registar um sinal que 

corresponde à soma da actividade eléctrica de todas as fibras ativas de um 

músculo. Ao contrário da EMG de profundidade, podemos ter uma noção do 

comportamento global de um músculo. As restantes vantagens da EMG de 

superfície estão relacionadas com o fácil manuseamento e controlo pelo 

experimentador e o maior conforto para o executante. No entanto, esta 

técnica, pouca ou nenhuma informação nos fornece sobre o comportamento das 

unidades motoras (UM) individuais. Também, as fibras localizadas mais 

superficialmente (mais próximas dos eléctrodos) dão um maior contributo 

para o sinal obtido, o que deturpa a verdadeira obtenção do sinal.  

Este estudo visa, de forma genérica, caracterizar e comparar a 

participação muscular de cada exercício (através de electromiografia de 

superfície) e, entre diferentes exercícios “pullover”. 
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Capítulo I - DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O objetivo deste trabalho assenta na caracterização e comparação da 

participação muscular de cada exercício (através de electromiografia de 

superfície) e entre diferentes exercícios “pullover”. Deste modo, esta 

investigação assenta na concretização de dois objectivos gerais e três 

objectivos específicos. 

 

1.1. Objectivos Gerais 

 

1. Caracterizar e quantificar, com recurso à electromiografia, a 

solicitação dos principais músculos intervenientes em quatro 

diferentes exercícios “pullover” (extensão bilateral dos braços). 

 

2. Avaliar a influência na solicitação muscular, durante o exercício de 

pullover, do tipo de resistência, do tipo de superfície e da largura 

da pega. 

 

Será estudado um conjunto de dez músculos entre agonistas e 

estabilizadores. 

 

1.2. Objectivos Específicos 

 

1. Quantificar a intensidade de solicitação de cada um dos músculos 

estudados em cada variante dos exercícios, nas suas fases excêntrica, 

concêntrica e valor médio total. 

 

2. Comparar a actividade electromiográfica de cada músculo selecionado, 

entre diferentes variantes de exercícios pullover realizados com 

diferentes tipo de resistência (barra x cabo), superfícies (estável x 

instável) e larguras da pega (100% x 150% do diâmetro biacromial). 

 



 19 

3. Comparar a actividade electromiográfica entre músculos, em cada 

variante do exercício, nas suas fases excêntrica, concêntrica e valor 

médio total. 

 

 

 

Capítulo II – REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

“… Sábio Hans, era um cavalo que ficou famoso porque teria aprendido 

a calcular. Isto porque, quando perguntado sobre o resultado de determinado 

cálculo, o cavalo dava batidas de casco no chão, até atingir o número que 

seria a resposta para o problema proposto. O treinador do Sábio Hans, um 

professor aposentado, tinha a sua "hipótese" para o fenómeno: havia 

ensinado o cavalo a somar e a subtrair. Mas um psicólogo estudou o caso e 

observou que, toda vez que o cavalo atingia o número esperado de batidas, o 

seu treinador involuntariamente movimentava a cabeça. O cavalo parava 

então, de bater o casco, não porque soubesse calcular, mas em resposta ao 

movimento de cabeça do treinador.” (Autor desconhecido) 

 

 

2.1. Caracterização Anatomo-Funcional dos Músculos Estudados 

A articulação do ombro é designada de gleno-humeral ou escapulo-

umeral. Esta, apresenta como superfícies articulares a cabeça do úmero e a 

cavidade glenóide da omoplata. É classificada como enartrose, podendo 

efetuar os movimentos de flexão e extensão (plano sagital), adução e 

abdução (plano frontal), rotação interna, rotação externa, adução 

horizontal e abdução horizontal (plano transversal) e circundação (envolve 

a passagem pelos 3 planos). O elevado grau de mobilidade desta articulação 

está relacionado com o elevado número de músculo que atuam nos diferentes 

movimentos da articulação. 
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Considerando especificamente a musculatura envolvida no exercício em 

causa neste estudo, vários são os músculos que de uma forma direta ou 

indireta apresentam capacidade potencial de participação na realização do 

exercício “pullover”. Deste modo, serão caracterizados, de seguida, os 

músculos que foram estudados. 

 

2.2. Músculos que Participam na Extensão do Braço 

 

2.2.1. Grande Dorsal (Latissimus Dorsi)  

O músculo Grande Dorsal apresenta origem nas apófises espinhosas das 

vértebras D7 a L5, sacro e zona posterior da crista ilíaca e inserção na 

goteira bicipital do úmero (Pezarat-Correia e Espanha 2010). As fibras 

inferiores inserem-se na zona mais superior da goteira bicipital, enquanto 

que as fibras superiores se inserem na zona mais distal. Este facto faz com 

que a Porção final do Grande Dorsal tenha um aspecto em remoinho. A Porção 

superior deste músculo forma uma bolsa de modo a acomodar o ângulo inferior 

da omoplata (Perroto, 2005). 

São normalmente atribuídas ao Grande Dorsal as funções de adução, 

extensão, rotação interna do braço e abdução horizontal (Pezarat-Correia & 

Espanha 2010).  

O Grande Dorsal, Grande Peitoral e o Grande Redondo apresentam todos 

a mesma inserção distal. Assim, este trio forma uma sinergia em alguns 

movimentos importantes desempenhados pelo braço, tais como extensão, adução 

e rotação interna. 

 

 

2.2.2. Deltóide ( Deltoid)  

O Deltóide representa cerca de 45% da força dos músculos que fazem a 

ligação entre a omoplata e o úmero (Pascoal, 2001). Este músculo divide-se 

em 3 porções, a Porção anterior apresenta a sua origem no 1/3 externo do 

bordo anterior da clavícula, a Porção medial apresenta a sua origem no 

bordo externo do acrómio e a Porção posterior tem origem no bordo inferior 
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da espinha da omoplata (Pezarat-Correia e Espanha 2010). As três porções 

têm inserção na face externa da diáfise do úmero (Pezarat-Correia e Espanha 

2010). Relativamente a funções, as três porções participam na abdução do 

braço, a porção anterior participa também na flexão, rotação interna e 

adução horizontal do braço, enquanto que a porção posterior participa na 

extensão, rotação externa e abdução horizontal do braço (Pezarat-Correia e 

Espanha 2010). 

Segundo Pascoal (2001), estudos electromiográficos revelaram que o 

músculo Deltóide trabalha de forma ativa em todos os movimentos do braço, 

enquanto uma porção do músculo funciona como agonista as restantes ajudam 

na estabilização da articulação gleno-humeral. 

 

2.2.3. Grande Peitoral(Pectoralis Major) 

O Grande Peitoral apresenta três origens diferentes. Assim a sua 

Porção Clavicular inicia-se nos dois terços do bordo anterior da clavícula, 

a Porção Esternal parte do manúbrio Esternal e esterno, e por fim a Porção 

Condral tem a sua origem nas seis primeiras cartilagens costais e 

aponevrose do Grande Oblíquo (Pezarat-Correia e Espanha 2010). A inserção 

do Grande Peitoral é comum às três porções, ou seja, na goteira bicipital 

do úmero (Pezarat-Correia e Espanha 2010). São normalmente atribuídas a 

este músculo as funções de flexão, adução, rotação interna, adução 

horizontal do braço (Porção Clavicular), adução, rotação interna e adução 

horizontal do braço (Porção Esternal), e por fim, na Porção Condral, 

adução, rotação interna, adução horizontal e extensão do braço, partindo da 

posição de flexão máxima do braço (Selley et al, 2008). 

Segundo Perroto (2005), as fibras das diferentes origens convergem, 

para um ponto em comum, de forma particular. As fibras da Porção Esternal e 

Condral amarram-se no ponto mais superior da goteira, por baixo das fibras 

Claviculares, que por sua vez se amarram na Porção mais inferior da 

goteira. Esta disposição é explicada pela necessidade de descruzar as 

fibras aquando do movimento de flexão do braço, permitindo a movimentação 

completa do braço, sem restrições. 
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2.2.4. Tricipíte Braquial ( Triceps Brachii)  

Este músculo apresenta três porções, o Vasto Externo, a Longa Porção 

e o Vasto Interno. A Longa Porção tem a sua origem por baixo da cavidade 

glenóide e bordo lateral da omoplata, o Vasto Externo na Porção lateral e 

posterior da diáfise do úmero (metade superior), e por fim o Vasto Interno 

inicia-se na Porção posterior da diáfise do úmero (metade inferior) 

(Pezarat-Correia e Espanha 2010). A inserção das três porções é comum, 

inserindo-se no olecrâneo (Pezarat-Correia e Espanha 2010). Relativamente a 

funções desempenhadas, as três porções são responsáveis pela extensão do 

cotovelo, enquanto a Longa Porção, por ser um músculo biarticular, também 

participa na extensão e adução do braço (Selley et al, 2008). 

 

2.3. Músculos Estabilizadores da Omoplata Durante a Extensão do Braço 

 

2.3.1. Grande Dentado ( Serratus Anterior)  

O Grande Dentado apresenta a origem na face anterior e superior das 

1ªs 9 ou 10 costelas e a sua inserção no bordo axilar das omoplatas 

(Pezarat-Correia e Espanha 2010). É atribuído a este músculo as funções de 

abdução, depressão e rotação superior das omoplatas (Pezarat-Correia e 

Espanha 2010). 

Este músculo faz a ligação entre as costelas e o bordo interno na 

omoplata, se pudéssemos observar com atenção a disposição das fibras deste 

músculo, à medida que se desloca em direção à omoplata, este vai 

convergindo as suas fibras, sendo parcialmente coberto pelas omoplatas, até 

se prender no bordo interno das mesmas. 

 

2.4. Músculos Estabilizadores da Gleno-Humeral  

 

2.4.1. Infraespinhoso ( Infraspinatus)  

O Infraespinhoso tem a sua origem na fossa infraespinhosa da omoplata 

e insere-se no troquiter do úmero (Pezarat-Correia e Espanha 2010). 

Participa nos movimentos de rotação externa do braço, abdução horizontal do 
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braço (Hislop, 2002) e fixa a cabeça do úmero na cavidade glenóide da 

omoplata. Este músculo, apesar de ser indicado como estabilizador da 

omoplata, também é sinergista no movimento de extensão do braço. 

 

2.5. Músculos Estabilizadores do Tronco  

 

2.5.1. Recto do Abdómen ( Rectus Abdominis)  

O Recto do Abdómen tem origem na púbis e insere-se na quinta à sétima 

cartilagem costal e apêndice xifoide. Apresenta como principais funções a 

flexão do tronco, retroversão da bacia, assiste na expiração forçada e 

ajuda na compressão das vísceras abdominais. 

 

2.5.2. Pequeno ou Interno Oblíquo ( Obliquus internus abdominis) 

O Pequeno Oblíquo tem origem na crista ilíaca, arcada crural e púbis, 

inserindo-se no bordo inferior das quatro últimas costelas e cartilagens 

costais, aponevrose da linha alba (Pezarat-Correia e Espanha 2010). 

Apresenta como funções a flexão lateral, flexão e rotação do tronco 

(Pezarat-Correia e Espanha 2010). Também participa na retroversão da bacia, 

assiste a expiração forçada e ajuda na compressão das vísceras abdominais 

(Pezarat-Correia e Espanha 2010) . 

 

2.5.3. Transverso Abdominal ( Transversus Abdominis) 

O Transverso Abdominal é o músculo mais profundo da parede abdominal, 

as suas fibras encontram-se orientadas horizontalmente. Este músculo 

apresenta a sua origem na crista ilíaca, arcada crural e apófises 

transversas das vértebras lombares e a sua inserção é nas 6 últimas 

costelas e cartilagens costais (Pezarat-Correia e Espanha 2010). As suas 

ações estão relacionadas com a expiração forçada. Este é considerado um dos 

principais músculos estabilizadores do tronco (Selley et al, 2008). 
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2.6. Estudos Sobre a Análise EMG em Exercícios “Pullover” 

Como referido anteriormente, não existe muita informação fundamentada 

relativo a exercícios de pullover. Neste capítulo serão apresentados os 

poucos estudos realizados sobre exercícios de pullover e outros que, pelas 

semelhanças do movimento efectuado ou pela musculatura trabalhada, merecem 

uma atenção especial.  

O´Shea (1976) cit. por Bull (2007, pag.330) caracteriza o exercício 

de pullover, apresentando o Deltóide Posterior e a Porção Esternal do 

Grande Peitoral como “primary motor” do movimento, ou seja agonistas 

principais, e o Grande Dorsal e Grande Dentado como “accessory”, 

sinergistas do movimento. No entanto não é referido como o autor chegou aos 

ditos resultados.  

Noutro estudo, Kronenberg et al (1990), investigaram a actividade 

eléctrica de alguns músculos no movimento de extensão do braço, utilizando 

para o efeito electromiografia de superfície, normalizando posteriormente 

os resultados. O registo foi efectuado, com os indivíduos deitados, 

iniciando o braço em flexão máxima, percentil 0 / 0 graus, até o braço 

atingir a extensão máxima, percentil 100 / 180 graus, correspondente ao 

braço disposto lateralmente ao tronco. Foi utilizada uma carga absoluta de 

20 newtons, cerca de 2 kg. Foi verificado que durante o movimento de 

extensão, o Infraespinhoso e o Grande Dorsal apresentaram um pico de 

actividade (15% a 25% da CVM) no percentil 60 de amplitude. Relativamente 

ao Deltóide Posterior houve um aumento progressivo da sua solicitação, 

atingindo a intensidade máxima de 74% da CVM, enquanto que no Deltóide 

Médio a actividade não ultrapassou os 54% da CVM. A actividade registada do 

Grande Peitoral foi praticamente nula.  

Num estudo de Scheving & Pauly (1959), foi estudado a actividade 

electromiográfica de diversos músculos que intervêm em movimentos dos 

membros superiores, não referindo em que posição se encontravam os 

sujeitos. No movimento de extensão e hiperextensão do braço, foi verificado 

grande actividade do Grande Dorsal(o mesmo verificado num estudo de Reeder, 

1963), e das três porções do deltóide (mais ênfase na Porção posterior). O 
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Grande Dentado apresentou atividade durante todo o movimento, o mesmo não 

verificado com o Grande Peitoral, tal como no estudo mencionado 

anteriormente. Segundo estes autores, o músculo Grande Dentado participa em 

todos os movimentos da escápula. No estudo não foram mencionados os valores 

de ativação dos músculos em questão. 

Num estudo de Bull et al (2001), foi efectuada a validação 

electromiográfica do Trapézio e do Grande Dentado em exercícios pullover. 

Para o estudo foram utilizados 24 voluntários masculinos, com idades 

compreendidas entre os 18 e 25 anos, todos com experiência de treino 

desportivo. Foi utilizada electromiografia de superfície e os exercícios 

comparados foram o pullover com os cotovelos em extensão e com os cotovelos 

flectidos, ambos com uma pega média, utilizando para o efeito uma barra com 

1.20 m de comprimento. Os sinais EMG obtidos foram normalizados. Em ambos 

os exercícios os indivíduos encontravam-se deitados num banco com os pés no 

chão. No exercício de pullover com os cotovelos em extensão o movimento 

partia de uma posição inicial, braços a 90º relativamente ao tronco, 

descendo até se encontrarem paralelos ao chão e depois voltavam à posição 

inicial. O segundo exercício foi executado da mesma forma, mantendo apenas 

os cotovelos durante todo o movimento com 90° de flexão. Os resultados a 

que chegaram relativo ao trapézio, foi que obteve maiores valores no 

exercício pullover com os braços em extensão do que com os cotovelos 

flectidos, no entanto não apresentaram valores de intensidade EMG. O pico 

de actividade registada foi sempre na segunda metade do movimento de 

flexão. Os resultados registados não foram suficientemente elevados, na 

opinião da autora, de forma a justificar a utilização destes exercícios, 

caso o objectivo seja trabalhar o trapézio. Por outro lado, a actividade 

registada do Grande Dentado foi muito superior quando comparada com o 

Trapézio, principalmente no exercício de pullover com os braços flectidos, 

justificando, deste modo, a inclusão do mesmo num programa de treino. A 

actividade electromiográfica foi mínima entre o final da flexão e a 1ª 

metade da extensão. 
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Já Takara et al. (2007) estudaram a actividade electromiográfica do 

Grande Peitoral Porção Clavicular, Grande Peitoral Porção Esternal, Grande 

Dorsal, Deltóide Posterior e a longa Porção do Tricipíte Braquial durante a 

execução do exercício pullover. A amostra foi composta por 10 indivíduos 

adultos, todos com um mínimo de 2 anos de experiência em treino de força e 

utilizavam o exercício pullover na sua rotina de treino. Foi utilizada 

electromiografia de superfície e os indivíduos eram instruídos a realizar 

até 4 séries de 10 RM, com intervalos de descanso de 1 minuto e 30 segundos 

a 2 minutos entre séries. Todos os sinais obtidos foram normalizados, para 

futura comparação. Neste estudo não houve uma preocupação no tipo de pega 

ou na velocidade de execução, um dos objectivos, seria o aproximar a 

execução do exercício à rotina de treino de cada elemento. Os valores 

médios mais elevados de RMS encontrados foram dos músculos Grande Peitoral 

Porção Esternal (76% CVM), Grande Peitoral Porção Clavicular (78% CVM) e 

Tricipíte Braquial Porção longa (75% CVM), não apresentando diferença 

significativa entre eles. Do mesmo modo, foi observado um valor médio um 

pouco menor para o músculo Grande Dorsal (64,02 +/- 45, 99 CVM), 

apresentando diferenças significativas quando comparada com os músculos 

anteriormente referidos. A média de ativação mais baixa foi registada pelo 

músculo Deltóide Posterior (32, 02 +/- 21,72 CVM). Relativamente à 

comparação de valores RMS entre a fase ascendente e descendente, foi 

verificado uma diferença significativa entre os valores das duas fases, 

apresentando a fase ascendente valores médios mais elevados em todos os 

músculos, com exceção do Deltóide Posterior, em que não se verificou 

diferenças significativas entre as duas fases. 

Noutro estudo (Bull et al, 2007) foi efectuado também a validação 

electromiográfica do Grande Peitoral Porção Clavicular em exercícios 

pullover juntamente com o Deltóide Anterior. Foram analisados 24 indivíduos 

masculinos entre os 17 e os 30 anos. Tal como no seu estudo de 2001, Bull 

utilizou electromiografia de superfície e os exercícios comparados foram o 

pullover com os cotovelos em extensão e cotovelos flectidos, ambos com uma 

pega média, utilizando para o efeito uma barra com 1.20 m de comprimento. 
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Foram efetuadas as respetivas normalizações para cada músculo, no entanto 

não foram apresentados valores percentuais médios. Os registos da atividade 

do Grande Peitoral Porção Clavicular, foram de intensidade baixa para o 

exercício pullover com os cotovelos em extensão e de intensidade média para 

o exercício de pullover com os cotovelos flectidos.  No que diz respeito ao 

Deltóide Anterior, para o pullover com os cotovelos em extensão, a 

intensidade variou de moderada a intensa, e para o pullover com os 

cotovelos flectidos, entre o intenso e muito intenso. É importante referir 

o comportamento do Deltóide Anterior nas diferentes fases do movimento. 

Deste modo, foi registado um pico de intensidade na primeira fase de 

descida entre os 90º e os 135º, a partir deste ponto em direção aos 180º 

foi observado uma diminuição de intensidade até perto da posição final, 

perto dos 180º. Ao aproximar-se do final do movimento, verificou-se um 

aumento de intensidade superior ao verificado no início da descida. Este 

aumento foi evidente, posteriormente no início da fase concêntrica entre os 

180º e os 135º, diminuindo a sua intensidade a partir deste ponto até à 

posição inicial. Quando comparado, o Grande Peitoral Porção Clavicular, 

apesar de apresentar valores de intensidade mais baixos, apresentou valores 

mais constantes de intensidade durante todo o movimento, o que, segundo 

Bull (2007) pode indiciar um papel deste músculo como estabilizador da 

articulação do ombro. Segundo a autora, ambos os exercícios de pullover são 

opções pouco indicadas para um trabalho de hipertrofia dos músculos 

Deltóide Anterior e Grande Peitoral Porção Clavicular. Num estudo mais 

recente de Marchetti & Uchida (2011), foi investigado o exercício pullover 

com barra, braços em extensão, com uma distância da pega correspondente ao 

diâmetro 100% biacromial. Os indivíduos deveriam efetuar uma série de dez 

repetições com 30% do peso corporal. Foi avaliado a porção esternal do 

grande peitoral e o grande dorsal. Nos resultados obtidos, foi visível um 

trabalho significativamente superior do grande peitoral (60-70% CVM) 

relativamente ao grande dorsal (10%). Importante referir que neste estudo, 

a fase concêntrica apresentou sempre valores significativamente superiores 

à fase excêntrica e, ressalvar também, o fato de a colocação dos elétrodos 
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no grande dorsal ter sido nas fibras ascendentes do mesmo, o que pode ser 

fator limitador e preponderante nos resultados obtidos. 

Num outro estudo de Signorile (2002), não relativo a exercícios de 

pullover, mas sim relativo ao exercício Lat pull-down (LPD) com diferentes 

pegas, três das quatro variantes apresentadas, são susceptíveis de 

interesse em serem descritas. O estudo consistiu na comparação 

electromiográfica de alguns músculos participantes em exercícios de LPD com 

pegas diferentes. Para o efeito foram utilizados 10 indivíduos masculinos 

saudáveis entre os 18 e os 50 anos de idade, com pelo menos um ano de 

experiência em musculação. Os músculos investigados foram o Deltóide 

Posterior, Grande Dorsal, Grande Peitoral, Grande Redondo e longa Porção do 

Tricipíte Braquial. No dia dos testes foram efectuadas contrações 

voluntárias máximas a cada músculo, para posterior normalização de 

resultados. Foi pedido a cada indivíduo que efetuasse três repetições para 

cada exercício com a carga obtida no respectivo teste de 10 RM. Entre cada 

exercício, cada indivíduo descansava dois minutos. 

No que diz respeito à atividade do Grande Dorsal, este apresentou 

valores significativamente superiores no LPD com pega afastada anterior 

(100% da distância biacromial) em pronação, quando comparado com o LPD pega 

fechada em pronação ou LPD pega supinada, mãos à largura dos ombros. Este 

resultado é reforçado por Wills et al. (1994 in Signorile, 2002), 

confirmando uma maior ativação do Grande Dorsal, utilizando um LPD pega 

afastada quando comparado com um LPD pega junta. Também para a longa Porção 

do Tricipíte Braquial foram registados valores significativamente maiores 

no LPD pega afastada, tal como aconteceu com o Grande Dorsal. Já para o 

Grande Peitoral, os resultados foram diferentes. O LPD com pega fechada foi 

o exercício com maior ativação, seguido do LPD com pega em supinação, e por 

fim o LPD pega afastada. Foi observado que à medida que era promovido um 

afastamento das mãos, a solicitação do Grande Peitoral decrescia. Por fim, 

para o Deltóide Posterior o exercício que apresentou maiores valores, foi o 

LPD com pega fechada. Este estudo é um exemplo claro, do aumento ou 
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diminuição do trabalho de diferentes músculos, perante a alteração da 

distância das pegas num movimento/exercício. 

Brown et al (2007) estudaram, através de EMG de superfície, 19 

segmentos de 3 músculos do ombro, nomeadamente o Grande Peitoral, Grande 

Dorsal e deltóide, em 4 tarefas de forma isométrica. Era pedido aos 

praticantes para fazerem força até 75% da MVC nos movimentos de flexão, 

extensão, adução e abdução do braço. No que diz respeito ao comportamento 

dos segmentos dos 3 músculos no movimento de extensão a figura abaixo 

indica a actividade dos segmentos durante a intenção de esforço. 

 

Figura 1. Extensão do ombro. Contração dos segmentos musculares do Grande 

Dorsal(L1-L6), Deltóide (D1-D7) e Grande Peitoral(P1-P6) (retirado de Brown 

et al, 2007). 

 

O autor realça durante a extensão do braço a grande actividade do 

segmento L3 do Grande Dorsal e D7 do deltóide, e também a actividade média 

dos restantes segmentos do Grande Dorsal e dos segmentos D5, D4 e D3 do 

deltóide. No Grande Peitoral apenas o segmento P3 apresenta actividade, 

sendo apontada por Brown et al (2007), como uma actividade normal de um 

antagonista. 

Apesar de haver poucos estudos relativo ao exercício pullover e 

respectivas variantes, para um dos objectivos que se pretende neste estudo, 
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que é registar alterações de ativação dos músculos que atuam no ombro com a 

alteração da distância das pegas, vários são os estudos (Wills et al, 1994; 

Gouvali & Boudolos, 2005; Cogley et al, 2005; Barnett et al, 1995), que 

demonstram que, com a alteração da distância das pegas, as intensidades de 

ativação muscular também variam. 

 

2.7. Características biomecânicas dos exercícios estudados 

É possível observar nos exercícios com barra que, à medida que se 

iniciava a fase excêntrica, o braço de resistência aumentava até à posição 

final (braços em completa flexão, paralelos ao chão), aumentando o torque 

dos músculos envolvidos. De acordo com Marchetti & Uchida (2011), “o braço 

de resistência da força externa aumenta, atingindo um valor máximo no final 

da fase excêntrica. Já para a fase concêntrica, ocorre o oposto, 

verificando-se uma diminuição do braço de resistência à medida que os 

braços se aproximavam da posição inicial (perpendiculares ao tronco).” 

Relativo ao exercício 4 (figura 2), verificou-se um comportamento 

diferente. O movimento efetuado numa polia, altera o braço de resistência 

ao longo das duas fases verificando-se, deste modo, um torque com menor 

variação ao longo do movimento. Ou seja, com o uso do cabo, o maior braço 

de resistência no movimento é a meio da amplitude articular, tendo como 

referência o braço perpendicular ao tronco (90°), considera-se o maior 

braço de resistência quando o segmento se encontrava a 135° relativo ao 

tronco. Neste ponto, a linha de ação do cabo encontra-se perpendicular à 

mão do executante (Campos, 2000). O uso de pullover com cabo permite uma 

mesma amplitude de movimento, com a  vantagem de produzir um maior torque 

durante todo o movimento, o que foi reforçado pelos registos 

electromiográficos encontrados neste estudo. 
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Figura 2. Exercício pullover com cabos, ilustração da variação do 

braço de resistência (Br); a. Posição inicial; b. Posição final. 

 

 

 

Capitulo III – METODOLOGIA 

 

3.1. Amostra 

A amostra escolhida foi de 15 indivíduos, do género masculino, com a 

média de idades de 29 anos. Os indivíduos escolhidos não apresentavam 

história prévia de lesões ou queixas no ombro, cotovelos ou pulso. Foram 

selecionados praticantes com mais de 2 anos de experiência em musculação. 

Todos os participantes preencheram um questionário relativo ao 

historial médico e desportivo, além disso assinaram um documento escrito de 

consentimento de participação nos testes. 

 

3.2. Variáveis a Estudar 

A variável independente do estudo foi a variante de execução do 

exercício pullover, traduzida em quatro diferentes exercícios de pullover.  

As variáveis dependentes foram a intensidade de ativação de cada 

músculo durante a totalidade do exercício e durante cada uma das fases que 

o constituíam: a fase excêntrica e a fase concêntrica. Como medida da 

intensidade de ativação de cada músculo foi determinada a voltagem média do 

sinal EMG rectificado total (AvgEMG) para cada uma das fases da repetição 

a b 
Br Br 
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(fase concêntrica – ConAvgEMG e fase excêntrica – ExcAvgEMG) e média total 

(TotAvgEMG) expressas em percentagem da Contração Voluntária Máxima (%CVM).  

Em consequência do levantamento feito no capítulo da revisão de 

Literatura, foram selecionados os seguintes músculos: Grande Dorsal, Grande 

Peitoral, porções Clavicular e Esternal, Deltóide Anterior, Deltóide 

Posterior, Longa Porção do Tricípite Braquial, Infraespinhoso, Grande 

Dentado, Recto do abdómen e Oblíquo Interno/Transverso Abdominal.  

 

3.3. Exercícios Analisados 

Foram analisados quatro variantes de exercícios “pullover”. Em cada 

um dos exercícios estudados pretendeu-se replicar ao máximo a posição 

corporal, a amplitude de cada fase de movimento, assim como a velocidade de 

execução das mesmas. Todos os exercícios foram realizados na posição de 

decúbito dorsal, com os pés assentes no chão.  

 

3.3.1. “Pullover no Banco com Barra, Pega 100% Biacromial” 

O executante estava deitado em decúbito dorsal sobre um step, com os 

joelhos a 90º e pés assentes no chão. Os braços estavam posicionados 

perpendicularmente ao tronco. O executante agarrava uma barra com uma pega 

a uma distância 100% biacromial (Figura 3). Durante todo o movimento a 

cabeça, tronco e bacia deviam estar em contacto com o banco, evitando a 

tendência para efetuarem uma anteversão da bacia pelo executante. Os 

cotovelos deviam estar em extensão completa durante todo o movimento. 
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Figura 3. Exercício pullover no banco com barra, com pega 100% biacromial. 

A: Posição inicial (fase excêntrica) ou final (fase concêntrica); B: 

Posição final (fase excêntrica) ou inicial (fase concêntrica). 

 

Durante a fase excêntrica o executante inspirava e ao mesmo tempo 

realizava flexão dos braços, travando a descida barra de forma controlada, 

até que os braços se encontrassem paralelos ao chão. 

 Durante a fase concêntrica o executante expirava e ao mesmo tempo 

efetuava a extensão dos braços até que estes se encontrassem 

perpendiculares ao chão.  

 

 

3.3.2. “Pullover no Banco com Barra, Pega a 150% Biacromial” 

O executante colocava-se deitado, em decúbito dorsal, sobre um step, 

com os joelhos a 90º e pés assentes no chão. Os braços deveriam estar 

perpendiculares ao tronco, com os cotovelos ligeiramente flectidos. O 

executante devia agarrar numa barra direita, com uma pega a uma distância 

150% biacromial (Figuras 4). Durante todo o movimento a cabeça, tronco e 

bacia deveriam estar em contacto com o banco, evitando a tendência para 

efetuar uma anteversão da bacia pelo executante. Os cotovelos deveriam 

estar ligeiramente flectidos durante todo o movimento. 

 

A B 
B 
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Figura 4. Exercício pullover no banco com barra, com pega 150% biacromial. 

A. Posição inicial (fase excêntrica) ou final (fase concêntrica); B. 

Posição final (fase excêntrica) ou inicial (fase concêntrica). 

 

Durante a Fase Excêntrica o executante inspirava e ao mesmo tempo 

fazia uma flexão dos braços, travando a descida barra de forma controlada, 

até que os braços se encontrassem paralelos ao chão (Figura 4).  

Durante a fase concêntrica o executante expirava e ao mesmo tempo 

efetuava a extensão dos braços até que estes se encontrassem 

perpendiculares ao chão(Figura 4).  

 

3.3.3.  “Pullover na Fitball com Barra Pega 100% Biacromial” 

O executante deitava-se em decúbito dorsal sobre uma fitball, com os 

ombros apoiados na bola e com os joelhos a 90º, pés bem assentes no chão. 

Os braços deveriam estar perpendiculares ao tronco, com os cotovelos 

ligeiramente flectidos, com uma distância de pega 100% biacromial (Figura 

5). Durante todo o movimento a cabeça, tronco e bacia deveriam manter-se 

imóveis, evitando a tendência para efetuar uma anteversão da bacia pelo 

executante. Os cotovelos deveriam estar ligeiramente flectidos durante todo 

o movimento. Durante a fase excêntrica o executante deveria inspirar e, ao 

mesmo tempo, flectindo os braços, travar a descida da barra de forma 

controlada, até que os braços se encontrassem paralelos ao chão (figura 5). 

A B 
B 
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Figura 5. Exercício pullover na fitball com barra, com pega 100% 

biacromial. A. Posição inicial (fase excêntrica) ou final (fase 

concêntrica); B. Posição final (fase excêntrica) ou inicial (fase 

concêntrica). 

 

Durante a fase concêntrica, o executante expirava e, ao mesmo tempo, 

efetuava a extensão dos braços, até que estes se encontrassem 

perpendiculares ao chão.  

 

3.3.4. “Pullover Deitado com Cabo, Pega 100% Biacromial” 

O executante estava deitado em decúbito dorsal sobre um step, com os 

joelhos a 90º. Os braços estavam em extensão perpendicularmente ao tronco, 

com uma distância de pega 100% biacromial. O executante deveria estar a 

agarrar uma pega, presa a um cabo (Figuras 6). Durante todo o movimento a 

cabeça, tronco, bacia e pernas estavam em contacto com o banco, evitando a 

tendência para efetuar uma anteversão da bacia pelo executante. Os 

cotovelos deveriam estar ligeiramente flectidos durante todo o movimento. 

A B 
B 
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Figura 6. Exercício pullover deitado com cabo, com pega 100% biacromial. A. 

Posição inicial (fase excêntrica) ou final (fase concêntrica); B. Posição 

final (fase excêntrica) ou inicial (fase concêntrica). 

 

Durante a Fase Excêntrica, o executante inspirava executando uma 

flexão dos braços, travando a descida de forma controlada, até que os 

braços se encontrassem paralelos ao chão (figura 6).  

Durante a Fase Concêntrica, o executante expirava e efetuava a 

extensão dos braços até que estes estivessem perpendiculares ao chão.  

 

3.4. Condições de Realização 

Em cada um dos exercícios foi realizada 1 série de 6 repetições com 

60% de 1 RM. A razão da escolha da carga deve-se ao facto deste tipo de 

exercício ser utilizado na sua maioria com o objectivo de hipertrofia 

muscular. Baechle & Earle (2000) apresentam intervalos de intensidade para 

Hipertrofia, entre 67% e 85% da CVM, para Baechle & Groves (2000) este 

valor é definido entre os 70% e os 80% da CVM. Já Pezarat-Correia et al 

(2003) refere valores de carga superiores a 60% da CVM até aos 90%, valores 

idênticos (60% a 85%) apresentados por Schmidtbleicher (1999), Kramer et al 

(1996) e Kramer & Ratamess (2004). Deste modo, e pretendendo que a execução 

de cada exercício fosse dentro dos parâmetros definidos, foi escolhida a 

carga de 60% de 1 RM, carga esta muito próxima do patamar utilizado para 

A B 
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hipertrofia muscular. O ritmo de execução foi controlado por um metrónomo, 

4 segundos por repetição, 2 segundos na fase concêntrica e 2 segundos na 

fase excêntrica. Não foram utilizadas para processamento a primeira e a 

última repetição em cada série de cada exercício.  

 

3.5. Testes de 1 RM 

Pelo menos 48 horas antes do registo electromiográfico de cada 

exercício foi efectuado o teste de 1 RM para cada um dos 4 exercícios, por 

cada indivíduo, de modo a que no dia do registo fosse possível estabelecer 

os respectivos valores de percentagem da carga máxima. Nesse momento, e 

antes da obtenção dos valores de 1 RM, foi sorteada a ordem pela qual cada 

executante iria efetuar cada exercício. Esta ordem foi também a utilizada 

no dia da respectiva avaliação electromiográfica. 

Os critérios de interrupção dos testes foram: 

1.  Não conseguir movimentar a carga; 

2. Efetuar o movimento fora dos parâmetros estabelecidos (ver ponto 

3); 

3. Manifestam por parte do executante desconforto ou outro tipo de 

mal-estar que pudesse influenciar o valor final de força efectuada; 

 

Segundo Baechle & Earle (2000), é desejável que a medição da 1RM seja 

realizada num máximo de 5 tentativas (depois do aquecimento) caso contrário 

a fadiga pode comprometer o resultado. Assim foi pedido a cada indivíduo 

para: 

1. Realizar uma série de aquecimento de 5 a 10 repetições com uma carga 

ligeira; 

2. Descansar 1 minuto; 

3. Realizar mais uma série de aquecimento de 3 a 5 repetições com um 

incremento de carga de 5-10% (trem superior) em relação à 1ª série; 

4. Descansar 2 -4 minutos; 

5. Estabelecer uma carga de modo a tentar realizar 1RM; 
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6. Se o indivíduo conseguir realizar 1RM deve descansar novamente 2 a 4 

minutos, incrementar a carga e fazer nova tentativa; 

Se o indivíduo falhar o ponto 5, descansar novamente 2 a 4 minutos, 

retirar carga, e fazer nova tentativa. 

 

3.6. Recolha dos sinais EMG 

O sinal EMG foi detectado através de um par de eléctrodos de 

superfície ativos, colocados no centro do ventre muscular de cada músculo 

estudado e paralelo à orientação das fibras. Através deste procedimento, é 

possível estabelecer uma relação entre a representação gráfica obtida e as 

características contrácteis do músculo (Basmajian & de Luca, 1985).  

Foram adoptados os procedimentos referidos por Pezarat-Correia & 

Santos (2004) para reduzir a resistência da pele ao sinal: 

1. A área do músculo, onde foram colocados os eléctrodos, foi depilada; 

2. A respectiva área do músculo foi limpa com álcool; 

3. Deixou-se secar a pele; 

4. As superfícies de detecção foram colocadas na porção média do ventre 

muscular da cada músculo estudado; 

5. Foi respeitado um intervalo de tempo, entre a colocação dos 

eléctrodos e o início da recolha, não inferior e 5 minutos. 

Foi colocado um eléctrodo terra (por aparelho electromiográfico) no 

acrómio da omoplata. 

Todos os pares de eléctrodos foram colocados do lado direito de cada 

indivíduo avaliado, no ventre do músculo, paralelo às respectivas fibras 

musculares. Independentemente do músculo estudado, o local de colocação dos 

eléctrodos correspondeu sempre ao centro (ventre) do respectivo músculo 

(Hermens et al, 1999). É sabido que o local de colocação dos sensores de 

electromiografia de superfície influencia as características dos sinais 

registados (Mercer et al, 2005). Quando um par de sensores é utilizado num 

músculo, existindo sempre o perigo da variabilidade de colocação dos 

mesmos, entre indivíduos e entre avaliadores, devido às diferenças 

morfológicas entre indivíduos e à diferenciação na palpação para obtenção 
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de referências morfológicas para a colocação dos sensores (Mercer et al, 

2005). 

Os testes de contração voluntária máxima apresentam como objectivo 

obter o valor EMG máximo que determinado músculo é capaz de produzir, em 

situação isométrica. Para poder normalizar os sinais EMG em amplitude, os 

indivíduos participantes neste estudo tiveram de realizar um conjunto de 

testes de modo a aferir o máximo valor EMG para cada músculo, através da 

produção de uma contração voluntária máxima (CVM) para cada um dos diversos 

músculos estudados.  

Previamente ao início dos testes foi feito um aquecimento, através de 

uma mobilização articular e da aplicação de uma força de baixa intensidade 

sobre o músculo a testar, para além disso foi pedido a cada executante para 

efetuar cada movimento sem carga de modo a preparar-se para a execução dos 

mesmos. Na avaliação foi pedido a cada indivíduo para aumentar gradualmente 

a força, até chegar ao seu máximo. Após 3 a 5 segundos, aguentar este valor 

por 2/3 segundos até os níveis de força começarem a baixar. Foi repetido 

cada teste pelo menos uma vez com um período de pausa de cerca de 60 

segundos. 

Em seguida são indicadas para cada músculo as referências de 

colocação de eléctrodos e explicadas como foram obtidas as contrações 

voluntárias máximas necessárias para a normalização dos sinais EMG. 

 

3.6.1. Deltóide Anterior. 

O sujeito foi colocado na posição de sentado com os braços ao longo 

do tronco, palmas da mão a apontar para dentro. Os eléctrodos foram 

colocados à distância de três dedos distais e anteriores, relativo ao 

acrómio, na linha entre o acrómio e o polegar (Perroto, 2005), numa posição 

vertical. Foi pedido ao indivíduo para efetuar uma flexão do ombro (Gowan, 

1987 & Perroto, 2005). A força foi efectuada, contra a base inferior da 

pega de uma máquina de “pullover” da marca Technogym (fig.7b), na porção 

anterior e média do antebraço, de modo a evitar a deslocação do braço. Este 

foi colocado numa posição de 45º de flexão (referência dos braços ao lado 
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do corpo, considerando-se 0º), 144º de referência na própria máquina 

(Figura 7b). 

  

Figura 7. (a) colocação dos eléctrodos no Deltóide Anterior; (b) CVM para o 

Deltóide Anterior. 

 

3.6.2.Deltóide Posterior. 

O sujeito foi colocado na posição sentado com os braços ao longo do 

tronco, palmas da mão a apontar para dentro. Os eléctrodos foram colocados 

à distância de dois dedos posterior ao acrómio, na direção da linha entre o 

acrómio e o dedo mindinho (Hermens, 1999 & Perroto, 2005), numa posição 

vertical. Foi pedido ao avaliando a tentativa de efetuar extensão e 

hiperextensão do ombro, contra os apoios de uma máquina “pullover”, da 

marca Technogym, na porção posterior e média do antebraço. O braço foi 

colocado numa posição de 90º (referência braços ao lado do corpo 

encontrando-se a 0º), 126º de referência na própria máquina (Figura 8). 

 

a b 
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Figura 8. (a) colocação de eléctrodos na zona posterior do tronco; (b) CVM 

para o Deltóide Posterior. 

 

3.6.3. Grande Peitoral – Porção Clavicular e Esternal. 

Na Porção Clavicular, os eléctrodos foram colocados a um centímetro 

abaixo da clavícula, na linha midclavicular (Scheving & Pauly, 1956), numa 

posição diagonal (45º) em direção à goteira bicipital do úmero. Na Porção 

Esternal, os eléctrodos foram colocados na meia distância horizontal entre 

o esterno e o início da prega axilar (Anders et al, 2004), numa posição 

horizontal. O sujeito foi colocado em decúbito dorsal com os braços em 

abdução horizontal e os cotovelos flectidos a 90º. Foi pedido para efetuar 

o máximo de força contra uma barra inamovível na tentativa de executar 

adução horizontal do braço (Perroto, 2005) e extensão do cotovelo (Konrad, 

2005) (Figura 9). A rotina de processamento das Contrações voluntárias 

máximas foi definida de modo a que o valor mais elevado de ativação da 

Porção Clavicular do Grande Peitoral fosse encontrado automaticamente, 

efetuando a CVM atrás descrita ou a efetuar a CVM definida para o Deltóide 

Anterior. 

 

a b 
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Figura 9. (a) colocação de eléctrodos na zona anterior do tronco; (b) CVM 

para o Grande Peitoral e Grande Dentado. 

 

3.6.4. Grande Dentado. 

Os eléctrodos foram colocados sobre a linha midaxilar, no 

prolongamento da linha do apêndice xifoide, numa posição diagonal (45º) em 

direção ao Grande Dorsal (Figura 10). Foi pedido para efetuar o máximo de 

força contra uma barra inamovível na tentativa de executar adução 

horizontal do braço e consequente abdução das omoplatas (Figura 9b), 

movimento de supino plano (Perroto, 2005). A rotina de processamento das 

Contrações voluntárias máximas foi definida de modo a que o valor mais 

elevado de ativação do Grande Dentado fosse encontrado automaticamente, 

efetuando a CVM atrás descrita ou eventualmente outra em que produzisse 

mais ativação do músculo referido. 

 

 

Figura 10. Colocação de eléctrodos na zona anterior do tronco. 

a b 
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3.6.5. Longa Porção do Tricipíte Braquial. 

Foi pedido ao sujeito que colocasse o braço numa posição de abdução a 

90º com o tronco. Foi traçada uma linha entre o ponto posterior do acrómio 

e o olecrâneo (Hermens, 1999). Os eléctrodos foram colocados a uma 

distância de quatro dedos distais da zona axilar posterior, numa posição 

vertical. De modo a determinar o valor máximo de força voluntária, foi 

pedido ao sujeito para efetuar extensão do cotovelo (Hermens, 1999 & 

Perroto, 2005) contra os apoios de uma máquina “pullover”, da marca 

Technogym, na Porção posterior e média do antebraço. O braço era colocado 

numa posição de 90º (referência braços ao lado do corpo encontrando-se a 

0º), 126º de referência na própria máquina (Figura 11). 

 

 

Figura 11. (a) colocação de eléctrodos para a Longa Porção do Tricipíte 

Braquial; (b) CVM para a Longa Porção do Tricipíte Braquial. 

 

3.6.6. Grande Dorsal 

O sujeito colocou-se com os braços ao longo do corpo, palmas da mão 

viradas para dentro. Os eléctrodos foram colocados três dedos abaixo da 

prega axilar posterior (Perroto, 2005), numa posição horizontal. Foi pedido 

ao avaliando para efetuar extensão e hiperextensão do braço, contra os 

apoios de uma máquina “pullover”, da marca Technogym, na Porção posterior e 

média do antebraço. O braço era colocado numa posição de 90º (referência 

braços ao lado do corpo encontrando-se a 0º), 126º de referência na própria 

máquina (Figura 12). 

a b b 
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Figura 12. (a) CVM para o Grande Dorsal; (b) colocação de eléctrodos para o 

Grande Dorsal. 

 

3.6.7. Infraespinhoso. 

Foi pedido ao sujeito que colocasse o braço numa posição de abdução a 

90º com o tronco. Os eléctrodos foram colocados na meia distância entre a o 

centro da espinha da omoplata e o ângulo inferior da omoplata (Anders et 

al, 2004). Foi pedido ao sujeito para efetuar, com o braço a 0º de abdução 

e com o cotovelo flectido a 90º, uma rotação externa do braço. A força foi 

aplicada na parte lateral do pulso, tentando promover um esforço isométrico 

(Figura 13). 

 

  

Figura 13. (a) colocação de eléctrodos para o Infraespinhoso; (b) CVM para 

o Infraespinhoso. 

 

 

 

a b 

a b 
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3.6.8. Recto Abdominal. 

Para a colocação dos eléctrodos, foi escolhida a zona superior do 

recto do abdómen. Foram colocados eléctrodos, aproximadamente, na meia 

distância entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical 3 cm à direita da 

linha branca (Vera-Garcia et al, 2000). Os sujeitos encontravam-se deitados 

num colchão, numa posição de decúbito dorsal com os joelhos flectidos a 90º 

e pés fixos. O tronco foi fixo nos ombros por um ajudante de forma a 

impedir o movimento, garantindo uma ação isométrica dos músculos 

abdominais. Dessa forma, e para o registo electromiográfico, foi pedido aos 

sujeitos para realizaram uma tentativa de flexão do tronco contra a 

resistência (Figura 14). 

 

  

Figura 14. (a) colocação de eléctrodos para o Recto Abdominal; (b) CVM para 

o Recto Abdominal. 

 

3.6.9. Oblíquo Interno/ Transverso Abdominal.  

Para o registo do oblíquo interno e transverso do abdómen foram 

traçadas três linhas (fig. 15a), uma linha vertical correspondente ao 

limite lateral do recto do abdómen, uma linha oblíqua correspondente ao 

ligamento inguinal, e uma terceira linha horizontal correspondente à junção 

da cicatriz umbilical com a zona anterior superior da espinha ilíaca.  

Foram colocados dois eléctrodos, dentro do triângulo paralelos à 

linha formada pelo ligamento inguinal, na meia distância da linha inguinal 

(Floyd & Silver in Miller & Medeiros, 1987), 1 cm afastado da mesma. Para a 

a b 
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obtenção do valor de contração voluntária máxima, foi pedido a cada sujeito 

para efetuar um esforço isométrico máximo na tentativa de flectir o tronco 

e ao mesmo tempo provocar uma rotação do mesmo e uma expiração forçada 

(Vera-Garcia et al, 2000) (Figura 15b). 

 

  

Figura 15. (a) colocação de eléctrodos para o Pequeno Oblíquo/Transverso 

Abdominal; (b) CVM para o Pequeno Oblíquo/Transverso Abdominal. 

 

 

3.7. Instrumentos 

Os instrumentos utilizados no presente estudo foram: 

1. Sistema de EMG de superfície; 

2. Sensor de deslocamento (Acelerómetro); 

3. 2 Computadores pessoais; 

4. Metrónomo; 

5. Software Plux v2.0 

6. Software Matlab®  R2010a 

7. Outro materiais 

 

3.7.1. Sistema de EMG de Superfície 

Os sinais de EMG foram amplificados com uma bandpass (25-500 Hz), 

índice de rejeição de modo comum (CMRR) de 110 dB, impedância de entrada 

maior que 100 MW. Foram utilizados eléctrodos bipolares ativos (PLUX, 

Lisboa, Portugal) com ganho eléctrico de 1000±2, que foram fixos à pele com 

argolas adesivas (Ambu Blue Sensor N-00-S/25). Foi utilizada uma distância 
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de 20 mm entre eléctrodos, medida mais adequada de modo a recolher um sinal 

de uma porção significativa do músculo, colocando ao mesmo tempo os sinais 

não pretendidos a níveis muito baixos (De Luca & Knaflitz, 1990). Foram 

utilizados para recolha dos sinais EMG dois sistemas telemétricos (bioPLUX® 

research 2010, PLUX, Lisboa, Portugal) sincronizados que transmitiam a 

informação recolhida pelos eléctrodos por bluetooth para os respectivos 

computadores. No aparelho de electromiografia designado por S1, foram 

colocados 6 sensores de EMG, o canal 7 foi utilizado como sincronização com 

o aparelho S2, no qual os primeiros 4 canais foram utilizados para sensores 

de EMG, os canais 5/6 para o acelerómetro e o canal 7 para a respectiva 

sincronização dos dois aparelhos. O EMG de cada músculo foi registado a um 

ritmo de amostragem de 1000 hz.  

 

3.7.2. Sensor de Deslocamento 

Foi utilizado um sensor de deslocamento de modo a analisar o grau de 

deslocamento dos braços nos diferentes exercícios, determinando início e 

fim de cada repetição e das respectivas fases excêntrica e concêntrica. O 

sinal deste sensor foi captado nos canais 5 e 6 do sistema s2 (Monitor Plux 

v.2.0®) sincronizado com os sinais EMG. Para os exercícios realizados com 

barra, o sensor foi colocado no centro da barra, com o fio direcionado para 

o lado direito do executante. Para o exercício efectuado com cabo, foi 

colocado um sensor de deslocamento na mesma posição mencionada 

anteriormente, mas numa pega específica para o efeito.  

 

3.7.3. Computador Pessoal 

Foi utilizado para a recolha dos registos electromiográficos um 

computador portátil Samsung Q35 e um computador portátil Asus Eee PC 701. 

 

3.7.4. Metrónomo 

Este mecanismo foi utilizado para o controlo do ritmo e duração de 

cada execução, a 60 bpm com a utilização de um programa informático, 

Metronome Plux 2.0.0.1. 
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3.7.5. Software Monitor Plux v2.0 

Este software foi utilizado para recolher e gravar o sinal 

electromiográfico enviado pelos eléctrodos através de um cabo para o Plux, 

fazendo a ligação, por sua vez, por bluetooth ao computador pessoal. 

 

3.7.6. Software matlab®  R2010a 

Este software V.R2010a (The Mathworks Inc., Natick Massachusetts, 

USA) foi utilizado para tratar os dados obtidos de forma automática, 

através de rotinas de processamento dos sinais de EMG construídas para o 

efeito.  

 

3.7.7. Software SPSS® v14 

Foi utilizado para a análise estatística dos dados recolhidos. 

 

3.7.8. Outros materiais 

Foram também utilizados diversos materiais para que fosse possível a 

realização de todo o estudo. Assim passo a citar: 

1. Fita métrica; 

2. Álcool 70%; 

3. Algodão; 

4. Marcador azul; 

5. Gillettes descartáveis; 

6. Fita adesiva; 

7. Colchão; 

8. Barra de 1,20 m; 

9. Pega technogym para cabo; 

10. Máquina pullover technogym; 

11. Bola de Fitball® ; 

12. Máquina Multipower; 

13. Step Reebok; 
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3.8. Procedimentos de Recolha 

Foram seguidos os seguintes passos de processamento dos sinais EMG: 

1) Band Pass Filter 

Foi aplicado um filtro digital com banda de passagem entre os 10 e 

490Hz através dos ficheiros (fig.16a). Esta técnica permite suprimir as 

oscilações de frequência acima e abaixo de determinados valores. A escolha 

destes valores varia com factores relacionados com os objectivos de estudo, 

a tarefa estudada ou as condições metodológicas. 

2) Rectificação 

Todos os valores negativos do sinal EMG foram transformados em 

valores positivos (fig.16b). A rectificação da curva é uma operação 

normalmente utilizada para permitir a posterior quantificação do sinal, já 

que transforma uma curva com valores positivos e negativos, de média igual 

a zero, numa curva de valores absolutos, todos positivos. 

3) Low Pass Filter  

Foi determinado a envolvente da curva EMG através da aplicação de um 

filtro de passe baixo a 10 Hz (10 Hz, fourth-order Butterworth digital 

filter), de forma a eliminar as variações bruscas dos valores de amplitude 

do sinal retificado, através da suavização da curva (fig.16c).   

4) Normalização da CVM 

O EMG rectificado foi normalizado para o maior valor EMG encontrado 

em cada músculo durante as contrações isométricas. Esta técnica consiste na 

transformação dos valores absolutos de amplitude das diferentes curvas que 

se pretende comparar, em valores relativos a um EMG referência considerado 

como 100%. Esta técnica permite a comparação de valores EMG obtidos em 

condições diferentes, entre indivíduos diferentes, em dias diferentes. Para 

obtenção dos valores de CVM para cada músculo, primeiro foi identificado o 

instante em que era atingido o valor EMG mais elevado na curva obtida na 

CVM desse músculo, foi selecionada uma janela de 500ms, contanto 250ms 

antes desse instante e 250ms após, determinando o valor médio de amplitude 

EMG durante esses 500ms. Estes valores corresponderam à referência (100%) 

para a normalização dos EMGs destes músculos. 
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5)  Delimitação dos sinais EMG  

  Para a determinação das repetições e das respetivas fases concêntrica 

e excêntrica,  colocou-se um acelerómetro triaxial na barra. A estes sinais 

foi aplicado um filtro butterworth de 3Hz, de ordem 2, com a finalidade de 

eliminar ruído presente. A componente vertical da aceleração mostrou-se 

sensível às transições de fase concêntrica e excêntrica, apresentando um 

comportamento semelhante a uma curva sinusoidal. Assim, os máximos e os 

mínimos relativos da curva correspondem aos instantes de transição de fase 

e repetição, respetivamente. 

  

6)  Determinação do sinal EMG médio 

  Foram determinados os valores médios de cada repetição e, em seguida, 

obtida uma média aritmética das 4 repetições para cada sujeito, músculo e 

exercício. Essa média representou a intensidade de solicitação desenvolvida 

por esse sujeito nesse músculo e durante esse exercício. 

 

 

Figura 16. Representação gráfica do sinal do acelerómetro e tratamento do 

sinal EMG: (A) Sinal de EMG em bruto; (B) Sinal de EMG rectificado; (C) 

sinal EMG suavizado. 
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3.9. Tratamento Estatístico 

Em primeiro lugar foi feita uma análise de estatística descritiva pela 

determinação da média (x) e do desvio padrão (sd) dos parâmetros de 

intensidade dos sinais eléctricos. Esta estatística analítica foi realizada 

através dos valores de intensidade média das fases concêntrica (ConAvgEMG), 

excêntrica (ExcAvgEMG) e valores médios totais (TotAvgEMG) da actividade 

muscular (dos músculos selecionados) durante cada repetição nos 4 

exercícios analisados. Os valores foram expressos em percentagem da 

contração voluntária máxima (%CVM). 

Em relação à estatística inferencial, em primeiro lugar foi 

verificado a normalidade de todas as variáveis que foram objecto de testes 

estatísticos. Uma vez registada a normalidade foi possível utilizar testes 

paramétricos, que são os mais potentes e fiáveis. Como a amostra do estudo 

era de 15 indivíduos, para testar a normalidade dos dados foi utilizado o 

teste de Shapiro-Wilk, que é o indicado para amostras inferiores a 50 

elementos. Se os sig. (P-values) são superiores a 0,050 significa que as 

variáveis seguem distribuição normal. Neste estudo, em todas as variáveis 

foram verificados valores acima dos 0,050 registando-se uma distribuição 

normal.  

Numa fase seguinte foi verificado se existiam diferenças 

significativas entre a fase concêntrica e excêntrica de cada músculo. 

Assim, foi utilizado o teste paramétrico test paired sample para amostras 

emparelhadas. A razão da utilização deste teste é porque é o mais adequado 

para duas amostras, apresentando também a particularidade de não ver o 

pressuposto da esfericidade, bastando as variáveis seguirem normal. 

Como neste estudo os participantes foram sujeitos a quatro momentos 

de experimentação, e para poder comparar os mesmos músculos (nas suas 2 

fases e na totalidade do exercício) entre os quatro exercícios, foi 

utilizado o Mauchly's Test of Sphericity, um pressuposto que tem de se 

verificar, de modo a poder utilizar-se o teste paramétrico para mais de 2 

amostras emparelhadas (Anova das Medidas Repetidas). Como foram verificadas 

diferenças significativas em cada músculo entre os quatro exercícios, foi 
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aplicado um teste de comparações múltiplas de médias (Bonferroni) para 

verificar entre que exercícios se verificavam essas diferenças. 

Por fim, foi verificado se existiam diferenças significativas na 

actividade EMG nos diversos músculos ao executar o mesmo movimento, dentro 

do mesmo exercício. Esta tarefa foi separada para cada uma das fases 

concêntrica, excêntrica e valores médios totais. Para esta tarefa, foi 

previamente necessário verificar o pressuposto da esfericidade, porque o 

teste adequado para vermos se existem diferenças significativas é a Anova 

das Medidas Repetidas dado que o número de amostras a comparar foram de 

dez. Como foram verificadas diferenças significativas entre alguns dos dez 

músculos nos quatro exercícios, foi aplicado um teste de comparações 

múltiplas de médias (Bonferroni) para ver entre quais se verificavam estas 

diferenças. 

 

 

Capitulo IV– APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

4.1 Comparação Entre Exercícios Para Cada Músculo 

 

4.1.1. Deltóide Anterior 

Para a média total, no que diz respeito a diferenças significativas 

entre os quatro exercícios, foram verificadas diferenças (p<0,05) entre o 

E4 (57% CVM) e os restantes (33% a 36% CVM). 

Na fase concêntrica, foram registadas diferenças significativas 

(p<0,001) entre o E4 (60% CVM) e os restantes (29% a 34% CVM). Por fim, na 

fase excêntrica, o E4 (53% CVM) apresentou valores médios superiores a 

qualquer um dos três exercícios realizados com barra (38 a 43% CVM). No 

entanto só foram verificadas diferenças significativas entre o E1 e o E4 

(p=0,050). 
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Tabela 1. Diferenças significativas (p<0,05) entre os quatro exercícios, 

para o Deltóide Anterior, nas fases excêntrica, concêntrica e valores 

médios totais. (-) não existe diferenças significativas; (E1>E2 / E2<E1) 

existiu diferenças significativas entre o exercício E1 e o E2. 

 

 

4.1.2. Porção Clavicular do Grande Peitoral 

 Não foram encontradas diferenças significativas, para os quatro 

exercícios, nas suas fases concêntrica, excêntrica e média total. 

 Excêntrica Concêntrica Total 

Exercício 1 E1<E4 - - 

Exercício 2 - - - 

Exercício 3 - - - 

Exercício 4 E4>E1 E4>E1,2,3 E4>E1,2,3 


