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1.1 Introdução 

A obesidade e o excesso de peso constituem-se actualmente em dois graves 

problemas de saúde pública mundial e tem sido proposto por organismos 

governamentais de vários países desenvolvidos um conjunto de alternativas para 

travar o progressivo aumento destas, que já são consideradas epidemias, e que 

afectam crianças, adolescentes, adultos e idosos de ambos os géneros e de todos os 

escalões sociais (Bouchard, 2000).  

 

A etiologia da obesidade é multi-factorial e parece não estar ligada exclusivamente a 

factores genéticos (Perusse e Bouchard, 2000), mas principalmente consequente do 

descontrolo alimentar e da adopção de um estilo de vida menos activo em termos 

físicos (Hill e Melanson, 1999; Stiegler e Cunliffe, 2006). O sedentarismo e a dieta 

alimentar hiper-calórica parecem estar na base dos principais problemas que 

desencadeiam o excesso de peso e do consequente aparecimento da obesidade, que 

acabam por desequilibrar a relação entre a quantidade de energia diária ingerida e a 

dispendida, ou seja, a balança energética (Figura 1-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1 - O Balanço Energético diário é definido pela quantidade de energia ingerida através 
da alimentação e a energia gasta para a manutenção das funções fisiológicas durante o 
repouso e actividades físicas corporais espontâneas e voluntárias, entre as quais o exercício 
físico é a de maior impacto. Quando o balanço energético está equilibrado (A), a composição 
corporal permanece estável. Caso contrário (B), esta é alterada e o indivíduo torna-se obeso. 
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A Organização Mundial da Saúde (WHO) classifica um indivíduo como obeso quando 

este apresenta um Índice de Massa Corporal (IMC)1 superior a 30 kg/m2 (WHO, 1998), 

sendo que o excesso de peso é caracterizado por um IMC entre 25 e 29.9 e constitui-

se num estado denominado pré-obesidade (DiPietro, 1999; Seidell, 2000). A presença 

da obesidade ou do excesso de peso predispõe ao aparecimento de um conjunto de 

doenças graves, entre as quais a Diabetes Melitus tipo II (Hu e col., 2001; Mokdad e 

col., 2001), a hipertensão (Sjostrom e col., 1997), doenças nas coronárias e enfarte no 

miocárdio (Rexrode e col., 1997; Willett e col., 1995), algumas formas de cancro 

(Michaud e col., 2001; Calle e col., 2003), a osteoartrite (Cooper e col., 2000; Hart e 

Spector, 1993; Messier e col., 2000; Sandmark e col., 1999), bem como outras 

patologias e distúrbios comportamentais que podem levar à morte ou comprometer 

severamente a qualidade de vida (Figura 1-1). Desta forma, estas epidemias quando 

instaladas assumem uma proporção alarmante em termos de saúde pública quer em 

nível de custos (Wolf e Colditz, 1998; Colditz, 1999; Colditz e Mariani, 2000), quer em 

nível das condições de saúde e social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-2 - Algumas das alterações fisiológicas e comportamentais frequentemente 
associadas à obesidade (Adaptado de Bray, 2000). * AVC: acidente vascular cerebral. 

 

 

 

 
                                                 
1 IMC refere-se à relação entre a massa corporal total (em quilogramas) e a estatura (em 
metros) elevada à segunda potência, ou seja, IMC = massa corporal total/estatura2. 
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Investigadores de várias áreas da saúde têm concentrado esforços na tentativa de 

eleger estratégias eficazes na prevenção e tratamento da obesidade, as quais passam 

sobretudo pela realização da dieta alimentar e da actividade física sistemática, sejam 

estas associadas ou não, com o intuito de reduzir as massas corporal e de gordura 

total (Stiegler e Cunliffe, 2006). Estas incursões têm levado à constituição de vários 

posicionamentos de orientação relativamente ao controlo e tratamento do excesso de 

peso e da obesidade (ACSM, 2001; Bouchard e Blair, 1999; DiPietro, 1999; Grundy e 

col., 1999; National Institutes of Health - NIH and National Heart, Lung, and Blood 

Institute - NHLBI, 1998; Pate e col., 1995; WHO, 1997 e 1998; Wing, 1999), sendo que 

na sua maioria é proposta a associação da dieta alimentar reduzida e da prática 

regular da actividade física, além da adopção de um estilo de vida mais activo como 

forma de alterar a relação ingestão e dispêndio diário de energia (Castañeda e col., 

2005; Volek e col., 2005). No entanto, a aceitação de uma destas estratégias ou do 

seu conjunto apresenta limitações e particularidades importantes de serem 

consideradas, as quais devem ser cuidadosamente observadas na orientação e 

implementação de programas de controlo e perda da massa corporal. 

 

A dieta alimentar quando realizada de forma isolada parece ser a conduta mais 

adequada para a redução significativa da massa corporal total. Como exemplo, pode 

ser assumido que 1 kg de massa corporal equivale a aproximadamente 7000 

quilocalorias (Bouchard, 2000). Sendo assim, a redução na quantidade de calorias 

ingeridas tem repercussão directa na massa corporal, a qual se altera 

proporcionalmente a esta redução. No entanto, como decorrência desta estratégia, há 

uma significativa redução da MLG, reflectida principalmente pela redução da massa 

muscular esquelética, com consequente redução na taxa metabólica de repouso 

(TMR) e no gasto de energia diário (Menozzi e col., 2000). Distúrbios neuro-

endócrinos, tais como alterações nos níveis de leptina, na condição da glândula 

tireóide e na actividade do sistema nervoso simpático, decorrentes desta condição, 

parecem também influenciar a redução na TMR (Stiegler e Cunliffe, 2006). O conjunto 

destas alterações é frequentemente associado a uma expressiva redução na oxidação 

das gorduras, avaliada pelo incremento do Quociente Respiratório (QR), o que pode 

repercutir na tendência de incremento da gordura corporal total (Poehlman, 2000).  

 

A quantidade de energia gasta diariamente é representada por três componentes 

primários: 1. a taxa metabólica de repouso (TMR); 2. a termogénese, resultante 

especialmente do efeito térmico dos alimentos ingeridos; e 3. o dispêndio de energia 

ocasionado durante as actividades físicas de natureza espontânea ou voluntária. Pelo 
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facto de que a TMR e o gasto de energia durante tais actividades físicas são 

responsáveis por aproximadamente 60-70% e 20-30%, respectivamente, do gasto de 

energia diário e de que ambos são directamente afectados pela MLG (Salbe e 

Ravussin, 2000; Weyer e col., 1999) (Figura 1-3), qualquer diminuição na massa 

muscular decorre na redução da quantidade de energia dispendida durante as 24 

horas do dia, o que pode repercutir na balança energética e possivelmente na 

composição corporal. Sendo assim, a redução da quantidade de energia ingerida e a 

imediata redução na massa corporal total promovida por esta estratégia, praticamente 

neutralizam os efeitos obtidos pela sua adopção. Estes factos associados predispõem 

a uma estagnação nas alterações da composição corporal ou mesmo a um novo 

incremento da massa corporal total. Portanto, a manutenção ou mesmo um 

incremento da massa muscular deve ser um dos principais objectivos de programas de 

controlo e redução da massa corporal total, sendo que a utilização da dieta alimentar 

isolada parece ser, nesta perspectiva, contra-indicada.  
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Figura 1-3 - Correlação entre a MLG (em kg) e o Dispêndio Energético – DE  
em 24 horas (em kcal) (r = 0.84, p<0.0001). (Adaptado de Weyer e col., 1999). 

 

 

O incremento do gasto energético diário através da prática da actividade física 

repercute directa e eficazmente sobre a balança energética, com possíveis efeitos na 

composição corporal, ainda que seja mantida constante a quantidade diária de calorias 

ingeridas. O impacto calórico agudo promovido pela sessão de exercícios (quantidade 

de energia gasta), assim como o incremento crónico nas Taxas Metabólica de 

Repouso (TMR) e diária total (TM-24h), as alterações nos depósitos de gordura 
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corporal e os incrementos associados da MLG, efeitos estes completamente 

interdependentes, parecem justificar a utilização sistemática do exercício físico como 

forma de controlo e redução da massa corporal de indivíduos com excesso de peso ou 

obesos. Estas alterações promovidas pelo exercício não somente são reflectidas em 

mudanças físicas, mas também acabam por ter reflexo directo na mudança de hábitos 

comportamentais, entre os quais a adopção de um estilo de vida mais activo em 

termos físicos, como também possibilitam a realização mais adequada das actividades 

funcionais diárias. No entanto, a realização sistemática da actividade física requer o 

controlo e a determinação de algumas condições para que estes efeitos sejam 

maximizados, entre os quais o tipo, a intensidade, a frequência e a duração do 

exercício proposto.  

 

Na perspectiva de impacto energético, as actividades de natureza aeróbia têm um 

efeito significativo na balança energética, pois activam uma grande parcela muscular 

durante a sua realização, sendo frequentemente utilizadas para tal as actividades de 

caminhada/corrida ou ciclismo. Estas adaptações implicam ainda alterações na 

aptidão cardio-respiratória, desde que estas sejam realizadas em baixa e moderada 

intensidades (~ 50-60% do VO2máx), condição em que há a mobilização preferencial 

da gordura como substrato energético (Achten e col., 2002; Jeukendrup e col., 1998; 

Vernables e col., 2005). No entanto, alterações mais expressivas na condição 

neuromuscular somente são observadas em taxas mais elevadas de trabalho (por 

exemplo, velocidades mais elevadas), situação que se apresenta inviabilizada em 

indivíduos com excesso de peso ou obesos dada a baixa condição física 

frequentemente observada nestes indivíduos. Como consequência, quando são 

utilizadas intensidades mais reduzidas de exercício, podem ser observadas reduções 

expressivas na MLG (Grediagin e col., 1995), ou ainda pequeno e nenhum incremento 

nesta variável (Donnelly e col., 2000; Kirk e col., 2003; van Aggel-Leijssen, 2002; 

Wilmore e col., 1998; Wilmore e col., 1999). 

 

Relativamente ao treino de força, apesar do reduzido impacto energético provocado 

numa sessão deste tipo de treino, que é justificado pela reduzida parcela muscular 

envolvida na execução dos exercícios, esta prática parece ter alguma importância no 

tratamento da obesidade e do excesso de peso. Entre outras adaptações, o 

expressivo incremento da MLG e consequentemente da TMR, além da redução da 

massa gorda são evidências relacionadas ao treino de força (Schmitz e col., 2003; 

Volek e col., 2006; Walberg, 1989), factos que ressaltam a importância da utilização 

desta estratégia em programas de controlo e perda de massa corporal. 

Capítulo 1________________________________________________________________________ 7 



                                                                                     APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Portanto, a importância do exercício físico no tratamento do excesso de peso e da 

obesidade está centrada sobretudo nas alterações da massa corporal e da 

composição corporal consequentes do expressivo incremento da taxa metabólica 

(calorias gastas) e no impacto sobre a balança energética decorrentes das sessões de 

treino, bem como na manutenção ou incremento da MLG observadas a longo prazo 

(adaptações crónicas) em resposta a um processo de treino sistemático. Sendo assim, 

a associação dos treinos aeróbio e de força numa mesma sessão ou micro-ciclo de 

treino, o denominado treino misto ou concorrente, dirigida a indivíduos com excesso 

de peso ou obesos parece ser uma estratégia adequada para abranger este conjunto 

de alterações, o que foi ainda pouco investigado em nível experimental. 

 

 

1.2 Definição do Problema 

Este estudo teve como objectivo principal avaliar e comparar as alterações em alguns 

parâmetros cardio-respiratórios, metabólicos, neuromusculares e da composição 

corporal decorrentes de três diferentes protocolos de treino físico, nos quais foram 

prioritariamente utilizados os treinos aeróbio e de força, realizados de forma isolada ou 

em conjunto.    

 

A inter-relação entre os parâmetros estudados e, mais especificamente, dos 

resultados observados em cada uma das componentes relativas aos parâmetros 

supra-citados foi intencionada ao longo desta investigação, com o intuito de eleger a 

rotina de treino físico mais adequada no tratamento do excesso de peso ou da 

obesidade, bem como na promoção dos níveis de saúde. É nesta perspectiva que os 

resultados a seguir devem ser examinados. 

 

 

1.3 Pressupostos e Limitações 

Para a realização desta investigação e posterior interpretação dos resultados foram 

assumidos os seguintes pressupostos:  

 

Durante o período que transcorreu o processo de treino, os sujeitos que participaram 

da amostra realizaram somente as actividades físicas relativas ao grupo e respectivo 

protocolo de treino de que fizeram parte, não realizando qualquer outro tipo de 

actividade física orientada de forma sistemática. 
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A rotina alimentar, sobretudo do tipo e da quantidade de energia ingerida, foi mantida 

inalterada durante todo o período de duração da investigação, conforme orientação 

inicial e avaliada através de inquérito alimentar individual (pré e pós-processo de 

treino). 

 

As orientações relativas à alimentação e ao comportamento físico nos dias que 

antecederam os testes físicos laboratoriais foram seguidas conforme o que foi 

estabelecido previamente e estão de acordo com o inquérito específico respondido na 

data de realização dos mesmos. 

 

Os sujeitos da amostra não utilizaram fármacos de nenhuma natureza ao longo do 

processo de treino.  

 

Da mesma forma, foram consideradas algumas limitações na realização desta 

investigação, que são descritas a seguir: 

 

Factores relacionados ao fenótipo e genótipo dos sujeitos que participaram da amostra 

não foram considerados nesta investigação, apesar da sua possível interferência nos 

resultados apresentados. 

 

 

1.4 Pertinência do Estudo 

O facto de que o excesso de peso e a obesidade afectam indivíduos de todas as 

idades e géneros, independente da situação social, e que estas epidemias estão em 

franca expansão em escala mundial, levou a que várias Instituições ligadas à saúde 

pública e privada de vários países concentrassem esforços para a melhor 

compreensão do comportamento destas patologias e, sobretudo, das transformações 

fisiológicas e morfológicas que delas decorrem. 

 

Várias são as linhas de investigação que envolvem a temática: desde a esfera 

genética até a comportamental/social. As modificações que se processam em nível 

biológico já na fase inicial em que se manifesta o aumento anormal da massa corporal, 

passando pela fase de obesidade severa, têm que ser melhor compreendidas para 

que seja possível a viabilização de estratégias mais adequadas no combate destas 

alterações.  
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Em termos de investigação relacionada à actividade física, especial atenção tem sido 

dada ao género masculino (Ching e col., 1996; DiPietro e col., 1998; French e col., 

1994; Klesges e col., 1992; Williams, 1997), apesar do facto das mulheres de média 

idade (pré-menopáusicas) apresentarem maior risco de incrementar o peso corporal 

neste período e, em decorrência disto, serem mais expostas aos riscos inerentes do 

excesso de peso e/ou obesidade, assim como apresentarem maior dificuldade em 

reduzir o peso corporal em resposta à actividade física (DiPietro, 1999). 

 

Há um conjunto de estratégias proposto no combate à obesidade, sendo evidente a 

importância que o controlo alimentar e a prática do exercício regular têm sobre o 

domínio e evolução desta patologia. As alterações no ritmo fisiológico dos diversos 

tecidos corporais envolvidos nas transformações celulares ocorridas com o incremento 

significativo da massa corporal, com especial ênfase da gordura corporal total e 

regional, têm implicações severas na saúde, sendo que a obesidade está 

frequentemente associada à presença de doenças de foro cardiovascular e 

metabólico. Estas alterações fisiológicas têm repercussão directa em alguns dos 

principais parâmetros fisiológicos relacionados à aptidão física, nomeadamente na 

capacidade cardio-respiratória, na condição metabólica, na função neuromuscular, 

bem como na composição corporal. Ou seja, pessoas com excesso de peso ou 

obesas têm habitualmente estes parâmetros prejudicados, o que acaba por retro 

alimentar os factores que os desencadeou, ajudando a preservar ou mesmo acentuar 

tal condição.  

 

Relativamente ao exercício físico, o impacto energético agudo promovido numa 

sessão de treino, bem como o efeito crónico proporcionado sobre os principais 

parâmetros da aptidão física (supra-citados) constituem-se nos elementos mais 

importantes a serem considerados. Na perspectiva de resposta metabólica aguda, 

inclusive são propostos compêndios de referência (Ainsworth e col., 1993; Ainsworth e 

col., 2000), em que é estimado o impacto energético de várias modalidades de 

exercício físico. No entanto, são demasiadamente generalistas e não garantem efeitos 

conhecidos sobre cada um dos parâmetros da aptidão física supra-mencionados.  

 

O exercício aeróbio tem sido a forma de actividade física mais utilizada e indicada para 

indivíduos com excesso de peso ou obesos, sobretudo em virtude dos efeitos positivos 

relacionados à sua prática, nomeadamente no dispêndio calórico e nas adaptações 

cardiovasculares promovidas. No entanto, a debilidade muscular, também associada a 

estas condições físicas, dificulta ou ainda impossibilita muitas vezes a realização de 
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esforços desta natureza, normalmente realizados na passadeira ou em cicloergómetro. 

Sendo assim, a realização de actividades físicas que sejam mais directa e eficazmente 

relacionadas à melhoria da função neuromuscular, entre os quais o treino da força, 

parece ser uma estratégia adequada neste sentido. Da mesma forma, a associação 

dos treinos da força e aeróbio pode ser apropriada para o aperfeiçoamento da 

qualidade da função neuromuscular nesta população, tornando assim esta forma de 

organização do exercício físico uma ferramenta adequada e viável de ser 

implementada no tratamento do excesso de peso e da obesidade .  

 

Sendo assim, tendo como referência os resultados de investigações dirigidas a 

indivíduos com excesso de peso ou obesos, bem como as indicações actuais 

apresentadas por especialistas e investigadores desta patologia, parece-nos evidente 

que a redução da massa corporal total não deveria ser a única forma de confirmar a 

eficiência de uma estratégia a ser adoptada no tratamento e prevenção da obesidade, 

sendo que outros indicadores relacionados às alterações promovidas na composição 

corporal devem ser consideradas para esta análise. A utilização da relação massa livre 

de gordura (MLG) total e massa de gordura total, a distribuição da gordura regional 

(braços, pernas e tronco), os testes de aptidão física geral (aptidão cardio-respiratória, 

força, potência e resistência musculares), além do exame do tipo de alterações 

promovidas na morfologia da gordura e do músculo-esquelético, deveriam ser também 

observadas em nível experimental, as quais de uma forma muito particular possibilitam 

a adopção  de um estilo de vida mais activo (Volek e col., 2005).  

 

Nesta perspectiva, pareceu-nos pertinente a realização de uma investigação em que 

foram avaliados e comparados os efeitos promovidos sobre alguns dos mais 

importantes parâmetros da aptidão física através da execução de diferentes formas de 

organização do processo de treino, mais especificamente dos treinos físicos de 

natureza aeróbia e de força realizados, isolada ou conjuntamente, por mulheres pré-

menopáusicas com excesso de peso. 
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REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 Actividade física na promoção da saúde 

É do conhecimento geral que, nos dias que correm, existe uma tendência cada vez 

maior para a criação de hábitos prejudiciais à saúde, tais como a adopção de um estilo 

de vida sedentário, a opção por dietas hiper calóricas, a criação de hábitos de 

tabagismo, etc. Todos estes factores contribuem de forma decisiva para a debilidade 

física da população em geral, apresentando-se como factores de risco à saúde 

pública. 

 

Para atenuar este problema, o exercício físico tem merecido uma atenção cada vez 

maior como forma de controlo do nível de qualidade de vida da população. Há 

evidências de que as pessoas mais activas fisicamente apresentam melhores 

condições de vida, sobretudo na realização das actividades laborais e de lazer, bem 

como menor risco de desenvolver problemas cardiovasculares, metabólicos e osteo-

articulares (Pate e col., 1995). Algumas organizações internacionais preconizam a 

prática regular do exercício físico, sendo que o Colégio Americano de Medicina do 

Desporto (ACSM) propõe a realização de, no mínimo, 30 minutos diários de algum tipo 

de actividade física de moderada intensidade e de forma tal que sejam contempladas 

globalmente as principais componentes da aptidão física, ou seja, força, resistência 

muscular, aptidão cardiovascular (VO2máx), composição corporal e flexibilidade 

(ACSM, 1998). Sendo assim, a optimização da aptidão física e sua associação com 

bons níveis de qualidade de vida, parece ser o princípio que fundamenta a lógica dos 

programas de treino físico desenvolvidos em ginásios, clínicas e centros 

recreativos/desportivos em geral. Contudo, ao analisarmos os programas de treino que 

aí se aplicam, verificamos que existe alguma disparidade entre os métodos utilizados, 

variando entre os métodos mais dirigidos à componente cardiovascular e os mais 

orientados para a vertente neuromuscular, geralmente utilizados de forma dissociada.  

 

 

2.2 Prescrição de treino físico na obesidade, excesso de peso e controlo 
de peso corporal 

A obesidade apresenta-se como um problema de saúde pública actual. A nível 

mundial, trata-se de uma epidemia que cresce rapidamente na sociedade 

contemporânea, afectando crianças, jovens, adultos e idosos de ambos os géneros 
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nos mais diferentes escalões sociais. Em Portugal, cerca de metade da população 

adulta tem excesso de peso (Carmo e col., 2000) e, da mesma forma do que ocorre 

em outros países da União Europeia, verifica-se que é no sexo feminino que o 

problema se torna mais alarmante, apresentando taxas de obesidade particularmente 

elevadas (Nobre e Carmo, 2000). Diversos factores podem estar na origem da 

obesidade, entre os quais figuram como principais a dieta hiper-calórica e um estilo de 

vida menos activo em termos físicos. Tais factos acabam por comprometer a 

qualidade de vida dos indivíduos com excesso de peso e/ou obesos, e podem ainda 

estar associados a um conjunto de patologias graves que prejudicam a saúde (Blair e 

Brodney, 1999; Pescatello e VanHeest, 2000; Pi-Sunyer, 1999; Rissanen e Fogelholm, 

1999). 

 

A prática regular de actividade física e o desenvolvimento de um estilo de vida mais 

activo, têm sido associados a estratégias eficientes no controlo e perda de peso 

corporal, sendo que o exercício físico parece ter um papel protector no 

desenvolvimento de algumas anormalidades fisiológicas frequentemente associadas 

ao excesso de peso e à obesidade (Grundy e col., 1999; Rissanen e Fogelholm, 

1999). No entanto, algumas questões relacionadas à prescrição do exercício físico 

com esta finalidade permanecem ainda duvidosas, nomeadamente relacionadas ao 

tipo, intensidade e duração do mesmo (Volek e col., 2005). Em Portugal, os trabalhos 

de investigação dedicados a este assunto são ainda escassos. Contudo, é consenso 

na literatura internacional, que as actividades físicas com predominância aeróbia 

possibilitam a redução da massa gorda, relacionada possivelmente à oxidação mais 

efectiva das gorduras e ao incremento da taxa metabólica de repouso – TMR 

(Melanson e col., 2002). No entanto, quando há uma redução na massa magra 

associada à perda de peso resultante deste tipo de intervenção, o desempenho 

adequado das actividades laborais e da vida diária pode ser comprometido, bem como 

a TMR também pode ser reduzida. Sendo assim, a realização de actividades físicas 

que sejam mais directa e eficazmente relacionadas à melhoria da função 

neuromuscular, entre as quais o treino da força, parece ser uma estratégia adequada 

a seguir. Neste sentido, o treino de força tem sido aceite como um recurso útil em 

programas de intervenção que objectivem a perda de peso corporal, sobretudo pelo 

facto de incrementar a massa magra e a TMR (Kraemer e col., 1999; Marks e 

col.,1995). Mais recentemente, tem sido discutida a possibilidade da associação 

destes dois tipos de treino físico numa única sessão de treino, o denominado treino 

concorrente ou misto, com vista a optimizar os efeitos positivos dos dois programas 
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sobre o controlo e/ou perda do peso corporal, assim como na melhoria da aptidão 

física.  

 

Ainda que o treino físico isoladamente não promova um impacto significativo na 

redução da massa corporal total, pode afectar de forma muito especial a aptidão física 

geral, a qual pode repercutir positivamente no desenvolvimento de um estilo de vida 

mais activo e saudável. Algumas organizações internacionais relacionadas às áreas 

da nutrição e da obesidade (American Diabetes Association; North American 

Association for the Study of Obesity; American Society for Clinical Nutrition), através 

de seus guias de orientação (Klein e col., 2004), não concentram a devida atenção no 

papel do exercício físico realizado isoladamente como forma de combater a obesidade 

e/ou o excesso de peso, e preocupam-se quase que exclusivamente com a 

necessidade de redução do peso corporal, normalmente resultante da dieta alimentar. 

No entanto, o incremento da aptidão física está associado a um conjunto de alterações 

que podem efectivamente afectar, em termos motores, o estilo de vida de indivíduos 

com excesso de peso ou obesos, através da melhoria das condições cardio-

respiratória e neuromuscular, além de outras alterações em importantes parâmetros 

da composição corporal, como a redução da gordura total e visceral, a redução da 

gordura intramuscular, o incremento do rácio massa muscular total/massa de gordura 

total, a redução no rácio dos perímetros da cintura/anca, entre outras (Lee e col., 

2005). Além disso, a redução na gordura corporal total e, sobretudo abdominal, ainda 

que sem uma redução significativa do peso corporal, está fortemente associada à 

redução dos riscos metabólicos (Boule e col., 2005; Duncan e col., 2003). 

 

Sendo assim, o exercício físico direccionado aos indivíduos com excesso de peso ou 

obesos tem um papel relevante na promoção da saúde geral, e mais especificamente 

tem uma expressiva repercussão sobre algumas importantes componentes da aptidão 

física, mesmo que a sua prática não seja acompanhada da redução do peso corporal 

total. Contudo, é frequente a seguinte questão: qual é o tipo de exercício físico mais 

adequado para esta população?  

 

No item seguinte será realizada uma breve referência aos tipos de treino que 

integraram esta investigação, e que visaram a melhoria da aptidão física e da 

composição corporal, nomeadamente no que se refere aos seus objectivos, formas de 

avaliação e organização do treino. 
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2.2.1 Tipos de treino 

A seguir são apresentados os treinos de força, aeróbio e misto. 

 

2.2.1.1 Treino de Força 

O treino de força tem sido uma das formas mais populares de treino, quer no âmbito 

desportivo como também na realização da actividade física como meio de promoção 

da saúde. No entanto, ao abordarmos esta complexa área de conhecimento, convém 

estabelecermos alguns conceitos e classificações elementares, de forma a facilitar o 

entendimento e interpretação do que será tratado no texto a seguir. 

 

Do ponto de vista conceptual, a força pode ser tratada, numa abordagem da física 

clássica, como a condição momentânea em que um corpo é deformado e, como 

resultado, mantém-se parado ou é deslocado (Zatsoirsky, 1999). Ou ainda, é toda a 

causa capaz de modificar o estado de repouso ou do movimento de um corpo (Badillo 

e Serna, 2002), o que, em termos corporais, nada mais é do que o resultado da força 

aplicada pelos músculos sobre os ossos e a relação que se estabelece destes com a 

resistência a ser deslocada ou deformada. Algebricamente, é o produto de uma massa 

por uma aceleração (F=m.a), sendo a unidade de medida internacional definida em 

Newton (N). No âmbito desportivo e da actividade física, numa perspectiva fisiológica 

em que está inserido o presente trabalho, força é a quantidade de tensão que um 

músculo ou grupo muscular pode produzir em determinado padrão de movimento e 

numa velocidade específica (Knuttgen e Kraemer, 1987) e, sendo tratada em termos 

corporais globais, é considerada uma importante componente da aptidão física 

(ACSM, 1998). A capacidade de produção de força está relacionada a um conjunto de 

factores, entre os quais figuram como principais: 

• o número de pontes cruzadas interligadas (activadas);  

• a arquitectura muscular; 

• o número de sarcômeros em paralelo;  

• a tensão produzida por unidade de secção transversa de cada fibra 

activada; 

• o comprimento da fibra/músculo; 

• a predominância de um tipo de fibra muscular (I, IIa e IIb); 

•  a co-activação dos antagonistas; 

• o tipo de contracção muscular: isométrica ou dinâmica – concêntrica e 

excêntrica; 

• a amplitude ou ângulo articular em que é realizada; 
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• a velocidade do movimento. 

Se considerarmos a infinidade de situações desportivas e de treino nas quais se pode 

observar a produção de força, vê-se claramente a possibilidade desta ser classificada 

em diferentes formas, apesar de raramente se manifestar de forma isolada. No 

entanto, por questões didácticas, apresentaremos a força muscular dividida nas 

formas mais representativas da sua manifestação. 

 
 

2.2.1.1.1 Formas de manifestação da força 

Uma vez entendidas as consequências corporais causadas pelas inúmeras 

possibilidades de aplicação da força, ou seja, que a quantidade de tensão produzida, a 

velocidade e tipo de contracção, além de outros factores acima descritos, determinam 

a forma de manifestação da força, pode-se compreender a diversidade de 

classificações observadas na literatura especializada atribuídas à componente força 

muscular (Badillo e Ayestarán, 1997; Badillo e Ayestarán 2002; Bosco, 2000; Cometti, 

1998; Fajardo, 1999; Mano, 1999; Manso, 1999; Zatsoirsky, 1999). No entanto, de 

uma forma simplificada e didáctica, podemos classificá-la em três situações distintas: 

força máxima, força rápida e força resistente. Na primeira, esta componente aparece 

mais isolada das componentes velocidade e resistência e manifesta-se tanto em 

condições isométricas como dinâmicas; na segunda, associa-se à velocidade e, 

quando melhorada pode incrementar a potência muscular; já a terceira aparece 

fortemente relacionada à resistência e, uma vez treinada, pode melhorar a resistência 

muscular à fadiga. Apesar de parecerem independentes e não relacionadas, 

apresentam um característica associativa muito grande, e o treino de uma pode 

teoricamente interferir no incremento de outra, sendo que a forma máxima parece ser 

a componente que exerce mais influência sobre as demais.  

 

2.2.1.1.2 Métodos de avaliação da força muscular 

Neste trabalho, deve ser assumido à partida, que a força avaliada constitui-se no 

resultado ou efeito da força produzida pelos músculos e tendões sobre os ossos 

(manifestação interna), a qual irá deslocar ou deformar um objecto ou resistência 

(manifestação externa). Portanto, a tensão produzida por este deslocamento ou 

deformação é que será medida e tratada como a componente força muscular. 

 

Considerando-se as distintas possibilidades de manifestação da força, esta pode ser 

avaliada em diferentes configurações, as quais serão definidas em função da 
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disponibilidade instrumental (equipamentos), bem como da forma e das características 

em que se manifesta no movimento a ser investigado. Dada a influência que a 

velocidade exerce sobre a produção de força no movimento humano, tanto em 

condições concêntricas como excêntricas (de acordo com a curva de Hill), o controlo 

desta variável (velocidade), torna-se indispensável na avaliação da força muscular. 

Portanto, com o intuito de comparar a força muscular em diferentes momentos ou 

numa determinada ocasião, intra e inter-sujeitos, respectivamente, são duas as 

possibilidades que se apresentam para a componente força ser isolada num teste 

específico:  

• realizar o teste em condições isométricas (sem deslocamento 

segmentar e, portanto, velocidade zero) ou; 

• executá-lo numa velocidade específica e controlada.  

 

Apesar de haver diferença no padrão neuromuscular decorrente de condições 

dinâmicas e estáticas (Bosco, 2000; Murphy e Wilson, 1996; Wilson e Murphy, 1996), 

bem como observar-se que o ângulo articular e o comprimento muscular em que o 

teste é realizado podem exercer um papel determinante nos valores observados, tem 

sido registado na literatura que há uma correlação importante entre os valores 

máximos observados em condições isométrica, concêntrica e excêntrica. Em virtude 

da ausência de movimento e das vantagens decorrentes deste facto, além da relativa 

facilidade de execução, o teste de força em condições isométricas tem sido um dos 

mais utilizados no âmbito da avaliação da força, sobretudo como forma de 

classificação de atletas de diferentes modalidades e rendimento desportivo, de 

prescrição do treino físico, bem como forma de medição das adaptações promovidas 

pelo treino específico desta componente. 

 

Nos testes isométricos, a análise da curva força-tempo (Cf-t) fornece informações 

relevantes relativamente à produção de força em ordem ao tempo, sendo a força 

máxima e a taxa de produção de força (TPF) os parâmetros usualmente utilizados 

para análise. O facto de utilizar-se a Cf-t em condições isométricas para a 

extrapolação dos níveis de desempenho da força em condições dinâmicas, ainda que 

na prática desportiva as solicitações ocorram normalmente em condições excêntricas-

concêntricas e com resistências relativamente menores do que as reproduzidas em 

condições isométricas máximas, deve-se à semelhança entre o comportamento da 

fase inicial da Cf-t, quer em condição isométrica quer dinâmica (independentemente 

da carga). Num trabalho clássico de Schmidtbleicher (1996) foram reproduzidas as 

curvas de força tempo com cargas equivalentes a 3.5 kg, 10 kg e 25 kg e 
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posteriormente comparadas com a Cf-t obtida em condição isométrica máxima (Figura 

2-1). O autor concluiu que em todas as cargas movimentadas à máxima velocidade, a 

parte inicial da Cf-t (do início da curva até o momento em que a resistência começa a 

ser movimentada) era semelhante à parte inicial da curva reproduzida em condições 

isométricas e que o declive da curva era tanto mais elevado quanto maior a carga 

deslocada e ainda maior na condição isométrica.  

 

 

Força Máxima: Concêntrica e Isométrica
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Figura 2-1 - Cf-t em condição dinâmica concêntrica e com diferentes cargas, bem como 
na condição isométrica (F máxima). Adaptado de Schmidtbleicher (1996). 

 

 

Estudo semelhante foi realizado por Verkoshansky (1986), no qual foi avaliada a Cf-t 

com cargas equivalentes a 20, 40, 60 e 80% da força isométrica máxima. Da mesma 

forma que no trabalho anterior, ficou evidente que quanto menor é a carga deslocada, 

menor é a força realizada, bem como mais rapidamente é atingido o pico máxima de 

força. De salientar também que o declive da curva incrementa significativamente 

conforme a carga aumenta, atingindo o máximo na condição isométrica, e ainda o 

facto de que em todas as cargas deslocadas a fase inicial da Cf-t foi semelhante, ou 

seja, há sempre um momento isométrico inicial independente da resistência 

deslocada, classificado por alguns autores como componente isométrica do 

movimento. 

 

Portanto, parece razoável assumir-se que a força muscular pode ser avaliada em 

condições isométricas e que desta forma se pode fazer algumas considerações 

relativamente à produção de força sobre o tempo e, inclusive, inferências sobre o 
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comportamento da força dinâmica e potência muscular, ainda que se tenha sobre 

estes últimos aspectos alguma hesitação. Os principais argumentos que sustentam 

esta proposição são: 

 

• Os valores obtidos em condições isométricas são superiores aos 

observados em condições dinâmica-concêntricas; 

• Não há interferência da velocidade nos resultados referentes à força 

produzida; 

• A fase inicial da Cf-t em condições isométricas e em condições 

dinâmicas com cargas inferiores à máxima é semelhante, ou seja, toda 

actividade dinâmica apresenta uma componente isométrica inicial; 

• No âmbito desportivo, o tempo para produzir força é muito reduzido (em 

torno de 100 a 250 ms) e, portanto, este período de tempo é 

adequadamente ilustrado numa Cf-t isométrica; 

• Há uma forte correlação entre o declive da curva e o valor da carga 

deslocada, sobretudo com cargas mais altas. 

 

Como referido anteriormente, a força muscular também pode ser avaliada em 

condições dinâmicas, o que exige que o teste seja realizado numa velocidade angular 

constante e controlada, dada a influência que esta exerce sobre a produção de força. 

No entanto, nesta condição, definida como isocinética, o teste, em termos mecânicos, 

apresenta como resultado uma produção nula de força, o que implica na leitura dos 

resultados em termos da quantidade de tensão produzida na rotação de uma estrutura 

ou haste rígida, componente esta denominada de torque.2 A utilização de 

dinamómetros próprios para a avaliação do torque produzido em movimentos 

corporais específicos possibilita a quantificação da tensão máxima produzida em 

determinada amplitude e velocidade de movimento, assim como o momento em que 

esta ocorreu, que em última análise fornece o diagnóstico da capacidade de acção do 

sistema neuromuscular. Através deste teste também se pode estimar o défice bilateral 

entre os segmentos avaliados, bem como o equilíbrio ou rácio entre as tensões 

produzidas, respectivamente, pelos músculos agonistas e antagonistas de 

determinado movimento. Uma limitação importante nestes equipamentos é que nem 

toda a amplitude de movimento avaliada apresenta uma velocidade constante, 

decorrente da inércia inicial (aceleração) e final (desaceleração) do movimento (Fleck 

e Kraemer, 2004; Gleeson e Mercer, 1996; Wilson e Murphy, 1996a;). Portanto, um 

                                                 
2 Também denominado de momento-força e relativo ao efeito rotacional resultante da aplicação 
de uma força. 
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recurso normal e razoavelmente utilizado em nível experimental é seleccionar da curva 

de tensão (torque) do teste, o intervalo de tempo em que a velocidade foi constante. 

Desta forma, elimina-se a influência da aceleração nos resultados reproduzidos pelo 

sujeito avaliado, o que os torna mais acurados para comparações posteriores. 

 

O teste de uma repetição máxima ou 1RM, também se apresenta como uma forma 

usualmente utilizada para a quantificação da força dinâmica máxima em movimentos 

específicos, sendo uma referência na prescrição do treino e na quantificação dos 

ganhos ocorridos na força dinâmica. Segundo Fleck e Kraemer (2004), 1RM é definido 

como a carga mais elevada que pode ser movida em toda a amplitude de movimento e 

numa velocidade relativamente lenta em determinado exercício.  

 

2.2.1.1.3 Prescrição do treino da força 

O planeamento do processo de treino de força requer a análise inicial das 

necessidades e objectivos individuais a serem alcançados, bem como a observação 

criteriosa das condições de treino (local, condições de segurança, acesso, horários 

disponíveis, etc.).  

 

Após a observação destes detalhes, segundo Fleck e Kraemer (2004), alguns 

aspectos técnicos comuns necessitam ser estrategicamente discutidos, entre os quais: 

 

• Análise das condições físicas dos sujeitos submetidos ao treino, bem 

como dos possíveis riscos associados à utilização de alguns dos 

equipamentos disponíveis; 

• Definição clara dos objectivos e necessidades musculares: força, 

hipertrofia, resistência muscular localizada, potência, flexibilidade, 

composição corporal, equilíbrio muscular, etc.; 

• Definição da principal fonte de energia a ser treinada (aeróbia ou 

anaeróbia); 

• Determinação das articulações, grupos musculares e tipos de acções 

musculares prioritárias; 

• Escolha do tipo de equipamentos utilizados: pesos livres, máquinas, 

elásticos, bolas medicinais, bem como o exame biomecânico dos 

mesmos: tipo de resistência – constante ou variável; 

• Análise das regiões mais susceptíveis à lesão. 
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Definidas estas questões, e com o intuito de melhor delinear o programa 

individualizado de treino, três princípios devem orientar a sua elaboração:  

• princípio da sobrecarga progressiva, ou seja, ter atenção no incremento 

gradual da intensidade do treino, sendo assim evitada a estagnação das 

adaptações previstas (Cafarelli e col., 2002; Fleck e Kraemer, 2004; 

Kraemer e Ratamess, 2004);  

• princípio da especificidade, ou seja, o treino deve estar estritamente 

relacionado às variáveis a serem incrementadas. Os grupos 

musculares, a amplitude de movimento, o padrão e a velocidade de 

execução devem estar de acordo com o gesto desportivo ou condição 

motora a ser optimizada (Izquierdo e col., 2002; Morrissey e col., 1995); 

• princípio da variabilidade dos estímulos, ou seja, os exercícios devem 

ser modificados periodicamente para evitar a estagnação das 

adaptações neuromusculares, fisiológicas e morfológicas decorrentes 

do treino. Alterações sistemáticas na rotina de treino (p.ex., combinação 

de vários sistemas e técnicas) promovidas no decorrer dos ciclos de 

treino parecem influenciar efectivamente a continuidade dos ganhos na 

força, potência e até mesmo incrementar as alterações na composição 

corporal (Kraemer e col., 2000; Marx e col., 2001; Willoughby, 1993).  

 

2.2.1.1.3.1 Variáveis agudas no treino de força 

Do ponto de vista metodológico, a organização do processo de treino e, mais 

especificamente das sessões de treino, deve ter como referência as variáveis que 

mais afectam os resultados obtidos com o treino, denominadas variáveis agudas do 

programa. Kraemer (1983b), a partir da análise estatística de vários estudos 

relacionados ao treino de força, definiu cinco variáveis como sendo as que mais 

afectam os resultados obtidos com o treino, ou seja, quando manipuladas 

isoladamente ou em conjunto, resultam em respostas fisiológicas específicas e 

determinam objectivamente as adaptações produzidas. Mais recentemente, estas 

variáveis têm sido corroboradas por outros autores (Baechle e Groves, 1998; Baechle 

e Earle, 2000; Fleck e Kraemer, 2004; Fry, 2004; Hass e col., 2001; Kraemer e 

Häkkinen, 2002; Kraemer e Ratamess, 2004). De acordo com estes autores, a 

manipulação destas variáveis possibilita a organização adequada das sessões de 

treino e é indispensável para o efectivo controlo da evolução dos ciclos de treino. As 

seguintes variáveis são referidas como principais: 
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Selecção dos exercícios - neste item, a consideração mais importante diz respeito à 

escolha do tipo de exercício: multi-articulares ou primários e mono-articulares ou 

secundários. Os primeiros (primários) envolvem várias articulações e requerem, pela 

sua própria natureza, uma maior coordenação neuromuscular; são mais funcionais e 

implicam num período inicial mais longo de aprendizagem, denominada fase neural 

(Chilibeck e col., 1998; Rutherford e Jones, 1986; Sale, 1988). Os exercícios pressão 

de pernas e supino plano são exemplos deste tipo de exercício. Os exercícios 

secundários requerem a participação de apenas uma articulação e, ao contrário dos 

anteriores, apresentam menor complexidade neuromuscular e demandam menor 

período de adaptação neural. Os exercícios extensão do joelho e flexão do cotovelo 

são representantes clássicos deste tipo de exercício. Ambos os tipos de exercício 

incrementam a força e a hipertrofia dos músculos treinados, porém os primários são 

mais produtivos no incremento da potência de gestos desportivos específicos, 

seguramente pela maior semelhança sinérgica (Kraemer e Ratamess, 2004). Além 

disso, os exercícios primários apresentam maior demanda metabólica (Ballor e col., 

1987), sendo neste sentido mais indicado para sujeitos que têm como objectivos 

principais o aumento do dispêndio energético e a perda de peso, além de provocarem 

respostas hormonais agudas mais intensas, sobretudo da testosterona e hormona do 

crescimento (Kraemer e Ratamess, 2003). Sendo assim, os exercícios primários, por 

envolverem uma maior área muscular, têm um impacto mais significativo a nível 

neuromuscular, metabólico e hormonal, o que lhes atribui maior eficiência nos 

incrementos da resistência muscular localizada, da massa livre de gordura, bem como 

na redução da gordura corporal.  

 

Outro aspecto a ser considerado neste item refere-se ao tipo de acção muscular 

planeada, se isométrica, concêntrica ou excêntrica. O treino isométrico, 

extensivamente investigado nas décadas de 50 e 60, é menos frequente nos 

programas de força em geral, ficando restrito aos modelos de treino funcional e de 

reabilitação, bem como em situações desportivas em que o objectivo principal é 

desenvolver a força em ângulos articulares específicos. Por outro lado, as acções 

concêntricas e excêntricas fazem parte da maioria das rotinas de treino, sendo muitas 

vezes usadas estratégias específicas para a potenciação das exigências 

neuromusculares, como por exemplo, a redução da velocidade ou o incremento da 

sobrecarga na fase excêntrica para a optimização da tensão muscular e incremento da 

hipertrofia decorrente (Doan e col., 2002; Hortobágyi e col., 2001; Keogh e col., 1999; 

Hortobágyi e col., 1996). Nesta fase em particular, há um número mais reduzido de 

unidades motoras activas para um mesmo nível de tensão (Komi e col., 1987), bem 
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como menor consumo de energia para a mesma carga externa, quando comparada à 

fase concêntrica (Knuttgen e Saltin, 1972). No entanto, quando as duas formas 

integram o treino, a fase excêntrica parece ser fundamental para a ocorrência de 

maiores incrementos na força e hipertrofia musculares (Dudley e col., 1991; 

Hortobágyi e col., 1996), no incremento do sinal electromiográfico (Hortobágyi e col., 

1996; Hortobágyi e col., 1997), bem como no aumento do número de sarcômeros em 

série e respectivo incremento do comprimento das fibras musculares (Lieber e Fridén, 

2000), apesar de favorecer o aparecimento mais agudo da dor muscular tardia nos 2-3 

dias subsequentes ao treino e limitar a produção de força nas sessões seguintes 

(Kellis e Baltzopoulos, 1995; Leiger e Milner, 2001). Quando comparadas de forma 

isolada, as fases concêntrica e excêntrica parecem incrementar de forma semelhante 

a força muscular (Hawkins e col., 1999; Smith e Rutherford, 1995), apesar de 

resultados diferentes serem reportados na literatura (Seger e col., 1998; Hortobágyi e 

col.,1997; Hortobagyi e col., 1996; Mayhew e col., 1995). 

 

Portanto, a combinação de exercícios primários e secundários, bem como a realização 

das fases concêntrica e excêntrica nestes exercícios durante o programa de treino 

parece ser a alternativa mais adequada para se tornarem mais pronunciadas as 

adaptações neuromusculares, fisiológicas e morfológicas promovidas pelo treino. O 

desenvolvimento e/ou manutenção da estabilidade muscular também se constitui 

numa das prioridades na elaboração do programa de treino.  

   

Ordem dos exercícios: a sequência dos exercícios e o número de grupos musculares 

treinados durante uma sessão de treino afecta significativamente a resposta aguda de 

força (Sforzo e Touey, 1996), sendo que a organização sequencial dos exercícios é 

um facto de indiscutível importância para a maximização dos resultados. É consenso 

na literatura que os exercícios que envolvem maiores grupos musculares (exercícios 

primários) devem ser realizados antes dos exercícios que activam grupos musculares 

de menor dimensão (exercícios secundários) e tal disposição é justificada pelo facto 

de que os exercícios primários exigem maior coordenação e energia e, portanto, 

devem ser executados sem a presença de fadiga. Se estes exercícios são realizados 

inicialmente, maior sobrecarga pode ser suportada durante o restante da sessão e a 

fadiga muscular é retardada. Além disto, nos exercícios de potência, tipicamente 

realizados por halterofilistas e que exigem maior coordenação, o risco de lesão ou 

queda é reduzido quando estes são realizados no início da sessão e sem a presença 

de fadiga. 
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Há inúmeras formas de ordenar os exercícios numa ou mais sessões de treino. No 

entanto, segundo Kraemer e Ratamess (2004), podem ser destacadas três formas 

básicas, sendo as restantes pequenas variações destas:  

• os exercícios primários antecedem os secundários; 

• os exercícios para os membros inferiores e superiores são realizados 

em sessões distintas (treino parcelado); e  

• os exercícios para os membros superiores e inferiores são alternados 

numa mesma sessão, sendo os exercícios primários realizados antes 

dos secundários. Esta última forma de organização da sessão de treino, 

com controlo rigoroso do período de repouso, é utilizada no treino em 

circuito (Gettman e Pollock, 1981) e normalmente prescrita para sujeitos 

destreinados/sedentários (ver treino em circuito, página 2-25).  

 

A escolha da ordem dos exercícios depende dos objectivos da sessão de treino, sendo 

que as sessões realizadas com presença de fadiga muscular parecem estar mais 

relacionadas com incrementos mais significativos da hipertrofia muscular (Rooney e 

col., 1994) e, em determinadas situações, com a resistência muscular geral (Kraemer 

e Ratamess, 2004). 

 

Organização das séries: o número de séries é um dos factores que afecta o volume 

total de um exercício ou sessão de treino, que é calculado a partir do produto das 

variáveis carga, número de repetições e número de séries, ou seja, VT exercício = carga x 

nº repetições x nº séries. Tem sido frequentemente apresentado na literatura 

resultados de investigações em que foram comparados modelos de treino envolvendo 

a execução de 1 e 3 séries de cada exercício por sessão de treino, relativamente às 

adaptações promovidas em nível neuromuscular, fisiológico, bem como na morfologia 

muscular (Carpinelli e Otto, 1998; Hass e col., 2000; Hass e col., 2001; Galvão e 

Taaffe, 2004; Kraemer e col., 1997b; Kraemer e col., 2000; Marx e col., 2001; Rhea e 

col., 2002; Rhea e col., 2003; Sanborn e col., 2000; Schlumberger e col., 2001; 

Starkey e col., 1996).  

 

Os resultados são controversos, com alguns estudos definindo que, sobretudo com 

indivíduos destreinados3 e na fase inicial de treino, a realização de 1 série e 3 séries 

de cada exercício, com a realização de 8 a 12RM, apresentam ganhos semelhantes 

(Carpinelli e Otto, 1998; Hass e col., 2000; Hass e col., 2001; Starkey e col., 1996). 

Com base nestes resultados, de que não há diferença entre as duas formas de 

                                                 
3 Indivíduos com menos de 1 ano de treino sistemático. Sinónimo de sedentários. 
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estruturar o volume de treino, o Colégio Americano de Medicina do Desporto (ACSM) 

propôs, no posicionamento oficial desta organização (Kraemer e col., 2002), a 

utilização de apenas 1 série de cada exercício na fase inicial do programa de treino 

para indivíduos sedentários de ambos os géneros com a finalidade de incrementar a 

força e o condicionamento muscular. No entanto, vários dos estudos relacionados a 

esta temática apresentaram resultados divergentes dos anteriores (Kraemer, 1997a; 

Kraemer e col., 1997b; Kraemer e col., 2000; Marx e col., 2000; Rhea e col., 2002; 

Sanborn e col., 2000; Schlumberger e col., 2001), salientando que para ambos os 

estados de condição física, indivíduos treinados e destreinados, os incrementos 

observados na força, potência, resistência muscular localizada, hipertrofia muscular e 

resposta hormonal são significativamente superiores no modelo que inclui 3 séries de 

cada exercício por sessão de treino, avaliados em períodos de treino de curta (6 a 12 

semanas) e de longa duração (24 a 40 semanas). Em alguns estudos também se 

mostrou ser mais efectivo o incremento do desempenho de gestos específicos a partir 

da utilização do treino envolvendo 3 séries de cada exercício por sessão (Kraemer e 

col., 2000). Em dois interessantes artigos de meta-análise, Rhea e colaboradores 

(2003) e Wolfe e colaboradores (2004) ressaltam que, na fase inicial de treino e para 

indivíduos destreinados, é aceitável admitir a prescrição de um volume de treino que 

envolva apenas 1 série de cada exercício, apesar de 3 séries apresentar incrementos 

mais expressivos, mas que este volume deve ser incrementado nas fases seguintes 

da rotina de treino. No entanto, para atletas, a utilização de séries múltiplas é mais 

efectiva para o incremento da função muscular, que irá por consequência, afectar 

significativamente o desempenho desportivo. O efeito da dose (exercício) e resposta 

(adaptação física) propiciada por diferentes formas de prescrição do volume de treino 

apresentada por Rhea e colaboradores (2003), a partir da análise de 140 estudos 

referentes ao treino da força, aponta de 3 a 4 séries como sendo o ideal para a 

geração de adaptações neuromusculares e fisiológicas mais pronunciadas (Figura 

2-2). Uma informação que conflitua com as de outros estudos, inclusive com a 

indicação do ACSM (2002) mencionada anteriormente, é o facto de que indivíduos 

destreinados apresentam resultados mais expressivos com um volume de 3 a 4 séries 

de cada exercício, sendo estes incrementos superiores, até mesmo quando 

comparados a atletas. Portanto, as sessões iniciais de treino da força podem 

concebidas com um volume menor (1 série de cada exercício) e, com base no 

princípio da sobrecarga progressiva, as sessões devem progredir com um volume 

mais elevado (2 a 4 séries de cada exercício). 
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Figura 2-2. Curva dose-resposta para o volume (Adaptado de Rhea e col., 
2003: A meta-analysis to determine the dose response for strength 
development. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35(3):456-464). 

 

 
O período de recuperação entre as séries e exercícios também se constitui num 

aspecto importante de ser controlado na organização do programa de treino da força. 

 

As alterações metabólicas ocorridas a nível muscular durante o período de 

recuperação após a realização de exercícios dinâmicos e estáticos tem merecido 

algum destaque na literatura (Bogdanis e col., 1998; Hitchcock, 1989; Sahlin e Ren, 

1989; Sargent e Dolan, 1987; Stull e Clarke, 1971) e parecem explicar parcialmente a 

fadiga muscular e a redução na função neuromuscular decorrente. Há evidências de 

que a redução significativa na concentração de fosfocreatina e a elevação no pH 

muscular estão associados à diminuição da força muscular e produção de potência 

(Bogdanis e col., 1998), sendo que estas alterações metabólicas são directamente 

determinadas pela intensidade do exercício precedente.  

 

Hitchcock (1987) demonstrou que, após a realização de exercício em bicicleta nas 

intensidades correspondentes a 60, 80, 100 e 120% do VO2máx, a recuperação da 

produção de potência muscular, avaliada a 60º.s-1 em equipamento isocinético, foi 

inversamente proporcional à intensidade do exercício realizado anteriormente, sendo 

que nas intensidades de 60 e 80% do VO2máx, a produção de potência foi 

parcialmente normalizada após 1 minuto de recuperação e nas intensidades de 100 e 

120% do VO2máx, esta não havia voltado aos níveis pré-exercício nem mesmo após 8 

minutos de recuperação (Figura 2-3). Os resultados deste estudo mostraram um 

padrão exponencial de recuperação da potência muscular após a realização de 

Capítulo 2________________________________________________________________________ 29 



                                                                               _____  __REVISÃO DA LITERATURA 

exercício dinâmico, com duas fases claramente delimitadas: uma mais curta, que dura 

aproximadamente 60 segundos, em actividades com intensidade entre 50 e 85% do 

VO2máx, e outra mais longa, que pode durar mais tempo e que depende da 

intensidade do exercício realizado anteriormente. Portanto, a potência muscular 

parece ser recuperada num período de 60 a 70 segundos.  
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Figura 2-3 - Tempo de recuperação da potência muscular avaliada na extensão 
do joelho em condições isocineticas a 60º.s-1 em quatro intensidades do 
VO2máx. (Adaptado de Hitchcock, 1989: Journal of Applied Physiology, 
67(2):677-681). 

 

 

O referido investigador reportou ainda valores de lactato sanguíneo mais elevados do 

que os de repouso após 4 minutos de recuperação, sendo estes também directamente 

relacionados à intensidade do exercício precedente.  

 

Sahlin e Ren (1989) avaliaram a reprodutibilidade da força máxima voluntária e da 

resistência muscular dos extensores do joelho, ambas em condições isométricas, após 

25 segundos, 1, 2, 4 e 10 minutos de recuperação. Os resultados demonstraram que, 

em 25 segundos, aproximadamente 80% da força isométrica máxima foi reproduzida, 

sendo que após 2 minutos os valores foram semelhantes aos valores iniciais (Figura 

2-4). No entanto, a resistência muscular, avaliada pelo tempo em que uma força 

equivalente à 66% da força isométrica máxima (FIM) voluntária pudesse ser 

suportada, manteve-se bastante abaixo dos valores iniciais aos 2 (~ 60%) e 4 minutos 

(~ 70%) e ainda não havia sido totalmente recuperada aos 40 minutos (~ 95%) após o 

exercício (Figura 2-5). Os investigadores concluíram que a capacidade de produção de 

força pode ser rapidamente recuperada após o desenvolvimento de uma intensidade 
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relativamente elevada de exercício dinâmico, apesar da alta concentração de lactato 

sanguíneo, ao contrário da resistência muscular, que é severamente afectada pela 

fadiga muscular, provavelmente instalada como reflexo da inibição da produção de 

ATP promovida pelo aumento na concentração dos iões de Hidrogénio (H+).  

 

Parcell e col. (2002) compararam o efeito de diferentes intervalos de recuperação 

entre as séries (15 segundos, 1, 3 e 5 minutos) no torque de pico da extensão do 

joelho realizada em quatro velocidades (60, 120, 180, 240 e 300º.s-1). Cada velocidade 

foi considerada como uma série e os investigadores não encontraram diferenças 

significativas no torque de pico em nenhuma destas velocidades quando foram 

utilizados intervalos de 1, 3 e 5 minutos entre as séries. No entanto, quando foi 

utilizado um intervalo de apenas 15 segundos, o torque de pico foi reduzido 

significativamente, sobretudo nas velocidades de 180, 240 e 300ºs-1. Nas velocidades 

de 60 e 120º.s-1 o intervalo de recuperação de 15 segundos não mostrou afectar 

drasticamente o torque de pico. Os autores concluíram que 1 minuto de recuperação 

entre as séries parece ser suficiente para a adequada recuperação metabólica e 

neuromuscular, o que permite a reprodutibilidade da produção de força. No entanto, há 

de ser ressaltado, que neste estudo foram realizadas apenas quatro repetições em 

cada série e que quando um número maior de repetições é realizado, o que ocorre em 

muitos dos programas de treino da força, um período maior parece ser necessário 

para a completa recuperação muscular, bem como dos níveis de produção de força.  
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Figura 2-4 - Reprodutibilidade da força máxima isométrica dos extensores 
do joelho em diferentes tempos de recuperação (Adaptado de Sahlin e 
Ren, 1989: Journal of Applied Physiology, 67(2):648-654). *p<0.05 em 
relação ao valor inicial. 
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Figura 2-5 - Resistência muscular avaliada a partir do tempo de produção de 
uma força equivalente a 66% da FIM após diferentes períodos de 
recuperação. (Adaptado de Sahlin e Ren, 1989: Journal of Applied 
Physiology, 67(2):648-654). * p<0.05 em relação ao valor da 1ª contracção. 

 

 

No treino de força, o período de recuperação entre as séries e exercícios e o impacto 

fisiológico decorrente das diversas formas de organizá-lo parece também determinar 

as adaptações produzidas pelo treino da força (Fleck e Kraemer, 2004). A extensão do 

período de recuperação determina a disponibilidade de energia para as actividades 

musculares subsequentes, sobretudo da fosfocreatina, a fonte energética prioritária da 

resíntese de ATP, bem como a concentração sanguínea de lactato resultante. Pode 

ainda afectar directamente o metabolismo e as respostas agudas a nível 

cardiovascular e hormonal, bem como as adaptações crónicas na força muscular e o 

desempenho nas séries subsequentes (Fleck, 2003; Kraemer e col.,1993; Kraemer, 

1997a; Kraemer e Ratamess, 2003; Matuszak e col., 2003; Robinson e col., 1995). 

Kraemer (1997a), ao avaliar as respostas agudas na produção de força de 

halterofilistas de competição, reportou diferenças no desempenho de repetições 

máximas na execução de 3 séries de 10RM com intervalos de 1 e 3 minutos, nos 

exercícios supino e pressão de pernas. Quando foi permitido um intervalo de 3 

minutos entre as séries, foram completadas as 3 séries de 10RM, o mesmo não 

ocorrendo quando os intervalos foram reduzidos para 1 minuto, sendo completadas 

somente 8 e 7RM, na segunda e terceira séries, respectivamente. Poucos estudos 

avaliaram a reprodutibilidade da força máxima dinâmica, avaliada através do teste de 

1RM, após diferentes intervalos de recuperação. Recentemente, Matuszak e col. 

(2003) avaliaram o efeito de diferentes intervalos de recuperação (1, 3 e 5 minutos) 

sobre o 1RM no exercício agachamento. Os investigadores concluíram que não houve 
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diferenças significativas entre os valores do 1RM pré e pós-teste em nenhum dos 

intervalos de recuperação permitidos. Resultados semelhantes foram reportados por 

Weir e col. (1994) ao avaliarem a reprodutibilidade do 1RM no exercício supino plano. 

 

Relativamente às adaptações crónicas ao treino de força, Robinson e col. (1995) 

compararam o efeito de 5 semanas de treino com intervalos de 30 segundos e 3 

minutos entre as séries e observaram incrementos de 2 e 7%, respectivamente, nos 

ganhos de força máxima do exercício agachamento. Resultados semelhantes foram 

reportados por Pincivero e col. (1997), quando compararam o efeito de dois tipos de 

treino realizados durante 4 semanas em equipamento isocinético, com 40 e 160 

segundos de intervalo entre as séries de extensão e flexão do joelho. Os autores 

reportaram incrementos mais expressivos (~7%) no torque de pico da extensão e 

flexão do joelho nas velocidades de 60 e 180º.s-1 no grupo que realizou o maior 

período de recuperação entre as séries. 

 

A concentração do lactato no sangue é também influenciada pela intensidade e tempo 

de intervalo entre as séries e exercícios (Bush e col., 1999; Kraemer e col., 1987), 

sendo que quanto maior é a intensidade, maior intervalo é necessário para a 

manutenção do desempenho muscular nas séries e exercícios seguintes, 

considerando o facto, já mencionado anteriormente, de que a concentração elevada 

de lactato e a fadiga correspondente afectam o desempenho muscular.  

 

Com base nestas considerações, parece ser adequado para atletas que enfatizam o 

treino da força e potência musculares que os intervalos entre as séries e repetições 

sejam de 3 a 5 minutos, sobretudo para os exercícios primários, enquanto períodos 

mais curtos são indicados para os exercícios secundários (ACSM, 2002). No entanto, 

para indivíduos sedentários, os quais utilizam cargas mais leves, é indicada a 

utilização de períodos mais curtos (1-3 minutos) entre as séries e exercícios, 

sobretudo quando a sessão de treino é utilizada sob a forma de circuito, em que as 

cargas de treino são frequentemente mais baixas (40-60% do 1RM) e não há uma 

elevação significativa dos níveis de lactato sanguíneo (Gettman e Pollock, 1981).     

 

Sobrecarga (Intensidade) e repetições utilizadas: a quantidade de carga utilizada num 

determinado exercício provavelmente seja o aspecto mais determinante do tipo e 

magnitude das adaptações produzidas pelo treino sobre os músculos envolvidos neste 

exercício, ou seja, a intensidade dos estímulos de treino é que determina se os 

incrementos são direccionados preferencialmente à força, potência, hipertrofia ou 
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resistência muscular (McDonagh e Davies, 1984). O número de repetições relaciona-

se directa e inversamente com a carga deslocada (Brzycki, 1993; Chapman e col., 

1998; Lander, 1984; Mayhew e col., 1992; Mayhew e col., 1999; Morales e Sobonya, 

1996) (Tabela 2-1), sendo que quanto maior é o grupo muscular envolvido no 

exercício, maior é o número de repetições possíveis de ser realizado em determinados 

percentuais do 1RM (Hoeger e col., 1987; Tan, B., 1999). A condição física parece 

também afectar o número de repetições nos diferentes percentuais do 1RM (Hoeger e 

col., 1990; Ware e col., 1999), bem como estas podem sofrer influência de outras 

variáveis como a ordem dos exercícios, o volume, a frequência, o tipo de acção 

muscular, a velocidade das repetições e o período de repouso (Kraemer e Ratamess, 

2004). O conjunto destes aspectos pode comprometer a relação linear proposta 

anteriormente entre os percentuais do 1RM e as repetições possíveis de realizar, 

sobretudo em intensidades inferiores a 75% do 1RM e acima de 10 repetições, o que 

em última análise prejudica parcialmente a aplicação desta  relação para a prescrição 

da carga de treino. 

 

 
Tabela 2-1 - Relação entre o % do 1RM e o número de 
repetições (Adaptado de Baechle e Earle, 2000; 
Essentials of Strength Training and Conditioning). 

 
% 1RM Nº Repetições 

100 1 

95 2 

93 3 

90 4 

87 5 

85 6 

83 7 

80 8 

77 9 

75 10 

70 11 

67 12 

65 15 
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Há duas possibilidades de prescrição da intensidade dos exercícios:  
• seguido da definição do 1RM, através do teste específico de carga 

máxima (teste do 1RM) ou de equações de predição deste valor 

(Brzycki, 1993; Chapman e col., 1998; Lander, 1984; Mayhew e col., 

1992; Mayhew e col., 1999), são definidos percentuais do 1RM (Tabela 

2-1), bem como o número correspondente de repetições (Figura 2-6) 

para o desenvolvimento de componentes específicas da força. Em 

virtude da relação carga e repetições algumas vezes ser comprometida, 

conforme mencionado anteriormente, são necessários pequenos 

ajustes na carga e/ou repetições; 

• a determinação de faixas de repetições máximas (RM) e da carga 

correspondente em virtude dos objectivos do treino (Tabela 2-2). 

Portanto, a manipulação destas duas variáveis (carga e repetições) 

merece uma alguma atenção na prescrição do treino e deve estar 

sempre de acordo com os objectivos inicialmente estabelecidos. 

 
 Tabela 2-2. - Valores percentuais médios do 1RM para o desenvolvimento específico das 

principais componentes a serem desenvolvidas no treino. 

 

Objectivos Sobrecarga (% 1RM) Nº repetições 

Força máxima ≥ 85 ≤ 6 

Potência 75 - 85 1 – 5 

Hipertrofia 67 - 85 6 – 12 

Resistência muscular ≤ 67 ≥ 12 

 

RM ≤2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ≥20 

Força               Força                  Força                        Força 

      Potência*          Potência                     Potência                     Potência 

  Hipertrofia              Hipertrofia                Hipertrofia                  Hipertrofia 

O
bj

ec
tiv

os
 d

o 
tr

ei
no

 

 Resistência muscular      Resistência muscular        Resistência muscular 

Figura 2-6 - Objectivos do treino das principais componentes da força a partir da relação 
média entre carga e faixa de repetições. (Adaptado de Baechle e Earle, 2000: Essentials 
of strength training and Conditioning. Ed. Human Kinetics). 

* No desenvolvimento da potência, a faixa de repetições não está de acordo com a 
relação % de repetições-carga. 
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A prescrição da carga depende das condições individuais do sujeito submetido ao 

treino (janela de adaptação), sendo que a magnitude desta é a principal determinante 

das respostas agudas nos níveis metabólico, hormonal, neural e cardiovascular (Fleck, 

2003; Kraemer, 2003; Sale, 2003), promovendo ajustes específicos sobre a força, 

hipertrofia ou resistência muscular localizada.  

 

Num artigo de meta-análise publicado por Rhea e colaboradores (2003), foi analisado 

o efeito do treino em várias intensidades (40 a 90% do 1RM) sobre a força muscular, 

sendo para tal examinados 140 estudos realizados com indivíduos treinados e 

destreinados. É interessante observar (Figura 2-7) que cargas equivalentes a 60% do 

1RM são as mais adequadas para o incremento da força em populações de 

sedentários, enquanto que com atletas as cargas que mais promovem aumentos na 

força máxima estão na faixa de 75-80% do 1RM. No entanto, cabe ressaltar mais uma 

vez que a magnitude do incremento é dependente da condição física inicial dos 

sujeitos submetidos ao treino, bem como do modelo de periodização utilizado, número 

de sessões semanais, tipo e ordem dos exercícios, velocidade das repetições e 

período de repouso (Kraemer e Ratamess, 2004) e que a possível variabilidade destas 

variáveis nos estudos analisados possa ter influenciado os resultados médios 

apresentados neste estudo, os quais devem, portanto, ser interpretados com alguma 

cautela.  

 

Curva dose-resposta para a intensidade
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Figura 2-7 - Curva dose-resposta para a intensidade (Adaptado de 
Rhea e col., 2003: A meta-analysis to determine the dose response for 
strength development. Medicine and Science in Sports and Exercise, 
35(3):456-464). 
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Frequência de treino: esta variável está na maioria das vezes associada ao tempo 

disponível para a realização do treino físico, no caso de indivíduos sedentários, e com 

a compatibilidade do treino das principais componentes físicas relacionadas à 

modalidade desportiva (força, resistência aeróbia e velocidade), no caso de atletas de 

alto rendimento. Em ambas as situações, o tempo de recuperação entre as sessões 

de treino da força parece limitar o número de sessões de treino realizadas 

semanalmente, sendo que no caso de atletas, em virtude da intensidade dos 

exercícios globais ser normalmente elevada, este necessita ser mais amplo (Rhea e 

col., 2003). A completa recuperação dos sistemas neuromuscular e cardiovascular, 

bem como das condições metabólicas musculares depende da intensidade do 

estímulo implementado no treino e pode ser necessário um período maior de tempo 

(entre 2 e 10 dias). Com base nestas considerações, parece razoável admitir que com 

indivíduos destreinados e atletas seja necessário uma frequência de treino diferente 

para o aprimoramento da força muscular. Rhea e colaboradores (2003) identificaram 

que, para atletas, a realização de duas sessões semanais de treino da força é mais 

indicada do que três sessões. Por outro lado, para indivíduos destreinados, uma 

frequência de três sessões semanais apresenta um impacto sobre o incremento da 

força 6 vezes maior do que o observado em uma sessão semanal e 2.5 vezes maior 

do que o observado em duas sessões semanais de treino da força (Figura 2-8). 

 

Curva dose-resposta para a frequência de treino
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Figura 2-8 - Curva dose-resposta para a frequência (Adaptado de Rhea e col., 
2003: A meta-analysis to determine the dose response for strength 
development. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35(3):456-464). 
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Sistemas de treino: A maioria dos sistemas e técnicas utilizadas no treino de força foi 

originalmente desenvolvida com o objectivo de proporcionar estímulos de treino mais 

adequados às condições dos atletas, e comummente propõe a manipulação de 

algumas das variáveis agudas mencionadas anteriormente, sobretudo a intensidade, o 

volume e o intervalo entre os exercícios. De uma forma geral, a rotina de treino pode 

ser organizada em série, na qual um conjunto de séries ou grupos de repetições (por 

exemplo, 3 séries de 10RM) de cada exercício é realizado subsequentemente e com 

intervalo definido (1-5 minutos) entre as séries; ou em circuito. Entre os sistemas em 

série, destacam-se o triangular (também denominado piramidal) e o de super séries 

(Fleck e Kraemer, 2004). No entanto, em virtude da inexistência de investigação 

científica em que os vários sistemas são comparados, bem como não se constituir 

objectivo desta investigação a comparação entre estes, será apenas apresentado o 

sistema de circuito, o qual foi utilizado no modelo experimental da investigação que 

será apresentada a seguir .   

 

O treino em circuito consiste da realização sucessiva dos exercícios que compõem a 

rotina de treino, com um período relativamente curto, de 30 segundos a 1 minuto, 

entre estes. A intensidade dos exercícios oscila entre os 40 e 60% do 1RM e objectivo 

desta estratégia de treino é optimizar a resistência muscular, a capacidade aeróbia, 

bem como reduzir o percentual de gordura corporal regional e total. Ao contrário do 

que ocorre com o treino de força de alta intensidade, caracterizado pela utilização de 

sobrecarga elevada e um pequeno número de repetições, o treino em circuito 

apresenta alguma similaridade com o treino aeróbio no que se relaciona às respostas 

cardiovasculares, sendo inclusive indicado em programas de reabilitação cardíaca 

(Lillegard e Terrio, 1994) . A frequência cardíaca, o débito cardíaco, o consumo de 

oxigénio, a circulação periférica, mesmo que em menor grau, apresentam-se 

significativamente incrementadas no treino em circuito, o que possibilita o 

desenvolvimento de adaptações importantes na capacidade aeróbia (Fleck, 1988). 

Tais circunstâncias têm sido reportadas em algumas investigações científicas em que 

o treino em circuito foi avaliado (Gettman e Pollock, 1981; Wilmore e col., 1978a). 

Gotshalk e colaboradores (2004) avaliaram a resposta cardiovascular em um protocolo 

de treino de força em circuito num grupo de 11 sujeitos do sexo masculino, sendo que 

o protocolo consistiu de 4.6 séries de 10 exercícios realizados numa intensidade 

correspondente a 40% do 1RM e com duração média de 18.6 minutos. Apesar da 

intensa participação da componente anaeróbia no treino em circuito e da variabilidade 

da solicitação muscular, o VO2 manteve-se significativamente elevado durante a 

execução do protocolo (~ 50% do VO2máx avaliado em passadeira), da mesma forma 
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que a frequência cardíaca (~ 80% da FCmáx avaliada em passadeira). Os autores 

salientam que, apesar do treino de força em circuito não proporcionar o mesmo 

estímulo do treino aeróbio, apresenta uma exigência metabólica e cardiovascular 

significativamente intensa e que se mantém durante o treino, o que pode incrementar 

a aptidão cardiovascular, bem como a resistência muscular. 

 

 

2.2.1.1.4 Modelos de periodização do treino 

A investigação científica relacionada à definição das condições mais adequadas para 

o incremento da força muscular data de 1948, quando De Lorme e Watkins testaram 

diversos protocolos de exercícios de força em soldados de guerra lesionados e 

concluíram que 10 repetições era o ideal para o aumento da força muscular (De Lorme 

e Watkins, 1948). Posteriormente, Berger (1962 e 1963) também realizou este tipo de 

investigação, em que foram comparados alguns tipos de programas de força, 

nomeadamente protocolos de seis séries de 2RM, três séries de 6RM e três séries de 

10RM, não encontrando diferenças significativas no incremento da força muscular. A 

partir daí, vários outros investigadores também propuseram modelos específicos para 

o aprimoramento da força e da resistência muscular com base no controlo de algumas 

variáveis, sobretudo da intensidade, número de repetições e séries. Apesar da forma 

desigual com que estes modelos foram propostos, já parecia haver, nesta época, a 

intenção de organizar adequadamente a rotina de treino em termos temporais para o 

incremento mais expressivo da componente força muscular, organização esta que foi 

pela primeira vez, em 1961, denominada pelo fisiologista russo Leo Matveyev de 

“periodização” (Stone e col., 1981). O conceito de periodização fundamentou-se nos 

princípios da Síndrome de Adaptação Geral (SAG) 4, proposta, em 1936, por Hans 

Selye, a partir de suas observações e ensaios envolvendo glândulas supra-renais, 

segundo a qual quando o organismo é submetido a um estreasse físico intenso ou 

diferente dos anteriores, reage de forma a combatê-lo e são distinguidas três fases: de 

choque ou alarme; de resistência; e de exaustão. Matveyev (1981), no início da 

década de 60, com base na SAG e com o objectivo de sistematizar o treino físico, 

propôs três fases de adaptação do organismo a um estreasse físico (exercício físico): 

a primeira fase, relacionada à resposta inicial ao estímulo; a segunda fase, 

correspondente ao período de treino em que o organismo adapta-se ao estímulo físico 

e incrementa a sua resposta e desempenho; e a terceira fase, correspondente ao 

                                                 
4 Da sigla inglesa General Adaptation Syndrome (GAS). 
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overtraining5, em que o organismo perde ou reduz a sua capacidade de resposta a um 

determinado estímulo físico. A concepção de periodização então proposta por 

Matveyev fundamentou o modelo tradicional de periodização, no qual o período total 

de treino é dividido em fases ou períodos específicos, denominados ciclos de treino. 

Foram então propostos o macrociclo, período que envolve normalmente uma 

temporada completa (ciclo anual); os mesociclos, que constituem períodos menores e 

que podem ter duração de várias semanas ou meses, o que irá depender do número 

de competições e objectivos do atleta/equipa; e o microcilcos, que são períodos ainda 

menores e que podem se estender de uma a quatro semanas. A organização dos 

ciclos de treino é implementada sobretudo pelo controlo da intensidade e do volume, 

sendo que o modelo tradicional de periodização apresentado por Matveyev (1981) 

propôs o doseamento destas variáveis em três períodos: de preparação, de 

competição e de transição. Este modelo tradicional fundamentou o modelo hipotético 

para o treino da força, originalmente apresentado na literatura por Stone e 

colaboradores (1981). Neste modelo, direccionado principalmente para atletas, os 

autores incluíram a fase denominada de “primeira transição” entre as fases de 

preparação e de competição do modelo de Matveyev, e o ciclo total de treino foi 

dividido nos períodos de preparação, primeira transição, de competição e segunda 

transição (Figura 2-9). Os períodos apresentam objectivos e características 

específicas (Tabela 2-3) e são assim definidos:  

 

1. Período de preparação: os autores propuseram ainda a divisão deste período em 

três fases com objectivos distintos: fase de desenvolvimento da hipertrofia e 

resistência musculares; fase de desenvolvimento da força muscular; e fase de 

aprimoramento da força e potência musculares, nas quais é delimitado o controlo de 

algumas variáveis de treino. A fase de hipertrofia e resistência musculares é 

caracterizada pela utilização de intensidade baixa a moderada (50-75% do 1RM) e 

volume elevado (3-6 séries de 8-20RM), sendo que os objectivos principais são 

aumentar a massa muscular e melhorar a condição metabólica muscular através da 

realização de exercícios que não sejam necessariamente relacionados ao desporto. 

Na fase de incremento da força muscular são utilizados intensidade elevada (80-90% 

do 1RM) e volume moderado a alto (3-5 séries de 2-8RM), e os exercícios devem ser 

mais específicos ao desporto em causa. Na última fase do período preparatório, em 

que são prioritários os incrementos da força e potência musculares, são utilizados 
                                                 
5 Condição em que o organismo reduz significativamente o desempenho em eventos físicos e 
desportivos, decorrente principalmente de uma sobrecarga de treino intenso e sem 
periodização adequada (Kenttä e Hassmén, 1998; Urhausen e col., 1995; Urhausen e 
Kindermann, 2002). 
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exercícios que reproduzam da melhor forma possível o gesto desportivo, bem como 

exercícios típicos de potência muscular (pliométricos, arranque e arremesso). A 

intensidade deve ser alta (75-95% do 1RM) e o volume baixo (3-5 séries de 2-3 

repetições).  

 
2. Primeiro período de transição: constitui-se num curto período de treino em que o 

objectivo principal é evitar o overtraining, condição que pode desencadear uma queda 

brusca no desempenho físico e aumentar a possibilidade de lesão muscular (Kenttä e 

Hassmén, 1998; Shephard, 2001; Urhausen e Kindermann, 2002). Durante este 

período devem ser reduzidos significativamente a intensidade e o volume de treino, 

podendo ter uma duração de aproximadamente uma semana.  

 

3. Período de competição: este período pode estender-se de algumas semanas até 

vários meses, dependendo do desporto e calendário de competições. O objectivo 

principal é aumentar a força e a potência musculares, sendo para tal incrementada a 

intensidade (≥93% do 1RM) e reduzido o volume (1-3 séries de 1-3 repetições) de 

treino. No caso do período de competição estender-se por vários meses, a força e 

potência devem ser mantidas através da utilização de intensidade e volume 

moderados (~80-85% do 1RM e ~2-3 séries de ≈6-8 repetições, respectivamente).  

 

4. Segundo período de transição: denominado período de recuperação ou repouso 

activo, situa-se entre o final do período competitivo e o período de preparação da 

temporada seguinte. Pode ser de curta duração (1 a 4 semanas) e devem ser 

utilizados exercícios que não sejam específicos ao desporto e, de preferência, de 

natureza recreativa, com intensidade e volume reduzidos.  
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Modelo hipotético de periodização
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Figura 2-9 - Modelo hipotético para o treino da força, baseado no modelo de 
periodização proposto por Matveyev. (Adaptado de Stone e col., 1981: A 
hyotethical model for strength training. Journal of Sports Medicine, 21:342-
351).   

 

 
Tabela 2-3 - Modelo de periodização para o treino de força (Adaptado de Baechle e Earle, 2000: 

Essentials of Strength Training and Conditioning,Human Kinetics, p. 518). 

Período 
 
Preparação     

 
Transição  1 Competição Transição 2 

Variável Hipertrofia / 
    Resistência Força Força  / 

Potência Pico Manutenção Recuperação 

Baixa a 
moderada Alta Alta Muito 

alta Moderada 

Intensidade 
50-75% 1RM 80-90% 

1RM 

75-
95% 
1RM 

≥ 93% 
1RM 

80-85% 
1RM 

Muito baixa 

Alto a moderado Moderado Baixo Muito 
baixo Moderado 

3-6 séries 3-5 séries 3-5 
séries 

1-3 
séries 

~ 2-3 
séries Volume 

10-20 rep. 4-8 rep. 2-5 
rep. 1-3 rep. ~ 6-8 rep. 

Muito baixo 

 
 

 

2.2.1.1.4.1 Modelo Linear  

No modelo tradicional de periodização do treino da força, também denominado de 

linear, a intensidade é progressivamente incrementada e o volume diminuído ao longo 

dos microciclos de treino. Este modelo fundamenta-se no princípio da sobrecarga 

progressiva e evita, desta forma, a estagnação das adaptações provenientes dos 
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estímulos de treino (American College of Sports Medicine - ACSM, 2002). O 

desenvolvimento prioritário de algumas das componentes da força em períodos 

específicos do macrociclo de treino é também uma das vantagens decorrentes da 

utilização deste modelo. Por outro lado, um aspecto crítico é exactamente a 

impossibilidade de desenvolver as principais componentes da força em simultâneo, o 

que limita parcialmente a aplicação funcional destas adaptações no âmbito desportivo.  

 

Em grande parte dos desportos, as principais formas de manifestação da força 

(máxima, resistente e rápida) sobrepõem-se durante a sua prática, o que supõe o 

desenvolvimento e manutenção destas durante todo o período competitivo, o que não 

é presumível com a utilização do modelo tradicional. No entanto, este modelo tem-se 

mostrado superior ao modelo não periodizado (a carga e o volume não são 

manipulados sobre o tempo), relativamente aos incrementos na força e hipertrofia 

musculares, massa magra e percentual de gordura (Stone e col., 1981; Kraemer, 

1997a).  

   

2.2.1.1.4.2 Modelo Ondulatório 

O modelo de periodização ondulatório, classificado como um modelo não-linear, é 

mais recente do que o modelo clássico de periodização e fundamenta-se basicamente 

na variação contínua dos estímulos de treino ocorridas ao longo dos meso e 

microciclos de treino (Fleck e Kraemer, 2004). Enquanto no modelo clássico o 

objectivo principal é coincidir o pico do incremento de força e potência musculares com 

o momento de maior exigência desportiva, no modelo ondulatório a força, potência e 

resistência musculares são desenvolvidas e mantidas durante toda a temporada 

competitiva (macrociclo), através da manipulação variada da intensidade e do volume 

ao longo dos microciclos de treino. Diferentes faixas de repetições máximas (RM) são 

usadas numa mesma sessão ou em diferentes sessões semanais de treino (p. ex. 4-

6RM; 8-10RM e 12-15RM), sobretudo nos exercícios primários. Sendo assim, as 

principais componentes da força mantêm-se incrementadas em todas as competições 

e este facto tem difundido o uso desta forma de organização do treino da força em 

desportos nos quais as temporadas são mais longas. 

 

Em virtude do modelo ondulatório ser relativamente recente, poucos estudos têm-no 

comparado com outros modelos de organização do treino da força, apesar de ter sido 

já demonstrada a sua eficácia. Kraemer (1997a) reportou incrementos significativos na 

força e resistência musculares, bem como no desempenho motor de jogadores de 
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futebol americano após a realização de um programa de treino da força concebido de 

acordo com o modelo ondulatório. Em outro estudo no qual foram analisadas as 

alterações no 1RM do agachamento, Kraemer e colaboradores (1997b) compararam a 

eficácia de um programa periodizado conforme o modelo ondulatório e de outros dois 

programas de treino da força em indivíduos moderadamente treinados, nos quais a 

intensidade e o volume foram periodizados de diferentes formas. O grupo 1 realizou 

uma série de 10RM até a falha concêntrica em cada exercício; o grupo 2 realizou três 

séries de 10RM e o grupo 3 realizou três séries de 3-10RM, sendo que, neste grupo, a 

intensidade e o volume variaram ao longo dos ciclos de treino (periodização 

ondulada). O período total de treino para cada grupo foi de 14 semanas. Os resultados 

reportaram ganhos mais expressivos no 1RM do agachamento para os grupos 2 e 3 

(mais de 50% superior ao grupo 1), salientando que o volume de treino parece ter um 

papel fundamental neste sentido, sobretudo na fase inicial de treino (1-5ª semana). No 

entanto, os ganhos apresentados pelo grupo 3 (ondulado) foram superiores aos 

apresentados pelo grupo 2, sobretudo na fase 2 (7-14ª semana), mesmo que nesta 

fase o volume tenha sido significativamente mais reduzido neste grupo. Os autores 

concluíram que a variação na intensidade e volume prescrita ao longo dos microciclos 

de treino foi mais efectiva para proporcionar maiores incrementos no 1RM do 

agachamento, o que evidencia a superioridade do modelo ondulatório sobre o modelo 

não-periodizado.  

 

Kraemer e colaboradores (2000c) reportaram resultados semelhantes ao compararem 

dois programas de treino executados durante um período de nove meses em jovens 

tenistas e concebidos segundo diferentes princípios. Um programa em circuito e de 

série única (8-10RM para todos os exercícios) e outro programa concebido de acordo 

com o modelo ondulatório (faixas de 4-6RM, 8-10RM ou 12-15RM foram utilizadas em 

cada sessão de treino) foram implementados em dois grupos de oito atletas federadas 

do sexo feminino. Os resultados reportam incrementos mais significativos no 1RM dos 

exercícios supino vertical, plano e pressão de pernas (Figura 2-10) no 4º, 6º e 9º mês 

de treino no grupo que treinou de forma ondulada, sendo que somente este grupo 

apresentou melhorias expressivas na potência anaeróbia (teste de Wingate), impulsão 

vertical, velocidade máxima da bola no serviço (Figura 2-11), na massa magra, bem 

como redução no percentual de gordura.  Os autores salientam a superioridade do 

modelo ondulado sobre um modelo não-periodizado. 
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Figura 2-10 - Efeitos produzidos nos 1RM do exercício pressão de pernas 
nos diferentes momentos do treino, no qual foram utilizados os modelos 
ondulatório e de série única. (Adaptado de Kraemer e col., 2000c: 
Influence of resistance training volume and periodization on physiological 
and Performance adaptations in collegiate women tennis players. The 
American Journal of Sports Medicine, 28(5):626-633). 

* Significativamente diferente dos valores pré-treino e/ou período 
imediatamente anterior (p<0.05). 
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Figura 2-11 - Efeitos produzidos na velocidade máxima da bola no serviço 
nos diferentes momentos do treino, no qual foram utilizados os modelos 
ondulatório e de série única. (Adaptado de Kraemer e col., 2000c: 
Influence of resistance training volume and periodization on physiological 
and Performance adaptations in collegiate women tennis players. The 
American Journal of Sports Medicine, 28(5):626-633. 

* Significativamente diferente dos valores pré-treino (p<0.05). @ 

Significativamente diferente dos valores pré-treino e 4 meses (p<0.05). 
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Noutro interessante estudo relacionado ao modelo ondulatório de treino da força, Marx 

e colaboradores (2001) avaliaram o efeito de dois programas de treino da força em 

mulheres destreinadas. No programa A, foi realizada uma única série de 8-12RM 

(circuito) em cada um dos 10 exercícios que fizeram parte do programa de treino, que 

teve uma frequência semanal de três vezes. No programa B, foram realizadas 2-4 

séries de cada exercício, sendo que a intensidade e o volume oscilaram durante os 

ciclos semanais de treino (3-5RM, 8-10RM e 12-15RM). Os autores concluíram que o 

programa ondulado foi mais efectivo para o incremento da força máxima, resistência 

muscular (avaliada pelo nº de repetições realizadas com 80% do 1RM), potência 

anaeróbia (teste de Wingate), impulsão vertical, tempo de corrida em 40 jardas, 

testosterona sanguínea, rácio testosterona/cortisol, aumentos estes que foram mais 

expressivos a partir da 12ª semana de treino. 

 

Também relacionado ao modelo ondulatório, Rhea e colaboradores (2002) 

realizaram uma investigação em que foram comparados dois protocolos com 

intensidade variada durante as três sessões de treino semanais (8-10RM, 6-8RM e 

4-6RM), sendo que o volume foi diferente em cada um dos protocolos (1 e 3 séries). 

Após 6 e 12 semanas de treino, os incrementos no 1RM dos exercícios supino e 

pressão de pernas para o grupo que realizou o protocolo de 1 série foram de 18 e 

20% (6 semanas) e 19 e 26% (12 semanas), respectivamente, enquanto que no 

grupo de 3 séries, os incrementos foram de 13 e 33% (6 semanas) e 32 e 56% (12 

semanas), respectivamente. Não foram reportadas diferenças significativas na 

massa magra e no % do gordura em relação aos valores pré-treino em nenhum dos 

grupos.  Os investigadores concluíram que o modelo ondulatório é eficaz no 

incremento da força máxima, mesmo quando o volume de treino é mais reduzido. 

No entanto, a utilização deste modelo com maior volume parece ser mais efectiva 

no incremento da força muscular, o que os investigadores atribuem ao maior 

estreasse do sistema neuromuscular. 

 

Portanto, com base nas investigações acima mencionadas, parece que o modelo 

ondulatório constitui-se numa estratégia eficaz de periodização do treino de força, 

sobretudo após o período inicial de treino, em que as adaptações neuromusculares 

são evidentes e, a partir do qual, a variabilidade dos estímulos de treino é 

determinante  para que estas sejam mantidas e mesmo optimizadas. 
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2.2.1.2 Treino Aeróbio 

De forma semelhante ao que ocorre com o treino de força, o treino aeróbio tem sido 

intensamente utilizado como meio de promoção da saúde e da qualidade de vida, 

especialmente por promover benefícios nos metabolismos dos lípidos e dos glícidos, o 

que pode promover melhorias na saúde cardiovascular e alterações na composição 

corporal. Benefícios expressivos têm também sido mencionados a nível da regulação 

da taxa sanguínea de triglicéridos após a realização de exercícios de natureza 

aeróbia, facto que reduz a propensão do desenvolvimento de doença nas coronárias 

(Katsanos, 2006). Assim, o exercício aeróbio tem sido vinculado a estratégias que 

visam a redução e controlo do peso corporal, bem como a melhoria da resistência, 

permitindo uma maior tolerância ao exercício físico, através de um adiamento da 

instalação da fadiga e de uma optimização nos processos de recuperação pós-

exercício. 

 

O treino aeróbio encontra-se, então, intimamente relacionado à melhoria da 

resistência, qualidade física que, segundo Bompa (1990), pode ser definida como a 

capacidade do organismo em resistir à fadiga numa actividade motora prolongada. A 

fadiga deve ser entendida como a diminuição transitória e reversível da capacidade de 

trabalho do sujeito/atleta. De uma forma mais minuciosa, a resistência pode ser 

definida como a capacidade de manter um equilíbrio psíquico e funcional o mais 

adequado possível perante uma carga de intensidade e duração suficientes para 

desencadear uma perda de rendimento insuperável, assegurando, simultaneamente, 

uma recuperação rápida após esforços físicos (Zintl, 1991). Ou ainda, pode ser 

simplesmente definida como a capacidade para realizar um exercício de maneira 

eficaz, superando a fadiga produzida (Platonov, 2004). Assim sendo, a resistência 

constitui-se, tal como a força, a resistência muscular e a flexibilidade, numa importante 

componente da aptidão física (ACSM, 1998), e está relacionada a um conjunto de 

factores, que se distinguem a três níveis (Bompa, 1990):  

 

• A nível do sistema nervoso central: O treino da resistência desenvolve e 

fortalece a actividade global do sistema nervoso central, nomeadamente 

a coordenação neuromuscular e a resistência das redes nervosas aos 

estímulos indutores de stress; 

• A nível da capacidade volitiva: O treino aeróbio permite melhorar a 

resistência à dor e ao desconforto que acompanham os elevados 

estados de fadiga, assim como atingir as “reservas de adaptação”; 
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• A nível das adaptações aeróbias e anaeróbias: O treino da resistência 

aeróbia procura adequar o potencial energético do organismo humano 

às exigências específicas do exercício a realizar (competição). Estas 

adaptações optimizam a eficácia da actividade desportiva e permitem, 

ainda, a estabilização do desempenho em condições de carácter 

anaeróbio. 

 

2.2.1.2.1 Formas de manifestação da resistência 

São inúmeras as classificações apresentadas na literatura para a capacidade 

resistência, pois existe um conjunto de factores que determinam a forma como esta se 

manifesta. De uma forma sintética, a partir das classificações propostas por Bompa 

(1990), Platonov (2004) e Weineck (1991), a qualidade física resistência pode ser 

dividida de acordo com os seguintes critérios: 

 

• Quanto à participação do sistema muscular: a resistência pode ser geral 

ou local. Considera-se resistência geral quando estão envolvidos mais 

de 1/6 a 1/7 de toda a musculatura esquelética. Neste caso, os factores 

determinantes relacionam-se principalmente à capacidade dos sistemas 

cardiovascular e respiratório e, mais especificamente pela capacidade 

de absorção máxima de oxigénio e da sua utilização a nível periférico. 

Já a resistência local (<1/6 da musculatura total) depende 

fundamentalmente das adaptações anaeróbias locais e da coordenação 

neuromuscular específica; 

• Quanto à solicitação metabólica: no que se refere à solicitação 

metabólica são dois os tipos de resistência: a aeróbia e a anaeróbia. 

Considera-se resistência aeróbia quando o trabalho a ser realizado 

solicita prioritariamente a fonte aeróbia para a produção de energia; e 

resistência anaeróbia quando é solicitada preferencialmente ou 

exclusivamente a fonte anaeróbia; 

• Quanto ao regime de contracção muscular: neste critério de 

classificação podem ser distinguidos dois tipos de resistência: a 

resistência estática, quando o trabalho muscular é isométrico, e a 

resistência dinâmica, quando o trabalho muscular a realizar é isotónico 

ou isocinético; 

• Quanto à condição específica de exigência (competição ou situação de 

treino): neste item pode-se distinguir a resistência em geral ou de base 
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e a resistência específica ou especial. Refere-se ao aumento da 

especificidade da resistência ao longo da época desportiva, em função 

dos objectivos do sujeito/atleta e das exigências da especialidade 

desportiva. A um nível primário do desenvolvimento da resistência, em 

que os objectivos são menos exigentes, tem-se a resistência de geral 

ou de base, que pode ser subdividida em resistência de base I, quando 

o trabalho a desenvolver é totalmente independente da actividade 

específica da competição; a resistência de base II, quando o trabalho a 

desenvolver já se apresenta dependente da actividade de competição; e 

a resistência de base acíclica que se refere à capacidade de resistência 

requerida em desportos colectivos e de confronto directo. A um nível 

secundário do desenvolvimento da resistência aparece a resistência 

específica, que é a forma de manifestação própria de um determinado 

desporto. Em função da duração da actividade desportiva e da 

intensidade da carga, esta forma de resistência normalmente pode 

subdividida em resistência específica de curta duração, de média 

duração ou de longa duração. 

 

Ainda que a divisão acima apresentada englobe as outras variadas formas de 

manifestação da resistência, para facilitar o planeamento de um processo de treino, 

Platonov (2004) propõe a divisão da resistência em geral e especial. A resistência 

geral deve ser entendida como a capacidade de um indivíduo executar de maneira 

eficaz e contínua um trabalho de intensidade moderada (de carácter aeróbio), no qual 

se observa uma considerável contribuição do sistema neuromuscular. Por outro lado, a 

resistência especial refere-se à capacidade para executar eficazmente o trabalho e 

superar a fadiga nas condições específicas determinadas numa prova desportiva. 

 

No âmbito desta investigação, o tipo de resistência que se pretendeu desenvolver em 

resposta ao treino aeróbio foi a resistência aeróbia de base, a qual apresenta 

características gerais e dinâmicas. Sendo assim, será essencialmente este o tipo de 

resistência que será abordado nos itens seguintes.  

 

 

2.2.1.2.2 Métodos de avaliação da resistência aeróbia 

A determinação do consumo máximo de oxigénio (VO2máx) tem sido largamente 

utilizada como meio de caracterização da aptidão dos indivíduos para a realização de 

esforços aeróbios. Simultaneamente, é considerado um fiel indicador fisiológico da 
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condição física do indivíduo. Pode ser entendido por VO2máx a quantidade máxima de 

oxigénio que pode ser capturada, fixada, transportada e utilizada pelo organismo 

durante um esforço máximo de características gerais (Powers e Howley, 2000). 

Relativamente à captação máxima de oxigénio, é definida pelo produto do fluxo 

sanguíneo sistémico (débito cardíaco) e a extracção sistémica de oxigénio (diferença 

arteriovenosa O2 - diferença a-vO2), ou seja, o VO2máx é alterado em resposta a 

alteração de qualquer uma das variáveis do lado direito da seguinte equação: 

 

 

 

  

Este parâmetro traduz a potência aeróbia máxima. A grande maioria dos autores 

considera o VO2máx o parâmetro fisiológico mais significativo na caracterização da 

capacidade funcional individual, devido às importantes indicações cardio-respiratórias 

que fornece (Powers e Howley, 2000; Wilmore e Costill, 2001). 

 

A determinação deste importante parâmetro pode ser efectuada através de testes 

máximos (forma directa ou indirecta) ou submáximos (forma indirecta). As formas 

indirectas sustentam-se no facto de haver uma correlação significativa entre o valor do 

consumo de oxigénio e a intensidade da carga, utilizando-se, posteriormente, 

procedimentos estatísticos, nomeadamente a regressão linear, ou, em alternativa, 

tabelas ou nomogramas para a determinação do VO2máx. Normalmente, estas formas 

indirectas levam em consideração alguns factores, como a idade, o sexo, a 

intensidade da carga, a frequência cardíaca, e podem, por isso, conduzir a algumas 

imprecisões na predição do valor máximo de consumo de oxigénio. 

 

No entanto, nas provas máximas, em que as condições e características são 

correctamente administradas, é possível que o indivíduo atinja realmente o valor 

máximo de consumo de oxigénio. Neste tipo de provas, existem os métodos de 

determinação indirecta, baseados numa vasta diversidade de protocolos máximos 

existentes, seleccionáveis em função dos objectivos do teste e das características do 

sujeito a ser avaliado. Estes testes, entre os quais podem ser referidos os protocolos 

de Bruce e de Balke, utilizam tabelas e normas, específicas a cada protocolo, para 

estimar o VO2máx. Por outro lado, a determinação directa é obtida através de um 

sistema de análise de gases expirados, que pode funcionar em sistema aberto ou 

fechado, o qual permite avaliar o valor do consumo de oxigénio é avaliado com maior 

precisão. Pelas características e precisão que apresenta, este foi o tipo de teste 

VO2 máx = FCmáx  x  volume sistólico máx  x diferença a-vO2 máx 
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utilizado nesta investigação, nomeadamente um teste máximo progressivo, com 

determinação do consumo máximo de oxigénio através de um sistema de análise de 

gases expirados, em sistema aberto. 

 

Durante uma prova de esforço máximo, a determinação do VO2máx torna-se possível 

quando houver ocorrido um plateau no consumo de oxigénio, ainda que a taxa de 

trabalho seja incrementada. No entanto, como em muitos testes de esforço máximo, 

especialmente administrados em sujeitos sedentários, muitas vezes não se observe 

claramente este platô, tem sido sugerido que seja definida a validade do referido teste, 

tendo-se como referência alguns critérios. Neste sentido, um teste deve ser encerrado 

e considerado válido se dois dos seguintes critérios forem satisfeitos: 1. um índice de 

troca respiratória ≥1.15; 2. uma Frequência Cardíaca (FC) durante o último estágio do 

exercício correspondente a ±10 bat.min-1; e 3. um plateau do consumo de oxigénio 

com aumento da taxa de trabalho (Howley e col., 1995).  

 

Como já foi referido, o VO2máx constitui-se num dos melhores indicadores para 

caracterizar a aptidão cardio-respiratória individual. No entanto, para além deste 

importante parâmetro, devem ser considerados outros indicadores fisiológicos também 

essenciais e que são associados ao rendimento aeróbio, bem como à eficiência dos 

sistemas cardiovascular e respiratório. Entre estes parâmetros devem ser salientados: 

 

• Consumo de Oxigénio (VO2): este parâmetro, para além do seu valor 

máximo, pode fornecer outras importantes indicações da eficiência 

cardiovascular, respiratória e metabólica associadas à execução do 

exercício de natureza aeróbia em determinadas taxas submáximas de 

trabalho (i.e.: velocidade da passadeira; trabalho em Watts produzido 

em cicloergómetro). Este constitui-se num indicador da economia 

metabólica resultante do treino físico. É normalmente utilizado em 

termos absolutos (ml.min-1) ou em termos relativos ao peso corporal ou 

à massa livre de gordura (ml.kg-1.min-1 ou ml.kgMLG
-1.min-1); 

• Limiar Anaeróbio: também denominado de Limiar de Lactato, pode ser 

definido como o ponto a partir do qual há uma acumulação crescente de 

lactato sanguíneo acima dos níveis de repouso, em resposta a um 

exercício de intensidade crescente. A produção de trabalho mecânico 

em esforços de resistência aeróbia não depende apenas da potência 

aeróbia máxima (VO2máx), mas também da capacidade para realizar 

esforço a um nível de intensidade o mais perto possível do VO2máx 
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sem a participação significativa do processo de produção de energia 

anaeróbio láctico. O conceito de Limiar Anaeróbio representa uma 

tentativa para caracterizar e explicar algumas repercussões fisiológicas 

da acidose muscular resultante do esforço. Durante o exercício, quando 

a actividade glicolítica é superior à capacidade mitocondrial de 

utilização do piruvato, o lactato tem tendência a acumular-se no sangue. 

Esta situação verifica-se a uma determinada intensidade de esforço, e 

corresponde ao início da fase de acumulação de lactato. O nível de 

intensidade em que este “momento crítico” acontece designa-se Limiar 

Anaeróbio, é altamente influenciado pelo processo de treino, traduzindo 

a capacidade aeróbia. O aumento da ventilação, provocado pelo 

excesso de dióxido de carbono (CO2) produzido em resposta à rápida 

descida do pH, é altamente detectável através da análise de gases 

expirados, e constitui fundamentação teórica para o limiar anaeróbio 

ventilatório; 

• Frequência Cardíaca (FC): trata-se de um importante indicador da 

intensidade da carga de trabalho, podendo reflectir o comportamento 

cardiovascular e alterações na actividade metabólica. Normalmente, o 

controlo da FC é realizado em condições de repouso, no decurso da 

prova de esforço, e no período de recuperação. Constitui-se, da mesma 

forma que o VO2 e o Limiar Anaeróbio, um importante indicador da 

eficiência metabólica e cardiovascular; 

• Quociente Respiratório (QR): durante esforços submáximos realizados 

em condições de estado estacionário ou equilíbrio (stady-state), os 

valores do QR (VCO2/VO2) podem indicar o tipo de substrato energético 

que está a ser predominantemente oxidado. Vários investigadores 

relacionam valores de QR mais baixos a níveis de intensidade 

submáximos (entre aproximadamente 35 e 65% do VO2máx) (Achten e 

col., 2002; Spriet, 2002; Achten e Jeukendrup, 2004; Thompson e col., 

1998; Venables e col., 2005), bem como valores mais reduzidos do QR 

são referidos após a realização de um programa de treino aeróbio 

(Bergman e Brooks, 1999; Coggan e col., 1990; Friedlander e col., 

1997; Friedlander e col., 1998; Girandola e Katch, 1976; Hurley e col., 

1986). 
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2.2.1.2.3 Prescrição do treino da resistência aeróbia 

Face às inúmeras formas de manifestação da resistência e à ampla diversidade de 

objectivos de quem a pretende desenvolver, a prescrição do treino da resistência pode 

mostrar-se complexa. Uma correcta prescrição caracteriza-se por um processo de 

administração de estímulos que, de acordo com os princípios e leis que regulam os 

processos de adaptação do organismo, promovem modificações morfológicas e 

funcionais que se encontram de acordo com os objectivos iniciais do indivíduo.  

 

Assim, numa primeira fase, uma correcta prescrição do treino aeróbio requer a análise 

inicial das necessidades e objectivos individuais a serem alcançados (perfil 

motivacional – componente psicológica), bem como a avaliação inicial da condição 

física e características do sujeito (componente biológica). Depois disto, o êxito da 

prescrição assenta na correcta selecção das actividades e na magnitude das 

estimulações morfofuncionais promovidas. Neste campo, podemos manipular uma 

multiplicidade de metodologias referentes à carga de treino, normalmente designada 

por dinâmica da carga, e considerada o produto de quatro variáveis fundamentais no 

processo de treino, ou seja, a intensidade, o volume, a frequência e o tipo de 

exercício. 

 

2.2.1.2.3.1 Princípios do treino físico 

Após serem claramente estabelecidos os objectivos do programa de treino a ser 

implementado, analisadas as condições em que este será executado, realizados os 

testes para a avaliação da condição física inicial e elaborados os macro, meso e 

microciclos de treino, há de ter-se sempre presentes os princípios básicos do treino 

físico, bem como a sua aplicação, relativamente à sobrecarga, especificidade e 

reversibilidade.  

 

Ao princípio da sobrecarga deve estar sempre associada a ideia de que um sistema 

fisiológico ou tecido necessita ser estimulado a um nível superior ao que está 

acostumado para que haja algum tipo de adaptação e consequentemente observado o 

efeito do treino. Neste sentido, os estímulos de treino devem ser progressivamente 

aumentados com o intuito de melhorar a condição do organismo, representada pelos 

vários sistemas fisiológicos e suas adaptações específicas. A programação de pausas 

adequadas entre as sessões de treino evita o excesso de treino e a chamada condição 

de overtraining, situação na qual há uma estabilização ou até mesmo queda do 
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desempenho físico (Kenttä e Hassmén, 1998; Petibois e col., 2003; Shephard, 2001; 

Urhausen e Kindermann, 2002). 

 

O conceito de especificidade está relacionado à utilização selectiva de grupos 

musculares, sistemas fisiológicos e condições metabólicas específicas e a 

correspondente taxa de adaptação às condições em que foram exigidos, com pouca 

ou nenhuma transferência para outras condições. Ou seja, as adaptações fisiológicas 

em resposta ao treino são dependentes da natureza do treino. Desta forma, um 

determinado sistema fisiológico ou músculo pode apresentar uma taxa de adaptação 

elevada nas condições em que o treino foi realizado, e muito reduzida, ou mesmo 

nula, em condições diferentes da que foi utilizado durante as sessões de treino. Este 

princípio deve ser lembrado quando da selecção de testes físicos específicos. 

 

O princípio da reversibilidade aplica-se a todos os sistemas fisiológicos e tecidos 

corporais, segundo o qual estes retrocedem à sua condição anterior, ou seja, perdem 

o que haviam ganho, a partir do momento em que os estímulos de treino são 

expressivamente reduzidos, ou mesmo quando deixam de ser aplicados. A taxa de 

reversibilidade parece ser diferenciada nos diferentes sistemas e tecidos. 

 

2.2.1.2.3.2 Métodos de treino 

A prescrição do treino em que se objectiva o desenvolvimento da resistência aeróbia 

deve estar baseado em duas premissas: o aumento da potência aeróbia, ou seja, o 

incremento do VO2máx, e o aumento da capacidade do metabolismo aeróbio, ou seja, 

o incremento da condição de manter o organismo numa taxa mais elevada de trabalho 

e por mais tempo em condições que privilegiam o metabolismo aeróbio. O incremento 

de ambas, potência e capacidade, dependem de um conjunto de modificações 

ocorridas sobretudo nos sistemas cardiovascular, respiratório e neuromuscular.  

 

Para tal, existem 2 métodos de treino para desenvolver a resistência aeróbia: o 

contínuo e o intervalado. Vários outros métodos são propostos na literatura, mas são 

todos pequenas variações destes 2 citados. 

 

• Método contínuo: como o próprio nome sugere, este método de treino é 

realizado numa carga de trabalho estável e contínua. Objectiva incrementar 

praticamente todas as propriedades fisiológicas do organismo relacionadas à 

entrada, ao transporte e à utilização de oxigénio em nível celular. O trabalho 
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físico é realizado normalmente numa FC entre 145 e 175 bat.min-1, o que 

predispõe um incremento da capilarização muscular e de todas as adaptações 

celulares ligadas ao consumo de oxigénio. A duração do treino pode estender-

se entre 10 e 90 minutos, podendo ainda, em casos especiais, chegar a 2-3 

horas. De uma forma geral, este método permite uma adaptação mais estável 

da capacidade aeróbia relativamente ao treino intervalado, e apresenta-se 

como a forma de desenvolvimento de uma boa base para a posterior aplicação 

de outros tipos de treino.  

• Método intervalado: este método intercala actividades musculares de alta 

intensidade e breves intervalos de recuperação, os quais se sucedem ao longo 

da sessão de treino. O objectivo é elevar a FC durante as pausas e, desta 

forma, submeter o miocárdio à uma maior taxa de trabalho durante as pausas, 

que é superior à ocorrida durante os esforços precedentes, e que se prolongam 

durante a sessão deste tipo de treino. Segundo Platonov (2004), a aplicação do 

método intervalado, com o objectivo de aumentar o rendimento aeróbio, deve 

ter em conta os seguintes princípios:  

o A duração dos exercícios não deve ser superior a 1 a 2 minutos; 

o Dependendo da duração do exercício, as pausas para o descanso 

devem ser de aproximadamente 45 a 90 segundos; 

o Ao determinar a intensidade do exercício, é necessário considerar que 

a FC deve estar entre os limites de 170 a 180 bat.min-1 ao término do 

trabalho muscular, e entre 120 e 130 bat.min-1 ao final do período de 

descanso.  

Um dos principais objectivos do treino intervalado é elevar a capacidade funcional do 

coração, a qual limita expressivamente o nível de rendimento cardíaco. No entanto, 

este método de treino não se limita a desenvolver o volume do miocárdio, mas deve 

ser estendido à melhoria da capacidade de utilizar oxigénio em maiores intensidades, 

bem como ao como ao rendimento anaeróbio.  

 

2.2.1.2.3.3 Intensidade, volume e frequência 

No treino aeróbio, a intensidade está relacionada à taxa do VO2máx em que é 

realizada determinada actividade, ou seja, em que percentagem do VO2máx esta 

actividade está a acontecer. Pelo facto de existir uma relação linear entre o VO2 e a 

FC, há a possibilidade de controlar a intensidade do treino aeróbio pelo controlo da 

FC. Algumas variáveis possibilitam o incremento da intensidade de um esforço de 

natureza aeróbia, entre os quais a velocidade de realização do movimento que, em 
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equipamentos de treino (i.e. passadeira rolante e cicloergómetro), pode ser mecânica 

ou electronicamente controlada, e o aumento da sobrecarga mecânica (inclinação ou 

resistência). Da mesma forma, algumas condições ambientais, sobretudo relacionadas 

às alterações da temperatura externa, humidade e altitude, também afectam 

severamente a intensidade fisiológica e de percepção de um determinado esforço 

aeróbio. 

   

A faixa de intensidade que parece apresentar os maiores aumentos da condição 

aeróbia é situada entre 50 e 95% do VO2máx, sendo que a taxa de incremento irá 

variar de um sujeito para outro, dependendo das suas condições iniciais (treinabilidade 

ou “janela de adaptação”). De acordo com o que foi salientado anteriormente, taxas 

mais baixas do VO2máx incrementam mais a capacidade aeróbia e, ao contrário, taxas 

mais elevadas incrementam mais a potência aeróbia.  

 

Relativamente à oxidação diferenciada dos substratos energéticos durante o treino de 

natureza aeróbia, intensidades situadas entre 35 e 65% do VO2máx parecem 

privilegiar a oxidação de gorduras (Achten e col., 2002; Spriet, 2002; Achten e 

Jeukendrup, 2004; Thompson e col., 1998; Venables e col., 2005). 

 

O volume de treino depende das condições físicas e da disponibilidade individual, mas 

sobretudo da intensidade em que o treino é realizado e dos seus objectivos. Em 

princípio, como regra geral, quanto maior for a intensidade do treino, menor será o 

tempo em que este decorrerá. Se o objectivo de uma sessão de treino é, por exemplo, 

incrementar a oxidação de gorduras, uma intensidade mais reduzida de treino deve 

ser realizada e um maior tempo pode ser previsto para realizá-la. Portanto, o volume 

de uma sessão de treino ou mesmo de um micro-ciclo de treino semanal irá depender 

das condições que se apresentam. No entanto, há de ser novamente salientado que a 

progressão do volume de treino é essencial para que não haja estagnação das 

adaptações sistémicas.  

 

A frequência de treino também é outra variável que irá depender das condições físicas 

do sujeito, da intensidade das sessões anteriores, bem como do nível de intensidade 

do ciclo de treino. O Colégio Americano de Medicina do Desporto (ACSM, 1998) tem 

indicado a realização de uma actividade física de moderada intensidade (para 

detalhes, consultar o Compêndio de Actividades Físicas proposto por Ainsworth e 

colaboradores, 2000), com uma frequência semanal de 5 dias, em que o principal 

objectivo é o desenvolvimento e a manutenção da aptidão física geral.  
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De uma forma genérica, considera-se que o tempo de duração de uma sessão de 

treino aeróbio pode ser compreendido entre 20 e 60 minutos e que a frequência 

trissemanal é suficiente quer para uma recuperação dos sistemas e tecidos utilizados 

durante o treino quer para o desenvolvimento da aptidão aeróbia.  

 

 

2.2.1.3 Treino Concorrente 6 

O interesse na utilização do treino concorrente, especialmente focado nos treinos 

aeróbio e de força associados, tem merecido alguma atenção da comunidade 

científica ligada à área desportiva, sobretudo porque alguns atletas requerem altos 

índices de força e resistência aeróbia para a optimização do seu desempenho 

desportivo (Bell e col., 1997; Bell e col., 2000; Bastians e col., 2001). Algum interesse 

também tem sido dispensado às áreas militar (Kraemer e col., 1995), com sujeitos 

pós-enfarte do miocárdio (McCartney e col., 1991), bem como na investigação de 

estratégias de reversão da atrofia ocasionada pelo treino aeróbio (Stone e col., 1996). 

No entanto, as várias actividades da vida diária, bem como algumas estratégias de 

reabilitação física e de treino com populações especiais (i.e. indivíduos com excesso 

de peso e/ou obesos, diabéticos), necessitam do desenvolvimento em simultâneo de 

ambas força e condição cardiovascular, o que torna imprescindível o conhecimento 

das alterações promovidas nos âmbitos metabólico, cardio-respiratório, 

neuromuscular, bem como em algumas variáveis da composição corporal em resposta 

à execução dos treinos de força e aeróbio em simultâneo. 

 

Considerando o facto de que o treino concorrente é composto pelos treinos aeróbio e 

de força e de que estes já foram referidos anteriormente, não serão abordados aqui os 

itens formas de manifestação, métodos de avaliação e prescrição do treino relativos ao 

treino concorrente. 

 

2.2.2 Metabolismo energético e controlo do peso corporal 

A produção de trabalho pelo corpo humano requer a ocorrência de uma série de 

reacções químicas complexas reguladas por enzimas específicas, em que a energia 

química dos hidratos de carbono, das gorduras e das proteínas é convertida pelos 

músculos em energia mecânica para a realização de movimentos. 

                                                 
6 Neste trabalho, as expressões treino concorrente e treino misto devem ser consideradas 
sinónimos. 
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Na condição de repouso, a energia necessária para a actividade celular é derivada 

basicamente dos hidratos de carbono e das gorduras, sendo a contribuição das 

proteínas significativamente mais reduzida (~ 5 a 10%). 

 

De forma semelhante ao que acontece em repouso, durante a realização do exercício 

físico as actividades celulares são processadas principalmente às custas dos hidratos 

de carbono e das gorduras, com as proteínas também apresentando um papel 

secundário como substrato energético. Entretanto, a cota de participação dos dois 

principais substratos depende da intensidade e duração do exercício, sendo que nos 

exercícios de moderada à alta intensidade (> 50% do VO2 máx) a participação dos 

hidratos de carbono é mais pronunciada e das gorduras é mais reduzida, o contrário 

ocorrendo em exercícios de baixa intensidade (< 50% do VO2 máx).  

 

A energia derivada dos alimentos é armazenada no composto altamente energético 

denominado ATP, que se apresenta como a fonte imediata de energia para a 

contracção muscular. A energia resultante da quebra deste composto (em ADP +P) é 

utilizada pelos músculos para a realização dos movimentos corporais. Uma vez que o 

corpo humano armazena uma quantidade pequena de ATP, torna-se necessário a 

recomposição rápida e permanente deste composto através de três vias metabólicas: 

1. via anaeróbia aláctica, em que sem a presença do oxigénio a fosfocreatina é 

degradada para a formação de ATP; 2. via anaeróbia láctica, em que num processo 

denominado glicólise anaeróbia, uma molécula de glicose é degrada para recompor o 

composto ATP, processo realizado sem a presença do oxigénio e que tem como 

resultado a produção de ácido láctico e, 3. via aeróbia, na qual a glicose e a gordura 

são utilizadas como substrato energético com a presença de oxigénio. 

 

2.2.2.1 Métodos de avaliação do Dispêndio Energético (DE)7 

A utilização de energia durante o repouso e exercício não pode ser medida 

directamente, mas a taxa e quantidade de consumo energético pode ser estimada 

através de métodos laboratoriais indirectos. Os métodos mais utilizados para tal são 

as calorimetrias directa e indirecta, bem como a água duplamente marcada. Neste 

último método são diluídos em água dois tipos de isótopos, o deutério (2H) e o oxigénio 

18 (18O), sendo este método mais utilizado na determinação do gasto energético em 

                                                 
7 Nesta investigação, as expressões dispêndio energético, gasto energético e consumo de 
energia serão tratadas como sinónimos. 
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24 horas. Pelo facto de que nesta investigação foi utilizada somente a calorimetria 

indirecta, é sobre esta técnica que será feita alguma consideração.  

 

De acordo com o que foi considerado anteriormente, o metabolismo dos substratos 

glicose e gorduras está associado à utilização e disponibilidade de oxigénio, os quais, 

quando utilizados, resultam na produção de CO2 e água. Com base no pressuposto de 

que a troca respiratória de CO2 e O2 pulmonar representa normalmente o que ocorre a 

nível dos tecidos corporais, a avaliação contínua destes gases expirados durante o 

repouso e exercício possibilita a estimativa do gasto energético em tais condições, 

consideradas evidentemente as pressões parciais de O2 (21%) e CO2 (5%) em 

condições ambientais normais. Este método é denominado de calorimetria indirecta, 

uma vez que a produção de calor não é medida. Portanto, a calorimetria indirecta 

permite, por meio da medição da troca gasosa contínua, a estimativa do tipo e taxa de 

utilização dos substratos, sendo actualmente muito utilizada em investigações 

científicas relacionadas ao comportamento metabólico em situações clínicas, no 

exercício físico, em patologias como a obesidade e a diabetes, entre outras 

(Ferrannini, 1988). A análise de gases expirados requer alguns procedimentos 

técnicos para a sua implementação para que os dados recolhidos sejam fiáveis e 

representativos das trocas gasosas ocorridas em nível pulmonar (Atkinson e col., 

2005; Roecker e col., 2005). Nesta investigação, os equipamentos utilizados para a 

análise de gases foram os analisadores de gases da marca Cosmed, modelos Quark 

b2, versão 7.5a (fixo) e K4 b2, versão 7.5a (portátil), sendo que em ambos a análise de 

gases é realizada breath-by-breath. A fiabilidade do modelo portátil tem sido 

identificada em condições de repouso e em várias intensidades de exercício, sendo os 

resultados comparados com os de outros modelos de analisadores (Hausswirth e col., 

1997).  

 

A determinação da quantidade de energia utilizada necessita, num primeiro momento, 

da identificação do tipo de substrato preferencialmente oxidado (se hidratos de 

carbono, gorduras ou proteínas), para a partir daí estimar mais adequadamente a 

quantidade de energia consumida, tendo-se como parâmetro para tal a quantidade de 

oxigénio consumido, bem como a de VCO2 libertada (Frayn, 1983). Esta identificação 

é possível de ser realizada com base na relação VCO2/VO2, denominada razão de 

troca respiratória (R), que em condições de estado estacionário é comummente 

chamada de QR. Deve ser referido que a oxidação das proteínas é desprezada nestas 

condições, em que o R é denominado R não-proteico, pois há dificuldade destas 
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serem totalmente oxidadas no organismo. Da mesma forma, como já salientado, a sua 

contribuição na produção de energia é reduzida (~ 5 a 10%). 

 

A quantidade de oxigénio gasta na oxidação de uma molécula quer de hidrato de 

carbono quer de gordura é proporcional à quantidade de átomos de carbono e 

hidrogénio existentes na estrutura molecular destes substratos, ou seja, para oxidar 

uma molécula de glicose (C6H1206), são utilizadas 6 moléculas de O2, tendo-se como 

produto desta reacção 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de H2O e 38 moléculas de 

ATP. 

 

 
C6H1206  + 6 O2   6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP  

 

 

Sendo assim, a quantidade de CO2 libertado relativamente à quantidade de O2 

consumido (R), neste caso igual a 1.0, possibilita a determinação da quantidade de 

energia consumida tendo-se como referência o equivalente calórico deste R (Tabela 

2-4).  

 

Por outro lado, para oxidar uma molécula de ácido palmítico (C16H32O2), que é um tipo 

de ácido gordo e possui uma quantidade significativamente maior de átomos de 

carbono e hidrogénio, é necessário uma quantidade maior de moléculas de O2, ou 

seja, 23. Nestas condições o R seria igual a 0.70 e a quantidade de energia 

consumida seria calculada com base no equivalente calórico desta relação (Tabela 

2-4). 

 

 
C16H3202 + 23 O2        16 CO2 + 16 H2O + 129 ATP 
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Tabela 2-4 - Equivalência calórica da razão de troca respiratória (R) e participação relativa 
dos hidratos de carbono e das gorduras. 

Energia % de kcal 

R Kcal/litros de O2 Hidratos de carbono Gorduras 

0.71 4.69 0.0 100.0 

0.75 4.74 15.6 84.4 

0.80 4.80 33.4 66.6 

0.85 4.86 50.7 49.3 

0.90 4.92 67.5 32.5 

0.95 4.99 84 16.0 

1.0 5.05 100.0 0.0 

 

 

 

Ainda que a análise de gases expirados seja largamente utilizada na determinação da 

quantidade de energia gasta em repouso e exercício, esta técnica apresenta algumas 

limitações, sobretudo relacionadas à libertação de CO2 pela respiração. A quantidade 

de CO2 armazenada no organismo é elevada e, em situações de exercício intenso em 

que a ventilação é significativamente alterada (intensidade e frequência), esta pode 

não representar o que realmente está a acontecer em nível celular. Da mesma forma, 

a acumulação de ácido láctico no sangue, originado do exercício realizado a uma 

intensidade mais elevada (p.ex. treino de força), aumenta a produção de CO2 no 

sangue, que é posteriormente excretado pelos pulmões. Sendo assim, valores de R 

mais elevados podem, nestas condições de alguma fadiga e stress aumentado, não 

representar efectivamente a troca de gases ocorrida em nível muscular, super 

estimando assim a oxidação dos hidratos de carbono. 

 

Contudo, ainda que sejam conhecidas as limitações e assumidos os possíveis erros 

da calorimetria indirecta, esta técnica é usualmente utilizada na quantificação do gasto 

de energia na actividade física, tanto de baixa como de alta intensidade e, 

principalmente na determinação da taxa metabólica de repouso (TMR). Inclusive na 

actividade de Yoga, o gasto energético foi avaliado com a utilização da calorimetria 

indirecta (Clay e col., 2005). 

 

A TMR é definida como a menor quantidade de energia necessária para a manutenção 

das actividades vitais em condições de jejum (Gallagher e Elia, 2005; Melby e col., 

2000) e, em conjunto com o efeito térmico dos alimentos e com o gasto energético 

durante as actividades físicas espontâneas e/ou voluntárias, é responsável por 
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aproximadamente 65-75% da taxa metabólica diária - TM-24h (Poehlman, 1989). É 

avaliada durante as primeiras horas da manhã, sendo o indivíduo avaliado colocado 

na posição de decúbito dorsal durante um período de 30-40 minutos. Após este 

período de absoluto repouso, é conectado a um analisador de gases expirados por 

mais um período de aproximadamente 20-30 minutos. Os dados relativos às 

concentrações de O2 e CO2 expirados são convertidos como média em períodos que 

variam de 25 a 60 segundos e posteriormente interpretados nos momentos de estado 

estacionário observados durante o tempo em que foram recolhidos. Com base na 

razão de troca respiratória (QR) e no equivalente calórico desta relação, é estimada 

então a TMR, frequentemente estabelecida em kj.dia-1. Nesta investigação, a 

avaliação da TMR foi realizada apenas com o objectivo de servir de referência para o 

cálculo do Dispêndio Energético Líquido (DE) (Capítulo 3 - Metodologia, pg. 3-4) nos 

protocolos de treino aeróbio, força e misto, não tendo sido utilizada como estimativa da 

Taxa Metabólica em 24 horas. 

 

Sendo assim, o cálculo do DE em actividades físicas tem uma importância 

fundamental para o controlo e perda de peso corporal, quer na orientação e prescrição 

selectiva dos diferentes tipos de exercício quer na estimativa do equilíbrio entre a 

ingestão e gasto diário de energia. E calorimetria indirecta, através da análise de 

gases expirados, parece constituir-se numa ferramenta adequada para tal. 

 

 

2.2.2.2 Consumo Excessivo de Oxigénio Pós-Exercício (EPOC)8  

Logo no início do exercício, o fornecimento de energia para a contracção dos 

músculos não pode ser imediatamente suprida pela via aeróbia de produção de 

energia, ou seja, há uma discrepância entre a necessidade e a disponibilidade de 

oxigénio, e é desenvolvido um défice de oxigénio (Figura 2-12). Imediatamente após o 

término do exercício, e durante um determinado período de recuperação, o oxigénio 

consumido em excesso é reposto, o que por muitos anos foi denominado de débito de 

oxigénio. A curva do EPOC foi inclusive dividida em duas componentes, uma 

denominada rápida, ocorrida logo nos primeiros 2-3 minutos do período de 

recuperação, e outra lenta, que pode ser estendida por mais tempo (~ 30 minutos ou 

mais). Esta divisão fundamentou-se no princípio de que durante a componente rápida, 

o oxigénio em excesso estaria relacionado à ressíntese de ATP e CP muscular, 

enquanto durante a componente lenta, o oxigénio em excesso estaria ligado à 

                                                 
8 Da sigla inglesa EPOC (Excess post-exercise oxygen consumption). 
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conversão oxidativa do lactato acumulado em glicose e, desta forma, recuperar as 

reservas de glicogénio. No entanto, investigações posteriores revelaram que a 

interpretação do EPOC era demasiadamente simplista e foi proposta a substituição 

desta nomenclatura (Gaesser e Brooks, 1984).  

 

Actualmente, o termo EPOC tem sido mais utilizado e, em princípio, de uma maneira 

muito simplista, é a fase em que a actividade anaeróbia precedente é indirectamente 

avaliada. A explicação para o EPOC ainda é controversa e a sua ocorrência está 

associada e dependente de um conjunto de alterações, entre as quais o incremento da 

frequência respiratória para eliminação do CO2 acumulado, a elevação da temperatura 

corporal, a eliminação do lactato sanguíneo produzido durante o esforço e o aumento 

da concentração sanguínea de adrenalina e noradrenalina, as quais serão tanto mais 

pronunciadas quanto maior for a intensidade do exercício realizado (Gaesser e 

Brooks, 1984; Gore e Withers, 1990a,b). 

 

Portanto, como o EPOC é reflexo do tipo de esforço físico realizado e representa parte 

das alterações metabólicas promovidas pelo esforço físico, a sua quantificação tem 

relevância em termos de estimativa do DE promovido por diferentes estratégias de 

treino físico. Nesta investigação, o VO2 foi medido durante 55 minutos após o final de 

cada protocolo de treino (aeróbio, força e misto), dos quais foi avaliado o EPOC. 

 

VO2 em repouso, exercício e recuperação
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Figura 2-12 -  Consumo de oxigénio (VO2) durante o repouso, exercício e 
recuperação, com especial ilustração do défice de O2 e do excesso de O2 
pós-exercício (EPOC) durante o período de recuperação (Adaptado de 
Wilmore e Costil, 1999: Fisiologia do Esporte e do Exercício, Manole, 
p.135). 
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A prática do exercício físico tem uma associação directa com a saúde e, em termos, 

de  impacto metabólico, há evidências de que actividades físicas que promovem um 

maior DE estão fortemente relacionadas ao incremento da condição cardiovascular, à 

manutenção adequada e equilibrada das principais componentes da composição 

corporal (massa gorda, MLG e massa óssea), sobretudo de taxas mais baixas de 

gordura corporal (Stiegler e Cunliffe, 2006). 

 

Neste sentido, o Colégio Americano de Medicina do Desporto (ACSM) propõe que 

indivíduos adultos realizem regular e diariamente, pelo menos 30 minutos de uma 

actividade física de moderada intensidade, com o intuito de melhorarem e/ou 

manterem níveis adequados de aptidão física, sobretudo como forma de aumentar o 

gasto calórico diário e controlar o peso corporal total.  

 

O nível de intensidade das actividades físicas em geral pode ser definido de acordo 

com o gasto calórico dispendido durante a sua prática, sendo mais utilizada a 

classificação proposta por Pate e col. (1995), no qual os diferentes tipos de actividades 

podem ser classificados de acordo com a taxa de energia utilizada e expressa em 

função do Equivalente Metabólico (MET)9: 

 

  a. leve: abaixo de 3 METs 

  b. moderada: entre 3 e 6 METs 

  c. alta: acima de 6 METs 

 

 

A determinação do custo energético nos vários tipos de actividades físicas, bem como 

em algumas das principais actividades da vida diária tem sido investigada nos últimos 

anos, sobretudo com o intuito de oferecer alguma orientação sobre o impacto calórico 

que tais actividades apresentam e, de forma mais específica, possibilitar uma 

estimativa mais aproximada do balanço energético diário, ou seja, a relação entre a 

quantidade de energia ingerida e gasta diariamente, bem como avaliar de que forma o 

estilo de vida, em termos físicos, pode afectar esta relação. 

 

O custo metabólico em unidades metabólicas (METs) para indivíduos adultos e o 

respectivo nível de intensidade são apresentados no compêndio proposto por 

Ainsworth e colaboradores (1993 e 2000) em várias modalidades de actividade física, 

                                                 
9 Um MET é igual a taxa metabólica de repouso de aproximadamente 3,5 ml de oxigénio por 
quilograma de peso corporal, consumido num minuto. 
 



                                                                               _____  __REVISÃO DA LITERATURA 

o que possibilita a prescrição selectiva destas actividades com base no impacto 

metabólico decorrente. Proposta semelhante foi apresentada na investigação de 

Harrell e colaboradores (2005), ao avaliarem 295 crianças e jovens de ambos os 

géneros, entre os 8 e os 18 anos de idades, submetidos a várias actividades da vida 

diária, bem como físicas e desportivas, nas quais foi avaliado o gasto calórico. 

 

  

2.2.2.3 O Dispêndio Energético no treino de força 

Nos últimos anos, o treino de força assumiu uma importância significativa em 

programas de intervenção direccionados a indivíduos com excesso de peso e/ou 

obesos. Da mesma forma, com o intuito de auxiliar no controlo do peso corporal, esta 

forma de treino tem também sido proposta. Os principais argumentos que justificam a 

sua proposição são o incremento da MLG e o consequente incremento das taxas 

metabólicas de repouso e diária (24-h), o qual repercute decisivamente na balança 

energética diária (Ades e col., 2005; Hunter e col., 2000; Kraemer e col., 1999; Marks 

e col., 1995; Melanson e col., 2005; Stiegler e Cunliffe, 2006; Volek e col., 2005; Volek 

e col., 2006). 

 

No entanto, um dos pontos negativos associados ao treino de força relativamente à 

sua eficiência em termos de composição corporal é o reduzido impacto metabólico 

promovido numa sessão de treino desta natureza, que parece apresentar um DE 

pouco expressivo (Binzen e col., 2001; Phillips e Ziuraitis, 2003; Phillips e Ziuraitis, 

2004; Melanson e col., 2005). 

 

Ainda assim, têm sido realizados alguns estudos relativos à temática, nos quais a 

análise de gases foi o recurso técnico utilizado, mesmo com as limitações associadas 

ao método já descritas anteriormente.  

 

Alguns procedimentos têm sido propostos na literatura como forma de minimizar os 

erros de estimativa do gasto de energia em actividades de maior intermitência, entre 

as quais o treino de força. A medição do lactato sanguíneo e posterior estimativa da 

energia consumida a partir da utilização de um equivalente calórico do lactato (1mmol 

de lactato equivale a 3.0 ml.O2.kg-1), considerado ainda o equivalente calórico do R 

(Tabela 2-4), tem sido proposta por alguns autores (Scott, 2006), como forma de tornar 

mais realista o cálculo de gasto calórico nestas condições. O equivalente calórico do 

lactato foi inicialmente proposto por Margaria e colaboradores em 1964, sendo que os 

autores o definiram em condições de corrida em passadeira rolante (Margaria e col., 
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1964). Para efeitos de cálculo do Dispêndio Energético no treino de força foi proposto 

o somatório do equivalente calórico do lactato, bem como do derivado do oxigénio 

consumido durante a realização do protocolo de exercícios de força e o período de 

recuperação subsequente (EPOC). O equivalente calórico do lactato sanguíneo foi 

proposto como sendo de 1 mmol de lactato equivalendo a 3.0 ml.O2.kg-1 e do O2 como 

1 litro de O2 equivalendo a 21.1 kj e 19.6 kj, durante os exercícios de força e para o 

EPOC, respectivamente. Ainda assim, parece que a sua aceitação no treino de força 

não é evidente e as surpreendentes elevada variabilidade e baixa reprodutibilidade 

(α=0.32) do lactato sanguíneo apresentadas na investigação de Scott (2006) parecem 

apresentar-se como uma importante limitação desta metodologia. Aliás, para ser 

obtida uma adequada e aceitável reprodutibilidade intra-individual de amostras de 

lactato sanguíneo recolhidas após um determinado protocolo de exercício, é 

necessário que sejam estabelecidos alguns cuidados metodológicos, entre os quais o 

tempo, condições e local de recolha das amostras sanguíneas. A falta de observação 

destes cuidados implica a impossibilidade de análise dos resultados e, sobretudo, 

conclusões pouco fiáveis (Conley, 2000; Crewther e col., 2006). Este facto parece ter 

afectado os resultados do estudo anteriormente citado, sendo inclusive salientados 

pelo autor.  

 

O compêndio acima citado (Ainsworth e col.,1993; Ainsworth e col., 2000), 

relativamente ao impacto energético promovido pelo treino de força, apresenta uma 

indicação muito generalista, limitando-se a uma estimativa para exercícios de 

condicionamento físico geral realizados em ginásio (5.5 METs) e para o treino de força 

em máquinas ou pesos livres (3 METs), sem definir, no entanto, de forma clara a 

intensidade, o volume e o tipo de treino realizados. Sendo assim, torna-se difícil 

estimar adequadamente o custo energético de diferentes protocolos utilizados no 

treino da força muscular através da utilização de tal compêndio, dada as inúmeras 

possibilidades de arranjo das variáveis agudas relacionadas ao treino da força (Fleck e 

Kraemer, 2004; Fry, 2004; Kraemer e Häkkinen, 2002b; Kraemer e Ratamess, 2004).  

 

As primeiras investigações centradas na avaliação do custo energético no treino da 

força parecem ter sido realizadas na década de 60 pelos investigadores Clarke (1960, 

apud McArdle e Foglia, 1969) e McArdle e Foglia (1969). Nas últimas décadas têm 

sido referidos na literatura resultados de investigações relacionadas ao custo 

metabólico de diferentes protocolos de treino com sobrecarga: em circuito ou séries 

(Ballor e col., 1987; Halton e col., 1999; Melanson e col., 2005; Pichon e col., 1996; 

Phillips e Ziuraitis, 2003; Phillips e Ziuraitis, 2004; Wilmore e col., 1978a,b), em 
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condições isométricas (Koerhuis e col., 2003); em condições excêntricas (Caruso e 

col., 2003); com a fase excêntrica acentuada (Caruso e Hernandez, 2002); com 

velocidade de execução reduzida (Hunter e col., 2003), bem como em exercícios 

isolados (Byrd e col., 1988; Byrd e col., 1996; Hunter e col., 1992; Kalb e Hunter, 

1991). Da mesma forma, têm sido reportados resultados de investigações em que 

foram comparados os efeitos sobre a TMR e a razão de troca respiratória (QR) após a 

realização de exercícios de força isolados ou associados ao exercício aeróbio 

(Jamurtas e col., 2004; Melanson e col., 2002; Osterberg e Melby, 2000).  

 

Em grande parte destes estudos a quantidade de calorias foi avaliada através da 

análise de gases, mais especificamente pela quantidade de oxigénio utilizada durante 

o protocolo de treino, deduzida ou não da quantidade de oxigénio consumida em 

condições de repouso. Na primeira condição, denominada de Dispêndio Energético 

Líquido (DEL), da quantidade de oxigénio consumido durante a execução do protocolo 

de exercícios é deduzida a quantidade de oxigénio consumida em condições de 

repouso, sendo que a quantidade líquida de oxigénio constitui a base do cálculo do 

DEL. Já na segunda condição, a quantidade de oxigénio total é utilizada para efeitos 

de cálculo do Dispêndio Energético da sessão de treino. O custo energético do 

protocolo de exercício é expresso em quilojoules (kj) ou quilocalorias (kcal), a partir do 

equivalente metabólico do oxigénio, ou seja, cada litro de oxigénio consumido equivale 

a 20.4 kj ou 5.05 kcal, conforme proposto por Wilmore e colaboradores (1978a). O 

equivalente calórico de 5.05 kcal para cada litro de O2 proposto por estes autores 

deve-se ao facto do treino de força constituir-se numa actividade do tipo intermitente.  

 

Entre os principais resultados apresentados nestes estudos, destacam-se: 

• Um circuito de 8 exercícios com 15RMs, realizado durante aproximadamente 

24 minutos, pode ser classificado como uma actividade de moderada 

intensidade para homens e mulheres idosos. A intensidade do protocolo de 

exercícios em termos metabólicos foi equivalente a 3.3 METs, com um custo 

energético de 84.2 Kcal para os homens e 3 METs, com um custo energético 

de 69.7 kcal para as mulheres. A diferença apresentada entre homens e 

mulheres em termos absolutos, observadas neste estudo, parecem ser 

decorrentes da maior massa magra apresentada pelos homens. Esta 

constatação é salientada por Phillips e Ziuraitis (2004). 

 

• Resultados mais expressivos em termos absolutos e relativos foram 

apresentados por adultos jovens de ambos os géneros quando realizaram o 
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mesmo protocolo de treino -135 kcal ou 3.9 METs para os homens e 81.7 kcal 

ou 4.2 METs para as mulheres (Phillips e Ziuraitis, 2003). Da mesma forma, 

Binzen e colaboradores (2001) reportaram um DE de aproximadamente 155 

kcal em mulheres treinadas ao executarem 3 séries de 10 RM (~ 70% do 1RM), 

em 9 exercícios e com intervalo de 60 segundos entre os mesmos. 

 

• Num dos poucos estudos realizados em câmara de calorimetria, Melanson e 

colaboradores (2005) avaliaram o DE num grupo de 7 mulheres adultas e não-

obesas, submetidas a uma intensa sessão de exercícios de força composta de 

4 séries de 10 repetições em 10 exercícios, que durou aproximadamente 60 

minutos. Os investigadores observaram um DEL equivalente a 209 ± 15 kcal. 

Baseado em estudos anteriores, estes investigadores salientam que as 

mulheres apresentam um DE menor do que os homens para uma mesma 

intensidade de treino, e que uma sessão de treino de força apresenta um 

reduzido DE (no trabalho referido acima a intensidade e volume da sessão 

foram elevados), observações estas que devem ser adequadamente avaliadas 

quando se tratar de sujeitos com excesso de peso e/ou obesos.   

 

• A realização de exercícios de força em equipamentos de resistência hidráulica 

promove um DE mais expressivo (~ 35% mais) do que quando estes são 

realizados em equipamentos de resistência variada ou constante. O facto de 

nos equipamentos hidráulicos não apresentarem a fase excêntrica do 

movimento tem como efeito um maior período de tempo em que os músculos 

estão contraídos em maiores intensidades (na fase excêntrica a intensidade da 

contracção para uma determinada carga é significativamente menor do que na 

fase concêntrica), o que decorre numa maior taxa metabólica total. Nestes 

equipamentos, um protocolo de treino composto de três séries de sete 

exercícios executados durante aproximadamente 25 minutos (30 segundos de 

cada exercício com 30 segundos de intervalo) promoveu um incremento 

significativo do consumo de oxigénio durante o treino (~ 41% do VO2máx), com 

um DE médio de aproximadamente 40 kj.min-1 ou 9.8 kcal.min-1 (Ballor e col., 

1987).  

 

• Na mesma linha do que foi referido anteriormente, a realização da fase 

excêntrica do movimento no treino da força muscular, parece não incrementar 

significativamente o gasto calórico total resultante do treino. A fase concêntrica 
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do movimento é a maior responsável pelo gasto calórico registado na 

realização dos exercícios de força (Caruso e col., 2003). 

 

• A organização do treino em circuito com reduzido intervalo entre os exercícios 

promove um impacto metabólico significativo, com o VO2 oscilando entre 45% 

e 50% do VO2máx, em homens e mulheres, respectivamente. Relativamente 

ao DE absoluto, as mulheres apresentam um DE mais reduzido do que os 

homens num protocolo composto por 3 circuitos de 10 exercícios realizados 

durante 30 segundos cada, e com intervalo de 15 segundos, totalizando ~23 

minutos de duração (total de calorias gastas: ~ 138 kcal ou 9 kcal.min-1 e 202 

kcal ou 6.1 kcal.min-1, para mulheres e homens, respectivamente). No entanto 

quando estes valores foram relacionados à MLG, não houve diferença 

significativa entre os géneros (8.2 kcal.kgMLG
-1 e 8.1 kcal.kgMLG

-1, para mulheres 

e homens, respectivamente) (Wilmore e col., 1978a). Os referidos autores 

sugerem que a diferença no DE absoluto se deve principalmente às diferenças 

na composição corporal, sendo que as mulheres têm menor MLG e maior 

massa de gordura, o que não ocorre com os homens. A maior eficiência 

metabólica (DE) também foi observada no treino de força em circuito em 

relação ao treino convencional (em séries), na investigação de Pichon e 

colaboradores (1996). 

 

• Ainda relativamente ao DE no treino de força em circuito, Halton e 

colaboradores (1999) compararam 2 circuitos de força em que o tempo de 

intervalo entre os exercícios foi de 20 e 60 segundos. Os referidos 

investigadores compararam dois circuitos de força compostos de 8 exercícios, 

sendo que em cada circuito foram realizadas 20 repetições com 

aproximadamente 40% do 1 RM. O VO2 foi avaliado na hora subsequente à 

realização de cada circuito (EPOC), sendo então calculado o DE decorrente. 

Foi observado um maior EPOC em resposta ao circuito em que foi realizado 

um intervalo entre os exercícios de 20 segundos do que no de 60 segundos 

(10.3 ± 0.57 e 7.40 ± 0.39 litros de O2, respectivamente) e consequentemente 

um maior DE neste circuito. No entanto, o DE total (durante o circuito + 

recuperação subsequente) foi maior no circuito com 60 segundos de intervalo.  

 

• A redução da velocidade de execução dos movimentos, o denominado “treino 

super lento” (neste caso específico 10 segundos para a fase concêntrica e 5 

para a excêntrica), não se mostrou eficaz no incremento do gasto calórico, 
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quando comparado com o treino realizado em velocidade normal (1 segundo 

para cada uma das fases) (Hunter e col., 2003). Portanto, a adopção desta 

estratégia não parece válida para o incremento do DE resultante dos exercícios 

de força. 

 

• O trabalho total parece afectar expressivamente o DE resultante da execução 

de exercícios específicos, ou seja, quanto maior for o trabalho (maior carga e 

distância percorrida por esta), maior será o DE. A resposta metabólica durante 

a execução dos exercícios flexão e extensão do joelho, com 60% e 80% do 

1RM, realizados em diferentes posições articulares (com o intuito de modificar 

a distância percorrida pela carga) foi avaliada em sete sujeitos. Os autores 

observaram um maior VO2 (avaliado durante e após a realização dos 

exercícios) e consequentemente um maior DE (Hunter e col., 1992).  

 

• O incremento na síntese de proteínas ocorrida nas 24 horas seguintes à uma 

sessão de treino de força requer uma significativa parcela de energia, o que 

possibilita especular que existe um significativo aumento na TMR resultante 

deste facto (Poehlman, 1989). 

 

• A Taxa Metabólica de Repouso (TMR) permaneceu significativamente elevada, 

bem como o QR reduzido nas 24 a 48 horas seguintes à realização de uma 

sessão de aproximadamente 60 minutos de treino de força executado numa 

intensidade equivalente a 70% do 1RM. Estas alterações metabólicas foram 

semelhantes às promovidas por uma sessão de treino aeróbio de 

aproximadamente 50-60 minutos de ciclismo/corrida a 70% do VO2 máx 

(Jamurtas e col., 2004; Melanson e col., 2002). Em conjunto, parecem 

contribuir marcadamente no dispêndio calórico diário, bem como na 

composição corporal de indivíduos submetidos aos treinos de força e aeróbio. 

Resultados semelhantes foram mencionados por Osterberg e Melby (2000), 

relativamente à TMR (↑ de 4.2%) após uma sessão de treino de força. 

 
 

2.2.2.3.1  O DE durante o EPOC no treino de força 

A taxa de incremento do DE durante o período de recuperação é incontestavelmente 

dependente da magnitude do EPOC, ou seja, quanto maior for o EPOC, maior será o 

DE durante a recuperação. O incremento do EPOC e à redução do QR ocorridos após 

uma sessão de exercícios de força têm sido investigados e estes factos associados 
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constituem-se numa das principais justificativas da inclusão deste tipo de treino em 

programas de intervenção direccionados a pessoas com excesso de peso e/ou obesas 

como forma de acelerar a redução dos níveis de gordura corporal (Burleson e col., 

1998). Por outro lado, alguns investigadores contestam que o treino de força possa 

contribuir de forma significativa na alteração da composição corporal, pelo facto desta 

forma de treino provocar um baixo DE durante a sessão de treino, bem como durante 

a recuperação subsequente (Crommett e Kinzey, 2004).  

 
A magnitude do EPOC parece ser severamente afectada pela intensidade do treino 

precedente. Thornton e Potteiger (2002) compararam duas sessões de treino de força 

realizadas em dias diferentes, as quais apresentavam o mesmo trabalho total (~ 4300 

kg). Numa sessão foram realizadas duas séries de 15 repetições em nove exercícios, 

com intensidade equivalente a 45% do 8RM; na outra sessão, realizada em outro dia, 

os mesmos exercícios foram realizados, sendo 8 repetições com intensidade 

equivalente a 80% do 8RM. Os investigadores concluíram que o EPOC foi mais 

intenso no protocolo de intensidade mais elevada, sendo que foi estendido por no 

máximo 60 minutos após o término da sessão de treino. 

 

Relativamente ao volume do treino de força, para uma determinada intensidade, o 

aumento da duração da sessão de treino não parece aumentar proporcionalmente o 

EPOC e o DE correspondente. Haddock e Wilkin (2006) compararam dois protocolos 

de exercícios de força em mulheres treinadas, em que os exercícios que constituíram 

a sessão e a intensidade foram iguais (8 exercícios e 8 RM, respectivamente), apenas 

variando o número de séries. Num protocolo foi realizada apenas 1 série e no outro 

protocolo 3 séries, sendo que o VO2 foi recolhido durante 120 minutos após a sessão 

de treino. O DE durante a recuperação foi semelhante nos protocolos de 1 e 3 séries 

(93.3 ± 20.1 kj e 94.1 ± 7.1 kj, respectivamente). No entanto, quando estes valores 

foram relacionados ao tempo de duração dos respectivos protocolos (~ 21 e 63 

minutos, respectivamente), o DE durante a recuperação, resultante do protocolo de 1 

série foi significativamente maior (1.0 ± 0.22 kj.min-1) do que no protocolo de 3 séries 

(0.4 ± 0.03 kj.min-1). Os autores observaram ainda que, apesar do DE líquido 

promovido durante o protocolo de 3 séries ter sido significativamente maior (661.9 ± 

43.9 kj) do que pelo protocolo de 1 série (234.7 ± 13.4 kj), em termos relativos ao 

tempo de cada sessão, o DE líquido foi semelhante em ambos os protocolos de treino 

(15.5 ± 0.63 kj.min-1 e 15.1 ± 0.84 kj.min-1, nos protocolos de 1 e 3 séries, 

respectivamente). Sendo assim, um maior volume (duração da sessão) não implica em 

maior impacto no DE líquido, quer durante o protocolo quer durante a recuperação.  
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Na mesma linha de evidências, o consumo de oxigénio permanece significativamente 

elevado por algumas horas após uma sessão de treino de força de alta intensidade e 

volume. Osterberg e Melby (2000) avaliaram em sete sujeitos do sexo feminino, o 

efeito da execução de uma sessão de treino de força em que foram realizadas cinco 

séries de 10-15 repetições até a falha concêntrica. Os investigadores observaram um 

incremento no VO2 durante a recuperação (EPOC) que perdurou por 3 horas, com 

uma redução também observada no QR. No dia seguinte à realização da sessão de 

treino, foram ainda observados incrementos de 4.2% na TMR e de 62% na oxidação 

das gorduras, avaliada pelo QR. Os autores salientam a possível influência que esta 

forma de treino pode ter sobre a composição corporal, sobretudo na redução da 

massa de gordura, como efeito prolongado do treino de força, apresentando-se como 

uma ferramenta útil em programas direccionados a indivíduos com excesso de peso 

ou obesos. 

   
De forma a contrariar parcialmente alguns dos resultados referidos anteriormente, 

Binzen e colaboradores (2001) avaliaram em mulheres treinadas, o impacto promovido 

no EPOC após a realização de um protocolo de treino composto de 3 séries de 10 

repetições realizadas em 9 exercícios, com carga equivalente a 70% do 1RM.  Estes 

investigadores observaram a ocorrência do EPOC somente até o 60º minuto após a 

realização da sessão de treino, com um volume adicional equivalente a 6.2 litros de O2 

(~ 31 kcal). Relativamente ao QR e à oxidação de substratos, foi realizada a avaliação 

do lactato sanguíneo durante o período de recuperação, o qual permaneceu elevado 

até o 90º minuto deste período. Somente a partir daí (dos 90 aos 120 minutos) foi 

estabelecido o substrato preferencialmente oxidado tendo-se como referência o QR. 

Os investigadores adoptaram este procedimento metodológico devido à 

impossibilidade de interpretação dos valores de QR na presença de lactato no sangue, 

o qual desencadeia um aumento significativo do CO2 e super estima inadequadamente 

a oxidação das gorduras como substrato energético. Inclusive, os autores do referido 

estudo criticam outros em que é usado o QR com o objectivo de estimar o substrato 

oxidado na presença de níveis elevados de lactato sanguíneo, sobretudo observados 

em exercícios de natureza intermitente (p.ex. treino de força). 

 

Melanson e colaboradores (2005), ao avaliarem o impacto de uma sessão de treino de 

força de 60 minutos, composta por 4 séries de 10 repetições em 10 exercícios, 

utilizando uma câmara de calorimetria, observaram níveis significativamente mais 

elevados do VO2 (EPOC) do que na condição de repouso durante os 30 minutos após 

a sessão de treino. Em decorrência deste facto, o DE permaneceu elevado durante 

este período (aproximadamente 0.7 kcal.min-1), sendo também observado um ligeiro, 
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mas significativo incremento nas horas subsequentes aos exercícios de força, que se 

estendeu até à hora de dormir (noite). Os investigadores mencionaram ainda que o 

QR não foi reduzido nas 24 horas seguintes ao protocolo de treino e, 

consequentemente, a oxidação de gorduras não foi aumentada. Observaram inclusive 

uma intensificação da oxidação de hidratos de carbono neste período. Salientam os 

autores que é inadequada a utilização dos valores de QR logo após a realização da 

sessão de treino com vistas à estimativa do substrato oxidado, dada a elevação dos 

níveis de CO2 neste período, o que decorre numa interpretação errada dos resultados, 

com a oxidação das gorduras sendo super estimada nestas condições.    

 

Comparativamente ao treino aeróbio, o treino de força parece incrementar mais o 

EPOC numa mesma faixa do VO2máx (Volek e col., 2006). Burleson e colaboradores 

(1998) compararam o efeito de 2 diferentes tipos de treino (aeróbio e força) realizados 

na mesma faixa do VO2máx (~ 45%) em sujeitos do sexo masculino. Ambas as 

sessões de treino duraram aproximadamente 27 minutos, sendo que no treino de força 

foram realizados 2 circuitos de 8 a 12 repetições em 8 exercícios, com uma taxa 

trabalho/repouso equivalente a 45s./60s. No treino aeróbio, os sujeitos caminharam ou 

correram numa passadeira rolante. Os investigadores reportaram valores de O2 

significativamente mais elevados nos primeiros 30 minutos do período de recuperação 

(12.7 L e 19 L) após os protocolos aeróbio e de força, respectivamente. O VO2 

manteve-se significativamente mais elevado após o protocolo de força até os 90 

minutos seguintes à execução do protocolo, sendo este aumento menos expressivo no 

protocolo aeróbio. Os autores do estudo atribuíram o maior impacto no EPOC 

observado após os exercícios de força ao efeito intermitente do protocolo, bem como 

ao maior distúrbio da homeostasia, à elevação da temperatura corporal, às 

ressíntenses de fosfocreatina e de glicogénio, este último, a partir do lactato, à 

restauração sanguínea nos músculos exercitados, à reparação dos tecidos e ao efeito 

residual das hormonas. Finalmente, os autores ressaltam que o DE durante a 

recuperação observado neste estudo não é suficientemente expressivo para provocar 

um impacto considerável sobre a taxa metabólica diária e balança energética, quer no 

protocolo aeróbio (~ 64 kcal) quer no protocolo de força (~ 95 kcal). Resultados 

semelhantes foram observados em mulheres sedentárias submetidas aos treinos 

aeróbio e de força, numa mesma faixa do VO2máx (Braun e col., 2005). Ainda, 

comparativamente ao treino aeróbio, o treino de força mostrou-se mais efectivo em 

termos de EPOC, após um grupo de estudantes ter sido submetido a um protocolo 

aeróbio realizado numa intensidade equivalente a 70% do VO2máx e a outro de força, 
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composto de 3 séries em 10 exercícios realizado numa intensidade de 70% do 1 RM 

de cada exercício (Drummond e col., 2005).  

 

2.2.2.4 No treino aeróbio 

Da mesma forma que no treino de força, o cálculo do DE no treino aeróbio é 

normalmente avaliado pela calorimetria indirecta, e segue os mesmos procedimentos 

descritos anteriormente relacionados a este método. No entanto, a diferença é que no 

treino aeróbio há períodos mais longos de estado estacionário, bem como o défice de 

O2 criado no início da actividade é menos expressivo do que o promovido em 

actividades intermitentes, entre as quais o treino de força. Sendo assim, o DE nos 

exercícios aeróbios é definido a partir da multiplicação do valor do QR pelo equivalente 

calórico correspondente (Tabela 2-4, pág. 61), sendo o QR calculado em períodos 

específicos ao longo da sessão de exercícios, que normalmente variam de 30 a 60 

segundos.  

 

O défice de O2 criado nos primeiros minutos da actividade de natureza aeróbia decorre 

num EPOC subsequente, o qual deve também ser medido tendo em vista uma 

estimativa correcta do impacto metabólico promovido por tal actividade. Portanto, o 

cálculo do DE total promovido por uma sessão de treino aeróbio deve incluir os 

períodos de execução e recuperação do exercício (EPOC) para que tal estimativa seja 

assim mais adequada. 

 

A forma de organização do treino aeróbio pode apresentar alguma influência no DE 

decorrente do treino. Numa investigação recente, Peterson e colaboradores (2004) 

avaliaram o DE em 2 protocolos de treino aeróbio com a mesma duração total (30 

minutos), ambos realizados na passadeira rolante numa intensidade equivalente a 

70% do VO2máx. No primeiro protocolo (A) os sujeitos percorreram o tempo total do 

treino (30 minutos) de forma contínua, sendo que no outro protocolo (B) executaram 3 

períodos de 10 minutos, intercalados por períodos de repouso de 4 horas. Aos sujeitos 

do protocolo B somente foi permitido beber água durante os períodos de intervalo. O 

DE foi estimado através da análise de gases expirados, tendo sido semelhante entre 

os protocolos A e B (273.6 ± 45.7 e 278.5 ± 46.6 kcal, respectivamente). Os 

investigadores concluíram que a utilização de sessões de treino mais reduzidas em 

termos temporais e realizadas numa mesma faixa de intensidade (neste caso do 

VO2máx) proporcionam um impacto metabólico equivalente, o que pode constituir-se 

numa possibilidade indicada e adequada para pessoas que apresentam uma baixa 
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capacidade física para esforços aeróbios mais extensos ou para aquelas que têm 

pouco tempo livre para executar alguma actividade física. Uma importante limitação 

metodológica a ser salientada neste estudo relativamente à quantificação do DE é o 

facto de que não foi mensurado o EPOC em nenhum dos protocolos, o que implica na 

subestimação do DE total. 

  

2.2.2.4.1 O DE durante o EPOC no treino aeróbio 

De forma semelhante ao que ocorre no treino de força, a magnitude do EPOC é 

dependente na intensidade e da duração do exercício precedente, sendo que maiores 

intensidades promovem um maior e mais prolongado consumo de O2 acima dos níveis 

de repouso. Este tem sido identificado como um dos potenciais benefícios da 

utilização do treino aeróbio que, associado ao elevado DE durante a realização do 

treino, constitui-se num dos principais argumentos da proposição do exercício aeróbio 

com a finalidade de alterar a composição corporal, a qual parece ser afectada de 

forma notável quer pelo DE quer pelo incremento da oxidação das gorduras, avaliada 

pela redução no QR, ambos observados durante o período de recuperação pós-

exercício. 

 

Sedlock e colaboradores (1989) avaliaram a magnitude e duração do EPOC em 

resposta a 3 protocolos de diferentes intensidade e duração, em triatletas do sexo 

masculino. Os autores do estudo registaram que a intensidade do esforço físico afecta 

directamente a magnitude e duração do EPOC, sendo que a duração do exercício 

afecta somente a duração do EPOC.  

 

A ocorrência do EPOC após uma sessão de treino aeróbio parece ser relacionada a 

um conjunto de alterações fisiológicas observadas durante o período de recuperação 

ou pós-exercício, bem como ser dependente da intensidade e duração do exercício 

precedente. Gore e Withers (1990a) avaliaram em 9 sujeitos do sexo masculino, os 

efeitos de uma sessão de exercício aeróbio realizado em passadeira rolante e em 

diferentes intensidades (30, 50 e 70% do VO2máx) sobre o EPOC, sendo que o tempo 

de execução de cada sessão foi variado (20, 50 e 80 minutos). Estes investigadores 

reportaram uma dependência directa entre intensidade da sessão de treino e 

magnitude do EPOC, sendo que a duração apresentou um menor efeito, mas ainda 

significativo. Os autores calcularam ainda o rácio EPOC/défice de O2 em vários 

períodos e observaram uma variação de 0.8 a 4.5, o que, segundo os autores, implica 

que o EPOC não somente ocorre para a compensar o défice de O2 criado logo nos 
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primeiros minutos do exercício, mas sua decorrência está relacionada a um conjunto 

de alterações fisiológicas observadas no período de recuperação pós-exercício, entre 

as quais estão incluídas a restauração da hemoglobina e da mioglobina celular, a 

ressíntese da fosfocreatina, a elevação das funções cardíaca e respiratória, a 

ressíntese de glicogénio, o aumento da temperatura corporal, a elevação dos níveis de 

algumas hormonas, o restabelecimento do equilíbrio iónico celular e aumento do 

turnover proteico. 

  

Na mesma linha de investigação, Smith e Naughton (1993) compararam em homens e 

mulheres treinados o efeito de 3 intensidades de exercício aeróbio realizado em 

cicloergómetro (40, 50 e 70% do VO2máx) sobre o EPOC. Os investigadores 

observaram um incremento significativo do EPOC directamente dependente da 

intensidade, ou seja, foi tanto maior quanto maior a intensidade.  

 

Sendo assim, parece que o EPOC é sensivelmente dependente da intensidade e 

duração do exercício aeróbio precedente, sendo que a duração parece ter maior 

ascendência nesta relação. Os resultados de parte das investigações sugerem que as 

causas do aparecimento do EPOC são de natureza complexa e não somente 

resultado do défice inicial de O2.   

 

 

2.2.2.5 No treino concorrente 

O treino concorrente, misto ou combinado tem sido investigado com maior 

consistência numa perspectiva de rendimento físico de jovens e adultos, seja no que 

se refere às consequências sobre alguns parâmetros cardio-respiratórios e 

neuromusculares (Balabinis e col., 2003; Bastiaans e col., 2001; Bishop e col., 1999; 

Chtara e col., 2005; Docherty e Sporer, 2000; Gravelle e Blessing, 2000; Hoff e 

Helgerud, 2004; Kraemer e col., 1995; Leveritt e col., 1999; McCarthy, 1995; Sale e 

col., 1990a), nas adaptações de enzimas mitocondriais (Chilibeck e col., 1999; 

Chilibeck e col., 2002), nos efeitos agudos e crónicos sobre o EPOC (Crommett e 

Kinzey, 2004), bem como nos efeitos sobre os factores de risco cardiovasculares e 

composição corporal de indivíduos com excesso de peso e/ou obesos (Arciero e col., 

2006), sendo ainda algumas destas investigações realizadas em idosos (Ferketich e 

col., 1998; Izquierdo e col., 2004).  

 

No entanto, pouca atenção tem sido dada à quantificação do DE nesta forma de 

organização do treino físico, sobretudo com a finalidade de promovê-la como 
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estratégia a ser utilizada em programas de controlo e perda de peso corporal, em 

virtude do impacto metabólico que apresenta. Algumas questões relativas ao assunto 

fazem-se pertinentes, tais como:  

• Será que o efeito acumulado dos treinos aeróbio e de força não apresentam 

uma repercussão aguda mais intensa em nível metabólico do que sessões 

isoladas de treino aeróbio ou de força? 

• Qual será o DE líquido estimado total (soma do DE durante a sessão de treino 

+ DE durante o período de recuperação subsequente)? Não será maior do que 

o DE líquido promovido por sessões isoladas, mesmo com o período das 

sessões sendo semelhantes? 

• Qual serão as intensidades mais adequadas para ambos os treinos aeróbio e 

de força para o incremento agudo do stress metabólico?  

• O QR durante o EPOC, bem como durante as horas seguintes, decorrente de 

uma sessão de treino misto não será mais reduzido do que após sessões 

isoladas de treino aeróbio e de força?  

 

Estas e outras perguntas serão certamente respondidas quando as investigações 

sobre esta temática (treino misto) forem mais direccionadas à promoção da saúde, 

diferentemente do que ocorre actualmente, em que tem sido mais investigada a 

componente desportiva.  

 

 

2.2.2.5.1 O DE durante o EPOC no treino misto 

O efeito do treino misto sobre o EPOC raramente tem sido investigado. Num dos 

poucos estudos relacionados ao tema, 10 estudantes do sexo masculino foram 

avaliados em 4 protocolos de treino: somente aeróbio; somente força; aeróbio + força; 

força + aeróbio. Os exercícios de força foram realizados numa intensidade de 70% do 

1RM, tanto nas sessões de treino de força como nas sessões combinadas. Na mesma 

lógica, as sessões de treino aeróbio foram realizadas numa intensidade equivalente a 

70% do VO2máx. Os investigadores observaram que os valores do VO2 estiveram 

acima dos valores de repouso durante o período de recuperação apenas até o 30º 

minuto (grupo somente força), até o 10º minuto (grupo aeróbio), e até o 20º minuto 

(grupos aeróbio + força; força + aeróbio). No entanto, a magnitude do EPOC foi maior 

no protocolo de força, seguido do protocolo aeróbio + força. Nos outros dois protocolos 

o EPOC foi significativamente menor. A sequência de treino aeróbio + força, segundo 

os autores do estudo, promove um maior impacto metabólico do que a sequência 
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inversa (força + aeróbio), o que parece ocorrer em decorrência sobretudo do efeito 

promovido pelo treino de força realizado na fase final deste protocolo.  

 

Portanto, o treino misto parece apresentar um impacto metabólico diferente do que se 

observa na realização dos treinos aeróbio e de força isolados e um número maior de 

investigações é necessário para que conclusões mais definitivas sejam direccionadas 

a esta ainda “pouco explorada” forma de organização do treino físico. 

 

2.2.3 Composição corporal e exercício físico 

A composição corporal refere-se à composição dos elementos químicos do corpo, 

entre os quais a gordura, as proteínas, os hidratos de carbono, a água e os minerais. 

Dependendo do modelo de composição corporal assumido, estes elementos podem 

ser considerados isoladamente ou associados a estruturas anatómicas (tecido 

adiposo, músculos, órgãos, ossos e outros), ou ainda serem agrupados em 

componentes (massas de gordura e isenta de gordura). 

 

Há basicamente quatro modelos de composição corporal: 1. químico; 2. anatómico; e 

de dois componentes (3. um que separa a gordura total da essencial, denominado de 

modelo de Behnke, e 4. outro que considera somente um tipo de gordura, denominada 

massa de gordura). O modelo de composição corporal usualmente utilizado em termos 

de investigação científica é o de dois componentes, no qual são avaliadas as massas 

de gordura total e livre de gordura. Neste modelo a massa de gordura total refere-se à 

gordura corporal total, no qual é incluída a gordura essencial, sendo que a massa livre 

de gordura (MLG) é composta por todos os tecidos corporais não adiposos, incluindo 

os ossos, os músculos, os órgãos e o tecido conjuntivo. Em muitas investigações, 

dependendo da técnica de medida utilizada na avaliação da composição corporal, a 

MLG pode ser expressa deduzida da massa óssea (MO). Na presente investigação a 

MLG será sempre apresentada desta última forma, ou seja, será composta pela massa 

de todos os tecidos livres de gordura, menos a massa óssea.  

 

Relativamente ao desempenho desportivo e à saúde em geral, baixos níveis de 

gordura corporal (sobretudo na região abdominal) e elevadas taxas de MLG são 

associados a melhores resultados e condições de saúde, respectivamente, sendo que 

a prática regular da actividade física e de exercícios específicos podem decorrer na 

redução da massa de gordura e incremento da massa isenta de gordura. Redução 

significativa na gordura corporal associada à redução da massa corporal total pode ser 

Capítulo 2________________________________________________________________________ 78 



                                                                               _____  __REVISÃO DA LITERATURA 

Capítulo 2________________________________________________________________________ 79 

também observada através da restrição calórica, ou seja, em situações onde há um 

expressivo desequilíbrio na balança energética a favor do gasto calórico (Stiegler e 

Cunliffe, 2006). 

 

A inactividade física é normalmente associada a um significativo incremento da massa 

de gordura corporal, condição que frequentemente leva a um conjunto de alterações 

metabólicas e cardiovasculares que afectam negativamente a saúde, entre as quais 

figuram como principais a hipertensão, a doença nas coronárias, colesterol elevado, a 

resistência à insulina e hiperinsulinemia, e a apneia do sono (Bray, 2000). Estas 

alterações, quando associadas, podem inclusive levar à morte. De modo contrário, a 

manutenção de um estilo de vida mais activo em termos físicos está fortemente 

associada a um IMC mais reduzido, à redução da gordura visceral, a índices normais 

de tolerância à glicose e de sensibilidade à insulina e, desta forma, com menores 

riscos de desenvolvimento da diabete tipo II (Major e col., 2005). O tempo destinado à 

prática da actividade física parece também reduzir severamente a tendência de 

incremento do peso corporal, sendo que o aprimoramento da função muscular tem um 

papel importante neste contexto (Hunter e Byrne, 2005).  

 

Portanto, a avaliação da composição corporal, sobretudo da gordura, apresenta um 

papel importante para a saúde. Investigações transversais e longitudinais utilizam 

técnicas específicas de avaliação da composição corporal, com a finalidade de 

classificar um grupo ou população específica de sujeitos, bem como para avaliar os 

efeitos de um programa alimentar ou de exercícios físicos, sendo esta última a 

conjuntura que estruturou a presente investigação. 

 
 

2.2.3.1 Formas de avaliação da composição corporal 

Há diversas formas ou métodos de avaliar a composição corporal, sendo que algumas 

são mais directas e apresentam menos erros do que outras, que são menos 

sofisticadas em termos técnicos e são baseadas em estudos que correlacionaram 

factores da composição corporal com medidas de fácil medição.  

 

O Índice de Massa Corporal (IMC), por exemplo, apresenta-se como uma técnica 

simples de estimativa da composição corporal e é obtida a partir da divisão do peso 

corporal total (em quilogramas) pela estatura (em metros) elevada à segunda potência 

(m2), ou seja: 

 
IMC = Peso Corporal (kg) / Estatura 2 (m) 
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O IMC foi proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma forma 

genérica de classificação do peso corporal para a população adulta, em que foram 

definidos valores limítrofes para o excesso de peso e para a obesidade (WHO, 1998). 

A proposição pela OMS deste método de classificação baseou-se exactamente no 

facto da facilidade de sua realização e pela possibilidade de comparação de 

resultados de investigações realizadas em nível mundial. O IMC tem sido largamente 

correlacionado com a incidência de patologias graves e índices de morbilidade e 

mortalidade (Rissanen e Fogelholm, 1999; Seidell e col., 1999).    

 

Tabela 2-5 - Classificação do Índice de Massa Corporal para adultos proposta pela 
Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998)  

Classificação IMC (kg/m2) Riscos associados à saúde 

Abaixo do peso < 18.5 Baixo (mas há risco de outros 

problemas clínicos 

Normal 18.5 a 24.9 Médio 

Excesso de peso 25 ou superior 

      Pré-obesidade 25 a 29.9 

Aumentado 

      Obesidade classe I 30 a 34.9 Moderadamente aumentado 

      Obesidade classe II 35 a 39.9 Severamente aumentado 

      Obesidade classe III 40 ou superior Muito severamente aumentado 

 
 

Apesar das facilidades acima descritas, uma desvantagem na utilização do IMC é que 

não há a possibilidade de definir se a elevada massa corporal de um indivíduo que 

apresenta um índice elevado é decorrente da elevada massa muscular ou 

simplesmente da quantidade de gordura. Por exemplo, dois indivíduos com um mesmo 

e elevado IMC (>30) podem ser classificados como obesos, ainda que um apresente 

grande quantidade de gordura corporal e o outro grande massa muscular. Desta 

forma, a utilização de métodos directos é mais indicada e apresenta maior eficácia na 

avaliação da composição corporal, sobretudo da gordura corporal. 

 

Há diversas técnicas laboratoriais disponíveis para a avaliação da composição 

corporal, as quais são mais dispendiosas e requerem equipamentos com tecnologia 

específica. Entre estas técnicas podem ser referidas a pesagem hidrostática, a 

hidrometria,  a densitometria radiológica de dupla energia (DXA), a pletismografia, a 

bioimpedância eléctrica, a tomografia computorizada, a ressonância magnética, a 

água duplamente marcada, a ultrasonografia e a espessura de pregas cutâneas, esta 

Capítulo 2________________________________________________________________________ 80 



                                                                               _____  __REVISÃO DA LITERATURA 

última mais barata e de fácil execução. Pelo facto de que nesta investigação foi 

utilizada a técnica DXA, somente sobre esta será feita alguma referência.  

 
 

2.2.3.1.1 Densitometria radiológica de dupla energia (DXA) 

A DXA é actualmente numa das técnicas de avaliação da composição corporal total e 

regional mais apuradas, sendo considerada um método de referência na estimativa da 

composição corporal (Lohman e Chen, 2005). Surgiu no início da década de 90, no 

seguimento das técnicas single-photon absorptiometry (SPA) e dual-photon 

absorptiometry (DPA), que tinham como principal objectivo a avaliação do tecido 

ósseo. Tecnicamente consiste da emissão de um raio-X através de um tubo, no qual 

há um filtro de conversão do raio-X em picos de energia de baixa e alta intensidade. 

Projectado através do corpo, este raio-X é analisado por uma fonte receptora, que 

analisa a atenuação do raio emitido, sendo previamente conhecido o coeficiente de 

atenuação dos diferentes tecidos corporais. Os diferentes coeficientes de atenuação 

são confirmados em cada calibração. Com base nesta referência, o software que 

opera o equipamento fornece a quantidade da massa de cada tecido relativamente à 

área total avaliada. No entanto, as massas são avaliadas a partir de áreas muito 

reduzidas (pixel), sendo que cada pixel representa uma área de aproximadamente 

5x10 mm (scan de média e alta velocidade) e 5x5 mm (scan de baixa velocidade).  

 

O coeficiente de variação das medidas efectuadas pela DXA relativamente às Massas 

Corporal Total, Óssea e MLG pode variar de 0.6% a 1.6% (Mazess e col., 1990; 

Svendsen e col., 1993), sendo que na avaliação regional coeficientes de variação mais 

elevados são mencionados na literatura. Têm sido registados valores de 4.3% para a 

massa de gordura dos braços e de 3.1% para o tronco (Kiebzak e col., 2000). Com 

base nesta maior variabilidade apresentada na avaliação regional através da DXA, tem 

sido sugerida a realização de duas avaliações num período de 7 a 10 dias para a 

redução dos erros de medida (Lohman e Chen, 2005).  

 
Relativamente à estimativa da massa muscular esquelética, a utilização da técnica 

DXA tem sido proposta como alternativa (Kim e col, 2002; Wang e col., 1999). Os 

valores da MLG podem ser deduzidos da MO, quer a nível total quer regional e, desta 

forma, pode ser estimada com alguma precisão a massa muscular, apesar de nesta 

massa resultante estarem incluídas as massas dos tecidos de órgãos e conjuntivo, 

mas ainda sim com maior predominância do tecido muscular esquelético. 
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A avaliação de pequenas alterações nas principais componentes da composição 

corporal (Massa Corporal Total - MCT, Massa Livre de Gordura - MLG, Massa de 

Gordura Total/Regional e Massa Óssea -MO), decorrentes da dieta alimentar ou do 

treino físico de longa duração, tem sido realizada em várias investigações científicas 

através da DXA (Byrne e col. 2003; Chilibeck e col. 1998; Nindl e col., 1996; Nindl e 

col., 1997; Nindl e col., 2000; Petersen e col., 2006; Ryan e col., 1998; Treuth e col. 

1994; Yu e col., 2005), o que confere à técnica uma significativa credibilidade 

científica. 

 
Sendo assim, observadas as condições em que a DXA é realizada (posição e 

hidratação corporal), a realização da calibração antes do exame, bem como 

assumidos os erros de medida para cada componente (Massa de Gordura, MLG e MO 

– total e regional), esta técnica apresenta-se válida em investigações transversais e 

longitudinais relacionadas à composição corporal, quer regional quer total.  

 
 

2.2.3.2 Alterações na composição corporal total e regional 
promovidas pelo treino físico 

Recentemente têm sido publicados na literatura alguns estudos em que foi avaliada a 

alteração na composição corporal total ou em regiões específicas (Abe e col., 1997, 

Cullinen e Caldwell, 1998; Kent-Brau e col., 2000; Tracy e col., 1999), após a 

realização de um protocolo específico de treino físico, nos quais foram sobretudo 

avaliadas as alterações na massa corporal total, no percentual de gordura corporal ou 

nos diferentes tecidos de regiões específicas (i.e. coxa, abdómen).  

 

Entretanto, poucos estudos estão disponíveis na literatura que tenham avaliado 

longitudinalmente (> dois meses) o impacto da actividade física sobre a composição 

corporal regional (massas magra, gorda e óssea dos membros superiores, inferiores e 

tronco), sobretudo comparando diferentes protocolos de treino (i.e. força, aeróbio e 

ambos realizados simultaneamente). 

 

Petersen e colaboradores (2006) avaliaram, com a utilização da DXA, a massa de 

gordura e a MLG regionais de um grupo de 24 nadadoras e mergulhadoras, antes e 

após 16 semanas de treino de força, resistência muscular localizada e flexibilidade, 

além do treino específico na piscina. Observaram uma redução significativa da gordura 

regional do abdómen, da anca e da coxa (15%, 9% e 7.8%, respectivamente), assim 

como um incremento, ainda que modesto, na MLG destas regiões (0.3%, 2.3% e 

1.2%, respectivamente).  
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Nindl e colaboradores (2000) realizaram um estudo em que 31 mulheres (28, ± 4 anos; 

68 ± 12 kg; 164 ± 6 cm) foram submetidas a um programa de exercício físico 

periodizado (aeróbio e de força) durante 24 semanas e os resultados posteriormente 

comparados a dois grupos controlo (um composto de cinco mulheres com as mesmas 

características físicas e outro composto de 18 homens sedentários), ambos não 

submetidos a nenhuma rotina de treino. O objectivo era observar as alterações nas 

massas magra, gorda e óssea das regiões superior, inferior e do tronco, avaliadas 

através da DXA e da ressonância magnética, comparando posteriormente os 

resultados apresentados pelas duas técnicas. As avaliações foram realizadas no início 

(semana 0), na metade (semana 14) e no final (semana 24) do período de treino e 

posteriormente comparadas. Na DXA, o volume dos diferentes tecidos foi avaliado 

através de “caixas” regionais construídas manualmente e, através da ressonância 

magnética, foi avaliada a área (em cm2) destes tecidos no ponto médio das coxas (8º 

slice). Na segunda técnica foi avaliada a área de secção transversa dos músculos 

recto femoral, vasto externo, crural, vasto interno, costureiro, bicípite femoral - cabeças 

curta e longa, semimembranoso, semitendinoso, grande, médio e pequeno adutores e 

recto interno. O programa de exercício periodizado consistiu em exercícios aeróbios e 

de força realizados cinco vezes por semana (três sessões semanais de treino aeróbio 

na passadeira e três de exercícios de força, todas com duração de uma hora e meia). 

Um aspecto interessante neste estudo foi o volume total de exercícios prescritos, o 

que pode ter desencadeado a síndrome do overtraining. Tal condição pode ter 

prejudicado as respostas ao treino, sobretudo no que diz respeito à síntese proteica 

dos músculos da região superior (braços). Relativamente à massa gorda, houve um 

declínio nas regiões dos membros superiores (30.8%) e tronco (11.6%), o mesmo não 

ocorrendo nos membros inferiores, resultados estes mencionados também por outros 

investigadores (Rognum e col.,1982). A região inferior parece apresentar maior 

dificuldade em perder gordura, provavelmente motivada pela menor actividade da 

lipoproteína lipase, fluxo sanguíneo local, rácio do receptor agonista-antagonista, 

morfologia do tecido e menor resposta lipolítica ao estímulo endócrino. Neste estudo, a 

mobilização hierárquica da gordura regional como efeito do treino foi na seguinte 

ordem: braços>tronco>pernas. Num estudo do mesmo autor, publicado anteriormente 

(Nindl e col., 1996), um grupo de militares do sexo masculino apresentou resultados 

diferentes neste aspecto, tendo a hierarquia de mobilização da gordura regional 

obedecido à seguinte ordem: abdómen>tronco>braços>pernas. Portanto, parece 

haver alguma diferença na utilização da gordura subcutânea nas diferentes regiões 

corporais, sendo que as regiões mais susceptíveis ao depósito e à mobilização de 

gordura (regiões mais activas neste sentido) são as que apresentam maior 
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concentração de gordura, no caso específico das mulheres, os braços (Madsen e col., 

1997). Após os seis meses de execução do treino as mulheres, apesar de terem 

apresentado uma redução importante da massa gorda dos braços (30.8%), 

apresentavam valores relativamente mais elevados do que os homens do grupo 

controlo, os quais não modificaram a massa gorda durante o período da investigação. 

Estas diferenças relativas à massa gorda das mulheres em relação aos homens, 

segundo os autores do estudo, têm consequências funcionais, sobretudo relacionadas 

à menor força e potência desta região apresentadas pelas mulheres. Quanto maior é a 

quantidade de tecido não-contráctil em determinada região, maior é a dificuldade de 

movimentá-la e acelerá-la em movimentos específicos, independentemente da 

quantidade de massa muscular. Isto talvez explique, em parte, o défice de força 

apresentado pelas mulheres em relação aos homens, nos movimentos e exercícios 

dos membros superiores. 

 

Relativamente à massa magra, houve um incremento significativo (5,5%) nos 

membros inferiores (coxas), não sendo observado nenhum aumento nos membros 

superiores (braços) e tronco. Estes resultados são contraditórios com os de outros 

estudos, nos quais foi observada uma hipertrofia significativa dos membros superiores 

após o treino de força e, portanto, não são conclusivos. Os autores justificam que a 

ausência da hipertrofia nos membros superiores observada neste estudo pode estar 

relacionada à organização do treino, no qual foram incluídos somente exercícios 

poliarticulares (supino, remada, puxada lateral e desenvolvimento). Nenhum exercício 

monoarticular foi realizado nas sessões de treino, e estes exercícios são 

frequentemente associados a maiores índices de hipertrofia muscular (Baechle e 

Earle, 2000; Fleck e Kraemer, 2004; Komi, 2003). Neste estudo, não houve alteração 

na massa óssea em nenhuma das regiões avaliadas pela DXA. 

 
 

2.3 Adaptações metabólicas, cardio-respiratórias e neuromusculares 
promovidas pelo treino físico 

Os treinos de força e aeróbio induzem diferentes adaptações fisiológicas, as quais 

podem optimizar a aptidão física, quer no desempenho desportivo quer no 

desenvolvimento dos níveis de saúde geral. A realização de ambos os tipos de treino 

ocorre normalmente em momentos distintos do programa de treino em atletas de 

diferentes modalidades, mesmo naquelas em que são claramente manifestadas de 

forma concomitante as duas componentes físicas, força e resistência aeróbia. Tal 

procedimento é justificado em virtude dos presumíveis efeitos antagónicos e contra-
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producentes provocados pelo treino em simultâneo destas duas componentes, tanto 

em nível proteico, mitocondrial e capilar como enzimático. No entanto, parece que a 

organização adequada da rotina de treino (periodização) em que estas componentes 

são treinadas simultaneamente, o chamado treino concorrente ou combinado, é 

decisiva para a ocorrência de adaptações fisiológicas compatíveis com o 

aprimoramento da aptidão física (Chilibeck e col., 2002; McCarthy e col., 1995). 

 

Nos itens seguintes, tentaremos descrever as adaptações metabólicas, cardio-

respiratórias, neuromusculares e morfológicas que se esperam ver promovidas por 

cada um dos três programas de treino que fizeram parte desta investigação. 

 

 

2.3.1 Treino de Força  

O treino sistemático da força promove adaptações em vários sistemas fisiológicos 

(cardiovascular, respiratório, neuromuscular, ósseo, hormonal, entre outros) e estas 

parecem estar estritamente associadas ao tipo de estímulo implementado, bem como 

serem dependentes das condições fisiológicas do indivíduo treinado (janela de 

adaptação10). Uma vez que neste trabalho foram avaliadas somente algumas 

componentes metabólicas (DE, economia metabólica), bem como outras dos sistemas 

cardiovascular e respiratório (FC, VO2máx, QR), do sistema neuromuscular (forças 

isométrica e dinâmica máximas, taxa máxima de produção de força, pico de torque e 

sinal EMG), é sobre estas que será centrada a revisão dos resultados apresentados 

em algumas investigações de referência na área. As adaptações na Composição 

Corporal já foram apresentadas no item anterior (2.2.3). 

 

2.3.1.1 Adaptações metabólicas no Treino de Força 

As respostas metabólicas agudas têm sido amplamente investigadas no treino de 

força. No entanto, há um número significativamente mais reduzido de estudos em que 

adaptações metabólicas foram avaliadas longitudinalmente, sendo prudente 

considerar as dificuldades associadas à execução de estudos longitudinais. 

 

Um número expressivo de estudos relacionados ao treino de força e adaptações 

metabólicas é direccionado à avaliação das taxas metabólicas de repouso (TMR) e de 

                                                 
10 Refere-se à diferença entre o potencial genético para o desenvolvimento de uma variável 
fisiológica e a condição actual desta variável (Kraemer e Häkkinen, 2002). 
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24-horas (TMT), bem como à alteração do substrato preferencialmente oxidado em 

resposta ao treino. Apesar da presente investigação não estar direccionada para a 

avaliação da TMR, será feita uma rápida apresentação das principais opiniões 

relativas ao tema. Relativamente aos substratos energéticos será feita, da mesma 

forma, uma breve discussão.  

 

 

2.3.1.1.1 TMR e de 24-h (TMT), e oxidação de substratos no treino de força 

De acordo com o que foi referido anteriormente, em termos agudos, a TMR parece ser 

significativamente aumentada após uma sessão de exercícios de força, quando 

comparada a uma sessão de treino aeróbio, ambas realizadas numa taxa semelhante 

de gasto calórico (Binzen e col., 2001; Braun e col., 2005; Crommett e Kinzey, 2004; 

Melanson e col. 2005; Volek e col., 2006). O incremento na taxa metabólica ocorre 

durante e logo após a sessão de exercícios, podendo permanecer elevada por 

períodos mais longos (24-36 horas) (Schuenke e col., 2002). Entre as principais 

causas da elevação aguda da TMR em resposta ao treino de força está o aumento na 

síntese de proteínas ocorrida nas 24 horas seguintes, além de outras alterações na 

homeostasia promovidas pelos exercícios de força. Estas respostas podem se 

estender por períodos maiores de tempo e inclusivamente serem intensificadas 

quando acompanhadas por um processo estruturado de treino, constituindo-se, desta 

forma, em efeitos crónicos do treino. 

 

Lemmer e colaboradores (2001) avaliaram a alteração na TMR em homens e 

mulheres (jovens e idosos) após 24 semanas de treino de força, em que 2 e 3 séries 

de 5-15 RMs em 10 exercícios foram realizadas 3 vezes por semana. Ao final do 

processo de treino foi observado um incremento de aproximadamente 9% na TMR 

absoluta dos homens, sem diferenças significativas entre as várias idades. Este 

incremento manteve-se inalterado quando os valores absolutos foram ajustados à 

MLG. No entanto, o grupo de mulheres não apresentou alterações expressivas na 

TMR, quer em termos absolutos quer relativos. O aumento da TMR é normalmente 

associado a elevações na MLG, o que não foi observado nesta investigação, apesar 

do incremento registado na MLG de 1.5 kg para os homens e 1.4 kg para as mulheres. 

Tal facto parece estar também relacionado ao aumento da actividade do sistema 

nervoso simpático (Pratley e col., 1994), não avaliada neste estudo, e hipótese 

também defendida pelos investigadores. 
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Hunter e colaboradores (2000), ao treinarem um grupo de 8 homens e 7 mulheres, 

entre os 61 e 77 anos de idade durante 26 semanas, observaram um incremento de 

aproximadamente 7% na TMR, bem como um incremento de 2 kg na MLG. O treino de 

força foi composto de 2 séries de 10 repetições em 10 exercícios, realizados 3 vezes 

por semana, e a TMR foi avaliada através da análise de gases.  

 

Sendo assim, a TMR parece ser aumentada com o treino de força, sobretudo em 

homens, sendo este aumento dependente do aumento da MLG. As mulheres não 

apresentam esta mesma possibilidade de aumentar a TMR em resposta ao treino de 

força, como ainda apresentam uma menor TMR em relação aos homens, sendo que 

ambas sugerem estar associadas a menor MLG (Arciero e col., 1993).  

. 

A taxa metabólica de 24-horas ou taxa metabólica total (TMT) constitui-se numa 

importante componente da balança energética diária e, quando aumentada, pode 

contribuir de forma especial para alterações na composição corporal. O treino de força 

tem sido apontado como uma estratégia de treino adequada pelo facto de aumentar a 

MLG, apesar do limitado DE associado à sua prática. 

 

Van Etten e colaboradores (1997) avaliaram a alteração na TMT num grupo de 26 

sujeitos do sexo masculino submetidos a um programa de treino de força que consistiu 

em 3 séries de 15 repetições em 10 exercícios, o qual teve uma duração de 18 

semanas. A TMT foi avaliada por meio do método denominado “água duplamente 

marcada - (2H2
18O)” e consistiu do valor médio da TMT avaliada durante 2 semanas. 

Os investigadores reportaram um incremento médio de 9.5% da TMT após o processo 

de treino, inteiramente atribuídos à realização do treino de força. Os autores do estudo 

ainda o associaram ao aumento médio de 2.1 kg registados na MLG, apesar de 

nenhuma alteração da massa corporal total ter sido observada. Em decorrência das 

alterações crónicas acima mencionadas, os autores do estudo salientam ainda a 

importância do treino de força na promoção de alterações na composição corporal. 

Incrementos de aproximadamente 12% na TMT também foram mencionados por 

Hunter e colaboradores (2000), ao avaliarem um grupo de homens e mulheres entre 

61 e 77 anos de idade utilizando o mesmo método (“água duplamente marcada”).  

 

De forma interessante, Van Etten e colaboradores (1995) observaram que o treino de 

força não promove nenhuma alteração na taxa metabólica durante o sono, o que 

parece indicar a prevalência das alterações na taxa metabólica durante o período do 

dia relativamente às ocorridas durante a noite, em reposta ao treino. A taxa metabólica 
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durante o sono foi avaliada numa câmara de calorimetria e foi avaliada antes e após 

um período de 12 semanas de treino de força em 12 sujeitos do sexo masculino. 

Resultados semelhantes foram reportados por Treuth e colaboradores (1995) ao 

avaliarem a taxa metabólica durante o sono em 13 mulheres submetidas a 16 

semanas de treino de força.  

 

Treuth a colaboradores (1995), ao avaliarem um grupo de mulheres submetidas a 16 

semanas de treino de força, que consistiu de 2 séries de 12 repetições em 12 

exercícios realizados 3 vezes por semana, observaram um incremento de 12% na 

TMT, avaliada numa câmara de calorimetria. Contrariamente ao que foi observado em 

outras investigações, não houve alteração significativa na MLG, apesar de ter sido 

observado um incremento significativo na ASTm da coxa, o que pode explicar em 

parte, segundo os autores do estudo, o aumento da TMT.  

 

Da mesma forma, têm sido mencionados incrementos significativos na TMT (~ 9%) 

com a utilização do método “água duplamente marcada”, após um grupo de mulheres 

idosas com doença coronária ter sido submetido a um programa de treino de força 

durante 6 meses (Ades e col., 2005). Estes investigadores salientam ainda que o 

treino de força para além deste benefício, que tem impacto na composição corporal, 

aumenta a aptidão física em geral, melhora o perfil metabólico e o prognóstico da 

doença. 

 

Contrariando alguns dos resultados anteriormente referidos, Poehlman e 

colaboradores (2002), que compararam os treinos aeróbio e de força realizados 

durante 6 meses, não encontraram nenhum incremento da TMT, avaliada pelo método 

“água duplamente marcada”, após o processo de treino. Ainda que tenha sido 

observado um incremento na MLG no grupo de força (~ 1.5 kg), este não foi suficiente 

para promover alguma intensificação na TMT. 

 

 

2.3.1.2 Adaptações cardio-respiratórias no Treino de Força 

As adaptações cardio-respiratórias decorrentes do treino de força não são 

intensamente investigadas, sendo que algumas destas estão centradas no consumo 

máximo do oxigénio (VO2máx), no limiar anaeróbio (LA) e na economia metabólica, 

sendo sobre estas variáveis a ênfase dada a seguir.  
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2.3.1.2.1 VO2 e VO2máx no treino de força 

Para uma melhor análise e compreensão da possibilidade do VO2máx ser alterado em 

resposta a um programa de treino de força, convém ser discutido o comportamento do 

VO2 durante diferentes protocolos de treino de força, nos quais podem, sobretudo ser 

manipulados a intensidade (sobrecarga), o volume (repetições e séries) e o intervalo 

entre os exercícios que compõem o treino. Durante a realização dos exercícios de 

força ocorre um conjunto de alterações fisiológicas agudas, sendo que a magnitude 

destas alterações é influenciada por inúmeros factores característicos do tipo de 

treino, entre os quais a quantidade de massa muscular activada, intensidade relativa 

do exercício, o número de repetições, o tipo de exercício (isométrico, isotónico ou 

isocinético), a duração do exercício, o tempo de recuperação entre os exercícios, bem 

como a natureza intermitente do treino, parecem ser as principais (Mayo e Kravitz, 

1999). Portanto, a natureza dos estímulos e o tipo de respostas agudas decorrentes 

de uma sessão de exercícios de força acabam por condicionar e definir o tipo de 

adaptação crónica resultante. 

 

O treino em circuito, popularizado a partir da década de 70, apresenta-se  como a 

forma de organização do treino de força em que os exercícios são realizados com uma 

sobrecarga que varia entre 40% e 50% do 1RM e as repetições são realizadas em 

períodos de 30-45 segundos com 45-60 segundos de intervalo entre os exercícios 

(Gettman e col., 1978; Gettman e Pollock, 1981). Tem sido mencionado na literatura 

aumentos expressivos do VO2máx em resposta a um programa de treino organizado 

nesta lógica, além de importantes adaptações a nível neuromuscular. 

 

Num dos estudos de referência na literatura relativamente às respostas metabólicas 

no treino de força, Wilmore e colaboradores (1978a) avaliaram a alteração no VO2máx 

após submeter um grupo de 40 sujeitos (20  homens e 20 mulheres) a um programa 

de treino de força em circuito durante 10 semanas, sendo a frequência das sessões de 

treino trissemanal. Cada sessão de treino durou aproximadamente 23 minutos e foi 

composta por 3 circuitos de 10 exercícios, os quais eram realizados durante 30 

segundos, com 15 segundos de intervalo. A carga equivaleu a 40-55% dos respectivos 

valores de 1RM. Os investigadores observaram um aumento de 10.7% no VO2máx (de 

35.5 ± 1.4 ml.kg-1.min-1 para 39.3 ml.kg-1.min-1) apenas nas mulheres, o que foi 

atribuído às maiores faixas de FC relativa (87.6% x 78.2%) e VO2 relativo (46.8% x 

41.1%) observadas neste grupo em comparação ao grupo dos homens. Valores de 

VO2 significativamente reduzidos foram referidos por Pels e colaboradores (1987), ao 
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compararem o comportamento do VO2 em condições máximas na passadeira rolante, 

no cicloergómetro e num equipamento leg press (teste de força resistente).  

 

Harris e Holly (1987), após submeterem 10 sujeitos com hipertensão limítrofe a 9 

semanas de treino de força em circuito, composto de 3 séries de 20 a 25 repetições 

em 10 exercícios, com sobrecarga equivalente a 40% do 1 RM, observaram um 

incremento de 7.8% no VO2máx avaliado em passadeira rolante. Reportaram ainda 

incrementos de 12.5% e 53% no 1 RM dos exercícios supino e leg press, 

respectivamente. O VO2 médio durante o circuito, estimado a partir da variação da FC, 

foi de 63% do VO2máx. Este valor de VO2, associado à baixa condição dos sujeitos 

treinados, parece suportar a explicação para o aumento do VO2máx. Resultados 

semelhantes foram observados por Cononie e colaboradores (1991), ao treinarem um 

grupo de 49 sujeitos (homens e mulheres, entre 70 e 79 anos de idade) durante um 

período de 6 meses.  

 

Por outro lado, contrariando estes resultados, Hurley e colaboradores (1984), não 

observaram nenhum aumento do VO2máx (avaliado em passadeira rolante) ao 

submeterem um grupo de 13 sujeitos do sexo masculino a 16 semanas de treino de 

força. As sessões de treino eram compostas de 1 série de 14 exercícios de força, nos 

quais eram realizadas de 8 a 12 RMs. O VO2 durante as sessões de treino variou entre 

35% e 55% do VO2máx (avaliado em passadeira rolante), sendo que o VO2 médio foi 

equivalente a 45% do VO2máx. Os investigadores não observaram nenhuma alteração 

no VO2máx e atribuíram estes resultados a insuficiente elevação do VO2 durante as 

sessões de treino. 

 

Hagberg e colaboradores (1989) após treinarem um grupo de 19 sujeitos entre 70 e 79 

anos de idade durante 26 semanas, também não observaram nenhuma alteração no 

VO2máx, avaliado em passadeira rolante. O treino de força consistiu de uma série de 8 

a 12 repetições em 10 exercícios, realizados 3 vezes por semana.  

 

Resultados similares foram também referidos por Marcinik e colaboradores (1991) em 

passadeira rolante e em cicloergómetro, após submeterem um grupo de 18 sujeitos a 

um programa de treino de força de 12 semanas, com frequência trissemanal. O treino 

foi composto de 3 circuitos de 10 exercícios, sendo realizadas entre 15 e 20 RMs. Os 

investigadores observaram somente um aumento significativo no limiar anaeróbio (LA).  
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Da mesma forma, Bishop e colaboradores (1999) submeteram um grupo de 21 

ciclistas do sexo feminino a 12 semanas de treino de força. As sessões foram de 

frequência bissemanal e foram compostas por 5 séries de 2-8 RMs até a falha 

concêntrica. Após o período de treino não foi observada nenhuma alteração no 

VO2máx, nem no conteúdo da enzima desidrogenase.  

 

O efeito de um programa de treino de força sobre o VO2máx foi avaliado por Nakao e 

colaboradores (1995). A intensidade dos exercícios foi equivalente a 80-90% do 1 RM, 

tendo sido realizadas semanalmente aproximadamente 25 séries de exercícios. A 

duração total do programa de treino foi de 3 anos. O VO2máx foi avaliado num teste 

máximo em passadeira rolante e, ao fim do processo de treino, os sujeitos 

apresentaram uma redução de 7% no VO2máx relativo. Os investigadores justificaram 

os resultados ao longo período de recuperação (3 a 5 minutos) entre os exercícios.  

 

Sendo assim, parece que aumentos no VO2máx em decorrência de treino de força são 

menos frequentes, sobretudo em modelos de treino nos quais os exercícios são 

realizados com intensidade elevada e com elevada natureza intermitente. Apenas no 

treino em circuito, em que a intensidade é mais baixa e a intermitência mais reduzida, 

pode-se observar algum aumento do VO2máx, ainda que reduzido e dependente das 

condições iniciais de treino do sujeito (treinabilidade). Entretanto, nestas condições há 

um estímulo neuromuscular significativamente mais reduzido e ineficiente para 

incrementar a condição neuromuscular e funcional. 

 

2.3.1.2.1.1 Relação VO2 e FC no treino de força 

No treino de força, A FC e o VO2 não se correlacionam da mesma forma do que no 

treino aeróbio e a natureza intermitente característica do treino de força parece 

explicar esta diferença, que se torna mais acentuada com a idade (Mayo e Kravitz, 

1999; Sagiv e col.,1988). 

 

Em termos agudos, o VO2 pode ser mantido em níveis mais elevados durante um 

importante período da sessão de treino. Gotshalk e colaboradores (2004) avaliaram o 

stress cardiovascular/metabólico em 11 sujeitos do sexo masculino ao executarem 4.5 

circuitos de força compostos por 10 exercícios e realizados com uma carga 

equivalente a 40% do 1 RM. A duração do circuito foi de aproximadamente 19 

minutos, 12 minutos dos quais o VO2 esteve acima dos 50% do VO2máx (avaliado na 

passadeira rolante). A FC esteve acima dos 70% da FC máxima por aproximadamente 
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17 minutos, sendo que nos últimos minutos esteve acima dos 90%. Os autores 

salientam a reduzida linearidade entre a FC e o VO2, a qual não foi observada durante 

alguns períodos do circuito. Tal facto limita a utilização da FC como forma de estimar o 

VO2 durante o circuito de força e, de forma mais acentuada, durante a realização de 

um protocolo de treino com maior intermitência. Outro facto que parece promover esta 

dissociação durante o treino de força é a agressão cardiovascular ocorrida em 

intensidades mais elevadas, em que o bloqueio vascular é o principal responsável por 

um conjunto de alterações a nível cardiovascular, quer a nível periférico quer a nível 

central (Hill e Butler, 1991; Lillegard e Terrio, 1994; McCartney, 1999).  

 

Da mesma forma, Wilmore e colaboradores (1978a) avaliaram o comportamento do 

VO2 e da FC em homens e mulheres, durante uma sessão composta por exercícios de 

força em que foram realizados 3 circuitos de 10 exercícios durante um período total de 

cerca de 23 minutos (30 segundos de cada exercício e 15 segundos de recuperação 

entre estes). Os referidos autores reportaram valores médios de FC e VO2 relativos ao 

máximo de 70% e 45% e 80% e 50% para homens e mulheres, respectivamente. A 

discrepância entre a FC e o VO2 foi atribuída ao elevado número de exercícios para os 

membros superiores, nos quais a resposta aguda da FC é maior. O maior incremento 

da FC em resposta a exercícios dos membros superiores comparado aos inferiores 

também é salientado por Toner e colaboradores (1990). Ainda que em termos relativos 

à área muscular activa, os exercícios com os membros superiores possam elevar mais 

a FC, do ponto de vista absoluto a magnitude de elevação da FC é relacionada à 

massa muscular envolvida, tendo sido demonstrado que, em condições isométricas, 

no exercício leg press bilateral, a FC (e também a Pressão Arterial - PA) foi mais 

elevada do que no exercício extensão do joelho unilateral nas mesmas condições 

(Misner e col., 1990).  

 

No entanto, o maior incremento da FC para um determinado valor de VO2, observado 

numa sessão de treino de força, comparativamente ao treino aeróbio, tem sido 

atribuído, entre outros motivos, a maior dificuldade de aumento do volume sistólico em 

proporção à necessidade do exercício ocasionada pela significativa redução do retorno 

venoso, observada durante a execução dos exercícios de força (Keul e col., 1978). 

Outros autores atribuem ainda o facto de que durante a execução de exercícios de 

força é frequentemente utilizada a manobra de Valsalva, o que acarreta um conjunto 

de alterações agudas em nível cardiovascular, sobretudo a elevação da FC 

(MacDougall e col., 1985; McCartney, 1999). Collins e colaboradores (1991) imputam 

o maior aumento da FC  durante os exercícios de força a maior actividade do sistema 
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nervoso simpático ocorrida durante a realização destes exercícios, que por sua vez é 

resultante do componente isométrico residual observado ao longo das repetições, bem 

como da realização da Manobra de Valsalva.    

 

Hurley e colaboradores (1984) compararam uma sessão de treino de força e outra de 

treino aeróbio realizado em passadeira rolante, ambas no mesmo VO2. Observaram 

que na sessão de treino de força a FC foi 35% mais elevada, enquanto o oxigénio de 

pulso (ml.bat-1) foi 40% mais baixo. Relativamente ao QR, houve uma também 

significativa diferença entre os dois tipos de treino, sendo que enquanto na sessão de 

treino aeróbio o valor médio foi de 0.89, na de força foi de 1.28, o que demonstra o 

diferente impacto metabólico decorrente destes modelos de treino. 

 

Sendo assim, o baixo estímulo proporcionado pelo treino de força relativamente ao 

VO2 não possibilita o incremento do VO2máx em resposta a este tipo de treino, mesmo 

que organizado em circuito, no qual o VO2 é mais elevado, mas ainda assim reduzido 

para promover aumentos no VO2máx. Noutras formas de organização da sessão de 

treino de força que não seja em circuito, em que a intensidade é mais elevada (> 50% 

do 1 RM), o tempo de realização de cada exercício não é devidamente controlado 

(pode ser muito curto ou excessivamente prolongado) e, sobretudo, o tempo de 

recuperação entre os exercícios é muito prolongado (> 60 segundos),o VO2 parece 

situar-se em valores ainda mais baixos. Nas condições em que a densidade dos 

exercícios11 durante a sessão de treino é reduzida, há uma maior variabilidade do 

VO2, além de serem registados valores significativamente mais reduzidos do que os 

observados nas sessões de treino em circuito.  

  

 

2.3.1.2.2  Alterações no LA e na economia metabólica decorrentes do 

treino de força 

O consumo máximo de oxigénio (VO2máx) costuma ser a variável relacionada ao 

desempenho aeróbio mais avaliada nos cenários desportivo, em algumas áreas da 

saúde relacionadas à aptidão física, e ainda na reabilitação, inclusive cardíaca. A sua 

definição tem importância diagnostica, tanto na prestação desportiva, na definição do 

nível de aptidão física, bem como na interpretação dos resultados de um processo de 

treino, sendo um critério largamente utilizado para selecção de atletas.  

 
                                                 
11 Refere-se à relação temporal entre a realização dos exercícios da sessão de treino e o 
tempo de intervalo ou recuperação entre os mesmos. 
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No entanto, outros parâmetros representativos do aumento do rendimento físico 

também sinalizam as adaptações promovidas em resposta ao treino estruturado, entre 

as quais o LA e a economia metabólica que, apesar de parecerem efeitos isolados do 

treino, ocorrem simultaneamente e parecem ser resultado de um conjunto de 

alterações cardio-respiratórias e metabólicas ocorridas a nível central e periférico.  

 

O treino de força parece ter um papel determinante na elevação do rendimento físico 

que, a nível desportivo, está relacionado à possibilidade de manter ou repetir uma 

determinada carga ou potência o maior tempo possível. Evidências indicam que a 

força muscular tem um papel importante no conjunto de adaptações ocorridas 

sobretudo a nível periférico e, quando treinada, parece afectar positivamente o LA e a 

economia metabólica, o que acaba por aumentar o rendimento físico (Stone e col., 

2006).  

 

McCartney e colaboradores (1993) avaliaram o efeito de 12 semanas de treino de 

força em 15 sujeitos do sexo masculino, sobre a FC e a PA, avaliadas durante a 

execução de 10 repetições com carga equivalente a 60% e 80% dos seus respectivos 

1RM, bem como durante o 1RM, nos exercícios de flexão do cotovelo unilateral e leg 

press uni e bilateral. Os investigadores observaram uma redução significativa da FC e 

da PA para a mesma carga inicial (pré-treino) após o período de treino em ambos os 

exercícios. Os valores da FC e da PA no final do treino foram equivalentes aos valores 

pré-treino com as cargas relativas a 60% e 80% do 1RM final, que foi incrementado 

em aproximadamente 24% (flexão do cotovelo) e 54% (leg press). Estes resultados, 

segundo os autores, podem ser classificados como uma melhoria da capacidade 

cardio-respiratória, ou economia cardiovascular, a qual parece também ser 

influenciada por parâmetros neuromusculares e metabólicos  

 

Marcinik e colaboradores (1991) avaliaram os efeitos de um programa de treino de 

força sobre o LA e o desempenho aeróbio em bicicleta, realizado durante 12 semanas 

por um grupo de 10 sujeitos sedentários. O treino foi realizado 3 vezes por semana e 

incluiu 3 séries de 15 a 20 repetições em 10 exercícios. Após o processo de treino, a 

concentração de lactato sanguíneo foi reduzida nas intensidades entre 55% e 75% do 

VO2 máximo no teste de esforço máximo realizado no cicloergómetro, sendo que a 

melhoria do desempenho foi associada a um aumento de 12% no LA.  Os autores 

atribuíram estes resultados a uma adaptação no recrutamento das fibras musculares 

do músculo quadricípite que, com o aumento significativo registado na força máxima, 

para uma determinada carga, aumentou o recrutamento das fibras lentas (ST) e 
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reduziu o das rápidas (FT). Interpretação semelhante foi apresentada por Hickson e 

colaboradores (1988), ao analisarem os benefícios do treino de força para a elevação 

do rendimento de atletas.  

 

Como referido anteriormente, apesar do treino de força apresentar pouco impacto 

sobre o VO2máx, tem sido especulado que este tipo de treino pode incrementar o 

desempenho em provas com predominância aeróbia. Tal facto está baseado no 

princípio de que atletas mais fortes acabam por se tornarem mais económicos e mais 

eficientes para determinadas sobrecargas externas em consequência do aumento da 

força máxima. Portanto, após o processo de treino de força, para uma mesma carga, 

poderia ser recrutada uma maior parcela de fibras musculares do tipo I do que do tipo 

II e/ou as fibras do tipo I numa frequência de activação mais reduzida, o que resultaria 

numa redução do VO2 para esta sobrecarga, uma vez que as fibras do tipo I são em 

termos metabólicos mais eficientes  (Coyle e col., 1992).  

 

A economia metabólica foi avaliada num grupo de 6 corredoras de longa distância, 

após serem submetidas ao treino aeróbio normal associado a 3 sessões semanais de 

exercícios de força durante um período de 10 semanas (Johnston e col., 1997). A 

economia metabólica foi avaliada na passadeira rolante em 2 velocidades (214 e 230 

m.min-1), antes e após o processo de treino. Os resultados foram comparados com os 

de outro grupo de 6 atletas do mesmo nível desportivo, que fizeram apenas o treino 

aeróbio. Apesar de nenhum aumento ter sido observado no VO2máx nos dois grupos, 

as atletas que realizaram os treinos de força e aeróbio aumentaram significativamente 

(~ 4%) a economia na corrida. Estas atletas reduziram o VO2 nas velocidades 

equivalentes a 214 m.min-1 (de 41.7 para 39.9 ml.kg-1.min-1) e 230 m.min-1 (de 44.5 

para 42.8 ml.kg-1.min-1), enquanto as atletas do grupo aeróbio não apresentaram 

nenhuma alteração.  

 

Da mesma forma, Paavolainen e colaboradores (1999) avaliaram o impacto do treino 

de força explosiva associado ao treino aeróbio na economia de corrida, em 12 

corredores de “cross-country” treinados durante 9 semanas (grupo misto). Os 

resultados foram comparados com os de outro grupo que apenas realizou o treino 

aeróbio (n=10). Ambos os grupos treinaram em média 9 horas por semana, sendo que 

aproximadamente 32% deste tempo foi ocupado com exercícios de força pelo grupo 

misto. O treino de força explosiva foi composto pelos exercícios leg press e extensão 

do joelho, realizados com a máxima velocidade e com cargas que oscilaram entre 0% 

e 40% do 1RM, além de exercícios de saltos. A economia de corrida foi avaliada pela 
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análise de gases expirados, antes e após o processo de treino, nas velocidades 

equivalentes a 3.67 e 4.17 m.s-1. Os investigadores observaram um incremento 

significativo na economia de corrida (p<0.001), o qual foi significativamente 

correlacionado com o tempo de corrida em 20 metros, reduzido também 

significativamente neste grupo. Os autores do estudo salientam que em atletas de 

resistência, a inclusão do treino de força explosiva e as alterações neuromusculares 

decorrentes não inibem o rendimento físico e sugerem ainda que o desempenho 

aeróbio pode ser limitado não apenas por factores centrais relacionados ao VO2máx, 

mas também por factores relacionados à potência muscular.  

 

A economia de trabalho foi avaliada por Hoff e colaboradores (1999) num grupo de 15 

atletas de esqui de fundo, antes e após 9 semanas de um programa de treino de força. 

A economia metabólica e o LA foram avaliados num esqui ergómetro e o treino de 

força consistiu de 6 séries de 6 RMs (~ 85% do 1 RM) realizados no equipamento 

puxador alto (movimento semelhante ao realizado no esqui ergómetro). O LA não foi 

alterado após o processo de treino, mas houve uma melhoria significativa no pico de 

força e no respectivo tempo deste pico (↓~ 27%), na economia de movimento 

(avaliada pela divisão do VO2 pela velocidade de cada ciclo de movimento), bem como 

no tempo de exaustão (↑ 136%), avaliados juntos num teste máximo realizado no 

esqui ergómetro. Os investigadores salientam que a redução no tempo do pico de 

força, sem alteração na frequência dos ciclos de movimento observadas no presente 

estudo, sugere um maior intervalo entre estes ciclos (que geram a propulsão) que, por 

sua vez, permitem uma maior perfusão sanguínea e maior eficiência mecânica durante 

a realização do exercício. 

 

A economia neuromuscular decorrente do treino de força foi avaliada por Ploutz e 

colaboradores (1994) com a utilização da Ressonância Magnética. Um grupo de 9 

sujeitos treinou o músculo quadricípite femoral da perna esquerda durante um período 

de 9 semanas, tendo a outra perna servido de controlo. O treino consistiu de 3 a 6 

séries de 12 repetições no exercício extensão do joelho. Na fase inicial da 

investigação foram recolhidas imagens de ressonância magnética durante a execução 

de 5 séries de 10 repetições no exercício supracitado nas intensidade equivalentes a 

50% e 75% da carga máxima (1 RM inicial), bem como durante o teste de 1 RM, o 

mesmo sendo repetido após o processo de treino (mesmas cargas). Após o processo 

de treino o valor de 1 RM das pernas treinada e controlo foi aumentado em 14% e 7%, 

respectivamente, sendo que apenas na perna treinada foi observado um aumento na 

área de secção transversal (5%). Foi também observada uma redução significativa na 
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área activada (p<0.001) em todas as cargas avaliadas (50, 75 e 100% do 1RM inicial), 

através das imagens de ressonância magnética, o que sugere o recrutamento de um 

menor número de unidades motoras. Os investigadores concluíram que, após o 

processo de treino, uma determinada sobrecarga pode ser deslocada com a activação 

de uma menor área muscular, o que foi denominado economia neuromuscular. Tal 

facto pode parcialmente explicar a ocorrência da hipertrofia muscular resultante do 

treino de força, ou seja, a mesma carga (ou até maior) passa a ser “suportada” ou 

deslocada por uma menor área muscular.  

 

Sendo assim, o treino de força promove importantes alterações nas características 

neuromusculares, as quais parecem interferir decisivamente na produção de potência 

muscular. Ou seja, após a realização de um programa de força, para uma determinada 

sobrecarga externa, o sistema muscular é solicitado de maneira diferente, tornando-se 

mais económico e eficiente. No campo do treino físico e desportivo, estas alterações 

parecem aumentar o desempenho e/ou possibilitar uma elevação na intensidade do 

treino. Relativamente aos sujeitos com excesso de peso e obesos, estas alterações 

possibilitam um aumento na oxidação das gordura para uma determinada sobrecarga 

externa, o que pode decorrer em importantes alterações na composição corporal, 

sobretudo na redução da gordura corporal total.  

 

 

2.3.1.3 Adaptações neuromusculares no Treino de Força 

Relativamente ao sistema neuromuscular, composto por estruturas do sistema 

nervoso e músculos esqueléticos, as adaptações podem, de uma forma geral, serem 

analisadas em dois grandes grupos: neurais e morfológicas, apesar de uma certa 

dificuldade em dividi-las em virtude da contínua interacção que apresentam ao longo 

do processo de treino e da inter-dependência dos vários sistemas fisiológicos também 

ocorrida neste processo. Sendo assim, o conjunto das alterações neuromusculares e 

as relacionadas à morfologia muscular parecem explicar grande parte do aumento da 

força decorrente do treino. De salientar que, neste contexto, o tecido conjuntivo 

apresenta também um papel fundamental no aumento da produção de força muscular, 

muitas vezes negligenciado pelos investigadores (Huijing e Jaspers, 2005). 
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2.3.1.3.1 Mecanismos neuromusculares responsáveis pelo incremento da 

força muscular  

As adaptações neuromusculares estão associadas à habilidade do sistema nervoso 

em activar de forma mais adequada os músculos envolvidos em determinado 

movimento ou actividade, quer os músculos agonistas e sinergistas, como os 

antagonistas do movimento, que são co-activados em conjunto com os primeiros. Tais 

adaptações representam um desempenho mais coordenado e com maior possibilidade 

de produção de força e/ou taxa de produção de força por parte destes músculos (Sale, 

1996; Sale, 2003). Muitos elementos do sistema nervoso apresentam um potencial de 

adaptação aos estímulos oriundos do treino de força, entre os quais podem ser 

incluídos os centros supra-espinhais, o tracto neural descendente e a placa motora 

terminal, a qual conecta os motoneurónios às fibras musculares (Carroll e col., 2001). 

 

O sistema nervoso, quando submetido a estímulos intensos e pouco comuns à rotina 

habitual, adapta-se produzindo uma resposta mais eficiente em nível muscular e, 

quanto mais complexos estes forem (por exemplo, a execução de exercícios multi-

articulares), maior será a dificuldade e tempo necessário para que estas ocorram 

(Baechle e Earle, 2000). Este facto predispõe um menor período de adaptação neural 

e a ocorrência mais rápida e aguda da hipertrofia muscular resultante do treino que 

inclui exercícios mono-articulares (por exemplo, extensão do joelho e flexão do 

cotovelo), enquanto que a realização de exercícios multi-articulares (por exemplo, leg 

press e puxada lateral) causam maior impacto neural e atraso na hipertrofia muscular 

em resposta ao treino (Chilibeck e col., 1998). A associação de ambos os tipos de 

exercícios parece ser fundamental na prescrição do treino da força, sobretudo nas 

etapas mais avançadas do programa de treino. 

 

Portanto, o treino da força muscular promove um conjunto de alterações a nível neural, 

as quais afectam de diferentes formas e magnitudes a produção de força e potência 

musculares.  

 

2.3.1.3.1.1 Activação dos músculos agonistas 

Na perspectiva neuromuscular, o aumento da activação dos músculos agonistas 

parece ser o principal mecanismo responsável pelo aumento da força como resultado 

do treino e pode se desenvolver-se de três diferentes maneiras (Figura 2-13). Primeiro, 

o treino possibilita o recrutamento ou o accionamento mais consistente de unidades 

motoras (UM) de limiar de activação mais elevado (gráfico A da Figura 2-13), o que, 
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com base no “Princípio de Tamanho” de Henneman, pode activar as fibras musculares 

do tipo II (contracção rápida). É importante salientar que as UM de limiar elevado são 

responsáveis pela activação de uma grande quantidade de fibras do músculo e, desta 

forma, a sua estimulação selectiva possibilita o desenvolvimento de importantes 

alterações na função e estrutura do músculo em causa. A segunda maneira de 

aumentar a activação dos músculos agonistas é através do aumento da frequência de 

activação das UM, ou seja, o aumento do número de impulsos eléctricos (excitações) 

que as fibras musculares de uma determinada UM recebem por segundo (unidade 

Hz), aumenta significativamente a produção de força desta UM (gráfico B da Figura 

2-13). Segundo Sale (2003), a produção de força de uma UM pode variar em até 10 

vezes e este facto afecta directamente a relação força-frequência.  

 

A terceira maneira que parece explicar o incremento da activação muscular é também 

relacionada ao aumento na frequência de activação das UM ocorrida em actividades 

que exigem grandes velocidades de contracção. Nestas condições, o treino de força 

possibilita as UM serem inicialmente activadas numa frequência mais elevada do que 

a necessária numa contracção máxima, e este facto explica o incremento da taxa de 

produção de força e da velocidade de contracção decorrentes do treino da força 

explosiva (gráfico C da Figura 2-13). Portanto, em sujeitos destreinados, parece haver 

um défice de activação voluntária das UM, demonstrado experimentalmente em 

condições de supra-estimulação (Strojinik, 1995), bem como através de imagens de 

ressonância magnética (Adams e col., 1993). Estes últimos investigadores mostraram 

que o músculo quadricípite femoral de indivíduos destreinados, em condições 

máximas de produção de força, foi activado em somente 70%. O treino com 

sobrecarga progressiva parece parcialmente reduzir este défice de activação. 
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Figura 2-13 - Descrição das alterações ocorridas nos músculos agonistas que explicariam os 
incrementos na força muscular. No gráfico A, é apresentado como a activação de UM de limiar 
mais elevado ocorrida após o treino pode afectar a força máxima; no gráfico B, é salientado o 
incremento na frequência de activação de uma UM com o treino e o consequente incremento 
na força; e no gráfico C, é mostrado o efeito do incremento na frequência de activação da UM e 
a sua possibilidade de produzir força mais rapidamente (Adaptado de Sale: Neural adaptation 
to strength training, p.283, in Komi, 2003: Strength anf Power in Sports).  
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2.3.1.3.1.2 Co-activação dos músculos antagonistas 

Além das alterações ocorridas nos músculos agonistas e sinergistas decorrentes do 

treino, a redução da co-activação dos músculos antagonistas do movimento parece 

também influenciar a taxa de aumento da produção de força e potência musculares 

(Carolan e Cafarelli, 1992; Carroll e col., 2001; Enoka, 1997; Häkkinen e col., 2000; 

Kellis e Baltzopoulos, 1997; Kellis, 1998; Sale, 1996; Sale, 2003). A co-activação 

simultânea dos antagonistas é significativamente afectada pela intensidade e/ou 

velocidade da contracção dos agonistas em exercícios de cadeias cinéticas aberta e 

fechada, podendo a intensidade desta contracção: 

• variar de 10 a 75% da intensidade da contracção dos agonistas na extensão 

máxima do joelho (Baratta e col., 1988; Bernardi e col., 1995; Kellis e 

Baltzopoulos, 1997); 

•  ser desigual entre os diferentes músculos antagonistas do movimento 

(Aagaard e col., 2000); 

•  e ser maior em acções musculares excêntricas (Kellis e Baltzopoulos, 1997; 

Kellis, 1998). 

 

Alkner e colaboradores (2000) compararam a actividade do bicípite femoral, como 

representante dos antagonistas da extensão do joelho, nos exercícios leg press e 

extensão do joelho com sobrecargas correspondentes a 20, 40, 60, 80 e 100% da 

força máxima isométrica e observaram que a co-activação deste músculo é 

proporcional à força realizada pelo quadricípite femoral e semelhante entre os 

exercícios. A co-activação dos ísquio-tibiais também foi comparada em exercícios de 

cadeia cinética aberta (extensão do joelho) e fechada (leg press e agachamento) e 

foram mencionados resultados em que a co-activação destes músculos é maior nos 

exercícios de cadeia cinética fechada e menor no de cadeia cinética aberta (Baratta e 

col., 1988; Escamila e col., 1998). Estes resultados parecem estar relacionados à 

manutenção da estabilidade da articulação do joelho em condições dinâmicas, bem 

como minimizam a sobrecarga de tensão sobre o ligamento cruzado anterior ocorrida 

durante a extensão do joelho com sobrecarga. 

 

De uma forma geral, apesar da força dos músculos antagonistas ser realizada no 

sentido contrário a dos agonistas do movimento em causa e, portanto, contra-

producente e restritiva da produção de força destes últimos, parece ser uma 

importante estratégia de auxílio à coordenação dos movimentos segmentares, assim 

como um importante elemento da estabilidade e protecção articular (Bernardi e col., 

1995).  
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O treino da força muscular decorre num aumento significativo da força dos músculos 

agonistas dos movimentos treinados, que são normalmente associados , em maior ou 

menor grau, à redução da co-activação dos músculos antagonistas dos movimentos 

realizados na rotina de treino. Esta redução, apesar de, em princípio, promover 

alguma instabilidade articular, favorece o desenvolvimento da força dos músculos 

agonistas. Tal facto torna necessário que os músculos responsáveis pela estabilidade 

articular sejam exercitados em ambas as condições, como agonistas e antagonistas 

(Aagaard e col., 2000). Relativamente à articulação do joelho, a redução da co-

activação dos ísquio-tibiais12 ocorrida pelo treino do músculo quadricípite femoral, sem 

o respectivo treino destes músculos, pode levar à instabilidade e sobrecarga articular 

excessivas, bem como aumentar a sobrecarga do ligamento cruzado anterior, ambos 

causados pelo deslocamento anterior e rotação interna decorrentes da contracção do 

quadricípite femoral (Bernardi, 1995). 

 

A redução da co-activação dos antagonistas tem sido observada em alguns estudos 

longitudinais, sendo relativamente proporcional ao aumento da força dos agonistas na 

fase inicial do treino (Carolan e Cafarelli, 1992; Häkkinen e col., 2000), porém menos 

expressiva nas fases mais avançadas do treino. Tal processo de adaptação parece ser 

uma forma compensatória de manter a estabilidade e protecção articular.  

 

2.3.1.3.1.3 Actividade dos Órgãos Tendinosos de 

Golgi 

Os Órgãos Tendinosos de Golgi (OTG´s), localizados nos tendões dos músculos 

esqueléticos, apresentam-se como um importante elemento de protecção de algumas 

estruturas musculares, ligamentares e articulares. Em contracções de elevada 

intensidade, nas quais estas estruturas são expostas a algum risco de lesão, os 

OTG´s são activados e relaxam involuntariamente as fibras musculares dos músculos 

em causa. O treino de força parece reduzir o papel de protecção dos OTG´s e 

constituir-se em mais um tipo de adaptação neural decorrente do treino (Fleck e 

Kraemer, 2004).  

 

 

 

                                                 
12 Grupo muscular composto pelos músculos semimembranoso, semitendinoso e bicípite 
femoral. 
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2.3.1.3.1.4 Alterações na junção neuromuscular 

Alterações morfológicas na junção neuromuscular (JNM) de humanos são ainda 

desconhecidas. No entanto, em ratos de laboratório, estas têm sido mencionadas 

como consequência do treino em diferentes intensidades. Deschenes e colaboradores 

(1993) observaram alterações na morfologia da JNM do músculo solear de ratos 

submetidos ao treino em passadeira em diferentes intensidades de treino, sendo que 

em ambas, alta e baixa intensidades, foi observado um aumento significativo da área 

da JNM, bem como na largura da placa terminal da JNM, sendo esta última alteração 

mais significativa no grupo submetido ao treino de alta intensidade. Relativamente ao 

treino de força, também foram referidas alterações significativas na JNM do músculo 

solear de ratos, submetidos a um programa de treino com 7 semanas de duração 

(Deschenes e col., 2000). Após este período, foi observado um aumento da largura da 

placa motora terminal (15%), bem como da sua área (16%), sendo também constatada 

uma maior dispersão dos receptores de acetilcolina (ACh) na fenda sináptica. Estas 

constatações indicam que o treino de força em ratos parece constituir-se num estímulo 

suficientemente intenso para promover alterações estruturais na JNM, as quais 

podem, associadas a outras alterações, também contribuir para o incremento da força 

decorrente do treino. 

 

2.3.1.3.2 Adaptações morfológicas das fibras musculares  

O músculo-esquelético ao ser submetido a estímulos com sobrecarga progressiva, 

após um período relativamente curto em que são produzidas adaptações no padrão 

neural de activação das UM, responde de forma a ajustar-se a nível morfológico. 

Existe um conjunto de ajustes na estrutura interna do músculo que é dependente da 

intensidade dos estímulos, bem como da sua duração. Entre as principais alterações 

ocorridas na morfologia, estão o aumento da área de secção transversa anatómica 

muscular, decorrente principalmente do aumento do volume do sarcoplasma das fibras 

musculares, a transformação de alguns tipos de fibras, sobretudo das do tipo IIB em 

IIA (Fry e col., 1994; Harber e col., 2004; Staron e col., 1994; Adams e col., 1993), a 

alteração na arquitectura muscular 13, principalmente do ângulo de penação e 

comprimento da fibra, como também a reorganização e/ou hipertrofia das estruturas 

conjuntivas musculares, particularmente do endomísio, epimísio e perimísio (Huijing e 

Jaspers, 2005; Lieber e Fridén, 2000; Kawakami e col., 1995). 

                                                 
13 Segundo Lieber e Fridén (2000), é o arranjo das fibras dentro do músculo relativamente ao 
eixo de produção de força. 
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2.3.1.3.2.1 Hipertrofia das fibras musculares 

A hipertrofia do músculo esquelético submetido ao treino de força é atribuído ao 

aumento da área das fibras musculares, que por sua vez é consequência do aumento 

no tamanho e número de filamentos proteicos de actina e miosina, bem como da 

adição de sarcómeros, ambos ocorridos dentro da fibra muscular (Goldspink, 1996; 

MacDougall e col., 1979; MacDougall, 1996). O incremento na síntese de proteínas em 

resposta ao treino de força, que está na origem do aumento da área das fibras 

musculares, apresenta-se agudamente aumentada até 24 horas após a sessão de 

treino, sendo que a intensidade, o volume e o estado de treino do sujeito podem 

afectar esta resposta (Chesley e col., 1992). 

 

Estudos realizados em animais referem indícios da ocorrência de hiperplasia 

associada ao treino com sobrecarga mecânica (António e Gonyea, 1993; Gonyea, 

1980; Kelley, 1996; Mikesky e col., 1991), facto este não observado de forma clara e 

conclusiva em humanos.  

 

A magnitude da hipertrofia parece ser dependente da intensidade implementada 

durante o treino (Campos e col., 2002), sendo esta resposta diferente nos diferentes 

tipos de fibras musculares (I, IIA e IIB)14. Fry (2004), ao analisar os resultados 

referidos em alguns estudos longitudinais relativos à hipertrofia dos diferentes tipos de 

fibras resultante do treino de força, concluiu que ambos os tipos de fibras são 

hipertrofiados em intensidades mais elevadas, sendo o grau de hipertrofia mais 

significativo nas fibras do tipo IIB (Figura 2-14). O autor sublinha ainda a necessidade 

de que a intensidade seja relativamente elevada durante o programa de treino para 

que seja maximizado o incremento na área das fibras musculares.  

 

Num estudo clássico realizado por Staron e colaboradores (1991), um grupo de 

mulheres foi submetido a um programa de treino que incluía os exercícios 

agachamento, leg press e extensão do joelho. Após 20 semanas, houve um aumento 

significativo da ASTm da coxa, com um incremento na área das fibras dos tipos I 

(16.5%), IIA (38.9%) e IIA + IIB (46.5%), bem como uma redução no percentual de 

fibras do tipo IIb. Estes incrementos foram acompanhados por aumentos significativos 

no 1RM do agachamento (67%), da leg press (148%) e da extensão do joelho (70%). 

 

 

 
                                                 
14 Classificação proposta por Staron (1997) para as fibras musculares esqueléticas humanas.  
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Figura 2-14 - Linhas de regressão representando a relação entre a hipertrofia 
relativa (%) dos tipos de fibras I, IIA e IIB e a intensidade relativa (% do 1RM), 
obtidas a partir dos resultados de 16 protocolos de treino reportados na 
literatura (Adaptado de Fry, 2004: The role of resistance exercise intensity on 
muscle fibre adaptations. Sports Medicine, 34(10):663-679).  

 

 

O tipo de contracção muscular parece também ser determinante na hipertrofia 

muscular observada em resposta ao treino de força, sendo que o treino de ambos os 

tipos, concêntrico e excêntrico, parecem promover importantes aumentos na área de 

secção transversa muscular. Smith e Rutherford (1995) submeteram um grupo de 

homens e mulheres jovens a um programa de treino que incluía o exercício de 

extensão do joelho, no qual a perna direita realizou acções musculares somente 

concêntricas e a perna esquerda somente excêntricas. Após um período de 20 

semanas, foi observado um incremento significativo e semelhante na ASTm de ambas 

as coxas - direita (5.1%) e esquerda (4.3%). Resultados semelhantes foram referidos 

por Seger e colaboradores (1998), ao avaliarem o aumento na ASTm da coxa de 

jovens universitários que treinaram concêntrica e excentricamente durante 10 

semanas. Os incrementos foram de 3% e 4%, respectivamente. Portanto, a inclusão 

da fase excêntrica nos exercícios que fazem parte da rotina de treino parece ser 

indispensável para a maximização da hipertrofia muscular. 

 

Relativamente à hipertrofia muscular nos géneros masculino e feminino, há alguma 

evidência de que as mulheres apresentam sinais menos expressivos de hipertrofia em 

termos absolutos (Fry, 2004), apesar de terem sido registados ganhos relativos 

semelhantes aos homens, quando submetidas ao treino de força (Kraemer e col., 

1988; Staron e col., 1994). Os aumentos de força apresentados pelas mulheres 

Capítulo 2________________________________________________________________________ 105 



                                                                               _____  __REVISÃO DA LITERATURA 

quando treinadas parecem estar mais relacionados às adaptações ocorridas em nível 

neural do que morfológico. 

 

2.3.1.3.2.2 Transformação selectiva de fibras musculares 

As fibras musculares do tipo I apresentam características associadas a realização de 

movimentos de baixa velocidade, enquanto as fibras IIA e, sobretudo as IIB, têm a 

capacidade de produzir movimentos mais rápidos. O recrutamento selectivo destas 

fibras durante o movimento articular está relacionado ao padrão de inervação, às suas 

características metabólicas, mas sobretudo às condições mecânicas (sobrecarga) que 

são exigidas. O treino de força é capaz de promover alterações significativas na 

morfologia dos diferentes tipos de fibras, como também transformações, que muitas 

vezes são transitórias e dependentes da intensidade do treino. Tem sido apresentado 

na literatura de forma consistente que o treino de força promove um aumento na 

percentagem de fibras do tipo IIA e um decréscimo na percentagem de fibras IIB (Fry e 

col., 1994; Harber e col., 2004; Staron e col., 1994; Adams e col., 1993). Resultados 

semelhantes decorrentes do treino de potência muscular em cicloergómetro, 

associados a uma redução na percentagem de fibras do tipo I foram mencionados por 

Jansson e colaboradores (1990). 

 

O destreino parece rapidamente reverter esta transformação, diminuindo a 

percentagem de fibras IIA e aumentando a de fibras IIB, restabelecendo parcialmente 

as condições iniciais, ainda que a hipertrofia de ambos os tipos de fibras seja mantida 

durante um período relativamente longo – até 32 semanas de destreino (Staron e col., 

1991). 

 

A ocorrência de alterações morfológicas nas fibras musculares é observada já nas 

primeiras sessões de treino da força. Staron e colaboradores (1994) avaliaram as 

alterações morfológicas musculares de homens e mulheres submetidos a um 

programa de treino de alta intensidade com oito semanas de duração e observaram 

um aumento na percentagem das fibras IIA após duas semanas de treino, nas 

mulheres, e após quatro semanas de treino, nos homens. A este incremento foi 

associado um significativo aumento da força dinâmica máxima (1RM) e relativa nos 

exercícios agachamento, leg press e extensão do joelho. Portanto, a transformação 

nos tipos de fibras musculares ocorrida com o treino de força parece estar associada 

às adaptações neurais observadas na fase inicial do treino e preceder as alterações 

mais expressivas na hipertrofia das fibras musculares ocorrida nas fases seguintes. 
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2.3.1.3.2.3 Alteração na penação muscular 

A disposição geométrica das fibras em relação aos tendões musculares, que 

caracteriza a arquitectura muscular, determina parcialmente a produção de força do 

músculo, sendo muitas vezes relacionada à área de secção transversa muscular na 

determinação das características mecânicas de músculos individuais. Em músculos 

penados, as fibras musculares terminam nos seus respectivos tendões apresentando 

um determinado ângulo em relação à linha de tracção muscular. Este denominado 

ângulo de penação é considerado um importante parâmetro da arquitectura muscular 

e parece ser alterado após a realização do treino de força de alta intensidade. 

Kawakami e colaboradores (1995) avaliaram as alterações no ângulo de penação, nas 

áreas de secção transversa anatómica (ASTA) e fisiológica (ASTF), como também na 

produção de força do músculo tricípite braquial de um grupo de 5 homens submetidos 

a um programa de treino da força durante 16 semanas. O ângulo de penação da 

cabeça longa do tricípite, avaliado através do ultra-som, foi aumentado em 29.1% após 

o treino, com um correspondente aumento das ASTA (31.7%), ASTF (33.3%) na 

porção média do músculo, bem como das forças máximas isométrica (16%), 

concêntrica (20-32%) e excêntrica (15-16%). Os autores salientam que o aumento da 

hipertrofia e penação musculares estão estreitamente associados na resposta ao 

treino de força, sendo que o aumento da penação pode comprometer mecanicamente 

a capacidade de produção de força muscular e, portanto, comprometer a relação 

ASTA/força.  

 

2.3.1.3.3 Cronologia das adaptações neurais e hipertrofia 

Apesar dos músculos agonistas em determinado movimento apresentarem diferentes 

trajectórias de adaptação, de uma forma genérica as respostas neurais e as 

relacionadas à hipertrofia muscular seguem um modelo temporal de adaptação, 

descrito de forma hipotética por Sale (1996) (Figura 2-15). Este modelo foi construído 

com base em alguns estudos que avaliaram a cronologia das adaptações produzidas 

com o treino de força (Komi, 1986; Moritani e deVries, 1979; Moritani, 1996; Sale, 

1988). Na fase inicial do período de treino preponderam as adaptações neurais, que 

se estabilizam posteriormente em detrimento da ocorrência das adaptações 

relacionadas à hipertrofia muscular. Ambas apresentam plateaux, que podem ser 

transpostos pela mudança dos estímulos de treino, sobretudo pela utilização de novos 

exercícios e sobrecarga. 
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Figura 2-15 - O papel relativo das componentes neural e muscular no 
incremento da força muscular durante o processo de treino (Adaptado de Sale: 
Neural adaptation to strength training, p.262, in Komi, 1996: Strength and 
Power in Sports). 

 
 

2.3.1.3.4 A utilização da electromiografia (EMG) no controlo das 

adaptações neurais 

O aumento da activação muscular ocorrido após a realização de um programa de 

treino da força parece ter sido avaliado pela primeira vez em 1957, pelos 

investigadores Friedebold e colaboradores (apud Komi, 1986), os quais utilizaram 

como recurso técnico a electromiografia. Posteriormente, vários estudos da mesma 

natureza foram realizados por outros investigadores, sobretudo a partir das décadas 

de 70 e 80. A electromiografia, enquanto técnica, consiste na recolha, processamento 

e posterior quantificação da actividade eléctrica desenvolvida num músculo a partir da 

estimulação voluntária ou involuntária de um conjunto de UM específicas (Soderberg e 

Knutson, 2000). O registo EMG, obtido com eléctrodos de superfície ou de 

profundidade colocados sobre músculos individuais, permite observar o possível 

aumento do número de UM activadas (análise do sinal no domínio do tempo), bem 

como da frequência de activação destas UM (análise do sinal no domínio da 

frequência de activação) ocorridos numa condição isométrica ou dinâmica (Gabriel e 

col., 2006) e resultantes, por exemplo, da realização de um programa de treino da 

força. Neste caso, o sinal EMG é normalmente recolhido em condição máxima de 

produção de força, antes e após a execução de um programa de treino específico, 

sendo menos frequente a sua recolha com a mesma carga externa nestes dois 

momentos.  
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A utilização da EMG de superfície tem sido preferida em virtude de ser de fácil 

execução, não ser uma técnica invasiva e permitir a recolha do potencial eléctrico de 

músculos específicos (originado do potencial de acção das células musculares 

activadas). No entanto, em estudos longitudinais, duas importantes limitações estão 

associadas ao uso desta técnica, e que consistem em estar restrita a músculos 

superficiais e necessitar que o sinal seja obtido no mesmo local do músculo avaliado 

nos diferentes momentos em que é recolhido, o que é normalmente controlado em 

muitos dos estudos desta natureza através da marcação (tatuagem) na pele dos 

pontos de colocação dos eléctrodos  (Colson e col., 1999; Häkkinen e col., 1988; 

Häkkinen e Komi, 1983; Häkkinen e col., 1985a; Häkkinen e col., 1985b; Häkkinen e 

col., 2001a; Häkkinen e col., 2001b; Hortobágyi e col., 1997; Rabita e col., 2000) ou 

utilização de “mapas” de posicionamento destes pontos (Ferri e col., 2003; Narici e 

col., 1989). Relativamente à recolha do sinal EMG em músculos de grande e variada 

penação e que, consequentemente, apresentam fibras musculares de comprimento 

reduzido (por exemplo o músculo quadricípite femoral), torna-se necessário grande 

rigor no controlo dos pontos em que são colocados os eléctrodos, evitando-se assim a 

recolha do sinal EMG oriundo de diferentes UM e respectivas fibras musculares em 

momentos distintos da investigação (Lieber e Fridén, 2000). Na mesma linha de 

raciocínio e argumentação, tem sido apresentado na literatura que em diferentes 

pontos de um mesmo músculo submetido a determinada sobrecarga externa, entre os 

quais o tricípite sural, pode-se observar distintos níveis de activação muscular 

(Kinugasa e col., 2005), o que parece ocorrer em função da distância relativa do ponto 

motor. 

 

A qualidade e quantidade das adaptações apresentadas por diferentes músculos 

agonistas em determinados movimentos não é normalmente uniforme ao longo do 

processo de treino, o que torna necessário que a comparação entre os sinais EMG pré 

e pós-treino seja realizada somente entre músculos individuais ou através do 

somatório dos sinais EMG dos músculos agonistas do movimento avaliado. Outra 

particularidade inerente à utilização desta técnica é que a monitorização de alguns 

músculos agonistas não explica a adaptação neural genérica produzida pelo treino, 

mas apenas parcial e limitada às UM estimuladas por determinado(s) ponto(s) 

motor(es) daqueles músculos avaliados, o que certamente não reduz a eficácia da 

técnica. Então, os músculos esqueléticos parecem responder de diferentes maneiras 

aos estímulos de treino. Rabita e colaboradores (2000) avaliaram as alterações no 

padrão do sinal EMG após 4 semanas de treino isométrico dos extensores do joelho 

(Figura 2-16). Apesar de ter ocorrido um incremento significativo (~38%) na 
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contracção máxima voluntária (MVC), não foi observado um incremento 

correspondente no sinal EMG do conjunto dos músculos recto femoral (RF), vasto 

externo (VE) e vasto interno (VI), sendo, no entanto, observada uma activação 

significativamente maior do músculo RF e uma importante variabilidade do sinal EMG 

do músculo VI após o período de treino. Portanto, baseado nestes resultados e devido 

à variabilidade do padrão do sinal EMG observada em grande parte dos estudos desta 

natureza, os autores sugerem que a utilização da EMG para a avaliação das 

alterações neurais seja realizada a partir da análise individual dos sinais EMG, bem 

como sejam comparados os sinais isoladamente e do conjunto dos músculos 

(somatório dos sinais). Contrastando com os resultados deste estudo, sobretudo com 

o facto do músculo RF ter sido o músculo que melhor representou as alterações 

neurais produzidas pelo treino, Alkner e colaboradores (2000) sugerem que o VE 

constitui-se no músculo mais representativo do quadricípite femoral quando se trata da 

quantificação das alterações neurais produzidas pelo treino de força, principalmente 

por apresentar menor variabilidade intra-individual do sinal EMG.  
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Figura 2-16 - Variação semanal dos sinais EMG dos três músculos superficiais 
que compõem o quadricípite femoral e da força muscular em resposta ao 
treino de força isométrico realizado durante quatro semanas. Observe que 
somente o músculo recto femoral apresentou diferença significativa de 
activação. (Adaptado de Rabita e col., 2000: Differential effect of knee 
extension isometric training on the different muscles of the quadriceps femoris 
in humans. European Journal of Applied Physiology, 83:531-538.  

Diferente dos valores pré-treino (*p<0.05; **p<0.01). 
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Ainda no que se refere às modificações no sinal EMG dos diferentes músculos que 

compõem o quadricípite femoral após a realização de um programa de treino da força, 

a especificidade do treino apresenta-se como um factor importante a ser considerado, 

uma vez que estes músculos são activados de maneira diferente nos exercícios de 

cadeia cinética aberta (extensão do joelho) e fechada (agachamento e leg press). A 

semelhança entre os testes de força em que o sinal EMG é recolhido e o tipo de 

exercício utilizado no treino, denominada especificidade e amplamente discutida na 

literatura, pode constituir-se num factor determinante das alterações observadas. 

Escamila e colaboradores (1998) observaram que nos exercícios de cadeia cinética 

fechada envolvendo o referido músculo, as porções vasto interno e vasto externo são 

mais activados, em 20 e 5%, respectivamente, do que no exercício de extensão do 

joelho. Por outro lado, o recto femoral é significativamente mais activado na extensão 

do joelho (45%) do que nos exercícios de cadeia cinética fechada. Estes resultados, 

parcialmente corroborados por outros autores (Akima e col., 1999; Signorile e col., 

1994), reforçam o princípio da especificidade do treino muscular e sublinham a 

necessidade de que a análise das alterações dos sinais EMG dos diferentes músculos 

que compõem o quadricípite femoral seja sempre associada e dependente do tipo de 

exercício realizado durante o protocolo de treino.  

 

Finalmente, a variabilidade dos resultados apresentados na literatura referentes aos 

estudos longitudinais em que a EMG foi utilizada, deve-se, entre outros factores, aos 

grupos musculares avaliados, à composição percentual dos diferentes tipos de fibras, 

à especificidade da avaliação e às características do programa de treino realizado. 

 

2.3.1.3.4.1 Músculos mais utilizados experimentalmente 

Na maioria dos estudos experimentais relacionados à EMG foram utilizados músculos 

superficiais para a recolha dos sinais, tendo em vista a maior facilidade da 

identificação dos músculos para a colocação dos eléctrodos, como também pelo facto 

desta técnica não ser invasiva. Os músculos frequentemente monitorizados foram o 

aductor do polegar (Canon e Cafarelli, 1987), o bicípite femoral (Alkner e col., 2000; 

Bernardi e col., 1995; Escamila e col., 1998; Häkkinen e col., 2001a; Hortobágyi e col., 

1996; Hortobágyi e col., 1997; Kellis e Baltzopoulos, 1997; Santos, P.M, 1995), os 

flexores e extensores do cotovelo (Colson e col., 1999; Moritani e De vries, 1979), os 

flexores plantares (Ferri e col., 2003; Santos, P.M, 1995) e o quadricípite femoral 

(Alkner e col., 2000; Bernardi e col., 1995; Escamila e col., 1998; Häkkinen e Komi, 

1983; Häkkinen e col., 1985ª; Häkkinen e co., 1985b; Häkkinen e col., 1988; Kellis e 
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Baltzopoulos, 1997; Santos, P.M, 1995; Komi, 1986; Häkkinen e col., 2001; Hortobágyi 

e col., 1997; Rabita e col., 2000).  

 

2.3.1.3.4.2 A gordura subcutânea e o sinal EMG 

O aumento do sinal EMG decorrente do treino de força é comummente associado a 

alterações no padrão de recrutamento das UM. No entanto, algumas alterações 

morfológicas resultantes do treino podem também interferir no sinal EMG recolhido, 

entre as quais podem ser citadas as transformações na gordura subcutânea nos 

pontos em que foram colocados os eléctrodos e na penação dos músculos 

avaliados/treinados (Enoka, 1997; Sale, 2003).  

 

A redução na camada de gordura subcutânea pode afectar favoravelmente a 

propagação do sinal eléctrico do músculo aos eléctrodos colocados sobre a pele por 

dois motivos: a gordura subcutânea constitui-se num “filtro natural” de propagação de 

um sinal eléctrico, sendo que a sua redução implica na aproximação do eléctrodo ao 

ponto motor, local onde o sinal oriundo do sistema nervoso periférico (medula) é 

propagado para o músculo em causa, factos que associados possibilitam um aumento 

do sinal EMG recolhido. 

 

O aumento da penação das fibras musculares ocorrido com o treino de força, apesar 

de contra-producente em termos mecânicos para a produção de força, é um facto 

evidenciado na literatura (Kawakami e col., 1995) e está relacionado à hipertrofia 

muscular. Esta alteração pode levar a um aumento da distância do ponto motor ao 

eléctrodo colocado sobre a pele e resultar numa redução do sinal EMG. Esta condição 

poderia explicar, em parte, os diferentes aumentos da hipertrofia muscular e do sinal 

EMG resultantes do treino de força mencionados na literatura.  
 

Sendo assim, o treino de força parece desencadear um conjunto de alterações de 

ordem neural e estrutural, as quais são completamente integradas e explicam o 

aumento da capacidade de produção de força e potência musculares. A lógica destas 

adaptações está relacionada à protecção e manutenção da integridade das várias 

estruturas que compõem o sistema neuromuscular, sobretudo o músculo-esquelético e 

o tecido conjuntivo. Ou seja, após um processo de treino, os músculos activados em 

determinado movimento são menos sobrecarregados no desempenho de uma 

determinada carga externa em comparação com a fase pré-treino, gerando, desta 

forma, uma menor agressão em termos relativos. Isto fica especialmente evidenciado 
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através da adaptação ocorrida no sinal EMG após o processo de treino, que é 

significativamente reduzido para uma mesma carga externa. Da mesma forma, em 

nível estrutural, cada fibra muscular hipertrofiada (maior secção transversa) em 

resposta ao treino, pode produzir mais força. Apenas o aumento da penação muscular 

é contra-producente para o aprimoramento da capacidade muscular. Portanto, este 

conjunto de alterações decorrentes do treino implica que, para uma mesma 

quantidade de força produzida, haja um menor envolvimento muscular e 

consequentemente menor sinal EMG, o que se traduz numa melhoria da eficiência 

muscular. 
  

 

2.3.1.3.5 Imagens de Ressonância Magnética (MRI) e a activação muscular 

Da mesma forma que a EMG, a técnica por imagem de ressonância magnética (MRI) 

tem sido utilizada na avaliação da activação muscular em protocolos específicos que 

envolvem sobrecarga externa. Através das alterações da coloração do músculo 

avaliado, é possível ser identificada e quantificada a parcela muscular activada 

mediante determinada sobrecarga, estratégia esta utilizada em algumas investigações 

que avaliam a alteração na activação muscular decorrente do treino da força (Conley e 

col., 1997; Ploutz e col., 1994). Ploutz e colaboradores (1994) avaliaram as alterações 

produzidas no músculo quadricípite femoral após um período de treino de nove 

semanas e observaram que, para uma determinada carga externa, o músculo 

apresentava um menor nível de activação, representado por uma menor área 

muscular activada, após a execução do programa de treino. Os autores salientam que 

o treino de força torna os músculos esqueléticos mais económicos para uma 

determinada sobrecarga externa após o treino, facto também possível de ser 

observado com a utilização da EMG. Portanto, as alterações observadas com a 

utilização da MRI traduzem as alterações neurais que se processam no decorrer do 

treino de força e ratificam a necessidade de progressão da carga ao longo do período 

de treino para que os estímulos e as adaptações sejam progressivos. 

 

 

2.3.2 Treino Aeróbio 

Da mesma forma que no treino de força, as adaptações nos vários sistemas 

fisiológicos promovidas pelo treino aeróbio dependem da natureza do estímulo 

(sobretudo intensidade e volume), das condições físicas do sujeito submetido ao treino 

e das condições ambientais. Neste trabalho, relativamente ao treino aeróbio, foram 
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somente investigadas algumas componentes cardio-respiratórias e metabólicas (FC, 

VO2máx e QR), outras relacionadas à componente neuromuscular (forças isométrica e 

dinâmicas máximas, taxa máxima de produção de força, pico de torque e sinal EMG), 

bem como à composição corporal. Destas, serão apenas tratadas a seguir as 

componentes cardio-respiratórias e metabólicas e algumas variáveis da componente 

neuromuscular, sendo que as alterações na composição corporal promovidas pelo 

treino aeróbio já foram referidas anteriormente (item 2.2.3). 

 

 

2.3.2.1 Adaptações metabólicas no treino aeróbio 

As adaptações metabólicas têm sido amplamente investigadas no treino aeróbio de 

longa duração, sendo da mesma forma avaliadas as respostas agudas às sessões 

deste tipo de treino. A magnitude das adaptações ao longo de um processo de treino é 

dependente das respostas agudas ocorridas nas sessões isoladas de treino aeróbio, 

as quais por sua vez são o resultado da forma como os estímulos de treino foram 

implementados. A realização do exercício aeróbio de alta intensidade e elevado 

impacto energético parece ser também adequado para a redução dos níveis 

sanguíneos de gordura (Katsanos, 2006), bem como a simples realização do exercício 

físico parece promover importantes alterações no padrão dos ácidos gordos 

sanguíneos e dos tecidos muscular, cardíaco, hepático e arterial, quer aguda quer 

cronicamente (Nikolaidis e Mougios, 2004). Ambas as alterações são essenciais e 

auxiliam directamente na prevenção de riscos cardiovasculares.  

 

As taxas metabólicas de repouso (TMR) e de 24-horas (TMT), bem como à alteração 

do substrato preferencialmente oxidado são as variáveis predominantemente 

avaliadas em resposta ao treino aeróbio, seja de forma aguda ou crónica. No presente 

estudo, em nível experimental, não foram avaliadas as TMR e TMT. No entanto, serão 

feitos alguns comentários breves sobre ambas, devido à sua relação com as possíveis 

alterações na composição corporal resultantes do treino aeróbio. Da mesma forma, 

será feita alguma referência à oxidação dos substratos energéticos, sobretudo 

salientando as intensidades de treino em que ocorre a predominância da oxidação das 

gorduras.  

 

2.3.2.1.1 TMR e oxidação de substratos 

Antes de qualquer consideração relativo à influência do treino aeróbio sobre a TMR, é 

importante referir que a correcta avaliação desta componente carece de um conjunto 
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de procedimentos metodológicos para que o seu resultado tenha alguma fiabilidade, 

sendo que as condições de alimentação (horas de jejum) e a hora em que é avaliada 

(manhã ou tarde) podem afectar significativamente o resultado final (Haugen e col., 

2003). Desta forma, a interpretação dos resultados de algumas investigações deve 

sempre ser precedida de uma análise detalhada da metodologia utilizada para a 

avaliação da TMR. 

 

Em algumas investigações transversais, tem sido identificado que indivíduos com 

excesso de peso e/ou obesos apresentam a TMR, ajustada para a MLG, de 3 a 5% 

mais baixa do que indivíduos com peso normal, sendo esta uma das causas do 

desenvolvimento da obesidade e do ganho repetido de peso corporal (Astrup e col., 

1999), uma vez que a quantidade de energia relativa à TMR equivale a 

aproximadamente 60-75% da energia gasta diariamente por um indivíduo normal 

(Poehlman, 1989). Em indivíduos moderadamente treinados (treinos aeróbio e força) 

não foi identificada nenhuma diferença na TMR em comparação com sedentários. 

Apenas em indivíduos altamente treinados, quer em termos aeróbio quer em força, foi 

identifica uma maior TMR em relação a indivíduos sedentários (Byrne e Wilmore, 

2001b). 

 

Algumas investigações de natureza longitudinal têm sido realizadas com o objectivo de 

avaliar as possíveis alterações na TMR em resposta ao treino aeróbio. Wilmore e 

colaboradores (1998) avaliaram, num grupo de homens e mulheres (n=74), o efeito de 

um programa de treino aeróbio de 20 semanas sobre a TMR. As sessões de treino 

foram realizadas num cicloergómetro numa intensidade entre 55 e 75% do VO2máx, 

com frequência trissemanal e com duração de 50 minutos (aproximadamente). No final 

do processo de treino não foi observada nenhuma alteração na TMR. Estes resultados 

estão de acordo os referidos por outros investigadores (Broeder e col., 1992; Meijer e 

col., 1991; Westerterp e col., 1994; Treuth e col., 1995; Van Etten e col., 1995), mas 

conflituam com os de outros estudos da mesma natureza, nos quais foi observado um 

aumento significativo da TMR em resposta ao treino aeróbio (Trembay e col., 1986; 

Poehlman, 1991; Poehlman e col., 1994). Esta discrepância parece ser explicada 

pelos diferentes momentos em que a avaliação da TMR foi realizada relativamente à 

última sessão de treino. Tem sido referido que a TMR apresenta um comportamento 

transitório após a realização do treino aeróbio, permanecendo aumentada ou mesmo 

sendo reduzida nas 24 horas seguintes à sessão de treino, retornando posteriormente 

aos seus valores pré-exercício (Broeder e col., 1992; Trembaly e col., 1988).  
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Por outro lado, o treino aeróbio de intensidade muito reduzida (i.e.: caminhada) 

acompanhado de dieta alimentar moderada e severa parece não impedir a redução 

significativa na TMR. Wadden e colaboradores (1990) submeteram um grupo de 18 

mulheres obesas durante 48 semanas a dois tipos de dieta com diferentes taxas 

calóricas (balanceada: 1200 kcal.dia-1 e hipo-calórica: 400 kcal.dia-1). No final deste 

período foi observada uma redução de 9.4 e 8.3% na TMR nos grupos com dietas 

balanceada e hipo-calórica, respectivamente. Foi observada ainda uma significativa 

redução (~18%) no peso corporal dos indivíduos de ambos os grupos.  

 

O treino aeróbio estruturado parece promover uma série de alterações metabólicas 

que, para além de possibilitar uma elevação no rendimento aeróbio, tornam o 

organismo mais económico para determinada sobrecarga externa, com maior 

utilização das gorduras e menor dos hidratos de carbono como substratos energéticos 

oxidados.  

 

A oxidação das gorduras parece ser incrementada e a dos hidratos de carbono 

diminuída para uma determinada sobrecarga externa após a realização de um 

programa de treino aeróbio. Friedlander e colaboradores (1998) avaliaram o fluxo 

sanguíneo e a oxidação dos hidratos de carbono num grupo de mulheres sedentárias 

antes e após 12 semanas de treino aeróbio em cicloergómetro. As sessões de treino 

duraram 60 minutos e a intensidade foi equivalente a 75% do VO2máx, sendo 

realizadas 5 sessões semanais. A oxidação dos substratos energéticos foi avaliada 

antes e após o processo de treino em duas intensidades (45 e 65% do VO2máx) com a 

utilização do quociente respiratório obtido através da análise de gases para a 

interpretação dos resultados. Após o processo de treino, os investigadores 

observaram uma redução significativa na oxidação dos hidratos de carbono nas duas 

intensidades avaliadas, o que simboliza a economia metabólica como uma adaptação 

ao treino, sobretudo às custas da preservação das reservas de hidratos de carbono. 

Os autores do estudo referiram ainda que o fluxo de glicose é directamente 

proporcional à intensidade do exercício realizado e que as mulheres apresentam uma 

adaptação diferente da observada nos homens em resposta ao treino aeróbio, 

apresentando uma menor oxidação de hidratos de carbono para uma determinada 

carga externa.  

 

Da mesma forma tem sido bem estabelecido que uma das importantes adaptações 

decorrentes do treino aeróbio é a redução do QR para determinada sobrecarga 

externa, o que sugere um aumento da oxidação de gorduras como substrato 
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energético (Coggan e col., 1990; Friedlander e col., 1997; Girandola e Katch, 1976; 

Hurley e col., 1986). Bergman e Brooks (1999) compararam ciclistas treinados com 

sujeitos sedentários e observaram que a maior taxa de oxidação de lípidos ocorreu 

entre 22 e 40% do VO2máx em resposta a várias intensidades avaliadas em 

cicloergómetro (20, 40, 60 e 80% do VO2máx). Os investigadores apresentam a maior 

oxidação de gordura nesta faixa de intensidade como uma adaptação ao treino 

aeróbio.  

 

Em termos agudos, há alguma divergência relativamente à faixa de maior oxidação de 

lípidos como substrato energético. Spriet (2002) num artigo de revisão sobre o tema, 

reforça que há um conjunto de indicadores bioquímicos que sinalização um aumento 

da oxidação de lípidos na faixa de intensidade entre 30 e 60% do VO2máx, sendo que 

acima de 85% do valor máximo há uma clara redução na oxidação deste substrato. 

Por outro lado, Achten e colaboradores (2002), ao avaliarem um grupo de 18 ciclistas 

moderadamente treinados num cicloergómetro em várias intensidades do VO2máx, 

observaram que a faixa de maior oxidação de lípidos ocorreu entre 55 e 72% deste 

valor máximo, o que correspondeu a uma faixa de aproximadamente 64 e 74% da 

FCmáx, sendo que acima de 89% do VO2máx a oxidação de lípidos foi praticamente 

nula. Aproximando-se destes valores, Achten e Jeukendrup (2004), a partir da 

avaliação de ciclistas e triatletas moderadamente treinados, reportaram a máxima 

oxidação de gorduras na intensidade equivalente a 63% do VO2máx e 73.4% da 

FCmáx, e a intensidade equivalente a 87.4% do VO2máx e 90.9% da FCmáx como 

sendo a de menor oxidação de gorduras. Thompson e colaboradores (1998), referiram 

uma maior solicitação das gorduras na intensidade equivalente a 33% do que a 66% 

do VO2máx num grupo de 10 sujeitos avaliados num cicloergómetro.  

 

A comparação entre os géneros relativamente à oxidação aguda dos substratos 

energéticos durante o esforço aeróbio tem sido realizada em algumas investigações 

transversais. Venables e colaboradores (2005) avaliaram a taxa de oxidação de 

gorduras como substrato energético em várias intensidades do VO2máx num grupo de 

300 sujeitos (157 homens e 143 mulheres) submetidos a um teste progressivo em 

passadeira rolante, usando a calorimetria indirecta. Observaram que a taxa máxima de 

oxidação das gorduras ocorreu nas intensidades equivalentes a 45% e 52% do 

VO2máx nos homens e nas mulheres, respectivamente. Salientam ainda que a maior 

dificuldade apresentada pelas mulheres em oxidar gorduras talvez seja um importante 

indicador do motivo pelo qual neste género seja observado uma maior propensão de 

desenvolvimento do excesso de peso e/ou obesidade.  
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Portanto, relativamente à oxidação aguda dos substratos energéticos no exercício 

aeróbio, parece ser possível afirmar que com o aumento da intensidade do esforço 

existe uma maior contribuição dos hidratos de carbono e menor das gorduras como 

combustíveis energéticos, sendo que o aumento do fluxo glicolítico é acompanhado 

por uma redução directa do transporte de ácidos gordos para dentro da mitocôndria, 

com uma consequente redução da oxidação destes elementos (Coyle e col., 1997; 

Sidossis e col., 1997).  

 

Sendo assim, parece consensual que, após a execução de um programa de treino 

aeróbio, há um aumento na utilização de gorduras como substrato energético para 

determinada sobrecarga e que estas mudanças coincidem com um aumento 

significativo no desempenho físico, sobretudo relacionado à melhoria da capacidade 

aeróbia (Jeukendrup e col., 1998). 

  

 

2.3.2.2 Adaptações cardio-respiratórias no treino aeróbio 

Há um conjunto de alterações cardio-respiratórias relacionadas às melhorias ocorridas 

nos sistemas cardiovascular e respiratório que decorrem do treino de natureza 

aeróbia, sendo que uma das mais representativas destas mudanças e que reflecte a 

magnitude destas adaptações é o VO2máx. Da mesma forma este tipo de treino 

promove aumentos no limiar anaeróbio (LA) e na economia metabólica, os quais 

possibilitam ao organismo trabalhar numa potência maior ou de forma mais 

económica, respectivamente. 

 

2.3.2.2.1 Alterações no VO2máx 

O treino aeróbio pode aumentar o VO2máx, em média, entre 15 e 30%, sendo que 

incrementos maiores ou menores podem ser observados em indivíduos que tenham a 

condição muito comprometida e em atletas com grande aptidão aeróbia, 

respectivamente. A intensidade e o volume de treino são os factores mais importantes 

relacionados à magnitude desta adaptação, que normalmente ocorre já nas primeiras 

semanas de treino. No entanto, há alguns factores que podem afectar o aumento do 

VO2máx em resposta ao treino aeróbio, entre os quais o genético tem sido 

apresentado como um dos principais (Bouchard e col., 1986; Bouchard e col., 1992), 

seguido da idade, do género e da especificidade do treino.  
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Em resposta ao treino aeróbio e de natureza crónica, ocorre um conjunto de 

modificações de ordem central e periférica, as quais potenciam um maior e mais 

efectivo transporte de oxigénio para os músculos, o que acaba por elevar o VO2máx. 

Em nível central, as várias funções cardíacas são incrementadas e adaptam-se de 

forma a melhorar eficiência cardiovascular em resposta ao exercício aeróbio. O 

volume sistólico, o débito cardíaco, o retorno venoso, a perfusão do miocárdio, bem 

como a quantidade e qualidade da hemoglobina são melhorados e associados às 

importantes alterações na FC, pressão arterial e volume plasmático, os quais, em 

conjunto, possibilitam a melhoria da condição cardiovascular. Em nível periférico, 

ocorrem mudanças na estrutura e em funções musculares importantes, entre as quais 

os incrementos do sarcoplasma das fibras do tipo I (contracção lenta), do número de 

capilares sanguíneos e da perfusão sanguínea, do conteúdo de mioglobina celular, do 

conteúdo de enzimas oxidativas (sobretudo da succinato desidrogenase e da citrato 

sintase), da quantidade e tamanho das mitocôndrias. Portanto, o treino aeróbio parece 

promover alterações expressivas em nível central e periférico, as quais potenciam o 

desempenho aeróbio, representado, principalmente pelo aumento do VO2máx.  

 

Em síntese, as principais adaptações cardio-respiratórias decorrentes do treino 

aeróbio estão apresentadas na Tabela 2-6.  
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Tabela 2-6 - Principais adaptações cardio-respiratórias esperadas em 
resposta ao treino aeróbio, considerando um indivíduo do sexo 
masculino e sedentário. (Adaptado de Wilmore e Costil, 2001, Fisiologia 
de Esporte e Exercício, p.296). 

Variáveis Homem sedentário 

 Pré-treino Pós-treino 
Cardiovasculares   

FC em repouso (bat.min-1) 71 59 

FCmáx (bat.min-1) 185 183 

Volume sistólico em repouso (ml.bat-1) 65 80 

Volume sistólico máximo (ml.bat-1) 120 140 

Débito cardíaco em repouso (l.min-1) 4.6 4.7 

Débito cardíaco máximo (l.min-1) 22.2 25.6 

Volume cardíaco (ml) 750 820 

Volume sanguíneo (l) 4.7 5.1 

PA sistólica em repouso (mmhg) 135 130 

PA sistólica máxima (mmhg) 210 205 

PA diastólica em repouso (mmhg) 78 76 

PA diastólica máxima (mmhg) 82 80 

Respiratórias   

Ventilação em repouso (l.min-1) 7 6 

Ventilação máxima (l.min-1) 110 135 

Volume corrente em repouso (l) 0.5 0.5 

Volume corrente máximo (l) 2.75 3 

Capacidade vital (l) 5.8 6 

Volume residual (l) 1.4 1.2 

 

 

Vários estudos têm sido realizados em que o treino aeróbio foi implementado durante 

um determinado período de tempo, normalmente realizados em cicloergómetro ou 

passadeira rolante e em várias intensidades, sendo que os resultados apresentam 

alguma variabilidade.  

 

Haberg e colaboradores (1989) treinaram um grupo de 16 sujeitos entre os 70 e 79 

anos de idade e observaram, após 26 semanas de treino, um aumento significativo do 

VO2máx (22%). O treino foi realizado em passadeira rolante com frequência 

trissemanal, sendo que a intensidade variou entre 50 e 85% do VO2máx e a duração 

das sessões de treino foi de aproximadamente 40 minutos.  
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Da mesma forma, Wilmore e colaboradores (1998), ao treinarem um grupo de 77 

sujeitos em cicloergómetro durante 20 semanas, observaram um incremento médio de 

18% no VO2máx. Igualmente, Friedlander e colaboradores (1998) ao treinarem um 

grupo de 9 sujeitos em cicloergómetro a 75% do VO2máx registaram um aumento de 

aproximadamente 25% no VO2 máx.  

 

Enfim, a expectativa de aumento no VO2máx varia de acordo com as características 

do programa de treino e dos sujeitos treinados, sendo a sua magnitude dependente da 

especificidade entre o tipo de treino e o tipo de protocolo e equipamento utilizados. 

Cumpridos estes critérios, normalmente são evidenciados incrementos crónicos 

significativos no VO2máx após a realização do treino aeróbio, quer em homens quer 

em mulheres. 

 

Convém salientar que em indivíduos com excesso de peso e obesos, a melhoria da 

aptidão aeróbia, representada pela elevação do VO2máx, associado à melhoria dos 

níveis de força muscular geral, apresentam-se como estratégias indicadas para o 

controlo e perda de peso corporal (Hunter e Byrne, 2005). 

 

 

2.3.2.2.2 Alterações no Limiar Anaeróbio e na economia metabólica 

De forma semelhante ao que ocorre com o VO2, o LA pode sofrer um aumento com 

treino aeróbio. Como consequência, o sujeito treinado pode produzir uma taxa maior 

de trabalho (i.e. passadeira rolante ou cicloergómetro) numa taxa mais alta de 

consumo de oxigénio sem aumento de lactato sanguíneo. Ou seja, o início da 

elevação dos níveis sanguíneos de lactato passa a ocorrer a uma percentagem mais 

elevada do VO2máx, ainda que este seja também incrementado. Esta alteração 

metabólica está associada a um conjunto de alterações de ordem central e periférica 

já discutidas anteriormente. Brevemente, este incremento é dependente do 

recrutamento de unidades motoras (UM) de limiar mais baixo, à mudança na oxidação 

de substratos energéticos, em que são aumentadas a quantidade de enzimas 

oxidativas no músculo e a participação das gorduras como substrato energético, bem 

como a contribuição do metabolismo aeróbio na execução dos movimentos.    

 

As alterações descritas acima, relativamente ao LA, estão associadas à economia 

metabólica, que é caracterizada pela relação trabalho produzido e custo metabólico. 

Ou seja, para a produção de um determinado trabalho o custo metabólico é menor 
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após o processo de treino, ou então, é possível a produção de um trabalho mais 

elevado para um determinado custo metabólico.  

 

Do ponto de vista da oxidação de substratos, após um processo de treino aeróbio é 

possível aumentar a oxidação de lípidos para uma determinada sobrecarga externa, e 

esta maior taxa de utilização dos ácidos gordos na mitocôndria pode ser consequência 

de uma redução mais expressiva da gordura corporal para esta sobrecarga (i.e. na 

passadeira rolante, velocidade e inclinação) em reposta ao treino. Entretanto, se o 

objectivo do programa de treino aeróbio é elevar o desempenho físico, como por 

exemplo o VO2máx, a economia metabólica em resposta à determinada sobrecarga 

representas a possibilidade da carga de treino poder ser aumentada. Portanto, a 

economia metabólica deve ser interpretada em função das características do sujeito 

treinado, bem como dos objectivos do programa de treino.  

 

 

2.3.2.3 Adaptações neuromusculares e morfológicas no treino 
aeróbio 

Se por um lado o treino aeróbio aumenta a capacidade cardio-respiratória e 

metabólica, por outro, os estímulos promovidos nesta modalidade de treino não 

parecem ser suficientemente elevados para aumentar a actividade neuromuscular, 

ainda que sejam incrementadas a velocidade e inclinação, ou a velocidade e a 

resistência, no caso do treino ser realizado em passadeira rolante e cicloergómetro, 

respectivamente.  

 

2.3.2.3.1 Força e atrofia musculares 

As unidades motoras preferentemente recrutadas no treino aeróbio de baixa e 

moderada intensidade são as de baixo limiar de activação, relacionadas às fibras de 

contracção lenta (tipo I). Desta forma, adaptações de natureza crónica pouco 

expressivas podem ser esperadas como consequência do treino aeróbio relativamente 

à força muscular. Também em nível agudo, há uma redução significativa na função 

neuromuscular após a realização de uma sessão de treino aeróbio (Millet e col., 2003). 

 

O treino aeróbio promove importantes respostas em nível hormonal, quer agudas quer 

crónicas, as quais podem afectar a produção de força muscular. Kraemer e 

colaboradores (1995), após 3 meses de treino aeróbio de intensidade elevada, 

observaram uma redução significativa nos níveis basais de testosterona e um aumento 
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correspondente de cortisol. Da mesma forma, enquanto resposta aguda, foi observado 

um maior incremento dos níveis sanguíneos de cortisol do que de testosterona em 

resposta ao protocolo de teste na passadeira rolante. Este acréscimo da hormona 

cortisol e, consequentemente do rácio cortisol/testosterona, segundo os autores, 

promove uma condição de maior catabolismo proteico, o que foi apontado como o 

factor responsável pela significativa redução do tamanho e número de fibras 

musculares do tipo I. A manutenção do tamanho do músculo e, mais especificamente, 

das fibras musculares esqueléticas, é regulada pela adaptação dos receptores de 

testosterona e de cortisol, os quais se tornam mais ou menos receptivos às hormonas, 

em resposta ao treino. Enquanto no treino de força os receptores de testosterona e de 

cortisol tornam-se mais e menos activos, respectivamente, no treino aeróbio ocorre o 

contrário, sobretudo nas fibras lentas (tipo I). Cabe ressaltar, que nas fibras do tipo I a 

definição do tamanho da sua estrutura proteica é mais dependente da regulação dos 

receptores de cortisol do que propriamente dos de testosterona (Kraemer, 2000a).  

 

Ainda, relativamente à hormona cortisol, na medida em que há uma redução da 

glicose e glicogénio musculares durante a realização do exercício aeróbio, há um 

aumento da produção de cortisol, facto que desencadeia uma maior utilização das 

gorduras e proteínas como substrato energético (Kraemer, 2000a). Como decorrência 

da maior degradação proteica, há uma expressiva degradação da função 

neuromuscular, com especial efeito sobre as componentes força máxima e força 

reactiva. A manifestação contínua destas alterações (agudas) no comportamento 

hormonal acaba por ter repercussão crónica no sujeito treinado de forma aeróbia.  

 

A melhoria da eficiência mecânica para uma determinada sobrecarga externa (já 

discutida anteriormente), ocorrida em resposta ao treino aeróbio, parece ser também 

resultante da activação de unidades motoras de limiar mais baixo, o que pode 

comprometer severamente a produção de valores mais elevados de força e levar, 

consequentemente, à atrofia por desuso das fibras do tipo II (rápidas).  

 

Um conjunto de alterações na função neuromuscular é originado após o treino aeróbio 

de média e longa duração e inclui, entre outros factores, os de origem central 

relacionados à fadiga e outros periféricos relacionados à sensibilidade dos fusos 

musculares. Tem sido demonstrado que após exercício aeróbio prolongado há mesmo 

o desenvolvimento de um défice expressivo na activação muscular, o qual se traduz 

numa reduzida capacidade de produzir força e que pode perdurar por alguns dias 

(Millet e Lepers, 2004). Da mesma forma, têm sido mencionados resultados que 
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mostram uma severa redução do sinal EMG (10 a 30%) das porções vasto externo e 

vasto interno do músculo quadricípite femoral, após exercício aeróbio prolongado 

(Lepers e col., 2000; Millet e col., 2002; Millet e col., 2003), a qual evidenciam um 

comprometimento da condição neuromuscular. 

 

Os tipos de contracção e fadiga induzidos pelo treino aeróbio parecem delimitar as 

perdas na força muscular, sendo que na corrida, em que se observa a presença do 

ciclo muscular  alongamento-encurtamento (CMAE) e maior fadiga, o efeito é mais 

marcado do que no ciclismo, em que não há este tipo de contracção. Tem sido referido 

a necessidade de um período prolongado de tempo para a recuperação da resposta 

reflexa muscular após actividades em que esteve presente o CMAE, o qual se pode 

estender por vários dias (Avela e col., 1999). De forma a reforçar o impacto negativo e 

crónico da corrida, em que está presente o CMAE, sobre a força reactiva dos 

membros inferiores, avaliada em saltos verticais, Millet e colaboradores (2002) 

treinaram um grupo de 8 triatletas durante um período de 14 semanas numa 

intensidade equivalente a 70% do VO2máx e observaram uma redução significativa na 

potência de saltos.  

 

A intensidade de esforço parece também afectar a perda de força decorrente do treino 

aeróbio. Lepers e colaboradores (2000) e Bentley e colaboradores (2000), ao 

avaliarem a força dos extensores do joelho de ciclistas, após uma sessão de treino a 

80% do VO2máx, encontraram maiores perdas de força do que as observadas por 

Sahlin e Seger (1995) e Booth e colaboradores (1997), os quais avaliaram também em 

ciclistas a perda de força após uma sessão de treino a 70% do VO2máx. Nas 

intensidades mais elevadas parece haver um maior stress fisiológico e mecânico a 

nível muscular, que se traduz numa maior depreciação da função neuromuscular, 

podendo esta ser observada quer no ciclismo quer na corrida.  

 

Relativamente à duração do exercício de corrida, apesar de não ser absolutamente 

linear a relação entre a perda de força e o tempo do esforço, há claramente uma 

influência desta última variável no índice da perda de força, sendo este 

significativamente mais incrementado nos esforços de maior duração (Millet e col., 

2002a; Davies e Thompson, 1986; Lepers e col.,2000).  

 

A nível morfológico, tem sido referido que o treino de natureza aeróbia, sobretudo da 

corrida, promove uma redução expressiva do diâmetro das fibras musculares dos tipos 

I e II, quer em sujeitos destreinados (Trappe e col., 2003) quer em atletas de alto 
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rendimento (Costil e col., 1976a; Costil e col., 1976b), alterações estas que afectam 

negativamente a produção de força muscular. Trappe e colaboradores (2006), após 

executarem um programa de treino com o objectivo de preparar uma maratona em 7 

sujeitos sem experiência prévia em corrida de longa duração, observaram, por meio de 

biopsia muscular, uma redução de aproximadamente 20% no diâmetro das fibras dos 

tipos I e II após a 13ª semana de treino. No entanto, na 16ª semana, ou seja, após a 3ª 

semana em que o ritmo do treino foi expressivamente reduzido (taper), os 

investigadores observaram um aumento significativo (~18%) da força em fibras do tipo 

II, avaliadas isoladamente em laboratório. Os autores do estudo salientaram ainda que 

houve um aumento da força por área de secção transversal destas fibras, e que este 

facto presume, no mínimo, a manutenção da capacidade funcional destas fibras. Por 

outro lado, estes últimos resultados devem ser interpretados com alguma reserva, uma 

vez que a capacidade de produção de força, em termos funcionais, depende da 

contribuição de estímulos oriundos do sistema nervoso central, o que não é possível 

avaliar através da metodologia utilizada neste estudo, ou seja, a biopsia muscular. 

Portanto, os resultados revelam apenas o aumento da possibilidade estrutural de 

fibras individuais em desenvolver força. Atrofia significativa das fibras do tipo I também 

foi observada por Ferketich e colaboradores (1998) ao submeterem um grupo de 8 

mulheres idosas ao treino aeróbio em cicloergómetro numa intensidade equivalente a 

70-80 do VO2máx, durante 12 semanas.  

 

Sendo assim, o treino aeróbio de alta intensidade e volume, sobretudo realizado na 

presença do CMAE, parece criar um conjunto de alterações na função neuromuscular 

que acabam por comprometer a produção de força, à qual podem estar associadas 

expressivas mudanças na morfologia muscular, principalmente a atrofia das fibras do 

tipo I e II.  

 

2.3.3 Treino Concorrente 

De acordo com o que foi referido no item 2.2.1.3 (pág. 57), as primeiras investigações 

relacionadas ao treino concorrente, também denominado misto ou combinado, foram 

realizadas numa lógica desportiva, uma vez que em algumas modalidades desportivas 

existe a evidente manifestação em simultâneo de componentes associadas quer à 

aptidão neuromuscular quer à aptidão cardio-respiratória. Posteriormente, algum 

interesse foi direccionado à esta forma de organização de treino numa perspectiva 

voltada à saúde, passando inclusive a serem avaliados os efeitos sobre estas 

componentes (neuromuscular e cardio-respiratória) em sujeitos sedentários e idosos 
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de ambos os géneros, com especial interesse na avaliação da compatibilidade dos 

treinos aeróbio e de força realizados em simultâneo com o objectivo de melhorar a 

aptidão física geral.  

 

Mais recentemente, o treino misto tem sido investigado de forma mais consistente 

numa perspectiva de rendimento físico de jovens e adultos, seja no que se refere às 

consequências sobre alguns parâmetros cardio-respiratórios, neuromusculares e 

metabólicos (Balabinis e col., 2003; Bastiaans e col., 2001; Bell e col.,1997; Bell e col., 

2000; Chtara e col., 2005; Chilibeck e col., 2002; Gravelle e Blessing, 2000; Hoff e 

Helgerud, 2004; Johnston e col., 1997; Kraemer e col., 1995; McCarthy, 1995; Millet e 

col., 2002b), nas adaptações de enzimas mitocondriais (Chilibeck e col., 2002), como 

forma de alterar a composição corporal em sujeitos obesos submetidos à dieta 

alimentar (Kraemer e col., 1999), bem como nos efeitos sobre os factores de risco 

cardiovasculares e composição corporal de indivíduos com excesso de peso e/ou 

obesos (Arciero e col., 2006), sendo ainda algumas destas investigações realizadas 

em idosos (Ferketich e col., 1998; Izquierdo e col., 2004).  

 

Portanto, parece que maior atenção tem sido dispensada ao treino misto como forma 

de desenvolver simultaneamente algumas das variáveis mais representativas da 

aptidão física, nomeadamente a força, a resistência muscular localizada (RML) e a 

aptidão aeróbia, em sujeitos sedentários de ambos os géneros e numa ampla 

variedade de idades. Há também a probabilidade de que investigações futuras sejam 

mais direccionadas à área da composição corporal, pelo facto do treino misto 

apresentar um impacto metabólico significativo.  

 

Até o presente momento, os resultados de investigações em que o treino misto foi 

executado apresentam alguma controvérsia e, sendo assim, necessitam de uma 

análise cuidadosa relativamente à população, metodologia e condições em que foram 

realizadas. De uma forma muito generalista e com base nos resultados de algumas 

destas investigações, nas quais foi evidenciada a dificuldade em melhorar a função 

neuromuscular com a utilização dos treinos de força e aeróbio associados, 2 hipóteses 

são postuladas com o objectivo de justificar esta ocorrência: a primeira hipótese é 

baseada nos efeitos agudos desta modalidade de treino, segundo a qual o treino 

aeróbio iria comprometer o treino da força muscular, na medida em que a fadiga 

residual decorrente do treino aeróbio inviabilizaria o treino de força com intensidades 

mais elevadas, reduzindo, desta forma, os ganhos nesta componente; de acordo com 

a segunda hipótese, entendida como de natureza crónica, o músculo-esquelético não 
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apresenta condições de adaptar-se metabólica e morfologicamente aos treinos aeróbio 

e de força realizados simultaneamente, sem prejuízo de uma das capacidades, 

aeróbia e neuromuscular, sobretudo desta última (Leveritt e col., 1999). Nesta 

perspectiva, a associação dos treinos aeróbio e de força numa mesma sessão não 

seria adequada para o máximo desenvolvimento possível destas componentes. No 

entanto, têm sido apresentados resultados na literatura que contradizem os referidos 

em alguns estudos que suportam a ideia da contra-indicação desta associação, sendo 

evidenciadas alterações em variáveis importantes relacionadas às componentes 

aeróbia e neuromuscular. Numa recente revisão (Docherty e Sporer, 2000) os autores 

salientam inclusive, que a variabilidade metodológica presente nas investigações 

relacionados ao tema, impossibilita a afirmação de que há prejuízos relativamente ao 

desenvolvimento da componente neuromuscular quando são associados os treinos 

aeróbio e de força numa mesma sessão ou microciclo de treino.           

 

A seguir são descritas algumas das investigações mais relevantes sobre o treino 

concorrente, nas quais são detalhados pontos importantes da metodologia e principais 

conclusões, sobretudo relativo às componentes neuromuscular e aeróbia. Convém 

evidenciar que a componente neuromuscular é indicada como a mais comprometida 

em resposta ao treino misto, sendo, por este motivo, abordada em primeiro lugar e de 

forma mais minuciosa relativamente às investigações mencionadas sobre o tema.  

 

 

2.3.3.1 Adaptações neuromusculares e morfológicas no treino 
concorrente 

Um dos primeiros estudos realizados com o objectivo de avaliar a interferência do 

treino concorrente sobre alguns parâmetros fisiológicos e neuromusculares data da 

década de 80. Hickson (1980) aplicou numa rotina de treino pouco usual, na qual o 

mesmo grupo muscular foi submetido a 5 sessões semanais de treino de força, além 

do treino aeróbio em que o mesmo grupo muscular era solicitado. O autor concluiu que 

a associação de ambos os tipos de treino era incompatível para o melhoramento das 

componentes força e aptidão aeróbia, sobretudo da primeira. Posteriormente, outros 

autores avaliaram a compatibilidade destes tipos de treinos realizados em simultâneo.  

 

Hunter e colaboradores (1987), seguindo uma metodologia semelhante ao estudo 

anterior, concluíram que esta estratégia de treino combinado não foi adequada para o 

desenvolvimento em simultâneo da força e da aptidão aeróbia, observando um 

reduzido aumento da força muscular ao longo do processo de treino, que consistiu em 

Capítulo 2________________________________________________________________________ 127 



                                                                               _____  __REVISÃO DA LITERATURA 

4 sessões semanais de treino de força e treino aeróbio. Dudley e Djamil (1985), da 

mesma forma, observaram um aumento insignificante da força após a realização do 

treino combinado durante um período de 7 semanas. O treino misto foi composto por 

uma parte de força, que consistiu em 2 séries de 30 segundos no exercício de 

extensão do joelho, tendo sido realizada num equipamento isocinético; já a parte 

aeróbia foi realizada em cicloergómetro numa intensidade próxima do VO2máx. Ambas 

foram realizadas numa frequência trissemanal. Deve ser assinalado que nas 

investigações citadas anteriormente, o volume de treino parece ter sido excessivo, 

sobretudo para os músculos extensores do joelho, facto que pode ter desencadeado a 

síndrome de overtraining (Dudley e Fleck, 1987), bem como a depleção crónica de 

glicogénio muscular (Costil e col., 1986; Tesch e col., 1987).  

 

Sale e colaboradores (1990a), num estudo clássico, compararam, em 16 jovens do 

sexo masculino e destreinados, o efeito de dois programas de treino com o mesmo 

volume, incluindo a força e o aeróbio, realizados numa mesma sessão (grupo misto) 

ou separadamente (grupo isolado), ou seja, 2 e 4 vezes por semana, respectivamente. 

As sessões de treino de força consistiram em 6-8 séries de 15-20 repetições, numa 

intensidade de 50 a 90% de 15-20RM, realizadas no exercício leg press. O treino 

aeróbio foi realizado num cicloergómetro e consistiu em 6-8 períodos de 3 minutos 

realizados numa potência entre 60 e 80% do VO2máx. As sessões de treino duraram 

em torno de 35-40 minutos. Os autores observaram um aumento de 13 e 25% no 1RM 

do leg press nos grupos misto e separado, respectivamente. Da mesma forma, a 

resistência muscular localizada (RML), que foi avaliada pelo número máximo de 

repetições realizadas a 80% do 1RM (pré-treino) no exercício leg press, foi 

incrementada em 39 e 64% nestes grupos. A área de secção transversal (AST) dos 

músculos extensores do joelho aumentou em ambos os grupos (~33%), o mesmo 

ocorrendo nos flexores do joelho (~12%). A percentagem de fibras ST (lentas) não foi 

alterada após ambos os processos de treino. Os investigadores concluíram que os 

treinos aeróbio e de força, associados numa mesma sessão, acarretam um menor 

desenvolvimento das variáveis neuromusculares relacionadas à força (1RM e RML), 

quando comparados com ambos os treinos realizados isoladamente.  

 

Num dos primeiros estudos sobre o treino misto em que o modelo de organização das 

sessões de treino foi mais adequado e realista, McCarthy e colaboradores (1995) 

referiram resultados diferentes dos observados em investigações anteriores. Os 

autores compararam num grupo de 30 sujeitos destreinados, divididos em três grupos, 

o efeito de 3 diferentes tipos de treino (força, aeróbio e misto) realizados durante 10 
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semanas, sobre o VO2máx, a MLG e a força (avaliada nas formas isométrica, isotónica 

e isocinética). As sessões do treino de força consistiram em 4 séries em 8 exercícios, 

realizadas numa intensidade equivalente a 6-7RM e tiveram duração de 50 minutos. 

As sessões do treino aeróbio foram realizadas num cicloergómetro, numa intensidade 

equivalente a 70% da FC de reserva e tiveram a mesma duração. As sessões do 

treino misto consistiram na associação dos treinos de força e aeróbio descritos 

anteriormente, realizados numa mesma sessão e com um intervalo de 10-20 minutos 

entre os dois tipos de treino. Relativamente à componente neuromuscular, o torque 

isométrico dos extensores do joelho aumentou 12% no grupo de força e 7% no grupo 

misto, tendo sido reduzido no grupo aeróbio (-2%). Já o torque isocinético não sofreu 

alteração em nenhuma velocidade (1.68, 3.35 e 5.03 rad.s-1) nos grupos de força e 

misto e no grupo aeróbio foi reduzido em 5% na velocidade de 3.35 rad.s-1. Estes 

resultados confirmam a especificidade do treino, largamente discutida na literatura 

(Baechle e Earle, 2000; Fleck e Kraemer, 2004; Komi, 2003, Wilson e col., 1996b), 

sendo que neste caso o treino foi realizado em equipamentos de resistência variável. 

Em relação à força máxima (1RM) do agachamento, os grupos de força e misto 

apresentaram um aumento semelhante (~23%), sendo que a força isométrica na 

extensão do joelho foi incrementada em 7 e 12%, respectivamente. O torque de pico 

não foi alterado em nenhum dos grupos e o 1 RM do supino foi aumentado em 

aproximadamente 18% em ambos os grupos, o mesmo acontecendo relativamente ao 

salto vertical (↑ 8%). Os resultados deste estudo são interessantes na medida em que 

mostram que quando os treinos de força e aeróbio são realizados na mesma sessão 

(treino misto), com uma frequência trissemanal, existem aumentos significativos e 

semelhantes aos observados quando as componentes força e aeróbia são treinadas 

de forma isolada. Portanto, parece não haver nenhum comprometimento no 

desempenho neuromuscular quando o processo de treino é concebido de modo a 

conjugar estas duas formas específicas de treino numa mesma sessão. Os autores 

deste estudo salientam ainda que as possíveis adaptações ocorridas no treino 

combinado dependem da forma como as sessões de treino são organizadas, 

sobretudo no que se relaciona ao treino de força (exercícios seleccionados, frequência 

de treino, intensidade, número de repetições, intervalo entre as séries e exercícios, 

entre outras variáveis agudas). Também salientam a necessidade de controlo rigoroso 

da especificidade entre o tipo de treino e a forma de avaliação da componente força. 

Nakao e colaboradores (1995) também reportaram incrementos significativos (~90%) 

no 1 RM do exercício arremesso após treinar um grupo de sujeitos utilizando o treino 

misto 5 vezes por semana.  
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Bell e colaboradores (1997) submeteram um grupo de 22 remadores e 12 sujeitos 

treinados aos treinos de força e misto durante um período de 16 semanas. O treino de 

força de ambos os grupos foi realizado 3 vezes por semana e consistiu em 3 a 6 séries 

de 2 a 10 repetições em 8 exercícios realizados numa intensidade equivalente a 65-

85% do 1 RM. O treino aeróbio teve uma frequência trissemanal e foi realizado num 

remo ergómetro, sendo alternadas sessões de treino contínuo e intervalado, numa 

intensidade equivalente à FC no limiar anaeróbio ventilatório e séries de 3 minutos a 

90% do VO2máx, respectivamente. Os investigadores observaram aumentos 

semelhantes no 1 RM dos exercícios leg press e supino, sendo que as alterações na 

testosterona sanguínea foram semelhantes nos grupos de força e misto. No entanto, a 

concentração de cortisol urinário permaneceu mais elevada no grupo misto, o que os 

investigadores salientam como sugestivo de uma maior degradação proteica, com 

possibilidade de limitar a hipertrofia muscular decorrente do treino.  

   

Da mesma forma de que os investigadores anteriores, Ferketich e colaboradores 

(1998) focalizaram o treino combinado, comparando o impacto de dois modelos de 

organização de treino sobre alguns parâmetros fisiológicos e neuromusculares. Os 

referidos investigadores treinaram, durante 12 semanas, um grupo de 15 mulheres 

idosas, das quais 8 realizaram um programa de treino aeróbio e 7 realizaram um 

programa de treino misto (aeróbio + força). O treino aeróbio foi realizado num 

cicloergómetro, numa intensidade equivalente a 70-80% do VO2máx durante 30 

minutos. O programa de treino misto foi composto pelo treino aeróbio (já descrito) e 

pelo treino de força, que envolveu a execução de uma única série de 10-15 repetições 

a 80% de 10 RMs em 8 exercícios. Após as 12 semanas dos respectivos programas 

de treino o valor de 10RM aumentou significativamente nos grupos aeróbio (43%) e 

misto (111.9%). Relativamente à morfologia muscular, no grupo aeróbio houve um 

decréscimo na área de secção transversa das fibras do tipo I, sem alterações 

consideráveis nos restantes tipos IIA e IIB. No entanto, no grupo combinado houve um 

aumento significativo na área de secção transversa das fibras do tipo I, sem a 

ocorrência de alterações nas fibras IIA e IIB. De salientar, que o volume reduzido 

utilizado neste estudo relativamente ao protocolo de força (apenas 1 série de cada 

exercício), pode ter comprometido a magnitude das alterações observadas nas fibras 

musculares, sobretudo na secção transversa das fibras dos tipos IIA e IIB. Sendo 

assim, os dados do presente estudo sugerem que o treino combinado induz maiores 

aumentos na força muscular, na resistência à fadiga e na área das fibras do tipo I do 

que o treino aeróbio. Os investigadores salientam o facto de que o treino misto pode 

reverter a atrofia muscular frequentemente associada ao treino aeróbio (também 
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observada no grupo aeróbio deste estudo) e que esta forma de organização do treino 

se apresenta como uma importante estratégia para combater a sarcopenia induzida 

pela idade. 

 

Um grupo de 10 sujeitos obesos do sexo masculino, após ser submetido a 12 

semanas de treino misto e dieta alimentar, apresentou um aumento de 27.4% no 

VO2máx avaliado num teste máximo em passadeira rolante (protocolo de Bruce). O 

grupo submetido somente ao treino aeróbio e dieta (n=11) aumentou em 39.2% no 

VO2máx. O treino aeróbio consistiu na realização de várias modalidades de exercícios, 

incluindo passadeira rolante, cicloergómetro, remoergómetro e elíptica, todos 

realizados numa intensidade equivalente a 70-80% da FCmáx, avaliada no teste 

máximo acima referido. O treino de força foi realizado em 10 exercícios numa 

intensidade que variou entre 5 e 10 RMs, periodizados de forma não-linear. Ambos os 

programas de treino tiveram uma frequência trissemanal (Kraemer e col., 1999). 

 

O treino misto foi também focado num estudo realizado por Bell e colaboradores 

(2000), no qual um grupo de 45 indivíduos foi submetido durante 12 semanas aos 

treinos aeróbio (n=11), força (n=11) e misto (n=13), e comparados com um grupo 

controlo (n=10). Os grupos aeróbio e força treinaram 3 vezes por semana, enquanto o 

grupo misto treinou 6 vezes por semana, alternando os protocolos de força e aeróbio. 

O protocolo de força utilizado pelos grupos de força e combinado consistiu em 2 a 4 

séries de 4 a 12 repetições em 8 exercícios realizados numa intensidade equivalente a 

70-85% do 1RM de cada exercício. O protocolo aeróbio realizado pelos grupos aeróbio 

e misto foi realizado num cicloergómetro e as sessões de treino alternaram treino 

contínuo e intervalado. Após o processo de treino, os grupos de força e misto 

apresentaram aumentos significativos no 1RM dos exercícios leg press e extensão do 

joelho, sendo estes incrementos semelhantes entre os dois grupos no leg press e 

maiores no exercício de extensão do joelho para o grupo de força. O grupo aeróbio 

aumentou o 1 RM no exercício leg press e os autores atribuíram este incremento ao 

impacto localizado da actividade aeróbia realizada no cicloergómetro. Convém 

salientar que resultados semelhantes neste aspecto foram observados por Rosler e 

colaboradores (1986). Os investigadores salientam também que para a comparação 

adequada dos dados deste estudo com os de outros da mesma natureza, deve ser 

considerada a diferença da sobrecarga muscular proporcionada pela actividade 

aeróbia realizada no cicloergómetro com a realizada na passadeira, sendo que nesta 

última condição o impacto ocorrido na fase excêntrica dos músculos da perna e coxa 

no momento de apoio do pé no solo poderia desencadear mais facilmente a síndrome 
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de “overtraining”, o que, na opinião dos autores, poderia limitar os resultados após o 

treino, sobretudo quando são associados os treinos aeróbio e de força sem um 

período de recuperação adequado. Relativamente à morfologia muscular, no grupo de 

força houve um aumento na área das fibras dos tipos I e II, nas semanas 6 e 12, 

enquanto no grupo misto foi registado um aumento das fibras do tipo II apenas após a 

12ª semana de treino. Já no grupo aeróbio, as fibras do tipo II apresentaram uma 

menor área do que o grupo de força após as 12 semanas de treino. Resultados 

semelhantes foram mencionados em outros estudos relacionados ao treino misto (Bell 

e col., 1997; Kraemer e col., 1995), e a falta de hipertrofia relacionada às fibras do tipo 

I pode ser um indício do início do estado catabólico muscular, observados neste 

estudo pelo incremento sanguíneo dos níveis de cortisol em repouso mais 

pronunciado no grupo misto. Na mesma linha de raciocínio, os menores níveis de 

testosterona e hormona do crescimento em repouso observados no final das 12 

semanas de treino no grupo misto, podem sinalizar a menor disposição hormonal e um 

ambiente fisiológico menos favorável para a hipertrofia muscular (estado menos 

anabólico). Os investigadores supõem que um período mais longo de treino (acima de 

12 semanas) possa desencadear uma menor taxa de hipertrofia das fibras do tipo II e 

induzir um estado catabólico mais efectivo, embora isto ainda não esteja difundido na 

literatura. 

 

A associação dos treinos aeróbio e de força explosiva, ou seja, o treino misto, parece 

aumentar o desempenho aeróbio. Num estudo realizado com ciclistas, Bastiaans e 

colaboradores (2001) avaliaram as alterações ocorridas em dois diferentes modelos de 

treino, realizados durante 9 semanas. No primeiro, os atletas realizaram somente o 

treino aeróbio característico do desporto; no outro, uma parte do treino aeróbio foi 

substituído pelo treino de força explosiva, ou seja, foram realizados os treinos aeróbio 

e de força explosiva numa mesma sessão de treino. O treino aeróbio foi realizado 

numa intensidade equivalente à 75 e 95% da FC observada no limiar anaeróbio e o 

treino de força explosiva foi realizado nos exercícios agachamento, leg press e afundo 

à frente, nos quais foram realizadas 4 séries de aproximadamente 30 repetições. Nos 

dois testes específicos em que foi avaliado o desempenho na prova (teste de 

simulação do tempo de prova e desempenho em 30 segundos na bicicleta a 60 rpm - o 

desempenho foi avaliado a partir da média da potência durante o teste) houve uma 

melhoria significativa no grupo que treinou a força explosiva. Os investigadores 

concluíram que a redução caracteristicamente observada na potência anaeróbia de 

ciclistas, a qual ocorre em virtude do treino aeróbio, é reduzida com o treino de força 

explosiva. Este facto parece interferir positivamente no desempenho desportivo dos 
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atletas deste desporto. Da mesma forma, tem sido recentemente referido que a 

utilização do treino misto aumenta significativamente o desempenho da força máxima, 

o VO2máx, a velocidade e a economia de corrida e a potência de saltos, em jogadores 

de futebol (Hoff e Helgerud, 2004), em corredoras de fundo (Johnston e col., 1997) e 

em triatletas (Millet e col., 2002b). 

 

Noutro interessante estudo relacionado ao treino misto, Chilibeck e colaboradores 

(2002) observaram alterações neuromusculares e morfológicas importantes. Após 

submeterem um grupo 10 sujeitos ao treino combinado (3 sessões semanais de um 

protocolo de força e 3 de um protocolo aeróbio) durante 12 semanas, observaram um 

aumento significativo de 54% no 1RM do exercício leg press, assim como na 

percentagem de fibras do tipo I e na secção transversa das fibras musculares do tipo 

II. Os investigadores concluíram que o treino combinado pode desencadear aumentos 

significativos em alguns parâmetros importantes da aptidão física e que, quando 

comparados aos benefícios proporcionados pelos treinos de força a aeróbio realizados 

isoladamente, são menos expressivos, mas ainda sim significativos. No entanto, a 

magnitude dos incrementos referidos nesta investigação pode ter sido afectada pelo 

volume exagerado de treino (seis dias por semana) dos membros inferiores, nos quais 

pode ter sido evidenciada, como já referido em estudos anteriormente citados, a 

síndrome de “overtraining”. 

 

O treino misto também tem sido investigado em idosos. Izquierdo e colaboradores 

(2004) compararam o efeito de 3 programas de treino (força, aeróbio e misto) sobre a 

força máxima (1RM) e potência (avaliada com 45% do 1RM) nos exercícios supino e 

meio-agachamento, a sobrecarga máxima no cicloergómetro e a área de secção 

transversa muscular (ASTm), avaliada com ultrasom, das porções musculares recto 

femoral, vastos externo e interno. O treino de força consistiu em 3 a 5 séries de 10 a 

15 repetições em 10 exercícios, realizados numa intensidade equivalente a 50-80% do 

1 RM de cada exercício. O treino aeróbio foi realizado num cicloergómetro e numa 

intensidade equivalente a 70-90% da FCmáx atingida no teste máximo. O treino misto 

consistiu da associação dos treinos de força e aeróbio, realizados de forma alternada. 

A frequência das sessões de treino dos grupos foi bissemanal. Os investigadores 

observaram aumentos semelhantes no 1RM do agachamento nos grupos de força 

(41%) e misto (38%) e da mesma forma na hipertrofia muscular nos grupos de força e 

misto (~11%). No exercício supino, o aumento do 1RM foi maior no grupo de força 

(36%) do que no grupo misto (22%). A potência muscular no meio-agachamento 

também foi semelhante entre os grupos de força (28%) e misto (23%). Os autores do 

Capítulo 2________________________________________________________________________ 133 



                                                                               _____  __REVISÃO DA LITERATURA 

referido estudo realçam o facto de que o treino combinado de força e aeróbio num 

mesmo microciclo semanal tem um impacto significativo sobre a força, potência e 

hipertrofia muscular de idosos e que esta estratégia de treino deve ser utilizada na 

prescrição de treino desta população. 

 

A ordem sequencial dos treinos aeróbio e de força que integram o modelo de treino 

misto utilizado numa mesma sessão de treino parece afectar os resultados relativos às 

componentes aeróbia e neuromuscular. Chtara e colaboradores (2005) examinaram o 

efeito de 10 semanas de dois diferentes ordenamentos de uma sessão de treino misto 

em 48 sujeitos moderadamente activos. As duas sequências de treino misto (aeróbio 

→ força - AF, e força → aeróbio - FA) foram semelhantes em termos de intensidade. 

Os autores do estudo observaram um desenvolvimento significativamente mais 

elevado no grupo em que a ordem dos treinos foi AF nos parâmetros tempo de corrida 

em 4km, no VO2máx estimado pelo teste de campo e no VO2máx avaliado no 

cicloergómetro. O estudo concluiu que o treino de força em circuito realizado 

imediatamente após o treino aeróbio (ordem AF) produz melhorias em dois 

importantes parâmetros aeróbios: o tempo de corrida em 4km e capacidade aeróbia.  

 

Sendo assim, algumas observações se fazem necessárias relativamente ao treino 

misto, sobretudo relativas à componente neuromuscular: 

 

• A associação dos treinos aeróbio e misto numa mesma sessão de treino, com 

um período de recuperação adequado entre as sessões parece não afectar 

negativamente a componente neuromuscular, quer em atletas quer em sujeitos 

sedentários; 

• O comprometimento no desenvolvimento desta componente parece estar 

associado à fadiga metabólica e neuromuscular decorrente da sobrecarga 

excessiva de treino e/ou inadequação do tempo de recuperação entre as 

sessões de treino. Às condições de fadiga estão associadas outras alterações 

de ordem metabólica e hormonal que podem desencadear uma condição de 

maior stress fisiológico, traduzido por maiores concentrações sanguíneas da 

hormona cortisol, condições estas que pressupõem uma situação de maior 

catabolismo proteico; 

• A possibilidade da ocorrência de algum comprometimento no desenvolvimento 

do conjunto de variáveis relativas à componente neuromuscular em resposta 

ao treino misto parece ser mais evidente quando a actividade de natureza 

aeróbia é realizada na passadeira rolante do que quando realizada em 
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cicloergómetro. A actividade de corrida em passadeira rolante parece causar 

maior desgaste e efeito contra-producente nesta componente, talvez pela 

maior actividade excêntrica, sobretudo ocorrida na fase de apoio do pé no solo, 

bem como pelo impacto do peso corporal sobre as pernas, absorvido, em 

parte, pelos músculos dos membros inferiores; 

• Algumas investigações realizadas sobre o tema, sugerem que, se o treino 

aeróbio e de força forem adequadamente associados numa mesma sessão de 

treino, os resultados podem ser satisfatórios relativamente às variáveis 

neuromuscular e aeróbia; 

• Algumas questões sobre o tema permanecem ainda sem resposta, o que 

sugere a realização de mais investigações, sobretudo relacionadas ao 

desenvolvimento da aptidão física numa perspectiva voltada à saúde.  

 

 

2.3.3.2 Adaptações cardio-respiratórias no treino concorrente 

De forma muito semelhante ao que ocorre no treino aeróbio, o treino misto promove 

adaptações centrais e periféricas relacionadas aos sistemas cardiovascular e 

respiratório e parecem ser decorrentes principalmente do treino aeróbio que compõe 

parte da sessão deste tipo de treino. Também o limiar anaeróbio (LA) e a economia 

metabólica parecem ser alterados com o treino misto. 

 

É consensual na literatura que o treino misto promove aumentos expressivos no 

VO2máx, sendo apenas ainda controversas as adaptações positivas na componente 

neuromuscular decorrentes deste tipo de treino (discutidos acima). Sendo assim, a 

seguir serão apenas descritos resumidamente os resultados de algumas investigações 

relacionadas ao treino misto.  

 

 

2.3.3.2.1 Alterações no VO2máx 

O VO2máx é significativamente incrementado em actividades aeróbias de moderada e 

alta intensidades, não tendo a mesma repercussão em resposta ao treino de força 

isolado, sobretudo de alta intensidade. Apenas no treino de força em circuito tem sido 

referido algum incremento desta variável (Wilmore e col., 1978a; Gettman e col., 1978; 

Gettman e Pollock, 1981). No entanto, quando os dois tipos de treinos são associados 

numa mesma sessão ou microciclo semanal de treino, o denominado treino misto, têm 
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sido identificados aumentos expressivos do VO2máx. A seguir são apresentados os 

resultados e características metodológicas dos principais estudos sobre o tema: 

 

• Aumentos semelhantes de aproximadamente 7% para os grupos que 

executaram as sessões de treino no mesmo dia (2 sessões semanais) ou em 

dias alternados (4 sessões semanais). O treino aeróbio foi realizado em 

cicloergómetro e de forma intervalada, com períodos de esforço de 3 minutos 

realizados numa intensidade entre 60 e 90% do VO2máx (Sale e col., 1990a). 

Resultados semelhantes foram observados por Sale e colaboradores (1990b); 

• O VO2máx foi elevado em torno de 16% e o aumento foi semelhante ao 

observado no grupo aeróbio (18%). O treino aeróbio foi realizado em 

cicloergómetro, em sessões de aproximadamente 50 minutos e realizado numa 

intensidade equivalente a 70% da FC de reserva (McCarthy e col., 1995); 

• Após 16 semanas de treino misto, em que o treino aeróbio foi realizado em 

remoergómetro de forma contínua e intervalada, um grupo de remadores 

apresentou um aumento médio do VO2máx de 4% (Bell e col., 1997);  

• O VO2máx foi incrementado em 30% após 12 semanas em que foi realizado o 

treino misto num grupo de 21 mulheres idosas. A parte aeróbia do treino foi 

realizada num cicloergómetro numa intensidade equivalente a 70-80% do 

VO2máx, sendo que as sessões de treino duraram aproximadamente 30 

minutos. O grupo que realizou somente treino aeróbio nas mesmas condições 

do grupo misto apresentou um aumento semelhante de aproximadamente 25% 

(Ferketich e col., 1998); 

• Bell e colaboradores (2000) referiram um aumento médio de 8% (mulheres) e 

7% (homens) após a realização de um programa de treino misto durante 12 

semanas, em que a parte aeróbia do treino foi realizada de forma contínua e 

intervalada em cicloergómetro, durante 30 minutos e numa intensidade 

equivalente ao limiar anaeróbio. Estes aumentos foram semelhantes aos 

apresentados pelo grupo que realizou somente treino aeróbio, 12% nas 

mulheres e 5% nos homens; 

• O VO2máx melhorou em aproximadamente 6% num grupo de 11 sujeitos 

submetidos a 12 semanas de um programa de treino misto. O treino aeróbio foi 

realizado num cicloergómetro de forma contínua e intervalada, em intensidades 

equivalentes ao limiar anaeróbio e a 90% do VO2máx, respectivamente. Este 

aumento foi associado à maior actividade da enzima succinato desidrogenase 

(SDH), mais expressivo nas fibras do tipo I e mais intensa nas mitocôndrias 

subsarcolêmicas (Chilibeck e col., 2002); 
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• Izquierdo e colaboradores (2004) compararam os treinos aeróbio, de força e 

misto em idosos. A frequência dos treinos foi bissemanal, sendo o programa de 

treino executado durante um período de 16 semanas. O treino aeróbio foi 

realizado num cicloergómetro numa intensidade correspondente a 70-90% da 

FCmáx estimada, e o treino de força foi realizado numa intensidade 

equivalente a 50-70% do 1 RM, sendo realizadas 3 a 4 séries de 10-15 

repetições. Nas sessões semanais do treino misto foram alternados os treinos 

aeróbio e de força. Os referidos investigadores não avaliaram o VO2máx neste 

estudo. No entanto, avaliaram a potência máxima num teste progressivo em 

cicloergómetro e referiram um aumento semelhante nos grupos aeróbio (16%) 

e misto (18%). Observaram ainda uma menor resposta da FC e menor 

concentração de lactato sanguíneo em resposta a determinadas sobrecargas 

(90, 120 e 150 W) no teste em cicloergómetro, o que, segundo os 

investigadores, são indicativos de um maior VO2máx.;  

• A ordem de realização dos treinos aeróbio e de força parece influenciar a 

magnitude da adaptação desenvolvida em alguns indicadores do desempenho 

físico. Chtara e colaboradores (2005) investigaram o impacto da ordem 

sequencial destes tipos de treino sobre o tempo de corrida em 4 km, o tempo 

de exaustão numa prova a 100% do VO2máx, além do VO2máx, avaliado em 

cicloergómetro. Os resultados mostraram que todas as variáveis foram 

melhoradas de forma mais significativa quando o treino aeróbio foi realizado 

primeiro, seguido pelo treino de força (aeróbio → força). 

 

 

Sendo assim, parece incontestável que o treino misto pode aumentar o VO2máx de 

forma expressiva, quer em atletas quer em sujeitos sedentários e, até mesmo, em 

idosos. As adaptações fisiológicas promovidas por este tipo de treino parecem ser 

muito semelhantes às produzidas pela execução isolada do treino aeróbio. Este facto 

confere ao treino misto uma importância estratégica no desenvolvimento da aptidão 

aeróbia. 

 

2.3.3.2.1.1 Alterações na densidade e qualidade das 

mitocôndrias 

Alterações na morfologia e actividade das mitocôndrias são normalmente associadas 

ao treino físico, sobretudo quando este é realizado com ênfase aeróbia. Estas 

alterações têm um importante papel na respiração celular e estão frequentemente 
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associadas a aumentos no consumo máximo de oxigénio (VO2máx) ocorridos com o 

treino. Há dois diferentes tipos de mitocôndrias, sendo que um subtipo se localiza 

muito próximo do sarcolema da célula muscular, denominado grupo de mitocôndrias 

subsarcolêmicas, e o outro subtipo, denominado grupo de mitocôndrias 

intermiofibrilares, que se localiza mais ao centro da célula. Ambos os tipos têm 

diferentes propriedades metabólicas relacionadas à actividade enzimática oxidativa e à 

taxa respiratória, sendo estas afectadas pelo exercício físico. Tem sido demonstrado, 

através da avaliação da actividade da desidrogenase (SDH), que estas populações de 

mitocôndrias se adaptam de forma distinta aos treinos aeróbio e de força (Bizeau e 

col., 1998; Chilibeck e col., 1998; Chilibeck e col., 1999). O aumento da actividade da 

desidrogenase pode ser indicativo de um aumento do número de mitocôndrias, bem 

como da actividade de cada mitocôndria. No treino aeróbio há um aumento 

significativo da actividade da desidrogenase tanto nas mitocôndrias subsarcolêmicas, 

como das intermiofibrilares, com um maior incremento nas primeiras (Chilibeck e col., 

1998), o que pode levar a um aumento na taxa de respiração celular. No entanto, no 

treino de força, há um decréscimo da actividade da desidrogenase em ambos os tipos 

de mitocôndrias, o que parece ser explicado pela diluição das mitocôndrias (menor 

número relativo à área celular), resultante da hipertrofia muscular (Chilibeck e col., 

1999). Sendo assim, os reduzidos ou inexistentes aumentos no VO2máx observados 

após a realização do treino de força de alta intensidade parecem estar associados ao 

incremento não linear da hipertrofia muscular e do número das mitocôndrias 

decorrentes do treino. No entanto, a associação dos treinos de força e aeróbio (misto) 

parece promover alterações diferentes relativamente aos diferentes tipos de 

mitocôndrias. Um dos primeiros estudos a avaliar o impacto do treino misto sobre as 

mitocôndrias subsarcolêmicas e intermiofibrilares foi realizado por Chilibeck e 

colaboradores (2002). Estes investigadores submeteram um grupo de 10 sujeitos a um 

programa de treino periodizado de forma linear com duração de 12 semanas, 

envolvendo um protocolo de força e um aeróbio, realizados em dias alternados. O 

programa de treino consistiu em 6 sessões semanais (3 do protocolo de força e 3 do 

protocolo aeróbio), cada uma com duração de aproximadamente 40 minutos. No treino 

de força foram realizadas de 3 a 6 séries de 5 a 10 repetições, com a carga variando 

de 72 a 84% do 1RM em 5 exercícios para os membros inferiores. O treino aeróbio foi 

realizado em bicicleta estacionária, de forma contínua no limiar anaeróbio (2 sessões 

semanais) e intervalada a 90% do VO2máx (1 sessão semanal). Através da biopsia 

muscular, foi observado um incremento significativo na actividade da succinato 

desidrogenase nas fibras dos tipos I e II, sendo esta alteração mais pronunciada nas 

fibras do tipo I. A actividade da desidrogenase apresentou um incremento mais 
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significativo na região subsarcolêmica das células, tendo isto ocorrido já a partir da 6ª 

semana (metade) do período de treino, o que não ocorreu com a região intermiofibrilar. 

Esta última apresentou uma maior resposta ao treino apenas na 12ª semana de treino, 

mostrando, desta forma, algum atraso em relação à primeira. O aumento global da 

actividade da desidrogenase observado nas fibras do tipo II (final do período de treino) 

parece não ter sido comprometido pelo aumento na área destas fibras observado com 

treino, mostrando claramente um aumento funcional destas estruturas metabólicas. 

Este facto parece estar directamente relacionado à elevação de 6% do VO2máx 

observado ao final do período de treino. As alterações fisiológicas apresentadas pelos 

investigadores mediante a realização do treino misto são intermediárias àquelas 

observadas pela mesma equipa de investigação, quando avaliaram o impacto dos 

treinos aeróbio e de força realizados de forma isolada, mas com as mesmas 

características metodológicas dos protocolos utilizados neste estudo. Por exemplo, 

num destes estudos em que foi realizado apenas o treino de força (Chilibeck e col., 

1999), o aumento da secção transversa das fibras dos tipos I e II foi de 26 e 28%, 

respectivamente, enquanto neste estudo, somente as fibras do tipo II sofreram 

hipertrofia (15%); também foi observado um decréscimo na actividade da 

desidrogenase, enquanto neste estudo esta foi incrementada. Noutro estudo, no qual 

foi realizado somente o treino aeróbio (Chilibeck e col., 1998), o aumento do VO2máx 

relativo foi de 12%, enquanto neste estudo foi de aproximadamente 6%; a actividade 

da desidrogenase foi significativamente aumentada, enquanto neste estudo foram 

inferiores. Sendo assim, com base nos resultados apresentados no estudo de 

Chilibeck e colaboradores (2002), pode-se inferir que o treino misto parece produzir 

adaptações morfológicas e funcionais importantes nas mitocôndrias subsarcolêmicas e 

intermiofibrilares das células musculares e que a configuração metodológica do 

protocolo de força tem um papel importante nestas adaptações. Protocolos de força 

que enfatizam aumentos significativos da hipertrofia muscular podem promover 

respostas reduzidas ou insignificantes em nível mitocondrial e, consequentemente, 

não aumentar a capacidade cardio-repiratória ou, até mesmo, reduzi-la.  

 

2.3.3.2.1.2 Alterações na capilarização muscular 

A capacidade oxidativa do músculo-esquelético reflecte a capacidade de ressíntese de 

ATP a partir da fonte aeróbia. A taxa da oferta de oxigénio aos músculos, a 

capacidade de transporte de oxigénio no sangue e a quantidade de oxigénio extraído 

do sangue pelos músculos durante o trabalho muscular são os determinantes mais 

directos do consumo máximo do oxigénio (VO2máx), o qual se apresenta como um 
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parâmetro importante da aptidão aeróbia. Sendo assim, o aumento do VO2máx torna-

se dependente do aumento da capilarização sanguínea, que pode ou não ser alterada 

em resposta ao treino físico. Entre os métodos mais utilizados para a avaliação da 

capacidade oxidativa muscular in vitro estão a medição da actividade das enzimas 

mitocondriais citrato sintase (CS), succinato desidrogenase (SDH) e citocromo-c 

oxidase (COX), enzimas estas avaliadas de amostras musculares obtidas através da 

biopsia muscular. As duas primeiras são associadas ao ciclo do ácido tricarboxilíco e a 

última com a cadeia de transporte de electrões. In vivo, a espectroscopia de 

ressonância magnética (MRS), recurso não invasivo, tem sido utilizada desde a última 

década na avaliação do metabolismo muscular, entre os quais a capacidade oxidativa 

muscular (Russ e Kent-Braun, 2004).  

 

A inactividade física e o envelhecimento podem resultar numa redução da 

capilarização do músculo-esquelético, sendo que a taxa e magnitude em que isto 

ocorre nestas condições ainda permanece desconhecido (Hepple e col., 1997). A 

capilarização muscular é relacionada à capacidade de troca dos gases (sobretudo O2 

e CO2), substrato energético e metabólitos ocorrida em nível celular e, 

consequentemente, afectam de forma directa o desempenho físico. As alterações na 

morfologia capilar decorrentes da inactividade física ou envelhecimento podem ser 

atenuadas ou até mesmo revertidas com o treino físico, sendo que a intensidade, a 

frequência e o tipo de treino podem contribuir para estas alterações (Harris, 2005; 

Russ e Kent-Braun, 2004). 

 

O treino aeróbio de intensidade moderada promove um aumento expressivo no 

VO2máx e este é paralelamente vinculado ao aumento da capilarização muscular 

(Hepple, 2000). No entanto, relativamente ao treino de força, há ainda alguma 

controvérsia sobre a alteração na capilarização muscular e as alterações funcionais 

ocorridas em resposta a este tipo de treino. Em algumas investigações foi observado 

um aumento significativo do número de capilares por fibra muscular após um 

programa de treino de força (Hepple e col., 1997; McCall e col., 1996; Tesch e col., 

1990). No entanto, o aumento da capilarização observado em alguns destes estudos 

foi proporcional ao aumento da área da fibra muscular, o que implica a ausência de 

alterações metabólicas celulares (Hepple e col., 1997; McCall e col., 1996). Portanto, 

os resultados dos estudos que focaram este tema são ainda inconclusivos.  

 

Relativamente ao treino misto, parece ser possível ocorrerem alterações importantes 

na capilarização muscular após a realização deste tipo de treino, uma vez que as 
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adaptações ocorridas no VO2máx são semelhantes às ocorridas no treino somente 

aeróbio. No entanto, este tema ainda carece de investigação, apesar das evidências 

relacionadas ao incremento da succinato desidrogenase em ambos os tipos de fibras 

musculares em resposta ao treino misto (Chilibeck e col., 2002). 

 

 

2.3.3.2.2 Alterações na Economia Metabólica 

Têm sido referidos na literatura algumas investigações em que não foi observado 

nenhum aumento do VO2máx, mas expressivas melhorias na economia metabólica de 

corrida e do desempenho desportivo, sendo que Conley e Krahenbuhl (1980) têm sido 

referidos como precursores na investigação relativa a associação entre a melhoria do 

desempenho na corrida de longa duração e a economia metabólica. 

 

Nesta perspectiva, Johnston e colaboradores (1997) observaram uma melhoria 

significativa de 4% na economia de corrida, avaliada na passadeira rolante nas 

velocidades equivalentes a 214 e 230 m.min-1 (pré e pós-treino), num grupo de 

corredoras de longa distância após 10 semanas em que o treino de força foi 

incorporado à rotina de treino aeróbio, sem qualquer alteração do VO2máx. Os 

investigadores reforçam a ideia de que este aumento possibilita um desenvolvimento 

significativo do desempenho desportivo, pois permite às atletas trabalharem numa taxa 

de trabalho mais elevada para a mesma taxa metabólica. A provável justificativa para 

que o VO2máx não tenha sofrido alguma alteração com o treino misto é de que os 

sujeitos da amostra eram atletas e tinham os níveis de aptidão cardio-respiratória já 

elevados (>50 ml.kg-1.min-1).  

 

Da mesma forma, Paavolainen e colaboradores (1999) registaram um aumento 

expressivo na economia de corrida num grupo de 12 corredores de cross-country após 

9 semanas em que foi associado o treino de força explosiva ao treino aeróbio 

convencional. Os resultados foram comparados com os de outro grupo que apenas 

realizou o treino aeróbio (n=10). Ambos os grupos (misto e aeróbio) treinaram em 

média 9 horas por semana, tendo o grupo misto ocupado aproximadamente 32% 

desse com exercícios de força. O treino de força explosiva foi composto pelos 

exercícios leg press e extensão do joelho, tendo sido realizados com a máxima 

velocidade e com cargas que oscilaram entre 0% e 40% do 1RM, além de exercícios 

de saltos. A economia de corrida foi avaliada pela análise de gases expirados, antes e 

após o processo de treino, nas velocidades equivalentes a 3.67 e 4.17 m.s-1. Os 

investigadores observaram um aumento significativo na economia de corrida, o qual foi 
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significativamente correlacionado com o tempo de corrida em 20 metros, reduzido 

também significativamente neste grupo. Os autores do estudo salientam que em 

atletas de resistência, a inclusão do treino de força explosiva e as alterações 

neuromusculares decorrentes não inibem o rendimento físico e sugerem ainda que o 

desempenho aeróbio pode ser limitado não somente por factores centrais relacionados 

ao VO2máx, mas também por factores relacionados à potência muscular. 

Resultados semelhantes relativos à economia metabólica sem alteração do VO2máx 

foram referidos por Millet e colaboradores (2002b), ao executarem um programa de 

treino misto em triatletas durante 14 semanas. Os aumentos do VO2máx apresentados 

pelos grupos aeróbio e misto foram de 2.2 e 2.7%, respectivamente, embora não 

tenham sido significativos.  

 

Sendo assim, parece que o treino misto promove um conjunto de alterações 

relacionadas às componentes neuromuscular, cardio-respiratória e metabólica que 

acabam por afectar positivamente a economia de corrida e, em última análise, o 

desempenho em provas de corrida de longa duração.  

 
 

2.3.3.3 O Overtraining no treino concorrente 

A maioria das investigações relacionadas ao treino misto envolve 3 grupos de treino: 

um que realiza somente o treino aeróbio; outro que realiza somente o treino de força; e 

ainda um terceiro que associa os treinos aeróbio e de força, o denominado treino 

misto. Este último grupo normalmente realiza uma rotina de treino em que são 

simplesmente adicionados os treinos aeróbio e de força, ou seja, o volume total de 

treino, bem como a carga fisiológica tornam-se muito superiores aos demais grupos. 

Estas condições são indicativas da manifestação da “Síndrome de Overtraining”, a 

qual pode repercutir numa redução drástica do rendimento físico (Shephard, 2001; 

Urhausen e Kindermann, 2002). Tem sido referido que o treino misto pode mais 

facilmente levar um sujeito à condição de overtraining do que os treinos aeróbio e de 

força realizados isoladamente (Dudley e Fleck, 1987; Docherty e Sporer, 2000; 

Kraemer e col., 1995; Leveritt e col., 1999; McCarthy e col., 1995; Tan, 1999). 

 

Sendo assim, em algumas das investigações em que foi salientada a incompatibilidade 

dos treinos aeróbio e misto numa mesma sessão ou mesmo microciclo de treino, os 

resultados podem ter sido influenciados pela instalação do overtraining. Esta é, 

provavelmente, a justificativa mais adequada para a discrepância observada entre os 

resultados de algumas investigações relacionadas ao treino misto (Docherty e Sporer, 
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2000; Leveritt e col., 1999). Futuras investigações devem considerar outras formas de 

avaliação da possível condição de overtraining, como a utilização de medidas da 

activação simpática e parassimpática, bem como de marcadores da condição 

psicológica (Hooper e Mackinnon, 1995).  

 

Outra importante observação a ser considerada é o facto de que nem todos os testes 

relacionados à componente neuromuscular (isométrico, isocinético, isotónico) avaliam 

a mesma manifestação fisiológica, e conclusões generalistas, relativamente à 

compatibilidade da associação dos treinos aeróbio e de força, devem ter atenção a 

este facto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2________________________________________________________________________ 143 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               _______________ ___METODOLOGIA 

 

 

 

3 METODOLOGIA 
 

3.1      INTRODUÇÃO................................................................................................................................................147 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA...................................................................................................................147 

3.3 CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO .....................................................................................................148 

3.3.1 Desenho Experimental.................................................................................................................... 148 
3.3.2 Caracterização das fases de treino ................................................................................................ 149 
3.3.3 Procedimentos de recolha de dados e equipamentos.................................................................... 150 

3.3.3.1 Parâmetros metabólicos e cardio-respiratórios:................................................................... 150 
3.3.3.1.1 Teste de avaliação do metabolismo de repouso (TMR) ................................................. 150 
3.3.3.1.2 Teste de esforço máximo (VO2máx): .............................................................................. 151 
3.3.3.1.3 Respostas metabólicas agudas nos protocolos de treino aeróbio, de força e misto ...... 152 

3.3.3.2 Parâmetros neuromusculares .............................................................................................. 154 
3.3.3.2.1 Força Isométrica Máxima:............................................................................................... 154 
3.3.3.2.2 Torque isocinético: .......................................................................................................... 154 
3.3.3.2.3 Força Dinâmica Máxima -1 RM....................................................................................... 155 
3.3.3.2.4 Electromiografia de superfície (EMG)............................................................................. 155 
3.3.3.2.5 Qualidade Muscular (QM)............................................................................................... 157 

3.3.3.3 Parâmetros da composição corporal.................................................................................... 157 
3.3.3.3.1 Massa Livre de Gordura (MLG) e gordura corporal (total e regional): ............................ 157 
3.3.3.3.2 Inquérito Alimentar .......................................................................................................... 158 

3.3.4 Procedimentos de Análise .............................................................................................................. 159 
3.3.4.1 Parâmetros metabólicos e cardio-respiratórios.................................................................... 159 

3.3.4.1.1 Teste de avaliação do metabolismo de repouso............................................................. 159 
3.3.4.1.2 Teste de esforço máximo na passadeira rolante ............................................................ 159 
3.3.4.1.3 Respostas metabólicas agudas nos protocolos de treino aeróbio, de força e misto ...... 160 

3.3.4.2 Parâmetros neuromusculares .............................................................................................. 162 
3.3.4.2.1 Teste de Força Isométrica Máxima................................................................................. 162 
3.3.4.2.2 Torque isocinético........................................................................................................... 163 
3.3.4.2.3 Electromiografia de superfície (EMG)............................................................................. 163 

3.3.4.3 Parâmetros da composição corporal.................................................................................... 165 
3.3.4.3.1 Massa livre de gordura (MLG) e gordura corporal (total e regional) ............................... 165 
3.3.4.3.2 Inquérito Alimentar .......................................................................................................... 165 

3.3.5 Análise Estatística........................................................................................................................... 166 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3________________________________________________________________________ 145 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               _______________ ___METODOLOGIA 

METODOLOGIA 
 

3.1 Introdução 

Neste capítulo são detalhadas as condições gerais em que o estudo se desenvolveu, 

desde a caracterização da amostra, seguindo-se a apresentação das condições de 

realização do estudo, onde serão apresentadas as opções metodológicas tomadas, 

quer no que se refere à sua execução em termos temporais, aos equipamentos e 

materiais utilizados, bem como as condições em que os dados relativos às principais 

variáveis foram recolhidos.  O procedimento utilizado no tratamento dos dados e a 

análise estatística dos mesmos são apresentados no final do capítulo. 

 

3.2 Caracterização da Amostra 

A amostra do estudo foi constituída por 48 sujeitos do sexo feminino (Tabela 3-1), 

saudáveis, sedentários e com excesso de peso, ou seja com um Índice de Massa 

Corporal (IMC) igual ou superior a 25 kg.m-2. Os sujeitos da amostra foram 

aleatoriamente divididos em 4 grupos: Aeróbio (A), Força (F), Misto (M) e Controlo (C). 

Todos os elementos da amostra foram informados sobre a organização e objectivos 

gerais do estudo, tendo assinado, para o efeito, o respectivo “consentimento 

informado” (anexo 1). 

 

Tabela 3-1 - Caracterização da amostra do estudo 

Grupos Aeróbio Força Misto Controlo 

Número de Sujeitos 13 11 15 9 

Idade (anos) 42.46 ± 5.77 40.0 ± 7.28 36.87 ± 6.78 42.11 ± 6.33 

Massa Corporal (kg) 72.71 ± 7.40 75.34 ± 10.85 72.40 ± 10.55 79.35 ± 13.11 

Estatura (m) 1.60 ± 0.05 1.60 ± 0.04 1.62 ± 0.04 1.63 ± 0.07 

Indice Massa Corporal 
(kg.m-2) 28.42 ± 2.55 29.51 ± 4.13 27.64 ± 3.67 29.91 ± 4.20 

 

 

O grupo Aeróbio treinou exclusivamente a componente aeróbia, utilizando para tal a 

passadeira e o cicloergómetro. O grupo Força enfatizou a componente força muscular, 

enquanto o grupo Misto treinou as componentes aeróbia e força associadas numa 
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mesma sessão de treino. O grupo Controlo não foi submetido a nenhum processo de 

treino estruturado durante o período de realização do estudo. Não foi efectuada 

qualquer intervenção alimentar, tendo sido avaliada a quantidade de calorias diárias 

ingerida pelas senhoras, nomeadamente no principio e no final do processo de treino, 

através da aplicação de um inquérito alimentar de três dias, não tendo a alimentação 

destes sujeitos sofrido qualquer alteração ao longo de todo o processo. 

 

3.3 Condições de Realização do Estudo 

O presente estudo caracteriza-se como experimental, de carácter longitudinal, e foi 

baseado em determinados períodos, cada qual com características específicas e 

objectivos próprios, e que se descrevem a seguir. 
 

3.3.1 Desenho Experimental 

Para a concretização do estudo foi elaborado um desenho experimental composto por 

um período de treino de 24 semanas (Fase 2), tendo sido este antecedido e sucedido 

por 2 períodos de avaliação (Fases 1 e 3, respectivamente) (Tabela 3-2). 

 

Tabela 3-2- Fases em que foi elaborado o desenho experimental do estudo. 

  1º Período Avaliação (Fase 1) 
         (Janeiro de 2005) 

Fase de Treino (Fase 2) 
24 Semanas 

(Fevereiro a Julho de 2005) 

2º Período Avaliação (Fase 3) 
(Agosto de 2005) 

 
Testes de Laboratório: 

 
Parâmetros Metabólicos e Cardio-
Respiratórios: 

 

       Metabolismo Basal; 
       Consumo Máximo de Oxigénio 

 
 
 
 

Parâmetros Neuromusculares: 
       Força Isométrica: 
               Leg Press e Supino 
       Força Isocinética: 

           Flexão e Extensão do Joelho 
       Electromiografia de Superfície 

 
 

Parâmetros da Composição Corporal: 
Densitometria Radiológica de 
Dupla Energia (DXA) 

         
 

Testes Específicos:  
 
Parâmetros Neuromusculares: 
        Força Dinâmica:  
         Testes de 1RM; 

   Testes de Resistência Muscular 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sessões de Treino: 
 

Grupos 
Aeróbio, Força e Misto 

 
3 vezes por semana; 

 
Sessões de ~ 
55 minutos 

 
Testes de Laboratório: 

 
Parâmetros Metabólicos e Cardio-
Respiratórios: 

 

       Metabolismo Basal; 
       Consumo Máximo de Oxigénio; 
       Respostas metabólicas agudas 

(protocolos aeróbio, força e misto) 
 

 
Parâmetros Neuromusculares: 
       Força Isométrica: 
               Leg Press e Supino 
       Força Isocinética: 

           Flexão e Extensão do Joelho 
       Electromiografia de Superfície 

 
 

Parâmetros da Composição Corporal:
Densitometria Radiológica de 
Dupla Energia (DXA) 

 
 

Testes Específicos: 
 
Parâmetros Neuromusculares: 
        Força Dinâmica:  
        Testes de 1RM; 

    Testes de Resistência Muscular 
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Por estar directamente relacionada ao desenho experimental no qual se baseou o 

presente estudo, será referida em primeiro lugar a forma como foi estruturada a fase 

de treino, e posteriormente serão abordadas as questões relacionadas aos momentos 

de avaliação, já que estas se enquadram de forma mais objectiva no ponto seguinte 

desta apresentação, ou seja, nos procedimentos de recolha de dados. 

 

Assim, o período de treino durou 24 semanas e foi dividido em mesociclos com 

objectivos específicos, sendo a prescrição do treino explicitada a seguir. As sessões 

de treino tiveram uma frequência trissemanal e duraram aproximadamente 60 minutos. 

A prescrição e supervisão do treino foram realizadas por especialistas na área do 

treino físico.  

 

3.3.2 Caracterização das fases de treino 

Após a realização dos testes físicos iniciais, os sujeitos iniciaram o programa de treino 

consoante o grupo a que pertenciam. Assim, a organização do treino ficou definida 

como a seguir se descreve: 

 

O grupo Aeróbio intercalou dois períodos de 15 a 25 minutos na passadeira e 

cicloergómetro com exercícios de alongamento e localizados (abdominais e lombares). 

A frequência cardíaca (FC) de treino oscilou de 60 a 85% da FC máxima (FCmáx) 

avaliada no teste inicial de esforço máximo, realizado na passadeira e descrito mais 

adiante. No cicloergómetro, a FC de treino foi ligeiramente inferior à utilizada na 

passadeira (~5-10 bat.min-1).  

 

O grupo Força, após um breve período de aquecimento na passadeira ou 

cicloergómetro (~ 5 min), realizou de 1 a 3 circuitos de 15 a 20 repetições máximas 

(15-20 RMs) em 8-10 exercícios. Cada repetição foi realizada em aproximadamente 6 

segundos, os quais foram divididos igualmente entre as fases concêntrica e excêntrica 

do movimento. Os exercícios que fizeram parte do circuito foram: leg press, supino 

vertical, adução da anca, puxada dorsal, abdominal, abdução da anca, remada alta, 

extensão lombar, extensão do joelho e extensão dos ombros. O tempo de intervalo 

entre os exercícios foi de 45-60 segundos. 

 

No grupo Misto foram realizados dois períodos de 12 a 20 minutos na passadeira e 

cicloergómetro (alternados), numa FC de treino correspondente a 65-90% da FCmáx, 

períodos estes intercalados com 2 circuitos de 15 a 20 RMs nos exercícios leg press, 
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supino vertical, adução da anca, puxada dorsal, abdominal, abdução da anca, 

extensão lombar e remada alta. O tempo de intervalo entre os exercícios foi de no 

máximo 30 segundos. 

 

A carga dos exercícios de força dos grupos Força e Misto foi definida de acordo com o 

teste de 1RM descrito por Knuttgen e Kraemer (1987), o qual foi realizado no início e 

durante momentos específicos do processo de treino. Com o intuito de evitar a fadiga 

muscular durante a realização dos testes, foram usados os factores de correcção 

propostos por McDonagh e Davies (1984). 

 

Os detalhes relativos aos períodos específicos de treino (mesociclos) que 

compuseram o processo de treino estão explicitados no anexo 4. 

 

3.3.3 Procedimentos de recolha de dados e equipamentos  

O protocolo de avaliação utilizado neste estudo foi constituído por testes físicos 

específicos, os quais são apresentados e caracterizados a seguir em 3 grandes 

grupos: 1. parâmetros metabólicos e cardio-respiratórios; 2. parâmetros 

neuromusculares; e 3. parâmetros da composição corporal. 

 

 

3.3.3.1 Parâmetros metabólicos e cardio-respiratórios: 

3.3.3.1.1 Teste de avaliação do metabolismo de repouso (TMR) 

Este teste foi realizado no início e no final do processo de treino com todos os sujeitos 

da amostra. Os sujeitos apresentavam-se de manhã no local de avaliação em jejum de 

8-10 horas, e permaneciam deitados, em decúbito dorsal, sobre uma marquesa, e 

conectados a um circuito aberto de análise de gases. Com o objectivo de se atingir 

com maior precisão os valores fisiológicos de repouso, os indivíduos permaneciam 

naquela posição cerca de 60 minutos, dos quais eram recolhidos os dados referentes 

aos segundos trinta minutos. O objectivo principal desta avaliação consistiu na 

determinação do metabolismo energético de repouso, através da estimativa das 

quilocalorias ou quilojoules gastos por dia em situação de repouso (kcal.dia-1 ou kj.dia-

1). Para tal, os gases expirados foram integrados em períodos de 60 segundos e 

exportados para Excel para os cálculos posteriores. O analisador de gases utilizado foi 

da marca Cosmed (referência Quark b2 – software versão 7.5a). Nos trinta minutos 
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finais do teste, os valores referentes à TMR foram obtidos a partir da média das 

quilocalorias gastas nos períodos em que se verificou estado estacionário. 

 

 

3.3.3.1.2 Teste de esforço máximo (VO2máx):  

Foi realizado no início e final do processo de treino com todos os sujeitos da amostra. 

Para tal, utilizou-se uma passadeira rolante da marca Laufergotest Leb Jaeger e 

durante o teste o sujeito avaliado esteve conectado a um circuito aberto de análise de 

gases (Figura 3-1).  

 

Figura 3-1 - Teste de esforço máximo 

 
 
O analisador de gases utilizado foi o mesmo da avaliação anterior. Os objectivos 

principais constituíram a determinação do consumo máximo de oxigénio (VO2máx), 

bem como do VO2, Quociente Respiratório (QR) e FC nos diferentes estágios do teste. 

O protocolo utilizado foi progressivo e constituído de um período de 2 minutos de 

aquecimento a uma velocidade de 4.6 km.h-1 e sem inclinação, seguido de estágios de 

3 minutos a uma velocidade constante de 5.6 km.h-1, com inclinação progressiva de 

2.5% – estágios: 1, velocidade 5.6 km.h-1, sem inclinação; 2, velocidade 5.6 km.h-1, 

inclinação de 2.5%, 3, velocidade 5.6 km.h-1, inclinação 5% e assim sucessivamente 

até ser alcançado o máximo valor do VO2 (VO2máx), o qual foi determinado de acordo 

com os seguintes critérios propostos por Howley e colaboradores (1995): 1. ser 

atingida a frequência máxima prevista para a idade do sujeito avaliado, conforme 

equação de Karvonen; 2. ser observado valor relativo ao QR superior a 1.15; e 3. o 

VO2 não apresentar incremento e mostrar-se em condições estáveis. A FC foi 

monitorizada por um frequencímetro cardíaco da marca Polar. Durante o teste foi 

avaliada a humidade local e controlada a temperatura ambiente, as quais 

apresentaram valores médios de 45% e 25 graus, respectivamente. 
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3.3.3.1.3 Respostas metabólicas agudas nos protocolos de treino aeróbio, 

de força e misto 

Esta avaliação realizou-se no final do processo de treino com 13 sujeitos 

seleccionados aleatoriamente dos grupos de treino (A, F e M). A avaliação dos 

parâmetros cardio-respiratórios (VO2, VCO2, QR, METS, FC, Dispêndio Energético15 e 

Excess Post-exercise Oxygen Consumption - EPOC) foi efectuada nos 3 protocolos de 

treino (aeróbio, força e misto), ambos com um tempo de duração semelhante (~ 55 

minutos), através da análise dos gases expirados num sistema de circuito aberto 

sendo, para tal, utilizado um equipamento portátil da marca Cosmed K4 b2 (Figura 3-2) 

e respectivo software versão 7.3. Os dados foram recolhidos de acordo com os 

procedimentos e instruções técnicas fornecidas pelo fabricante do equipamento 

(Cosmed, 1999).  

 

 
Figura 3-2 – Sujeito executando um dos protocolos de treino, 
conectado ao equipamento analisador de gases utilizado para 
a avaliação dos parâmetros cardio-respiratórios. 

 

 

 

O equipamento foi calibrado antes de cada recolha de dados relativamente ao volume, 

fracção dos gases e time delay. O volume foi calibrado através de uma seringa com 3 

litros; as fracções de gases foram calibradas através de uma mistura de gases 

conhecida (N2 e CO2 a 5%); o time delay foi calibrado de acordo com as instruções do 

fabricante (Cosmed, 1999). 

 

No momento de realização do teste, os sujeitos avaliados encontravam-se com, no 

mínimo, 4 horas de jejum e responderam a um questionário específico (ver anexo 3) a 

fim de caracterizar o regime alimentar utilizado nas 24 horas precedentes. 

 

                                                 
15 Dispêndio energético, custo energético e custo metabólico serão tratados como sinónimos. 
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Com o objectivo de se aproximar os valores dos parâmetros cardio-respiratórios aos 

de repouso, antes da realização de cada protocolo os sujeitos permaneceram na 

posição decúbito dorsal por aproximadamente 20 minutos e conectados ao analisador 

de gases. Para a determinação dos valores de repouso foram utilizados os valores 

determinados no teste de metabolismo de repouso (TMR), descrito anteriormente. A 

recolha de dados era iniciada assim que os valores de VO2 se aproximavam aos 

valores de repouso. 

 

O EPOC foi avaliado durante os 50 minutos posteriores à realização do protocolo de 

treino, tendo, para isso, os sujeitos permanecido em posição de decúbito dorsal 

durante todo o período de avaliação. 

 

O deslocamento da carga externa durante a realização dos exercícios de força 

(protocolos de força e misto) foi avaliado com um sensor de deslocamento da marca 

Celesco – modelo PT9510 (Figura 3-3) e o software Acqknowledge 3.7.1. O sensor de 

deslocamento foi calibrado com uma distância conhecida antes de cada recolha de 

dados, sendo que durante a realização de cada exercício de força do protocolo de 

treino a extremidade do sensor que mede o deslocamento foi fixada à uma das placas 

do equipamento e mantida desta forma até o final do exercício. Em todos os exercícios 

de força foi seguido o mesmo procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3-3 - Sensor de deslocamento “Celesco” 
utilizado na avaliação do deslocamento da carga 
externa, e respectivo software de análise. 
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3.3.3.2 Parâmetros neuromusculares 

3.3.3.2.1 Força Isométrica Máxima:  

Foi realizada no início e final do processo de treino, com todos os sujeitos da amostra. 

Os equipamentos utilizados foram o leg press e o supino (Figura 3-4), ambos 

instrumentados com sensores de força. A calibração dos sensores foi realizada com 

cargas conhecidas (2.5 a 200 kg) antes do início de cada período de recolha de dados, 

sendo que o coeficiente de correlação foi superior a 0.99. No leg press e no supino, a 

posição das articulações do joelho e cotovelo foi de 110º e 90º, respectivamente, e 

confirmadas com goniómetro manual.  

 

Em ambos os equipamentos, a aquisição de dados foi realizada através de uma placa 

analógico-digital (MP100 – Biopac Systems), a qual estavam conectados os sensores, 

sendo recolhidos a uma taxa de amostragem de 1000 Hz. A constituição e avaliação 

da curva força-tempo foram realizadas através do software Acqknowledge 3.7.1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
90º 

110º 

Figura 3-4 - Equipamentos Leg Press e Supino 

 
 

3.3.3.2.2 Torque isocinético:  

Este teste foi realizado num dinamómetro isocinético da marca BIODEX System 3 

(Figura 3-5). Após ser fixado à cadeira do equipamento (tronco, anca e a perna 

testada) e serem definidos os limites de realização dos movimentos (~ 90º), o sujeito 

foi informado sobre as características do teste, sobretudo do facto que deveria exercer 

o máximo possível de força contra a estrutura fixada à perna, executando movimentos 

alternados de extensão e flexão do joelho nas velocidades  60 e 180 graus.s-1. Foram 

realizadas 5 e 8 repetições nas velocidades 60 e 180 graus.s-1, respectivamente. O 

teste foi executado com estímulo gestual e auditivo por parte dos avaliadores, sendo 

permitas 2 a 3 repetições de familiarização antes do início efectivo do mesmo.  
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Figura 3-5 - Equipamento Isocinético Biodex 

 
 

3.3.3.2.3 Força Dinâmica Máxima -1 RM 

Esta avaliação foi realizada no início e final do processo de treino com todos os 

sujeitos da amostra. A força máxima foi avaliada através do teste de “1 repetição 

máxima” (1RM) que, segundo Knutgen e Kraemer (1987), é a máxima carga possível 

de ser deslocada na amplitude total de um determinado movimento. O 1 RM foi 

avaliado nos exercícios leg press, extensão do joelho, adução da anca, abdução da 

anca (membros inferiores); supino vertical, puxada dorsal, remada alta e extensão dos 

ombros (membros superiores); e extensão da coluna e abdominal (região do tronco). 

 

O recurso utilizado para a avaliação do 1 RM foi o método da tentativa e erro, com um 

intervalo de 60 segundos entre as tentativas (Matuszak e col., 2003), bem como os 

factores de correcção propostos por McDonagh e Davies (1984) para a determinação 

da carga a ser testada. 

 

 

3.3.3.2.4 Electromiografia de superfície (EMG)  

Os sinais EMG foram avaliados no início e no final do processo de treino. A amostra 

avaliada foi seleccionada aleatoriamente dos 3 grupos de treino: 10 sujeitos do grupo 

Aeróbio, 10 sujeitos do grupo Força e 12 sujeitos do grupo Misto.  

 

Nas duas fases de avaliação, a actividade electromiográfica (EMG) das porções 

musculares recto femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do músculo 

quadricípites da coxa direita foi registada nos testes máximos realizados em condições 

isométrica/dinâmica, nos equipamentos leg press (isométrico) e dinamómetro 
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isocinético – BIODEX (estática e dinâmica). No leg press o sinal EMG foi recolhido 

com as articulações do joelho e da anca posicionadas em 110º, numa contracção de 3 

segundos, sendo realizadas 3 tentativas. No BIODEX o sinal EMG foi recolhido numa 

contracção estática de 3 segundos com as articulações do joelho e da anca 

posicionadas em 90º e 110º, respectivamente; em condições dinâmicas o sinal EMG 

foi recolhido a 60º.s-1, numa amplitude de aproximadamente 90º (Figura 3-6). Foram 

realizadas 3 tentativas nos testes isométricos e 4 repetições no teste isocinético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-6 – Avaliação electromiográfica nos testes de força isométrica no 
leg press e força isocinética no BIODEX 

 

 

 

Em cada avaliação, após a preparação da pele, os eléctrodos bipolares da marca 

(Delsys - Deluca) foram colocados longitudinalmente sobre o ventre de cada uma das 

porções musculares referidas, sendo esta posição marcada sobre a pele para a sua 

recolocação no transcorrer das avaliações subsequentes (Häkkinen e Komi, 1983; 

Häkkinen e Häkkinen, 1995; Häkkinen e col., 2001a; Häkkinen e col., 2001b; Rabita e 

col., 2000). Desta forma, a actividade electromiográfica (EMG) destes músculos foi 

registada no mesmo ponto anatómico e, portanto, com a mesma distância do ponto 

motor. No músculo RF o eléctrodo foi colocado no ponto médio entre a espinha ilíaca 

antero-superior e a borda superior da rótula; no VE foi colocado num ponto localizado 

5 cm acima e 4 cm à direita da rótula; no VI foi colocado num ponto localizado 5 cm 

acima e 4 cm à esquerda (Leis e Trapani, 2000). 
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Os sinais EMG pré-amplificados (ganho total de 1000) foram transmitidos por cabo 

para uma placa analógico-digital (MP100 – Biopac Systems), sendo posteriormente 

analisados através do software Acqknowledge 3.7.1.  

 

 

3.3.3.2.5 Qualidade Muscular (QM)  

Foi avaliada de acordo com o conceito de Tracy e colaboradores (1999), segundo os 

quais é a razão entre a quantidade de força produzida por um determinado grupo 

muscular e a sua respectiva área ou volume muscular. A avaliação desta componente 

constitui-se numa estratégia para avaliar a melhoria da capacidade neuromuscular de 

uma região específica e evidenciar o efeito do treino em termos funcionais. Neste 

estudo, a Qualidade Muscular (QM) foi avaliada através da força máxima (1 RM) 

produzida pelos membros inferiores no exerício leg press bilateral, dividida pela Massa 

Livre de Gordura desta região, avaliada pela DXA. A QM foi avaliada antes e após o 

processo de treino. 

 

 

3.3.3.3 Parâmetros da composição corporal 

3.3.3.3.1 Massa Livre de Gordura (MLG) e gordura corporal (total e 

regional):  

Foram avaliadas através da técnica Densitometria Radiológica de Dupla Energia 

(DXA) num equipamento Hologic (Waltham, MA), modelo QDR-1500 (Figura 3-7) e 

respectivo software versão 5.67, no início e final do processo de treino. O teste foi 

realizado com o sujeito em decúbito dorsal, somente com “roupa íntima” e sem 

nenhum objecto metálico fixado ao corpo. Os sujeitos foram instruídos a não comer e 

beber nas oito horas que antecederam a realização do teste. Antes de cada avaliação 

o equipamento foi calibrado de acordo com as instruções do fabricante, sendo que o 

coeficiente de variação entre teste-reteste foi inferior a 1%. Através da DXA foi 

estimada a massa livre de gordura (em quilogramas) do corpo inteiro, bem como dos 

membros superiores, inferiores e região abdominal.  

 

 

Capítulo 3________________________________________________________________________ 157 



                                                                               _______________ ___METODOLOGIA 

 

Figura 3-7 - Equipamento utilizado na avaliação da 
composição corporal através da DXA. 

 
 

3.3.3.3.2 Inquérito Alimentar 

O inquérito alimentar foi realizado com o objectivo de caracterizar o comportamento 

alimentar e avaliar a possível interferência que esta componente tenha apresentado 

sobre as variáveis da composição corporal após o processo de treino.  

 

A avaliação nutricional foi realizada em duas fases: na primeira foram recolhidas as 

informações relativas ao tipo e quantidade de alimentos ingeridos diariamente e, na 

segunda, foi realizada individualmente a revisão das quantidades dos alimentos 

referidas no Registo Alimentar. 

 

O instrumento utilizado para a avaliação nutricional foi um Registo Alimentar de 3 dias 

(método prospectivo) (anexo 3), através do qual se pode estimar adequadamente a 

ingestão calórica diária. O Registo Alimentar foi preenchido pelo sujeito e foram 

registados todos os alimentos e bebidas ingeridos durante os dias, sendo anotados a 

hora, o tipo e a quantidade de cada alimento e bebidas ingeridos.  

 

Com o objectivo de aumentar a fiabilidade das informações registadas, os sujeitos 

foram informados previamente sobre as características, os objectivos e a forma 

correcta de preenchimento do Registo Alimentar, sendo este constituído de um 

formulário em formato de tabela, constituído de 4 colunas, em cada uma das quais 

foram mencionados o tipo de refeição (ou hora), os alimentos, a confecção e a 

quantidade. Para caracterizar adequadamente o comportamento alimentar semanal de 

cada indivíduo, o formulário foi preenchido durante 3 dias, sendo 2 durante a semana 

e 1 durante o fim-de-semana, excluindo destes os dias festivos ou pouco habituais.  
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Posteriormente à entrega do formulário preenchido, os registos foram individual e 

detalhadamente confirmados por um observador treinado na aplicação desta 

metodologia, sendo sobretudo conferidas as quantidades dos alimentos e bebidas 

ingeridas. A quantificação das quantidades (porções) foi realizada com a utilização de 

dois manuais de identificação visual, nos quais são apresentados modelos fotográficos 

de porções alimentares. Os manuais são propostos para esta finalidade pelo Centro 

de Estudos de Nutrição do Instituto Nacional de Saúde, bem como pelo Curso de 

Ciências da Nutrição da Universidade do Porto.  

 
 

3.3.4 Procedimentos de Análise 

 

3.3.4.1 Parâmetros metabólicos e cardio-respiratórios 

3.3.4.1.1 Teste de avaliação do metabolismo de repouso 

Durante a execução deste teste os parâmetros VO2 e VCO2 foram recolhidos breath-

by-breath, bem como a FC (bat.min-1) foi monitorizada durante trinta minutos. Destes 

foram apenas considerados os segundos quinze minutos para análise. A determinação 

da quantidade de quilocalorias consumidas por dia foi obtida após uma suavização de 

10 pontos, de forma a proceder à remoção ou redução de possíveis erros de leitura do 

analisador, seguida de um cálculo de valores médios de minuto a minuto, 

considerando-se apenas os momentos onde havia um estado estacionário (Stady 

State). 

 

 

3.3.4.1.2 Teste de esforço máximo na passadeira rolante 

Durante a execução deste teste os parâmetros VO2 e VCO2 foram recolhidos breath-

by-breath, bem como a FC (bat.min-1) foi monitorizada. Os valores máximos de 

consumo de oxigénio foram obtidos após uma suavização de 10 pontos, de forma a 

proceder à remoção ou redução de possíveis erros de leitura do analisador. Este teste 

teve como objectivos avaliar o consumo máximo de oxigénio (VO2máx) absoluto 

(ml.min-1) e relativo à massa corporal total (ml.kg-1 .min-1) avaliada na DXA, bem como 

avaliar a média do VO2 em cada um dos estágios do protocolo. Esta última variável foi 

utilizada como um indicador da economia metabólica modificada com o treino, e foi 

determinada usando a mesma suavização referida anteriormente e após um cálculo de 

valores médios de 5 em 5 segundos. Para análise da economia metabólica, a qual foi 

definida e tratada como a diferença entre a média do VO2, FC e R dos mesmos 

Capítulo 3________________________________________________________________________ 159 



                                                                               _______________ ___METODOLOGIA 

estágios correspondentes aos diferentes momentos em que o teste foi realizado, foi 

utilizado o valor médio percentual daquelas variáveis, dos dois últimos minutos de 

cada estágio, por se considerar que o primeiro minuto de cada patamar é suficiente 

para ser atingida a estabilidade metabólica, o que caracteriza um “estado estacionário” 

(Johnston e col., 1997). 
 
 

3.3.4.1.3 Respostas metabólicas agudas nos protocolos de treino aeróbio, 

de força e misto  

Posteriormente à realização de cada teste, os dados relativos aos parâmetros cardio-

respiratórios VO2 e VCO2, (em ml), METS, QR e FC foram transferidos da unidade 

Cosmed K4 b2 para um computador portátil e armazenados no respectivo software 

versão 7.3 do equipamento. Após terem sido transformados como média em intervalos 

de 30 segundos (Figura 3-8), estes dados foram exportados para um ficheiro Excel, 

onde foram realizados os cálculos referentes à média do VO2 correspondente aos 

períodos de exercício e pós-exercício (EPOC), ambos com aproximadamente 55 

minutos e comuns a todos os protocolos. 

 

 

Figura 3-8 - Dados relativos a parâmetros metabólicos representados em 
intervalos de 30 segundos no software da Cosmed K4 b2. 

 
No protocolo aeróbio, o primeiro período de exercício foi de 20 minutos, seguido de 10 

minutos de alongamento e outro período de exercício de 25 minutos. No protocolo de 

força, foram realizados 3 períodos de 18 minutos (aproximadamente). No protocolo 

misto, o primeiro e segundo períodos de exercício aeróbio foram de 10 e 15 minutos, 

respectivamente, alternados com 2 períodos de exercícios de força de 14 minutos. 
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Os valores das amostras referentes aos parâmetros metabólicos VO2 (relativo à MLG - 

ml.kg-1.min-1), Kilojoules, METS e QR, foram tratados separadamente em cada período 

dos respectivos protocolos de treino, expressando médias em períodos de 5 minutos, 

e após uma normalização em amplitude (termos temporais) de todas as curvas de O2. 

O valor médio do VO2 de cada período de exercício, bem como do protocolo completo 

foram relativizados ao VO2 máximo avaliado na passadeira rolante.  

 

O cálculo do custo energético líquido de cada protocolo foi estimado usando-se um 

valor constante de 21.1 kj.l-1 de oxigénio consumido (Halton e col., 1999; Hunter e col., 

2000; Powers e Howley, 1997; Wilmore e col., 1978a; Wilmore e Costil, 1999), sendo 

descontados os valores de repouso. 

 

A intensidade fisiológica de cada período de cinco minutos nos três protocolos de 

treino foi avaliada em METS, a qual foi determinada pela divisão da média do VO2 

relativo nestes períodos  pelo VO2 de repouso, determinado na avaliação do 

metabolismo de repouso, já descrito no item 3.3.3.1.1. 

 

No protocolo de força, bem como nos períodos em que foram realizados exercícios de 

força no protocolo misto, o registo do deslocamento da carga, da amplitude de 

movimento, dos tempos das fases concêntrica e excêntrica foram efectuados através 

do sensor de deslocamento e software Acqknowledge 3.7.1.(Figura 3-9). 

Posteriormente, foram calculados o trabalho e a potência de cada repetição (Fleck e 

Kraemer, 2004), assim como o trabalho e a potência total da sessão. 
 

 

Figura 3-9 - Selecção de uma das repetições para posterior cálculo dos 
parâmetros referentes ao deslocamento da carga 
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3.3.4.2 Parâmetros neuromusculares 

3.3.4.2.1 Teste de Força Isométrica Máxima 

Através do software Acqknowledge 3.7.1., foram analisados os parâmetros Força 

Máxima e Taxa Máxima de Produção de Força (TMPF) da curva F-t obtida neste teste. 

A análise destes parâmetros foi precedida pela suavização do sinal oriundo dos 

sensores da plataforma de forças e do supino, através da utilização da média dos 

pontos obtidos de uma “janela móvel de 10 amostras”. Desta forma, a curva F-t foi 

constituída a partir deste procedimento.  
 

A análise dos parâmetros Força Isométrica Máxima e TMPF foi realizada durante um 

período de 2 segundos, seleccionado a partir do valor correspondente à produção de 

uma força equivalente a 20 Newtons (Figura 3-10). A Força Isométrica Máxima 

(Newtons) foi considerada como sendo o maior valor obtido neste período da curva F-

t, e a TMPF (N.s-1), derivada desta curva, como o valor médio de intervalos de 5 

amostras seleccionados ao longo da curva F-t dividido pelo respectivo tempo em que 

estas foram recolhidas, ou seja, o maior declive da curva. Portanto, este valor foi 

obtido de acordo com a fórmula:  
 

 

TMPF = Δ F (5 amostras) / Δ t 

 
 

 

Força Isométrica Máxima 

TMPF 

Figura 3-10 - Curva F-t e período seleccionado (cor escura) para análise da Força 
Isométrica Máxima (em cima) e Taxa Máxima de Produção de Força (em baixo). 
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A reprodutibilidade das variáveis Força Isométrica Máxima e TMPF em testes de Força 

Isométrica Máxima foi testada nos equipamentos leg press e supino antes dos 

diferentes períodos de avaliação deste estudo e foi observado um elevado índice de 

correlação entre teste-reteste (r ≥0.99).  

 

 

3.3.4.2.2 Torque isocinético 

Da curva Torque-tempo (Tq-t) constituída através do software BIODEX System 3, 

foram analisados nas 2 velocidades de execução (60 e 180ºs-1) os parâmetros pico de 

torque, torque nos 180 ms, coeficiente de variação e rácio agonista/antagonista 

(extensores/flexores do joelho). Foram considerados válidos os testes que 

apresentaram um coeficiente de variação inferior a 10%. 
 
 

3.3.4.2.3 Electromiografia de superfície (EMG) 

A actividade EMG das porções musculares RF, VE e VI foi recolhida simultaneamente 

com as curvas F-t do teste isométrico no leg press e Tq-t dos testes isométrico e 

isocinético realizados no equipamento BIODEX, a uma frequência de amostragem de 

1000 Hz,  sendo escolhida para análise o sinal da tentativa e repetição de maior 

produção de força e pico de torque, respectivamente. Os sinais EMG foram tratados 

no domínio do tempo, sendo que a intensidade do sinal de cada músculo foi avaliada 

através do parâmetro root mean quare (RMS). 

 

No teste isométrico realizado no leg press, o sinal EMG de cada músculo foi tratado 

num período de 2 segundos, tendo como início o momento em que foi produzida uma 

força equivalente a 20 Newtons. A força máxima foi atingida dentro deste período 

(Figura 3-11). 

  

No teste isométrico realizado no equipamento BIODEX, a rotina de tratamento do sinal 

EMG foi semelhante e o início do período seleccionado foi definido a partir da 

produção de um torque equivalente a 20 N.m. 
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Figura 3-11 - Sinais EMG dos músculos RF, VE e VI, seleccionados num 
período de 2 segundos 

 

 

 

No teste dinâmico realizado a 60º.s-1 no equipamento BIODEX, os sinais EMG dos 

músculos RF, VE e VI foram tratados num período aproximadamente de 1 segundo, 

durante o qual a velocidade angular foi constante. Desta forma, foi evitada a 

interferência da aceleração na configuração do sinal EMG tratado (Figura 3-12). 

 

 

 

Figura 3-12 - Sinais EMG dos músculos RF, VE e VI, seleccionados no período de 
velocidade angular constante (cor escura), aproximadamente durante 1 segundo. 
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Para tratar o sinal EMG em bruto, foi efectuada uma filtragem digital, através da 

utilização de um filtro de band pass (low+high filter), a uma baixa-frequência de 25 Hz 

e uma alta-frequência de 500 Hz. Esta técnica permite suprimir oscilações de 

frequência abaixo e acima destes valores, nomeadamente a remoção da componente 

continua DC offset. Posteriormente, os sinais EMG foram rectificados (os valores 

negativos foram transformados em positivos) e suavizados através de uma “janela 

móvel” de 10 amostras. Após este tratamento, foi determinada a root mean square 

(RMS) para cada músculo, durante o período de tempo seleccionado. 

 

 

3.3.4.3 Parâmetros da composição corporal 

3.3.4.3.1 Massa livre de gordura (MLG) e gordura corporal (total e 

regional) 

A MLG é considerada como a soma das massas de todos os tecidos que não contém 

gordura e tecido ósseo, enquanto a massa gorda se refere à soma das massas de 

todos os elementos gordurosos dos tecidos corporais (Svendsen e col., 1993). Os 

valores referentes à MLG e gordura total (ambas em kg) foram calculados a partir dos 

diferentes coeficientes de atenuação apresentados pelos respectivos tecidos corporais 

em resposta ao duplo raio-X emitido sobre o corpo na realização do teste (Pietrobelli e 

col., 1996). Estes valores foram extraídos do relatório emitido pelo software do 

equipamento. Os valores regionais correspondentes à coxa direita e à coxa esquerda 

foram calculados das “caixas” de mesma área construídas de forma manual e 

posteriormente à análise de corpo inteiro, sendo esta ferramenta disponibilizada pelo 

software do equipamento. Todos os valores referentes aos elementos avaliados foram 

tratados de forma absoluta e relativa. 

 

 

3.3.4.3.2 Inquérito Alimentar 

A análise e a quantificação de cada Registo Alimentar foram realizadas com a 

utilização do software Food Processor (Nutrition Analysis Software, versão 7.4, de 

ESHA Research, Oregon, 2000). Os parâmetros interpretados, antes e após o 

processo de treino, foram as quantidades ingeridas diariamente do total de calorias 

(em kcal), de proteínas (em gramas), de hidratos de carbono (em gramas) e de 

gorduras (em gramas). 
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3.3.5 Análise Estatística 

Todo o tratamento estatístico foi realizado com o auxílio do programa informático 

SPSS (SPSS® 14.0, for Windows®) 

 
Na estatística descritiva, para caracterizar a amostra e cada uma das variáveis, foi 

usado um parâmetro de tendência central (média aritmética) e um parâmetro de 

dispersão absoluta (desvio padrão). 

 

O tratamento estatístico de comparação de valores médios relativos aos diversos 

parâmetros avaliados (parâmetros metabólicos e cardio-respiratórios, 

neuromusculares e de composição corporal) foi elaborado através de t-test. Quando 

verificada a distribuição normal para as diferenças entre condições (p>0.05), foram 

usados testes paramétricos, através do Paired-Sample Test, e quando verificada a 

ausência de distribuição normal (p<0.05), foi realizado o teste não paramétrico de 

Wilcoxon. O grau de confiança escolhido para os valores estatisticamente 

significativos foi de 95%. 

 

Para comparação dos valores médios do dispêndio energético verificado nas 

respostas metabólicas agudas nos protocolos de treino aeróbio, de força e misto, foi 

utilizada uma One-Way Anova, e utilizados os testes de Post-Hoc Multiple Comparison 

“Bonferroni” e “Scheffe”, assim como para a comparação dos valores médios 

referentes às variáveis relativas aos parâmetros cardio-respiratórios e metabólicos, 

neuromusculares e da composição corporal entre grupos, antes e após o processo de 

treino. Em ambas as situações, o grau de confiança escolhido para os valores 

estatisticamente significativos foi de 95%. 

 

A relação entre as variáveis estudadas foi realizada através do teste de correlação de 

Pearson, tendo sido considerado um grau de confiança de 95%. 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

4.1 Introdução 

Neste capítulo são apresentados os resultados relacionados ao conjunto de variáveis 

que compôs a investigação em que este trabalho foi fundamentado, sendo 

posteriormente apresentada a sua discussão, bem como a confrontação com 

resultados de outras investigações da mesma natureza. Os resultados relativos às 

fases 1, 2 e 3 referidas anteriormente (ver item 3.3 - metodologia) estão organizados 

na mesma lógica, ou seja, são apresentados em 3 grandes grupos: parâmetros 

metabólicos e cardio-respiratórios, parâmetros neuromusculares e parâmetros da 

composição corporal. Na parte final deste capítulo é apresentada a discussão dos 

resultados de uma forma inter-relacionada, tendo-se em vista os objectivos gerais 

deste trabalho.  

 

4.2 Parâmetros Metabólicos e Cardio-Respiratórios 

 

4.2.1 Consumo Máximo de Oxigénio (VO2máx) e Limiar Anaeróbio 

 

Os valores inicial e final das variáveis VO2máx e VO2 no limiar anaeróbio16 (LA), 

ambos em termos absolutos (ml.min-1) e relativos à massa corporal total (ml.kg-1.min-1), 

bem como da frequência cardíaca (FC) no LA e o ∆% de cada uma destas variáveis 

relativos aos sujeitos que compuseram os grupos Aeróbio, Força, Misto, e Controlo 

estão apresentados na Tabela 4-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Neste trabalho, o limiar anaeróbio (LA) foi avaliado a partir de parâmetros ventilatórios. 
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Tabela 4-1 Valores (Média e DP) do consumo de oxigénio (máximo absoluto e relativo, bem como no 
limiar anaeróbio – LA) e da frequência cardíaca no LA apresentados no início e no final do processo de 
treino pelos três grupos de treino e grupo controlo. O ∆% é apresentado para cada variável e grupo. 

Variável Grupo 
Momento Aeróbio Força Misto Controlo 

Inicial 2331.2 ± 417.4 2238.4 ± 311.0 2296.3 ± 425.6 2525.3 ± 723.6 

Final 2511.6 ± 461.4** 2235.8 ± 327.7 2501.9 ± 591.0** 2294.9 ± 495.9 VO2 máx absol. 
(ml.min-1) 

∆% ↑7.7% # ↓0.1% ↑8.9 % # ↓9.1% 
      

Inicial 31.6 ± 5.4 29.5 ± 5.4 31.4 ± 5.7 30.6 ± 4.8 

Final 34.6 ± 5.6** 30.3 ± 6.5 35.6 ± 8.7** 28.2 ± 3.4 VO2 máx rel. 
(ml.kg-1.min-1) 

∆% ↑9.5 % # ↑2.7% ↑13. 4% # ↓7.8% 
      

Inicial 1395.8 ± 355.8 1311.4 ± 246.5 1334.1 ± 356.4 1353.0 ± 349.6 

Final 1672.7 ±317.4*** 1510.7 ± 271.7** 1680.6 ±354.8*** 1440.1 ± 315.6 V02 absol. no LA 
(ml.min-1) 

∆% ↑19.8% ↑15.2% ↑26.0% ↑6.4% 
      

Inicial 18.9 ± 4.9 17.1 ± 2.6 18.1 ± 3.8 16.7 ± 4.1 

Final 23.0 ± 3.8** 20.2 ± 3.8** 24.0 ± 5.5*** 17.8 ± 3.3 VO2 rel. no LA 
(ml.kg-1.min-1) 

∆% ↑21.7% ↑18.1% ↑32.6% ↑6.6% 
      

Inicial 134 ± 18 127 ± 11 131 ± 20 132 ± 12 

Final 142 ±  15* 144 ± 20* 149 ± 17** 136 ± 17 FC no LA 
(bat.min-1) 

∆% ↑6% ↑13.4% ¤  ↑13.7% ¤ ↑3% 

   Significativamente diferente dos valores iniciais (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001) 
#  Significativamente diferente dos valores alcançados pelo grupo Força (p<0.001) 
£ Significativamente diferente dos valores alcançados pelos grupos Aeróbio e Força (p<0.001) 
¤ Significativamente diferente dos valores alcançados pelos grupo Aeróbio (p<0.001) 
 
 
 

O VO2máx, que é considerado um importante marcador da aptidão cardiovascular, 

apresentou um comportamento diferente nos grupos em resposta ao treino específico 

a que foram submetidos (Figura 4-1). 

  

Os valores do VO2máx absoluto e relativo do grupo Aeróbio foram incrementados em 

7.7% e 9.5%, respectivamente após o período de 24 semanas de treino, tendo-se 

também observado um incremento de 8.9% e de 13.4%, respectivamente, no grupo 

Misto após o mesmo período, resultados estes que demonstram a eficácia destes 

modelos de treino na melhoria da função cardio-respiratória. Por outro lado, o grupo 

que realizou o treino de força e o grupo Controlo não apresentaram mudanças 

significativas nestas variáveis.  
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Grupos Aeróbio, Força e Misto - VO2máx. 
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Figura 4-1 Valores médios do VO2máx relativo à massa corporal total  
(ml.kg-1.min-1) dos grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo, antes e após 
o período de treino. 

** Significativamente diferente dos valores pré-treino (p<0.01). 
 

 

Relativamente ao VO2 no limiar anaeróbio (LA), tanto a nível absoluto como relativo, 

os grupos Aeróbio e Força apresentaram incrementos significativos (~ 20 e 22%; e 15 

e 18%, respectivamente), porém inferiores aos apresentados pelo grupo Misto (~ 26 e 

33%, respectivamente), o que realça claramente a maior eficiência em termos de 

economia metabólica deste modelo de treino sobre os demais.  

 

A FC no LA foi incrementada de forma semelhante nos grupos Força e Misto (~ 13% e 

14%, respectivamente), sendo este incremento mais modesto no grupo Aeróbio (~ 

6%).  

 

No grupo Aeróbio, ainda que o principal objectivo não tenha sido o incremento do 

VO2máx, esta componente sofreu um ligeiro aumento (~ 9%), provavelmente em 

virtude de baixa condição física inicial dos sujeitos da amostra. O incremento do 

VO2máx, bem como de outras variáveis fisiológicas, depende de um conjunto de 

factores, entre os quais a “janela de adaptação”17, que reflecte o grau de resposta do 

organismo a determinado estímulo de treino, constitui-se num dos mais importantes. O 

incremento de 9.5% observado nesta investigação está de acordo com a faixa de 

incremento apresentada na literatura como decorrente do treino aeróbio, que é de até 

aproximadamente 20% (Wilmore e Costil, 2001), apesar de que a comparação de 

                                                 
17 Refere-se à diferença entre o potencial genético para o desenvolvimento de uma 
determinada variável fisiológica e a sua condição actual (Kraemer e Häkkinen, 2002).  

** **
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resultados desta natureza apresenta alguma limitação em virtude das diferentes 

características implementadas nos programas de treino, bem como características da 

amostra, frequência de treino, tipo de equipamento utilizado, entre outras variáveis. 

Outro factor que também parece explicar a variabilidade interindividual dos 

incrementos no VO2máx, bem como a diferença entre os resultados observados nesta 

investigação com os de outras desta natureza é a componente genética (Bouchard e 

col., 1986; Bouchard e col., 1992).  

 

Um dos principais objectivos do programa de treino aeróbio era incrementar a taxa da 

lipólise e o gasto calórico durante o treino e para tal, sobretudo durante as fases inicial 

e intermédia do período de treino, foram empregadas intensidades entre 50 e 75% do 

VO2máx durante as sessões de treino. Nesta faixa de intensidade a oxidação dos 

lípidos é incrementada (Achten e col., 2002; Vernables e col., 2005), sendo que o 

transporte dos ácidos gordos livres para o interior das mitocôndrias musculares parece 

ser mais intensificado (Spriet, 2002). Incrementos mais significativos no VO2máx 

podem ser obtidos em treinos realizados em intensidade mais elevadas, bem como 

naqueles realizados em condições intervaladas. No entanto, consideradas às 

condições físicas dos sujeitos da amostra e o objectivo do programa de treino, que era 

de intensificar o gasto calórico em exercício, sobretudo dos lípidos, o programa de 

treino aeróbio foi concebido com características especiais, sendo executado em dois 

períodos de exercício aeróbio (20 e 25 minutos), intercalados por um período menor 

(10 minutos), no qual foram realizados exercícios de alongamento e recuperação. Este 

programa de treino parece estar de acordo com o que tem sido proposto para pessoas 

com excesso de peso ou obesas (Brooks e Mercier, 1994; Stiegler e Cunliffe, 2006).  

 

Outros factores que podem ter contribuído para o incremento no VO2máx do grupo 

Aeróbio podem ter sido o incremento na capilarização sanguínea e na morfologia das 

mitocôndrias dos músculos exercitados, o que pode ter ocasionado um incremento do 

potencial oxidativo celular (Chilibeck e col., 1998b; Ferketich e col., 1998). 

 

A repercussão que o treino de força apresenta no VO2máx tem sido investigada há 

algum tempo e as conclusões destas investigações apresentam resultados 

conflituantes. Enquanto em alguns estudos relacionados ao treino de força em circuito, 

em que os exercícios são realizados com cargas reduzidas, elevado número de 

repetições e pequeno tempo de intervalo entre os exercícios, foi demonstrado um 

incremento significativo (Chtara e col., 2005; Gettman e col., 1978; Gettman e Pollock, 

1981; Gettman e col., 1982; McCarthy e col.,1995; Wilmore e col., 1978a), outros não 
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têm mostrado alterações expressivas (Hagberg e col., 1989; Hickson e col., 1980; 

Hurley e col., 1984; Kraemer e col., 1995; McCarthy e col., 1995) e inclusive reduções 

significativas após um programa de treino têm sido reportadas (Nakao e col., 1995). 

 

Nesta investigação, o grupo Força não apresentou alteração significativa no VO2máx 

após o período de treino, e este resultado está provavelmente relacionado à faixa 

média do VO2 observada durante os circuitos de força que, segundo a caracterização 

deste modelo de treino apresentada no item 4.2.3.3 a seguir, foi de aproximadamente 

22% do VO2máx. Esta magnitude de estímulo parece não ser suficiente para promover 

incrementos no VO2máx, apesar da frequência cardíaca ter sido elevada em níveis 

próximos aos propostos para tal (acima de 60% da FCmáx) neste modelo de treino. A 

média da FC descrita no protocolo de força utilizado neste trabalho está também 

caracterizada no item 4.2.3.3 abaixo e foi de aproximadamente 62% da FCmáx, a qual 

seria, em princípio, suficiente para promover alterações no VO2máx (ACSM, 1998). No 

entanto, a discrepância entre a FC e o VO2máx observada neste tipo de exercício em 

relação aos exercícios de natureza aeróbia (Figura 4-2), descrita a seguir (item 

4.2.3.3) e confirmada por alguns investigadores (Collins e col., 1991; Gotshall e col., 

1999; Hurley e col., 1984; MacDougall e col., 1985, Sale e col.,1994; Wilmore e col., 

1978a; Wilmore e col., 1978b) parece estar na origem destes resultados. 
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Figura 4-2 -  Relação entre a FC relativa (% da FCmáx) e o VO2 relativo (% 
do VO2máx) durante os períodos de exercício (Pex-1 ao Pex-11) dos 
protocolos aeróbio e de força.  
Pex-1 a 11: períodos de 5 minutos nos respectivos protocolos, nos quais estão referidos os 
dados das variáveis VO2 e FC.  
↕: discrepância observada na relação VO2 e FC nos protocolos aeróbio e força. 
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Um dos argumentos que explicam a redução do VO2máx ocorrido com o treino de 

força com intensidades mais elevadas (> 75% do 1RM) é a redução da densidade das 

mitocôndrias sarcolêmicas e intermiofibrilares18 dos músculos exercitados (Chilibeck e 

col., 1999 e 2002), mecanismo de adaptação oposto ao que ocorre em resposta ao 

treino de natureza aeróbia (Bizeau e col., 1998). Ou seja, ainda que o número destes 

dois tipos de mitocôndrias permaneça constante com o treino de força, a hipertrofia 

muscular decorrente deste tipo de treino induz a uma redução destas mitocôndrias 

relativamente à área muscular e este facto está associado a uma importante redução 

do potencial oxidativo muscular (Tesch e col., 1987). No entanto, apesar da hipertrofia 

muscular resultante do treino não ter sido avaliada nesta investigação, pode ser 

assumido que a intensidade utilizada durante o treino (~ 50-70% do 1RM) não foi 

suficientemente intensa para tal. Tesch e Alkner (2003) salientam que quanto maior for 

o número de repetições realizadas e, consequentemente, menor a intensidade dos 

exercícios de força, menor é a repercussão negativa sobre o potencial oxidativo 

muscular. Portanto, a manutenção dos valores do VO2máx pós-treino parecem ser 

também explicados pela manutenção da densidade mitocondrial nos músculos 

solicitados durante o teste de esforço máximo na passadeira rolante.  

 

Outro factor que parece também limitar o incremento do VO2máx decorrente do treino 

de força é o tempo de intervalo entre os exercícios, sendo que quanto mais reduzidos 

estes forem, maior é a probabilidade do VO2máx pós-treino ser incrementado. Nesta 

investigação, a média do intervalo entre os exercícios no grupo de força foi de 60 

segundos e, ainda assim, parece ter sido elevado para tal. Intervalos entre 15 e 30 

segundos entre os exercícios são mais adequados para o desenvolvimento da 

capacidade cardiovascular (Kraemer e col., 1988; Gettman e col., 1978; Gettman e 

Pollock, 1981; Wilmore e col., 1978a; Wilmore e col., 1978b). 

 

No grupo Misto, o incremento no VO2máx observado, embora não significativo, foi 

mais elevado do que no grupo Aeróbio (13.4% vs. 9.5%), e estes resultados salientam 

a eficiência deste modelo de treino no aprimoramento da aptidão cardiovascular. O 

maior incremento registado pelo grupo Misto em relação ao Aeróbio está em 

concordância com os resultados recentemente reportados por Ferketich e 

colaboradores (1998).  

 

O modelo de treino em que são associadas as componentes aeróbia e força numa 

mesma sessão ou micro-ciclo de treino, denominado de treino misto, combinado ou 
                                                 
18 São subtipos de mitocôndrias: as subsacolêmicas localizam-se muito próximas do sarcolema 
da célula muscular e as intermiofibrilares localizam-se mais ao centro da célula. 
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ainda concorrente, é investigado desde a década de 80, sendo que algumas destas 

investigações foram direccionadas numa lógica de rendimento desportivo (Bastians e 

col., 2001; Bell e col., 1997; Bishop e col., 1999; Chtara e col., 2005; Dudley e Djamil, 

1985; Hennessy e Watson, 1994; Hickson, 1980; Johnston e col., 1997; Kraemer e 

col., 1995; Millet e col., 2002b; Paavolainen e col., 1999).  

 

A partir dos resultados reportados em grande parte das investigações longitudinais, 

observa-se claramente dois grupos de opiniões opostos relativamente à eficiência do 

treino misto: um, que salienta a incompatibilidade entre os treinos aeróbio e de força 

(Dudley e Djamil, 1985; Dudley e Fleck, 1987; Hickson, 1980; Kraemer e col., 1995; 

Kraemer, 2000a); e outro, que ressalta a importância deste modelo de treino como 

forma de aprimorar de forma conjunta ambas as componentes aeróbia e 

neuromuscular (Balabinis e col., 2003; Bastians e col., 2001; Bell e col., 1997 e 2000; 

Chilibeck e col., 2002; Ferketich e col., 1998; McCarthy e col., 1995; Millet e col., 

2002b; Nakao e col., 1995; Sale e col.,1990b).  

 

A incompatibilidade entre os treinos aeróbio e de força realizados simultaneamente é 

apontada como resultado da fadiga muscular, das micro-lesões no tecido conjuntivo e 

dos distúrbios metabólicos resultantes deste modelo de organização do treino, 

sobretudo quando o treino aeróbio é realizado antes do treino de força (Leveritt e col., 

1999).  

 

No grupo Misto do presente estudo houve um intervalo de, no mínimo, 24 horas entre 

as sessões de treino, o que favoreceu a recuperação metabólica e neuromuscular dos 

sujeitos após cada sessão de treino. Sendo assim, durante as sessões de treino havia 

sempre condições metabólicas e neuromusculares adequadas para a realização do 

treino e favoráveis à obtenção de resultados positivos. Portanto, a forma como foi 

realizada a periodização do treino nesta investigação parece ter sido adequada para o 

incremento das componentes aeróbia e neuromuscular (esta última, reportada no item 

4.3 abaixo, na página 227). 

 

A tendência de um maior incremento no VO2máx apresentado pelo grupo Misto em 

relação ao Aeróbio citado anteriormente pode ter sido também resultante do aumento 

da capilarização das fibras musculares, que parece aumentar em resposta a este tipo 

de treino. Ferketich e colaboradores (1998), numa das primeiras investigações sobre o 

assunto, observaram incrementos de 26% e 20% na capilarização das fibras 

(sobretudo das de tipo I, em mulheres submetidas aos treinos misto e aeróbio, 
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respectivamente, o que correspondeu aos aumentos de 30% e 24% no VO2máx 

observados após os respectivos treinos. Resultados semelhantes relativamente à 

capilarização e ao VO2máx em resposta a este tipo de treino em mulheres foram 

reportados por Bell e colaboradores (2000). 

 

O conjunto destes resultados parece indicar que a atrofia muscular, sobretudo das 

fibras do tipo I, bem como a redução da força muscular induzidos pelo treino aeróbio 

(Ferketich e col., 1998; Millet e col., 2003; Millet e col., 2004; Staron e Hikida, 2003), 

são minimizadas ou revertidas quando são associados os treinos aeróbio e de força 

numa mesma sessão de treino, o que se pode reflectir num maior VO2máx após um 

período em que este modelo de treino é implementado.  

 

O VO2 e a FC no limiar anaeróbio (LA), assim como o VO2máx, são importantes 

marcadores da condição cardiovascular e metabólica, podendo ser alterados com o 

treino físico. O VO2 e a FC no LA sinalizam, quando alterados pelo treino, um conjunto 

de adaptações de ordem central (cardiovascular) e periférica (muscular esquelética) 

que tornam o organismo mais resistente a sobrecargas mais elevadas ou mais 

económico para determinada sobrecarga externa após um período específico de 

treino.  

 

As alterações no VO2 e na FC, ambos no LA, observadas após as 24 semanas de 

treino a que os três grupos foram submetidos neste estudo, são de diferentes 

magnitudes e, desta forma, devem ser interpretadas separadamente e associadas às 

diferentes características dos estímulos de treino que foram executados.  

 

Relativamente ao VO2 no LA, os incrementos observados pelos grupos Aeróbio e 

Força foram semelhantes (21.7% e 18.1%, respectivamente), sendo que no grupo 

Misto este incremento, apesar de não ter significância estatística, foi ainda mais 

elevado (33%) (Figura 4-3). Como salientado anteriormente, as adaptações 

promovidas pelo treino têm uma componente central e outra periférica, e estas têm um 

papel determinante no incremento do LA.  
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Figura 4-3 - Valores médios do VO2 no limiar anaeróbio (LA) e relativo à 
massa corporal total (ml.kg-1.min-1) dos grupos Aeróbio, Força e Misto, 
antes e após o período de treino. 
Significativamente diferente dos valores pré-treino (** p<0.01; *** p<0.001 ).  

 

 

As adaptações crónicas ocorridas em nível central, entre as quais estão a melhoria da 

eficiência do músculo cardíaco (↑ volume sistólico, ↑ débito cardíaco, ↑ da perfusão do 

miocárdio), associadas às ocorridas em nível periférico, que se dividem em 

metabólicas (↑ da capilarização muscular esquelética, ↑ da actividade das enzimas 

oxidativas, ↑ do conteúdo de mioglobina), neuromusculares (↑ das forças máxima e 

resistente, ↑ da frequência de activação, da sincronização e do padrão de activação 

das unidades motoras – UM) e morfológicas (↑ da secção transversa do músculo 

esquelético, transformação das fibras do tipo IIB em IIA, estas últimas com maior 

capacidade oxidativa), parecem, em conjunto, ter incrementado a capacidade física e, 

neste caso especificamente, do LA dos três grupos submetidos ao treino. No entanto, 

dada a natureza dos estímulos implementados em cada programa de treino, estas 

adaptações parecem ter sido potenciadas de forma diferenciada relativamente a cada 

um dos níveis acima mencionados. As adaptações apresentadas pelo grupo Aeróbio 

parecem ter sido decorrentes de adaptações cardiovasculares centrais, bem como de 

outras ocorridas em nível periférico, sobretudo metabólicas. Por outro lado, as 

melhorias apresentadas pelo grupo Força parecem estar associadas a alterações 

promovidas mais em nível periférico, sobretudo de ordem neuromuscular e 

morfológica, do que centrais e metabólicas. Isto pelo facto de que a intensidade 

observada neste modelo de treino (~ 27% do VO2máx), descrito anteriormente, parece 

não ser estímulo suficiente para a promoção de alterações desta natureza. No entanto, 

quando os dois tipos de exercício (aeróbio + força) são associados numa mesma 
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sessão de treino, os benefícios de ordem central e periférica, este último quer em nível 

metabólico quer em níveis neuromuscular e morfológico, parecem ser somados e 

potenciar ainda mais a condição do organismo de ser submetido a esforços de maior 

intensidade e durante um período maior de tempo. Sendo assim, os resultados 

apresentados pelo grupo Misto (↑ de 33% do VO2 no LA) parecem indicar a 

prevalência deste modelo de treino sobre os demais. 

 

Tendo-se como referência estes resultados e assumindo-se o facto de que cada uma 

das componentes centrais, neurais e morfológicas apresentavam as mesmas 

condições de adaptação (treinabilidade) antes da implementação de cada tipo de 

treino (pré-treino), parece ser possível a proposição do modelo hipotético apresentado 

na Figura 4-4. 

 

Figura 4-4 - Modelo hipotético do potencial de contribuição relativa das componentes 
centrais e periféricas no incremento do LA, nas condições iniciais e após a realização dos 
modelos específicos de treino, estabelecidos neste estudo.  

 

 

Relativamente às alterações da FC no LA, considerada a relação linear entre a FC e o 

VO2, estas deveriam acompanhar as promovidas em nível do VO2 no LA. No entanto, 

a FC no LA do grupo Aeróbio apresentou um incremento equivalente à metade (↑ de 

6%) da observada nos grupos de Força (↑13%) e Misto (↑13.7%) (Figura 4-5). Estes 

resultados possibilitam a especulação de que as adaptações produzidas pelo treino 

aeróbio estejam relacionadas a alterações mais expressivas na capacidade 

cardiovascular (por exemplo, maior volume sistólico), bem como na taxa de oferta e 
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captação de oxigénio em nível celular (por exemplo, ↑ das concentrações de 

hemoglobina e mioglobina).  
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Figura 4-5 - Valores médios da frequência cardíaca (FC) no limiar anaeróbio (LA) 
dos grupos Aeróbio, Força e Misto, antes e após o período de treino. 
Significativamente diferente dos valores pré-treino (* p<0.05; ** p<0.01 ). 

 

 

4.2.2 Economia Metabólica no Teste de Esforço Máximo 

Economia metabólica é a relação entre a taxa metabólica e a sobrecarga mecânica e é 

tanto maior a sua grandeza quanto menor é a energia gasta para determinada 

sobrecarga. É normalmente avaliada na passadeira rolante ou no cicloergômetro em 

condições de estado estacionário, sendo que o VO2 é relacionado a determinadas 

sobrecargas externas antes e após um período de treino (Conley e Krahenbuhl, 1980; 

Daniels e Daniels, 1978; Hickson e col., 1988; Hoff e col., 1999; Izquierdo e col., 2004; 

Johnston e col., 1997; Millet e col., 2002b; Paavolainen e col., 1999). Além do 

VO2máx, a eficiência metabólica constitui-se num importante parâmetro do 

desempenho aeróbio e permite, quando incrementada, a produção de maior 

quantidade de trabalho com menor gasto metabólico. Portanto, esta adaptação torna o 

organismo mais resistente a sobrecargas mais intensas.  

 

Em termos desportivos, quanto maior for a economia metabólica, sobretudo em 

intensidades mais elevadas, maior é a possibilidade do atleta produzir mais trabalho 

durante períodos mais prolongados. Em outras palavras, o atleta pode melhorar o seu 
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desempenho desportivo, quer em actividades de natureza aeróbia quer anaeróbias 

(Paavolainen e col., 1999; Stone e col., 2006; Williams e Kavanagh, 1987).  

 

No entanto, nas actividades físicas em que o objectivo é o incremento da aptidão 

física, na qual esta investigação está enquadrada, a economia metabólica promovida 

pelo treino deve ser interpretada com precaução e como um indicador de que a 

intensidade deve ser incrementada ou alguma alteração na rotina de treino deve ser 

implementada (periodização), uma vez que, em termos energéticos, pode representar 

um menor dispêndio de energia total por sessão de treino. Portanto, em indivíduos 

com excesso de peso ou obesos, uma maior economia metabólica parece ser contra-

producente em termos de incremento do dispêndio energético e possíveis alterações 

na composição corporal decorrentes do treino físico.  

 

Vários são os factores que afectam a economia metabólica, entre os quais factores de 

ordem central (cardiovascular) e periférica (metabólicos, neuromusculares e 

morfológicos), sendo que este tema já foi discutido no item anterior (ver item 4.2.1). 

 

Nesta investigação a economia metabólica foi avaliada na passadeira rolante em 5 

patamares com sobrecarga externa progressiva (velocidade constante de 5.6 km.h-1 

com inclinação progressiva de 2.5% a cada 3 minutos). Para o cálculo da economia 

metabólica foram utilizados os dois últimos minutos de cada patamar, durante os quais 

os valores do VO2 estavam estáveis (estado estacionário). Os valores referentes ao 

percentual do VO2máx em cada patamar, observados antes e após o período de 

treino, dos grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo estão apresentados na Tabela 4-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4________________________________________________________________________ 180 



                                             _ _____APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Tabela 4-2 - Valores (Média e DP) em termos percentuais (%) do VO2máx relativo à massa corporal 
(ml.kg-1.min-1) nos cinco patamares iniciais do teste de consumo máximo de oxigénio realizado na 
passadeira rolante, apresentados no início e no final do processo de treino pelos grupos Aeróbio, Força, 
Misto e Controlo. O ∆% é apresentado em cada patamar. 

Grupo 
Momento Aeróbio Força Misto Controlo Variável Patamar 

 Inicial 57.27 ± 10.16 63.96 ± 12.08 53.64 ± 11.60 52.69 ± 5.33 
Final 43.32 ± 9.55** 53.05 ± 12.48** 41.28 ± 11.37*** 50.19 ± 8.25 1º 
∆% ↓24.4% ↓17.1% ↓23% ↓4.7% 

      
Inicial 66.62 ± 12.26 76.0 ± 13.34 63.73 ± 12.19 65.32 ± 6.46 
Final 56.01 ± 9.62*** 67.48 ± 13.42*** 52.53 ± 11.68*** 61.66 ± 6.33 

%
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o 
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2º 
∆% ↓15.9% ↓11.2% ↓17.6% £ ↓5.6% 

      
Inicial 77.22 ± 12.84 81.59 ± 10.73 73.53 ± 11.49 76.73 ± 6.58 
Final 66.78 ± 10.23*** 76.21 ± 13.54* 61.33 ± 12.11*** 75.30 ± 6.91 3º 
∆% ↓13.5% ↓6.6% ↓16.6% £ ↓1.9% 

      
Inicial 84.25 ± 10.84 80.99 ± 8.53 82.58 ± 10.03 86.29 ± 7.79 
Final 74.37 ± 10.38*** 74.21 ± 13.57 70.38 ± 11.66*** 87.06 ± 8.14 4º 
∆% ↓11.7% ↓8.4% ↓14.8% ↑0.9% 

      
Inicial 86.02 ± 5.27 90.19 ± 4.63 85.89 ± 7.44 92.28 ± 6.28 
Final 78.37 ± 6.88** 79.84 ±13.09 71.97 ± 9.18** 88.85 ± 8.79 

 

5º 
∆% ↓8.9% ↓11.5% ↓16.2% ↓3.7% 

   Significativamente diferente dos valores iniciais no respectivo patamar (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001). 
£  Significativamente diferente dos valores do grupo Força (p<0.05). 
 

 

A FC constitui-se em outro importante parâmetro indicador da economia metabólica, 

sendo que os valores médios observados em cada patamar do teste de consumo 

máximo de oxigénio, nos grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo estão apresentados 

na Tabela 4-3. 
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Tabela 4-3 - Valores (Média e DP) em termos percentuais (%) da FC máxima nos cinco patamares iniciais 
do teste de consumo máximo de oxigénio realizado na passadeira rolante, apresentados no início e no 
final do processo de treino pelos grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo. O ∆% é apresentado em cada 
patamar. 

Variável Patamar Grupo 
Momento Aeróbio Força Misto Controlo 

 Inicial 71.31 ± 6.48 75.02 ± 8.53 71.30 ± 7.7 74.10 ± 4.43 
Final 63.27 ± 7.46*** 70.55 ± 12.05 64.31 ± 8.58** 66.66 ± 10.20 1º 
∆% ↓11.3% ↓5.9% ↓9.8% ↓10% 

      
Inicial 78.57 ± 6.69 87.17 ± 8.82 78.79 ± 8.37 81.18 ± 6.98 
Final 72.98 ± 8,48** 83.12 ± 10.01* 72.80 ± 8.0** 78.98 ± 7.50 2º 
∆% ↓7.1% ↓4.6% ↓7.6% ↓2.7% 

      
Inicial 85.36 ± 8.61 94.62 ± 8.16 87.36 ± 6.76 90.23 ± 8.80 
Final 82.09 ± 9.62 91.71 ± 8.32 81.64 ± 8.66** 88.62 ± 7.10 3º 
∆% ↓3.8% ↓3.1% ↓6.5% ↓1.7% 

      
Inicial 93.73 ± 7.73 96.03 ± 6.57 95.11 ± 6.10 92.82 ± 6.99 
Final 89.05 ± 9.58** 93.01 ± 5.20* 87.70 ± 9.10*** 94.80 ± 6.43 4º 
∆% ↓5% ↓3.1% ↓7.8% ↑2.1% 

      
Inicial 95.61 ± 4.44 98.65 ± 4.07 97.87 ± 3.95 97.63 ± 4.30 
Final 92.30 ± 3.59* 98.46 ± 3.18 89.99 ± 4.45** 97.95 ± 3.69 

%
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5º 
∆% ↓3.5% ↓0.2% ↓8.1% £ ↑0.3% 

  Significativamente diferente dos valores iniciais no respectivo patamar (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001). 
£ Significativamente diferente dos valores alcançados pelos grupos Aeróbio e Força (*p<0.05). 
 

 

 

Para uma melhor visualização, as diferenças entre o VO2 (pré e pós-treino) em cada 

um dos cinco patamares do teste de consumo máximo de oxigénio (mesma 

sobrecarga externa) nos grupos Aeróbio, Força e Misto estão apresentadas nas 

Figuras 4-6, 4-7 e 4-8, respectivamente.  
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Figura 4-6 - Valores médios relativos ao percentual do VO2máx nos patamares do 
teste de esforço máximo realizado na passadeira rolante, antes e após o período 
de treino no grupo Aeróbio. 
Significativamente diferente dos valores pré-treino (** p<0.01; *** p<0.001 ). 
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Figura 4-7 - Valores médios relativos ao percentual do VO2máx nos patamares do 
teste de esforço máximo realizado na passadeira rolante, antes e após o período 
de treino no grupo Força. 

Significativamente diferente dos valores pré-treino (** p<0.01; *** p<0.001 ). 
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Grupo Misto - % VO2 máx. nos patamares
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Figura 4-8 - Valores médios relativos ao percentual do VO2máx nos patamares do 
teste de esforço máximo realizado na passadeira rolante, antes e após o período 
de treino no grupo Misto. 
Significativamente diferente dos valores pré-treino (** p<0.01; *** p<0.001 ). 

 

 

 

Relativamente às diferenças entre o VO2 e a FC antes e após o período de treino nos 

patamares do teste de esforço máximo, houve uma redução significativa em ambas as 

variáveis nos três grupos de treino, sendo esta mais expressiva nos grupos Aeróbio e 

Misto. Estes dados evidenciam uma maior economia metabólica promovida com a 

implementação destes protocolos de treino. No entanto, no grupo Misto a economia 

metabólica apresentou-se mais estável ao longo dos patamares (↓ de 23%, 18%, 17%, 

15% e 16% no VO2 nos respectivos patamares), sendo expressivamente mais 

pronunciada nos patamares de maior sobrecarga externa do que nos grupos Aeróbio e 

Força (Misto: ↑16% versus ↑8.9% e ↑11.5%, nos grupos Aeróbio e Força, 

respectivamente) (Figura 4-9).  
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Figura 4-9 - Diferença % entre os valores do VO2 pré e pós-treino (∆ %), indicativo 
da economia metabólica, nos cinco patamares do teste de esforço máximo 
realizado na passadeira rolante, nos grupos Aeróbio, Força e Misto. 

* Significativamente diferente dos valores do grupo Força (p<0.05) 
 

Estas alterações parecem ser decorrentes das adaptações em nível central e 

periférico promovidas pelos diferentes modelos de treino e, surpreendentemente, 

parecem parcialmente contrariar o princípio da especificidade entre o treino e o teste 

realizados, sobretudo no grupo Força, uma vez que neste grupo foi observado um 

incremento significativo na economia metabólica e no desempenho aeróbio relativo 

(patamares), sendo estes avaliados numa actividade do tipo aeróbia. Portanto, a 

economia metabólica parece ser significativamente influenciada por factores de ordem 

neuromuscular, os quais são incrementados pelo treino de força e que, associados à 

melhoria da eficiência mecânica da corrida/caminhada, ao incremento do potencial 

oxidativo celular e à optimização do padrão de recrutamento das unidades motoras, 

conjuntamente potenciam o desempenho físico, sobretudo aeróbio. Resultados 

semelhantes têm sido reportados por Johnston e colaboradores (1997) e Paavolainen 

e colaboradores (1999), ao treinarem corredores de maratona e de cross-country, 

respectivamente. 

 

Outro facto interessante observado nos grupos Aeróbio e Misto e que, aí sim, 

evidenciam o princípio da especificidade do treino, é que as alterações apresentadas 

pelo grupo Aeróbio na economia metabólica foram observadas em intensidades mais 

baixas (menores inclinação e sobrecarga externa), sendo esta significativamente mais 

reduzida nas intensidades mais altas (Tabela 4-2), o que corresponde com o nível de 

solicitação neuromuscular implementado no treino deste grupo. Ou seja, é provável 

que as unidades motoras de limiares mais baixos tenham sido prioritariamente 

*
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solicitadas durante as sessões de treino aeróbio, as quais parecem ter sofrido 

adaptações mais expressivas. Por outro lado, no treino misto, a economia metabólica 

foi incrementada tanto nas intensidades mais baixas (menor sobrecarga externa), 

como nas mais altas (maior sobrecarga externa), o que parece ter sido decorrente das 

múltiplas adaptações promovidas pelo treino. Sendo assim, parece que o treino 

aeróbio é mais potente na promoção de adaptações sobre as unidades motoras de 

limiar baixo, o contrário ocorrendo com o treino de força, no qual ocorre o 

recrutamento prioritário de unidades motoras de limiares mais elevados. Este facto, 

apesar de ter alguma lógica, não pode ser confirmado neste estudo, uma vez que 

somente seria possível a sua a análise através do espectro de frequência do sinal 

EMG durante os patamares do teste máximo, o que não foi realizado.  

  

Os valores do quociente respiratório (QR), avaliado durante os dois últimos minutos de 

cada um dos cinco patamares do teste de consumo máximo de oxigénio realizado na 

passadeira rolante, período no qual houve estado estacionário, relativos aos grupos 

Aeróbio, Força, Misto e Controlo, estão apresentados na Tabela 4-4.  

 

Tabela 4-4 - Valores do quociente respiratório – QR (Média e DP) nos cinco patamares iniciais do teste 
de consumo máximo de oxigénio realizado na passadeira rolante, observados no início e no final do 
processo de treino pelos grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo. O ∆% é apresentado em cada patamar.  
 

Variável Patamar Grupo 
Momento Aeróbio Força Misto Controlo 

 Inicial 0.86 ± 0.06 0.90 ± 0.08 0.87 ± 0.06 0.91 ± 0.04 
Final 0.80 ± 0.07** 0.91 ± 0.07 0.84 ± 0.05** 0.89 ± 0.06 1º 
∆% ↓7% ∇ ↑1.1% ↓3.4% ∇ ↓2.2% 

      
Inicial 0.92 ± 0.07 0.96 ± 0.07 0.92 ± 0.06 0.95 ± 0.05 
Final 0.89 ± 0.07* 0.99 ± 0.06 0.90 ± 0.05* 0.95 ± 0.06 2º 
∆% ↓3.3%  ↑3.1% ↓2.2%  NA# 

      
Inicial 0.97 ± 0.08 1.00 ± 0.06 0.97 ± 0.06 0.99 ± 0.08 
Final 0.95 ± 0.08 1.04 ± 0.06 0.95 ± 0.06* 0.99 ± 0.05 3º 
∆% ↓2.1%  ↑4% ↓2.1%  NA# 

      
Inicial 1.01 ± 0.08 0.99 ± 0.04 1.03 ± 0.09 1.02 ± 0.08 
Final 0.98 ± 0.09* 1.09 ± 0.07* 0.99 ± 0.07** 1.04 ± 0.08 4º 
∆% ↓3%  ↑10.1% ↓3.9%  ↑2% 

      
Inicial 1.03 ± 0.05 1.07 ± 0.03 1.06 ± 0.10 1.04 ± 0.08 
Final 1.03 ± 0.07 1.18 ± 0.06** 0.98 ± 0.05** 1.05 ± 0.02 

Q
R

  
 

5º 

∆% NA# ↑10.3% ↓7.5% • ↑1% 

Significativamente diferente dos valores iniciais (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001). 
 # Não apresentou alteração após o período de treino. 
Significativamente diferente dos valores do grupo Força (∇ p<0.01;  p<0.001); 
Significativamente diferente dos valores do grupo Aeróbio e Força (• p<0.001) 
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A interpretação dos valores do QR durante períodos de estado estacionário permite a 

estimativa do substrato energético prioritariamente oxidado (lípidos e hidratos de 

carbono), sobretudo em intensidades mais baixas em que não há acumulação de 

lactato sanguíneo. Por outro lado, em intensidades mais elevadas, o incremento da 

produção de lactato interfere nesta estimativa, sobretudo pelo facto da cinética dos 

iões de bicarbonato estar alterada nestas condições e elevar o VCO2 de forma 

desproporcional à produção de CO2 em nível celular (Melby e col., 2000; Wilmore, 

2001).  

 

Neste estudo, ainda que não tenha sido avaliado o lactato sanguíneo durante os 

patamares no teste de esforço máximo na passadeira, assumiu-se que, dadas as 

condições de estado estacionário, é possível a estimativa do substrato oxidado 

durante tais esforços e a sua comparação nos diferentes momentos do estudo (pré e 

pós-treino).  

 

Nas Figuras 4-10, 4-11 e 4-12 estão apresentados os valores do QR em cada patamar 

do teste de esforço máximo realizado na passadeira rolante antes e após o período de 

treino, nos grupos Aeróbio, Força e Misto. 

 

 

Grupo Aeróbio - QR nos patamares
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Figura 4-10 - Valores médios do QR pré e pós-treino nos cinco patamares do 
teste de esforço máximo realizado na passadeira rolante, no grupo Aeróbio. 
Significativamente diferente dos valores pré-treino (* p<0.05; ** p<0.01 ). 
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Grupo Força - QR nos patamares 
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Figura 4-11 - Valores médios do QR pré e pós-treino nos cinco patamares do 
teste de esforço máximo realizado na passadeira rolante, no grupo Força. 
Significativamente diferente dos valores pré-treino (* p<0.05; ** p<0.01 ). 

 

 

Grupo Misto - QR nos patamares
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Figura 4-12 - Valores médios do QR pré e pós-treino nos cinco patamares do 
teste de esforço máximo realizado na passadeira rolante, no grupo Misto. 

Significativamente diferente dos valores pré-treino (* p<0.05; ** p<0.01 ). 
 

 

Relativamente às alterações no QR após o período de treino no grupo Aeróbio, são 

observadas mudanças semelhantes às ocorridas no VO2 em cada patamar, ou seja, 

para uma mesma carga externa observa-se um menor consumo de oxigénio e uma 

maior oxidação de lípidos como substrato energético, sobretudo nas sobrecargas 

menos intensas (patamares 1, 2, 3 e 4). Considerando-se o facto de que neste estudo 

um dos principais objectivos era o incremento da oxidação de lípidos e, 

consequentemente, a redução da quantidade de gordura corporal total, pode-se 
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deduzir que o treino aeróbio foi eficiente neste sentido. Portanto, actividades de 

natureza aeróbia, além de promoverem um dispêndio energético significativo (ver itens 

4.2.3.4 e 4.2.3.5) o fazem às custas dos depósitos de gordura corporal. Estas 

alterações parecem estar relacionadas às componentes centrais (↑ da eficiência 

cardiovascular) e periféricas (↑ da capilarização muscular esquelética, ↑ da actividade 

das enzimas oxidativas, ↑ do conteúdo de mioglobina). 

 

Por outro lado, no grupo Força, mesmo que tenha sido observada uma maior 

economia nos três primeiros patamares do teste de esforço máximo (ver Figura 4-7), 

não houve alteração significativa na oxidação de lípidos nestes patamares, 

observando-se inclusive, uma tendência de redução progressiva na utilização destes 

substratos e uma maior ênfase na utilização dos hidratos de carbono nas intensidades 

mais elevadas (4º e 5º patamares). Estes resultados parecem estar relacionados a 

mudanças no padrão de activação das unidades motoras em intensidades mais baixas 

de contracção (↑ eficiência neuromuscular), sem incremento correspondente da 

componente central (cardiovascular), nem mesmo da componente periférica 

relacionada ao incremento do potencial oxidativo celular. Portanto, ainda que o treino 

de força realizado de forma isolada possa promover mudanças expressivas em nível 

neuromuscular, a sua utilização torna-se limitada em termos metabólicos e, sobretudo, 

na intensificação dos lípidos como substrato energético em actividades de natureza 

aeróbia e, possivelmente, em equivalentes actividades da vida diária (por exemplo, 

andar). Este facto parece comprometer a redução dos depósitos de gordura corporal 

com a utilização deste modelo isolado de treino. Pode-se ainda especular, que a carga 

utilizada nos exercícios de força (15-20RM) pode, da mesma forma, explicar 

parcialmente a inobservância de alterações nas intensidades mais elevadas, uma vez 

que nesta faixa de intensidade não são recrutadas unidades motoras de limiar elevado 

(Fleck e Kraemer, 2004; Sale, 2003). Observa-se aqui a manifestação da 

especificidade do treino realizado.  

 

No grupo Misto, os valores do QR foram reduzidos de forma significativa em todos os 

patamares após o período de treino, o que indica uma intensificação da oxidação dos 

lípidos nestas condições. Este facto parece ser explicado pela promoção de 

adaptações centrais e periféricas decorrentes do treino, quer em nível cardiovascular 

quer em nível periférico, os quais resultaram numa melhoria do potencial oxidativo 

muscular. Sendo assim, a associação dos treinos aeróbio e de força numa mesma 

sessão parece potenciar as alterações na composição corporal, principalmente 

relacionadas à redução da gordura corporal. 
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4.2.3 Respostas metabólicas e cardio-respiratórias agudas nos 
protocolos de treino aeróbio, de força e misto 

Os testes em que foi avaliada a resposta aguda das variáveis metabólicas VO2 e 

Quociente Respiratório (QR)  em exercício e durante o período de recuperação 

subsequente, FC, intensidade em Equivalentes Metabólicos (METs), bem como a 

estimativa do Dispêndio Energético (DE), realizaram-se na fase 2 da investigação e 

são apresentados abaixo em cada um dos protocolos de treino. Antes disto, na Tabela 

4-5 são apresentadas as características dos sujeitos que fizeram parte da amostra 

utilizada nesta parte da investigação, bem como os valores (média e DP) de algumas 

variáveis antropométricas, fisiológicas e da composição corporal que serviram de 

referência para a relativização dos resultados apresentados a seguir. Da mesma 

forma, na Tabela 4-6 é mencionado o volume total (em quilogramas) nos protocolos de 

força e misto, bem como a temperatura (em graus centígrados - ºC) e humidade 

relativa do ar (percentagem - %), avaliadas durante a execução dos três protocolos.  

 

 

Tabela 4-5 - Características dos sujeitos da amostra, bem como valores de variáveis 
antropométricas, fisiológicas e da composição corporal (média e DP). 

Variáveis Média ± DP 

N 13 

Idade (anos) 35.7 ± 7.7 

Massa Corporal Total (kg) 76.6 ± 9. 9 

Estatura (cm) 163.3 ± 0.1 

IMC * (kg.m-2) 28.6 ± 3.5 

MLG # (kg) 44.4 ± 4.7 

VO2máx absoluto (ml.min-1) 2647.2 ± 537.3  

VO2máx relativo à MCT @ (ml.kgMCT
-1.min-1) 35.9 ± 7.4 

VO2máx relativo à MLG (ml.kgMLG
-1.min-1) 59.2 ± 10.8 

FCmáx (bat.min-1) 177.2 ± 8.8 

* Índice de massa corporal; #  Massa livre de gordura, descontado o valor da massa óssea e avaliada na DXA; @ Massa 
corporal total 
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Tabela 4-6 - Volume total da sessão de treino (kg) nos protocolos de força e misto, bem 
como temperatura (ºC) e humidade (%) do ambiente durante a execução dos testes nos três 
protocolos de treino (média e DP). 

*** Significativamente diferente do grupo Força (p< 0.001). 

Protocolo Volume total da 
sessão (kg) 

Temperatura (ºC) Humidade 
(%) 

Força 165219.2 ± 33349.5 24.2 ± 0.8 47.3 ± 3.8 

Misto 94400 ±  20376.1*** 24.1 ± 0.7 46.9 ± 7.9 

 

 

4.2.3.1 Consumo de Oxigénio (VO2) durante a execução dos 
protocolos de treino e período de recuperação (EPOC):  

A caracterização do VO2 durante a realização dos protocolos de treino aeróbio, força e 

misto, bem como durante os 55 minutos subsequentes em que foi avaliado o EPOC, 

está apresentada nas Tabelas 4-7, 4-8 e 4-9 e nas Figuras 4-13, 4-14 e 4-15, 

respectivamente. Os valores do VO2 estão relativizados pela massa livre de gordura 

(MLG), avaliada pela DXA, e expressa médias em períodos de 5 minutos, o que 

possibilita identificar as variações ocorridas, sobretudo ao longo da execução de cada 

protocolo de treino. Posteriormente, os valores do VO2 durante as fases de exercício 

(A: aeróbio; AL: alongamento e F: força) de cada protocolo estão relacionados (%) ao 

VO2máx. relativo à MLG, avaliado na passadeira rolante.  

 

 

 

Tabela 4-7 - Valores do VO2 em ml.kgMLG
-1.min-1 (Média e DP) nas respectivas fases no protocolo aeróbio 

(A1, AL e A2) e o EPOC (EP-1 a EP-5 e EP-6 a EP-11).  

 Repouso A1 AL A2 Média A1-A2 EP-1 a EP-5 EP-6 a EP-11 

VO2 (ml.kgMLG
-1.min-1) 3.7±0.6 32.6±7.1 12.8±2.4*** 30.9±5.6 31.8±6.4*** 6.1±0.9*** 5.3±0.7*** 

*** Significativamente diferente dos valores de repouso (p< 0.001).  
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Figura 4-13 - Curva do VO2 relativo à MLG (em ml.kgMLG

-1.min-1) no protocolo 
aeróbio, dividida nas suas respectivas fases (A1: 1ª fase de 25 minutos de 
exercício aeróbio; AL: caracterizada pela realização de exercícios de 
alongamento; A2: 2ª fase de 20 minutos de exercício aeróbio) e o EPOC (EP). 
Cada uma das fases foi dividida em períodos de 5 minutos.  
Diferente dos valores de repouso (*p< 0.05; **p<0.01; ***p<0.001).  

 
 

A curva do VO2 durante as 2 principais fases do protocolo aeróbio mostrou-se estável, 

tendo sido apenas significativamente menor (p<0.001) durante os primeiros 5 minutos 

da fase 1 (A1-1), período no qual o exercício teve como objectivo principal o 

aquecimento corporal. Exceptuando-se este período, a média do VO2 durante as fases 

1 e 2 de exercício aeróbio deste protocolo foi de 32.60 ± 7.09 e 30.94 ± 5.63 ml.kgMLG
-

1.min-1, respectivamente, o que corresponde a aproximadamente 54% do VO2máx 

avaliado na passadeira rolante (59.24 ± 10.82 ml.kgMLG
-1.min-1). Durante a fase 

intermédia, em que foram realizados exercícios de alongamento, a média do VO2 foi 

significativamente inferior (12.78 ± 2.37 ml.kgMLG
-1.min-1), correspondente a 21.6% do 

VO2máx. Apesar da baixa intensidade destes exercícios, o VO2 parece ter 

permanecido elevado em virtude da elevada intensidade da actividade aeróbia 

precedente. 

 

No período de recuperação do protocolo aeróbio o VO2 esteve incrementado até o 55º 

minuto (EP-1 a EP-11), caracterizando o EPOC decorrente do referido protocolo. 

 

Relativamente ao protocolo de força, a tabela 8 e a figura 14 representam o 

comportamento do VO2 relativo à MLG (ml.kgMLG
-1.min-1). 
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Tabela 4-8 - Valores do VO2 em ml.kgMLG
-1.min-1 (Média e DP) nas respectivas fases no protocolo de força 

(F1, F2 e F3) e o EPOC (EP-1 a EP-5 e EP-6 a EP-11).  

 Repouso F1 F2 F3 Média  
F1,F2 e F3 EP-1 a EP-5 EP-6 a EP-11 

VO2 

(ml.kgMLG
1.min-1) 

3.7±0.6 15.3±2.9 16.6±3.5 16.6±3.9 16.2±3.4*** 5.4±1.1*** 4.5±0.6* 

Significativamente diferente dos valores de repouso (*p< 0.05; ***p<0.001). 
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Figura 4-14 - Curva do VO2 relativo no protocolo de força, dividida nas suas 
respectivas fases (F1: 1º circuito de 20 RM; F2: 2º circuito de 20 RM; F3: 3º 
circuito de 20 RM) e o EPOC. Cada uma das fases foi dividida em períodos de 5 
minutos.  

Diferente dos valores de repouso (*p< 0.05; **p<0.01; ***p<0.001). 
 

 

A curva do VO2 durante os 3 circuitos de força e suas respectivas fases mostrou-se 

ligeiramente instável, o que parece ter ocorrido em função da intermitência observada 

neste tipo de exercício físico, bem como da variabilidade da massa muscular activada 

nos diferentes exercícios do protocolo. No entanto, a diferença entre o valor mais 

baixo do VO2, ocorrido no 2º período do 1º circuito (F1-2) foi apenas 18% inferior ao 

maior valor observado durante a execução do protocolo, que ocorreu no 1º período do 

3º circuito (F3-1). A média do VO2 durante o protocolo de força foi de 16.17 ± 3.39 

ml.kgMLG
-1.min-1, o que corresponde a 27.3% do VO2máx (59.24 ± 10.82 ml.kgMLG

-1.min-

1). 

 

Durante o período de recuperação, o comportamento do VO2 permaneceu 

incrementado durante os primeiros 10 minutos (EP-1 e EP-2), caracterizando o EPOC 

decorrente do protocolo de força.  
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A Tabela 4-9 e a Figura 4-15 representam o VO2 relativo (ml.kgMLG
-1.min-1) durante o 

protocolo misto. 
 

Tabela 4-9 - Valores do VO2 em ml.kgMLG
-1.min-1 (Média e DP) nas respectivas fases aeróbia (A1 e A2) e 

de força (F1 e F2) do protocolo misto (F1, F2 e F3) e o EPOC (EP-1 a EP-5 e EP-6 a EP-11).  

 Repouso A1 F1 A2 F2 Média 
A1 e A2 

Média 
F1 e F2 

EP-1 a 
EP-5 

EP-6 a 
EP-11 

VO2  

(ml.kgMLG
1.min-1) 

3.7 

±0.6 

36.5 

±5.7 

18.8 

±3.3 

37.7 

±5.9 

19.5 

±3.6 

37.1 

±5.8*** 

19.2 

±3.4*** 

6.20 

±1.1*** 

5.3 
±0.9*** 

*** Diferente da média do VO2 das fases A1 e A2 (p<0.001).  * Diferente dos valores de repouso (p< 0.05). 
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Figura 4-15 - Curva do VO2 relativo no protocolo misto, dividida nas suas respectivas 
fases (A1: 1ª fase de 10 minutos de exercício aeróbio; F1: 1º circuito de 20 RM; A2: 2ª 
fase de 15 minutos de exercício aeróbio; F2: 2º circuito de 20 RM) e o EPOC (EP). 
Cada uma das fases foi dividida em períodos de 5 minutos. 

Diferente dos valores de repouso (*p< 0.05; ***p<0.001). 

 

 

No protocolo misto, a curva do VO2 apresentou um comportamento semelhante 

durante as fases em que foram realizados os exercícios aeróbio (A1: 36.51 ± 5.67 

ml.kgMLG
-1.min-1 e A2: 37.74 ± 5.9 ml.kgMLG

-1.min-1) e de força (F1: 18.84 ± 3.26 

ml.kgMLG
-1.min-1 e F2: 19.46 ± 3.57 ml.kgMLG

-1.min-1), sendo no entanto estes valores 

significativamente diferentes entre as fases representativas dos dois tipos de exercício 

(p< 0.001). Relativamente ao VO2máx (59.24 ± 10.82 ml.kgMLG
-1.min-1), durante as 

fases de exercício aeróbio e de força, o VO2 apresentou uma oscilação média de 

62.7% e 32.3%, respectivamente.  
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Comparando-se os valores médios do VO2 durante as 2 fases de exercício aeróbio no 

protocolo aeróbio (A1 e A2) com os valores médios do VO2 durante estas mesmas 

fases no protocolo misto, pode-se observar alguma semelhança entre estas (54% 

versus 62.7%). No entanto, é de salientar a grande diferença em termos temporais 

observada entre as 2 fases de exercício aeróbio (A1 e A2) nos dois protocolos 

(aeróbio: 25 e 20 minutos, respectivamente; misto: 10 e 15 minutos, respectivamente), 

o que salienta a necessidade de manutenção de uma intensidade mais reduzida no 

protocolo aeróbio, dada a condição física dos sujeitos da amostra.  

 

Relativamente aos protocolos de força e misto, pode ser observado um incremento 

ligeiramente inferior (15.7%) no consumo de oxigénio ocorrido durante os 3 circuitos 

do protocolo de força (F1, F2 e F3) do que o ocorrido nos 2 circuitos de força do 

protocolo misto (F1 e F2), 16.17 ± 3.39 e 19.15 ± 3.41 ml.kgMLG
-1.min-1, 

respectivamente. Ou seja, no protocolo misto, as fases de exercício aeróbio parecem 

ter originado um impacto metabólico reduzido durante a execução dos circuitos de 

força subsequentes. 

 

O comportamento do VO2 esteve incrementado durante os 55 minutos do período de 

recuperação no protocolo misto, (EP-1 a EP-11) em relação aos valores de repouso, 

caracterizando o EPOC causado pelo respectivo protocolo. 

 

A intensidade da actividade física desenvolvida durante o treino constitui-se num factor 

determinante das adaptações fisiológicas que são promovidas, sendo que nas 

actividades aeróbias o VO2 se constitui no principal representante desta componente e 

determina as adaptações implementadas, sobretudo metabólicas (Achten e col., 2002; 

Bergman e Brooks, 1999; Thompson e col., 1998).  

 

Relativamente ao incremento no VO2máx, que se constitui num parâmetro delimitador 

da condição aeróbia, actividades de alta intensidade (> 50% do VO2máx) são mais 

indicadas para o incremento desta variável, enquanto intensidade mais baixas não 

provocam o seu incremento ou elevam-na em menor grau (Powers e Howley, 2001; 

Platonov, 2004; Wilmore e Costil, 2001).  

 

Por outro lado, no que se refere à preponderância do substrato energético oxidado 

durante a actividade aeróbia, nas intensidades baixa e moderada (< 50% do VO2máx) 

parece ocorrer preferencialmente a utilização dos lípidos enquanto fonte de energia, 

sendo a utilização dos hidratos de carbono incrementada em intensidades mais 
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elevadas (> 50% do VO2máx). Este incremento inibe o transporte dos ácidos gordos 

de cadeia longa para dentro da mitocôndria o que, em última análise, reduz a oxidação 

de lípidos (Coyle e col., 1997). Venables e colaboradores (2005), após avaliarem 143 

mulheres na passadeira rolante em diferentes intensidades do VO2máx, concluíram 

que a máxima oxidação de lípidos ocorreu a aproximadamente 52% do VO2máx. Ainda 

assim, o consumo total (absoluto) de lípidos pode ser maior em actividades que se 

produza maior quantidade de trabalho. No entanto, uma importante restrição para 

regimes de treino mais intensos é o baixo nível de aptidão física, bem como a 

composição corporal do sujeito, constituindo-se, o excesso de peso e a obesidade 

importantes limitações para a prescrição de treino físico em intensidades mais 

elevadas (Stiegler e Cunliffe, 2006). 

 

Sendo assim, os resultados deste trabalho reportados anteriormente relacionados ao 

VO2 durante as fases de exercício aeróbio dos protocolos aeróbio e misto  

demonstram que, em ambas as condições, houve uma elevação significativa durante o 

treino, tendo sido esta mais pronunciada no treino misto. As condições delineadas no 

modelo experimental do estudo, sobretudo delimitadas pela baixa condição física dos 

sujeitos da amostra, possibilitaram um maior incremento da intensidade durante as 

fases de exercício aeróbio do protocolo misto (A1 e A2) em virtude do menor tempo de 

exercício e este facto promoveu um acréscimo, mesmo que não significativo,  na taxa 

metabólica  relativa comparativamente às mesmas fases no protocolo aeróbio. 

Enquanto no protocolo aeróbio a média da taxa energética foi de 25.5 ± 6.6 kj.min-1, no 

protocolo misto esta foi de 31.6 ± 5.8 kj.min-1. Esta estratégia parece ser adequada às 

condições em que a elevação da taxa metabólica e do DE sejam pretendidos, 

sobretudo associados à utilização prioritária dos lípidos como substrato energético, 

como é o caso dos programas de controlo e perda de peso.  

 

Relativamente à faixa em que o VO2 foi incrementado durante as fases de exercício 

aeróbio em ambos os protocolos (aeróbio: 54% e misto: 62.7% do VO2máx) e com 

base nos argumentos acima referidos, pode-se inferir que houve uma oxidação 

significativa de lípidos, sendo estes a principal fonte de energia, uma vez que os 

valores encontram-se dentre dos mencionados como adequados para tal (Achten e 

Jeukendrup, 2002; Brooks e Mercier, 1994; Friedlander e col., 1998; Venables e col., 

2005). 

 

Por outro lado, nos circuitos de força de ambos os protocolos de força e misto da 

presente investigação, apesar do elevado trabalho produzido, o VO2 apresentou-se 
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significativamente mais baixo (27.3% e 32.3% do VO2máx, respectivamente) do que 

nas fases de exercício aeróbio destes protocolos, o que evidencia a elevada 

contribuição da fonte energética anaeróbia aláctica e láctica para a produção de 

energia, claramente referida nos trabalhos de Essén-Gustavsson e Tesch (1990), de 

MacDougall e colaboradores (1999) e de Tesch e colaboradores (1986). Os valores do 

VO2 registados durante os circuitos de força dos protocolos de força e misto 

contrastam com os reportados por Dudley e colaboradores (1991), que referiram 

valores entre 50 e 60% do VO2máx durante a realização de 5 séries de 6 a 12 

repetições do exercício leg press com intervalos de 3 minutos entre as séries, o 

mesmo sendo observado no exercício agachamento. Da mesma forma, o valor médio 

do VO2 reportado por Hurley e colaboradores (1984) durante uma sessão de treino de 

força que consistiu de uma série de 8-12 repetições máximas em 14 exercícios, que foi 

de 45% do VO2máx, contrastam com o valor observado nesta investigação. É provável 

que esta diferença esteja relacionada à elevada intensidade dos exercícios de força 

(6-12 RM), bem como à relação tempo de trabalho-pausa, implementadas nestas 

investigações.  

 

Sendo assim, o ligeiro incremento no VO2 observado durante os circuitos de força dos 

protocolos de força e misto não parece ser um estímulo suficientemente adequado 

para o incremento permanente do VO2máx com o treino e, associado à redução 

crónica de algumas enzimas relacionadas ao metabolismo oxidativo (Green e col., 

1999; Tesch e col., 1990), bem como do conteúdo de mioglobina (MacDougall e col., 

1979; Masuda e col., 1999) observados como resposta ao treino de força, parecem, 

em conjunto, limitar drasticamente a capacidade aeróbia. Têm sido inclusive, 

reportados resultados que apontam uma drástica redução no VO2máx após 12 meses 

de treino de força de alta intensidade (Nakao e col., 1995). Apenas o treino de força 

em circuito mostrou-se efectivo no incremento do VO2máx (Gettman e Pollock, 1981; 

Wilmore e col., 1978a) e isto parece ter sido resultado da baixa intensidade e alta 

densidade dos exercícios de força, bem como do intervalo reduzido entre estes, 

caracterizados no desenho experimental das respectivas investigações. 

 

 

 

 

Capítulo 4________________________________________________________________________ 197 



                                             _ _____APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.2.3.2  Quociente Respiratório (QR) durante os protocolos de 
treino e período de recuperação 

 
Nas Tabelas 4-10, 4-11 e 4-12 são apresentados os valores médios do QR durante as 

fases de exercício e de recuperação (EP-1 a EP-5 e EP-6 a EP-11) de cada protocolo 

(aeróbio, de força e misto, respectivamente).  

 

Tabela 4-10 - Valores do QR (média e DP) durante as fases de exercício do protocolo aeróbio e 
recuperação, dividida em 2 períodos. 

 Repouso A1 AL A2 EP-1 a EP-5 EP-6 a EP-11 

QR 0.85±0.07 0.89±0.09 0.94±0.10* 0.87±0.08 0.84 ± 0.11 0.78 ± 0.08* 

* Diferente dos valores de repouso (p< 0.05). 

 

 

Tabela 4-11 - Valores do QR (média e DP) durante as fases de exercício do protocolo de força e 
recuperação, dividida em 2 períodos. 

 Repouso F1 F2 F3 EP-1 a EP-5 EP-6 a EP-11 

QR 0.87±0.11 1.12±0.12*** 1.07±0.12*** 1.05±0.12*** 0.83 ± 0.14 0.77 ± 0.12*** 

        Diferente dos valores de repouso (**p<0.01; ***p< 0.001). 

 

 

Tabela 4-12 - Valores do QR (média e DP) durante as fases de exercício do protocolo misto e 
recuperação, dividida em 2 períodos. 

 Repouso A1 F1 A2 F2 EP-1 a EP-5 EP-6 a EP-11 

QR 0.89±0.06 0.97±0.08** 1.15±0.17*** 0.90±0.08 1.14±0.18*** 0.83±0.09* 0.75±0.08*** 

Diferente dos valores de repouso (* p<0.05; ** p<0.02; *** p< 0.001). 

 

 

 

A seguir, para uma visualização mais detalhada do comportamento do QR durante o 

período de recuperação, são apresentados os valores médios em períodos de 5 

minutos nesta fase nos protocolos de treino aeróbio, de força e misto (Figuras 4-16, 4-

17 e 4-18, respectivamente).  
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QR durante o protocolo aeróbio e recuperação
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Figura 4-16 - QR durante o repouso, bem como nas 3 fases de exercício do 
protocolo aeróbio (A1,AL e A2) e durante períodos de 5 minutos do período de 
recuperação (EP-01 a EP-11). 
§ Significativamente maior do que os valores de repouso (p<0.05). 
   Significativamente menor do que os valores de repouso (*p<0.05; **p<0.01).  
 

 

 

QR durante o protocolo de força e recuperação
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Figura 4-17 - QR durante o repouso, bem como nos 3 circuitos do 
protocolo de força (F1, F2 e F3) e durante períodos de 5 minutos do 
período de recuperação (EP-01 a EP-11). 
§ Significativamente maior do que os valores de repouso (p<0.001). 
Significativamente menor do que os valores de repouso (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001).  
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QR durante o protocolo misto e EPOC
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Figura 4-18 - QR durante o repouso, nas fases de exercícios aeróbio (A1 e 
A2) e de força (F1 e F2), bem como durante períodos de 5 minutos do 
período de recuperação (EP-01 a EP-11).  
Significativamente maior do que os valores de repouso (§p<0.01; §§p<0.001). 
Significativamente menor do que os valores de repouso (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001).  

 
 
 

O QR não-proteico19, que representa a razão de troca respiratória dos gases 

(VCO2/VO2), é um indicador metabólico que está associado ao tipo de substrato 

oxidado (lípidos e hidratos de carbono) durante o esforço físico em condições de 

estado estacionário ou repouso. No entanto, tal estimativa é limitada em condições de 

esforço mais intenso, sobretudo pela influência da cinética dos iões de bicarbonato 

que, alterados nestas condições de exercício, elevam o VCO2 de forma 

desproporcional à produção de CO2 em nível celular e induzem a estimativas 

equivocadas sobre o tipo de substrato oxidado nestas condições (Braun e col., 2005; 

Melby e col., 2000; Thornton e Potteiger, 2002; Wilmore, 2001). Ainda que os 

protocolos aeróbio, de força e misto, estes dois últimos em maior escala, tenham sido 

de natureza intermitente, os resultados do QR estão apresentados nas Figura 4-16, 4-

17 e 4-18, respectivamente, sem a intenção de sugerir a preponderância da utilização 

de um substrato energético sobre outro, mas para representar a diferença no impacto 

metabólico causado por estas dois tipos de exercício físico. No entanto, durante o 

período de recuperação de cada protocolo, observado o facto de que esta foi realizada 

em condições de repouso e provável estado estacionário, os valores do QR foram  

                                                 
19 Relativo à relação VCO2/VO2. Nesta investigação o QR será sempre referido como QR-não 
proteico, condição em que é desconsiderada a participação das proteínas como substrato 
energético.  
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analisados para avaliar o impacto de cada protocolo sobre a utilização predominante 

dos lípidos ou hidratos de carbono durante os 55 minutos pós-exercício. Entretanto, 

uma importante limitação metodológica neste procedimento é o facto de que a 

elevação dos níveis sanguíneos de bicarbonato ocorrida até alguns minutos após 

exercícios de alta intensidade, o que pode ter ocorrido sobretudo nos protocolos de 

força e misto, limita parcialmente a avaliação do substrato oxidado, de forma a 

subestimar a oxidação do lípidos (Binzen e col., 2001; Osterberg e Melby, 2000; 

Thornton e Potteiger, 2002). Uma vez que não foi avaliado o lactato sanguíneo após 

cada sessão de treino, o controlo desta interferência não foi realizado. No entanto, foi 

assumido neste trabalho que a intensidade nos 3 protocolos de treino não foi 

uficientemente elevada para a instalação destas condições, o que sugere uma 

a literatura que valores de QR elevados 

dicam níveis reduzidos de oxidação de lípidos e são associados a taxas elevadas de 

ol., 2000). Uma vez que 

 conjunto destes factores não foi controlado nesta investigação, a explicação clara 

s

limitação metodológica deste estudo. 

 

Os valores do QR durante a avaliação da taxa metabólica de repouso (60 minutos), 

bem como durante o período de repouso precedente à realização de cada um dos 

protocolos de treino apresentaram-se elevados (~ 0.87). Este facto pode estar 

relacionado a distúrbios na oxidação de lípidos apresentada pelos sujeitos da amostra, 

o que parece constitui-se num importante factor relacionado à etiologia da obesidade 

(Venables e col., 2005). Tem sido reportado n

in

ganho de peso corporal (Zurlo e col., 1990).  

 

Outro aspecto também observado neste estudo, e citado na literatura, refere-se à 

variabilidade do QR tanto em repouso (0.7 a 1.0), durante as fases de exercício 

aeróbio dos protocolos aeróbio e misto (0.78 a 1.08), como durante o período de 

recuperação após cada um dos 3 protocolos (0.55 a 1.20). Os factores que parecem 

explicar esta variância são múltiplos e incluem a composição corporal (Zurlo e col. 

1990), a dieta alimentar, a ingestão de gorduras, o conteúdo de glicogénio muscular, a 

proporção de fibras do tipo I e II, a concentração dos metabólitos plasmáticos lactato e 

ácidos gordos livres, e o nível de aptidão física (Goedecke e c

o

para a grande variabilidade observada torna-se inviabilizada.  

 

Durante as fases de exercício aeróbio dos protocolos aeróbio e misto deste trabalho, 

os valores médios do QR foram de 0.88 ± 0.07 e 0.94 ± 0.06, respectivamente, 

enquanto durante a execução dos circuitos de força dos protocolos de força e misto 

estes foram de 1.08 ± 0.12 e 1.15 ± 0.08, respectivamente, os quais se aproximam dos 
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apresentados por Braun e colaboradores (2005), quando estes compararam o efeito 

de dois protocolos de treino, aeróbio e força (0.88 e 1.11, respectivamente), realizados 

numa mesma taxa de VO2. Estas observações parecem estar associadas a uma maior 

e diferenciada estimulação do sistema nervoso simpático e maior ventilação ocorridas 

durante os exercícios de força, o que demonstram a diferença metabólica entre as 

uas formas de exercício. A contribuição anaeróbia para a produção de energia foi 

, tem um 

apel importante no controlo e perda de peso, sobretudo na taxa de gordura corporal 

s resultados 

ais reduzidos, bem como o facto da avaliação dos gases expirados não ter sido 

alizada num período maior também limita comparações neste aspecto.  

d

evidentemente maior no protocolo de força. 

 

O impacto metabólico agudo ocasionado pela prática do exercício físico é, muitas 

vezes, associado à queda significativa do QR após o término da actividade realizada, 

ou seja, actividades físicas de maior intensidade apresentam um efeito agudo no QR, 

que é reduzido em relação ao valor de repouso no período de recuperação 

subsequente (Binzen e col., 2001; Crommett e Kinzey, 2004; Hunter e col., 2000; 

Jamurtas e col., 2004; Osterberg e Melby, 2000). Alguns factores são responsáveis 

pela queda no QR após o término da actividade física, entre os quais a retenção de 

CO2 para a recomposição dos níveis de bicarbonato (Braun e col., 2005) e a maior 

taxa de oxidação de lípidos ocorrida neste período (Jamurtas e col., 2004; Thompson 

e col., 1998), a qual parece estar relacionada ao restabelecimento das reservas de 

glicogénio muscular. Este facto, associado à elevação da taxa metabólica

p

total (Schuenke e col., 2002; Sedlock e col., 1989; Thompson e col., 1998).  

 

O impacto no QR pós-exercício tem sido investigado tanto em actividades de natureza 

aeróbia como no treino de força e ambos podem resultar numa redução significativa 

do QR pós-treino, a qual pode perdurar por várias horas (Poehlman e Melby, 1998, 

Thompson e col., 1998). No protocolo aeróbio deste trabalho, a redução observada 

nos períodos intermediários (EP-4 a EP-8) da fase de recuperação foi de 

aproximadamente 8% em relação aos níveis de repouso (ver Figura 4-16), sendo que 

nos períodos seguintes mostraram-se reduzidos, mas não de forma significativa, 

tendência esta que não encontra  semelhança com a investigação realizada por 

Jamurtas e colaboradores (2004). Estes investigadores observaram uma menor 

redução (~6%) no QR, porém, mais duradoura, ou seja, nas 10 e 24 horas seguintes à 

realização de 60 minutos de corrida na passadeira rolante numa intensidade 

equivalente a 75% do VO2máx. É bastante provável que a menor intensidade 

observada neste trabalho (~54% do VO2máx) tenha repercutido neste

m

re
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Relativamente ao treino de força tem sido observada uma redução significativa no QR 

durante a recuperação (Binzen e col., 2001; Braun e col., 2005; Crommett e Kinzey, 

2004; Jamurtas e col., 2004; Osterberg e Melby, 2000; Poehlman e Melby,1998), a 

qual tem sido associada a maior oxidação de lípidos e consequente economia das 

reservas de glicogénio ocorridas neste período, ainda que considerado o facto da taxa 

de bicarbonato sanguíneo decorrente do treino poder estar elevada até alguns minutos 

após o treino. Esta redução pode, em termos temporais, se estender desde pouco 

acima dos 4 minutos (McArdle e Foglia, 1969) até 3 horas segundo Osterberg e Melby 

(2000), bem como têm sido também registados valores de QR mais baixos do que os 

e repouso 24 horas após uma sessão de treino de força de 60 minutos  numa 

resentaram valores de QR mais elevados do que os de repouso nas três 

oras subsequentes à sessão de exercícios, bem como no dia seguinte à sessão de 

treino.  

d

intensidade equivalente a 75% do 1RM (Jamurtas e col., 2004).  

 

No protocolo de força deste estudo, observou-se uma redução do QR de até 12%, 

sobretudo a partir dos 10 minutos (EP-3 a EP-11) do período de recuperação, 

mostrando-se esta mais intensa do que a observada no protocolo aeróbio. Apesar 

deste tipo de actividade ser mais intensa em termos neuromusculares do que a 

actividade realizada no protocolo aeróbio e assumida a provável elevação da 

concentração de lactato sanguíneo decorrente do treino (não avaliada neste estudo), 

parece ter ocorrido uma maior tendência para a oxidação de lípidos durante o período 

de recuperação neste protocolo. De salientar ainda que houve uma clara tendência 

dos valores do QR permanecerem rebaixados por mais tempo, o que originaria 

provavelmente uma oxidação ainda maior dos lípidos como substrato energético nas 

horas subsequentes. Esta constatação foi evidente no trabalho de Binzen e 

colaboradores (2001), que observaram uma redução significativa no QR até 2 horas 

após um grupo de 10 mulheres pré-menopáusicas serem submetidas a uma sessão 

de treino de força. Nesta investigação, os autores avaliaram a contribuição dos 

substratos energéticos também por análise de gases, mas somente nos últimos 30 

minutos e quando os níveis de lactato tinham atingido os valores de repouso, e 

reportaram uma importante contribuição dos lípidos na produção de energia. E, 

surpreendentemente, os valores do QR encontravam-se ainda expressivamente 

rebaixados após 2 horas de repouso. Resultados semelhantes foram apresentados por 

Osterberg e Melby (2000) ao avaliarem mulheres submetidas ao treino de força, as 

quais ap

h
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Portanto, o treino de força parece causar um efeito diferenciado em termos 

metabólicos, os quais podem persistir por um período longo de tempo, podendo ainda 

produzir importantes alterações no peso e na composição corporal e, talvez a mais 

longo prazo, na taxa de gordura corporal.  Relativamente à esta componente, têm sido 

reportados incrementos significativos na MLG (+ 0.89 kg) associadas à redução na 

massa de gordura (- 0.98 kg) de mulheres submetidas durante um período de 15 

semanas ao treino de força (Schmitz e col., 2003). O papel do treino de força 

relacionado às alterações na composição corporal também tem merecido a atenção de 

tros investigadores (Walberg, 1989). 

um prolongamento 

este efeito, ainda que não tenha sido avaliada nesta investigação. 

o treino combinado enquanto estratégia 

ara a redução do peso e gordura corporal.  

 

ou

   

No protocolo misto, semelhante ao que ocorreu no protocolo de força, o QR 

permaneceu rebaixado em relação aos níveis de repouso já a partir do 10º minuto, 

sendo no entanto mais significativa esta redução - de aproximadamente 16% (ver 

Figura 4-18). Sendo assim, parece que a oxidação de lípidos é afinal mais 

pronunciada durante o período de recuperação pós-exercício quando são associados 

os treinos aeróbio e de força e pode-se especular a ocorrência de 

d

 

O treino misto ou combinado tem sido pouco investigado numa perspectiva de 

promoção da saúde e, segundo Stiegler e Cunliffe (2006), num recente artigo de 

revisão sobre o papel do exercício na perda de peso corporal, parece proporcionar 

alterações significativas na composição corporal de sujeitos com excesso de peso ou 

obesos. Numa das poucas investigações relacionadas à esta temática, Byrne e 

Wilmore (2001) observaram um incremento significativo da MLG, além de uma 

elevação na taxa metabólica de repouso (+44 kcal.dia-1) de mulheres obesas 

submetidas ao treino misto durante 20 semanas (força + caminhada). Investigações 

desta natureza, relacionadas à composição corporal e, sobretudo à oxidação de 

lípidos durante o período pós-exercício, necessitam ser mais implementadas com o 

intuito de desvendar a possível contribuição d

p
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4.2.3.3  Resposta da Frequência Cardíaca (FC) durante os 
protocolos: 

Nas Tabelas 4-13, 4-14 e 4-15 estão apresentados os valores médios da FC durante 

as fases de exercício de cada protocolo (aeróbio, de força e misto, respectivamente), 

bem como percentualmente à FCmáx avaliada na passadeira rolante.  

 

Tabela 4-13 - Valores da FC absoluta (bat.min-1) e relativa (% da FCmáx) em cada fase dos exercícios 

aeróbio (A1 e A2) e de alongamento (AL), bem como a média das 2 fases de exercício aeróbio. 

 A1 AL  A 2 Média A1 e A2 

 Absoluta 
(bat.min-1) 

Relativa 
(%) 

Absoluta 
(bat.min-1) 

Relativa 
(%) 

Absoluta 
(bat.min-1) 

Relativa 
(%) 

Absoluta 
(bat.min-1) 

Relativa 
(%) 

 

FC 
(bat.min-

1) 
132.63±11.3 74.8 

98.1±11.2 

* 
55.4 133.7±13.8 75.4 133.1±12.5 75.1 

 * Diferente dos valores das fases de exercício aeróbio – A1 e A2 (p<0.05). 

 

 

A seguir, na Figura 4-19 é apresentada a curva da FC absoluta (bat.min-1) durante a 

execução do protocolo aeróbio, representada como média em períodos de 5 minutos.  
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Figura 4-19 - Curva da FC absoluta (bat.min-1) no protocolo aeróbio, 
apresentada em períodos de 5 minutos.  
*** Diferente dos valores de repouso (p<0.001). 
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No protocolo aeróbio, exceptuando-se o primeiro período de 5 minutos em que a 

intensidade do exercício foi mais reduzida para permitir um aquecimento corporal e 

incremento progressivo da mesma, a curva da FC foi relativamente estável (A1~A2), 

correspondendo a aproximadamente 75.1% da FCmáx (177.2 ± 8.8 bat.min-1). Na fase 

intermédia, em que foram realizados exercícios de alongamento, a FC foi 

significativamente reduzida, correspondendo a 55.35% da FCmáx. A Tabela 4-13 

apresenta os valores da FC em cada uma das fases (A1, AL e A2) do protocolo de 

treino aeróbio, bem como a média das fases de exercício aeróbio (A1 e A2) e de 

alongamento (AL). Sendo assim, durante aproximadamente 72.7% do período total de 

execução do protocolo aeróbio (55 min) a FC esteve entre os 70 e 78% da FCmáx.  

 

A Tabela 4-14 apresenta os valores da FC em cada circuito (F1, F2 e F3), em termos 

absolutos (bat.min-1) e relativos à FCmáx (%), bem como a média nos 3 circuitos de 

força. A seguir, na Figura 4-20 é apresentada a curva da FC absoluta (bat.min-1) 

durante a execução do protocolo de força, representada como média em períodos de 

5 minutos.  

 

 

Tabela 4-14  Valores da FC absoluta (bat.min-1) e relativa (% da FCmáx) em cada circuito de força 
(F1, F2 e F3), bem como a média dos 3 circuitos.  

F 1 F 2 F 3 Média F1, F2 e F3 
Absoluta 
(bat.min-1) 

Relativa 
(%) 

Absoluta 
(bat.min-1) 

Relativa 
(%) 

Absoluta 
(bat.min-1) 

Relativa 
(%) 

Absoluta 
(bat.min-1) 

Relativa 
(%) 

99.11±9.3 55.7 

106.73±12.45 
§ 60.4 110.37±14.1§§ 62.4 105.4±11 59.5 

§ Significativamente maior do que os valores de F1 e menor dos que os de F3 (p<0.001). 
§§ Significativamente maior do que os valores de F1 e F2 (p<0.001). 
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FC durante o protocolo de força
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Figura 4-20  Curva da FC absoluta (bat.min-1) no protocolo de força, apresentada 
em períodos de 5 minutos.  
*** Diferente dos valores de repouso (p<0.001). 

 

 
No protocolo de força, a curva da FC apresentou um incremento progressivo ao longo 

da sua execução, sendo que a oscilação foi de 55 a 62% da FCmáx, o que mostra 

uma diferença de aproximadamente 15% em relação à média da FC observada 

durante o protocolo aeróbio (~ 75% da FCmáx). No entanto, enquanto no protocolo 

aeróbio o VO2 oscilou em torno de 54% do VO2máx, no protocolo de força oscilou em 

torno de 27% deste valor, o que corresponde a uma diferença de 50% inferior do VO2 

observado no protocolo aeróbio. Portanto, há uma clara diferença na relação FC e VO2 

observada durante a realização dos exercícios de força relativamente aos exercícios 

aeróbios (Figura 4-21), sendo que para um determinado consumo de oxigénio (VO2), a 

FC no protocolo de força é mais elevada do que no protocolo aeróbio. Pode-se 

observar claramente a menor inclinação da linha de regressão e o menor coeficiente 

de correlação verificado no protocolo de força em relação ao aeróbio, o que é 

caracterizado pelo menor incremento do VO2 em intensidades mais elevadas da FC 

(Figura 4-22 e Figura 4-23). 

 

Esta constatação pode estar relacionada ao maior incremento da FC sobretudo nos 

exercícios que envolvem os membros superiores, bem como ao bloqueio respiratório 

involuntário (Manobra de Valsalva), mesmo que temporário, decorrente do treino de 

força em geral (MacDougall e col., 1985). O componente isométrico dos exercícios de 

força e a redução no retorno venoso ocasionada pelo aumento das pressões intra-

abdominal e intra-torácica, as quais dificultam o ajuste do volume sistólico à demanda 
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do exercício, parecem também estar na origem do maior incremento da FC e da 

pressão arterial nos exercícios de força, sobretudo nas últimas repetições de cada 

exercício (Fleck, 1988 e 2003; Fleck e Dean, 1987; MacDougall e col., 1985; Sale e 

col., 1994).  
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Figura 4-21 - Relação entre a FC relativa (% da FCmáx) e o VO2 relativo 
(% do VO2máx) durante as fases de exercício (Pex-1 ao Pex-11) dos 
protocolos aeróbio e de força.  

↕: discrepância observada na relação VO2 e FC nos protocolos aeróbio e força. 
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Figura 4-22 - Relação entre o % da FCmáx e o % do VO2máx relativo 
observada durante a realização do protocolo aeróbio.  
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Correlação entre FC x VO2 durante o protocolo de 
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Figura 4-23 - Relação entre o % da FCmáx e o % do VO2máx relativo 
observada durante a realização do protocolo de força  

 

Outra importante observação originada da discrepância entre o VO2 e a FC descrita 

acima, caracterizada no treino de força e diferente do que ocorre no treino aeróbio, é 

de que o incremento da FC ocorrido no treino de força em níveis semelhantes aos 

observados em actividades de natureza aeróbia não implica que neste tipo de treino 

sejam promovidas adaptações cardiovasculares e metabólicas comparáveis às 

observadas no treino aeróbio. Tem sido proposto na literatura (Karvonen e col., 1957, 

apud. Hurley e col., 1984) que o limite inferior da FC necessário para a produção de 

melhorias cardiovasculares é de aproximadamente 60% da FCmáx. Ainda que este 

valor tenha sido atingido no protocolo de força, a média do VO2 observado durante a 

sessão de treino não parece ser suficientemente elevada para a promoção de 

adaptações significativas na condição cardiovascular. A relação entre o VO2 e a FC foi 

também investigada por Hurley e colaboradores (1984), a qual foi comparada em duas 

sessões de treino de diferente natureza e realizadas durante o mesmo tempo e na 

mesma taxa de VO2 : uma série composta de 14 exercícios, em que foram realizadas 

entre 8 a 12 RM e uma sessão de treino na passadeira rolante executada a 4 km.h-1. 

Os investigadores reportaram uma significativa discrepância entre VO2 e FC, sendo 

que enquanto na sessão de força a média da FC foi de 155 bat.min-1, na sessão 

aeróbia esta foi de apenas 115 bat.min-1, ambas realizadas num VO2 equivalente a 45 

ml.kg-1.min-1. Segundo estes pesquisadores, esta discrepância pode ter sido resultado 

da maior estimulação do sistema nervoso simpático ocorrida no treino de força, 

marcado por concentrações mais elevadas de catecolaminas: a epinefrina e a 

norepinefrina estavam, 4 e 7 vezes, respectivamente, mais incrementadas durante o 

treino de força do que durante o treino aeróbio na passadeira rolante.  
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A referida discrepância também evidencia claramente o motivo pelo qual o treino de 

força de moderada e alta intensidades apresenta pouco efeito no incremento do 

VO2máx (Hurley e col., 1984; Nakoao e col., 1995), com excepção do treino de força 

em circuito, no qual o tempo de execução e o intervalo entre os exercícios são pré-

determinados e a intensidade é reduzida (Gettman e Pollock, 1981; Gotshalk e col., 

2004; Wilmore e col., 1978a; Wilmore e col., 1978b). Sendo assim, a proposição do 

Colégio Americano de Medicina do Desporto - ACSM (1998) de que a FC seja mantida 

acima dos 60% da FCmáx por no mínimo 20 minutos com a finalidade de incrementar 

o VO2máx parece não encontrar significado no treino de força.  

 

Outro aspecto a ser salientado no comportamento da FC durante o protocolo de força 

é de que houve um incremento progressivo e significativo (p<0.001) desta no decorrer 

dos circuitos (99, 106 e 110 bat.min-1 em F1, F2 e F3, respectivamente) e este facto 

parece estar relacionado à fadiga progressiva e ao consequente incremento do 

componente isométrico dos exercícios (Tabela 4-14). Constatação semelhante foi 

também reportada nas investigações de MacDougall e colaboradores (1985) e Sale e 

colaboradores (1994). 

  

Relativamente ao protocolo misto, as Tabelas 4-15 e 4-16 apresentam os valores 

absolutos (bat.min-1) e relativos à FCmax (%), respectivamente, da FC nas fases em 

que foram realizados os exercícios aeróbio (A1 e A2) e de força (F1 e F2), bem como 

a média nestas fases específicas.  

 

 

Tabela 4-15 - Valores da FC absoluta (bat.min-1) nas fases dos exercícios aeróbio (A1 
e A2) e de força (F1 e F2), bem como a média destas fases no protocolo misto.  

                       A1 F1 A2 F2 A1 + A2 F1 + F2 

FC (bat.min-1) 140.8 

±11.04 

118.7 *** 

±9.9 

146.2 

±9.2 

129.2*** § 

±10.4 

143.5 

±10.1 

124.0 *** 

±10.1 

*** Diferente das fases A1 e A2, assim como da média da FC nas fases A1 e A2 (p<0.001).  
§      Significativamente maior do que os valores da fase F1. 
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Tabela 4-16 - Curva da FC em termos relativos à FCmax (%) nas fases dos 
exercícios aeróbio (A1 e A2) e de força (F1 e F2), bem como a média destas fases 
no protocolo misto.  

 A1 F1 A2 F2 A1 + A2 F1 + F2 

% FCmáx. 79.3 

±5.9 

66.8 *** 

±4.6 

82.4 

±5.4 

72.8*** § 

±5.8 

80.8 

±5.6 

69.8 

±5.2 

*** Diferente das fases A1 e A2, assim como da média da FC nas fases A1 e A2 (p<0.001).  
§      Significativamente maior do que os valores da fase F1. 

 

 

A seguir, com o intuito de caracterizar mais detalhadamente o comportamento da FC 

em termos absolutos (bat.min-1) durante a execução do protocolo misto, é apresentada 

a curva da FC, constituída a partir da média em períodos de 5 minutos (Figura 4-24). 
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Figura 4-24 - Curva da FC absoluta (bat.min-1) no protocolo de força, 
apresentada em períodos de 5 minutos.  
*** Diferente dos valores de repouso (p<0.001). 

 

No protocolo misto, o comportamento da FC foi ligeiramente mais elevado do que nos 

protocolos aeróbio e de força, tanto nas fases de exercício aeróbio, de alongamento 

como nos circuitos de força. Em relação ao protocolo aeróbio, durante as fases de 

exercício aeróbio (A1 e A2) do protocolo misto, a FC relativa esteve aproximadamente 

5% mais elevada e esta diferença foi consequente da ligeira diferença na carga 

externa (velocidade e inclinação da passadeira), prescrita no protocolo misto e que foi 

motivada pelo menor tempo de realização desta actividade durante as respectivas 

fases (10 e 15 minutos, respectivamente). Relativamente ao protocolo de força, a FC 
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nas fases de exercício de força do protocolo misto esteve em torno de 10% mais 

elevada do que a média dos 3 circuitos de força (F1, F2 e F3), provavelmente 

decorrente do impacto metabólico ocasionado pelos períodos precedentes em que foi 

realizado exercício do tipo aeróbio.  

 

 
4.2.3.4  Intensidade dos protocolos de treino em Equivalentes 

Metabólicos (METs) 

A intensidade referida em METs20 nas diferentes fases dos protocolos aeróbio, de 

força e misto é apresentada em valores médios nas Tabelas 4-17, 4-18 e 4-19, 

respectivamente, sendo também representada graficamente nas Figuras 4-25, 4-26 e 

4-27, respectivamente.  

 

 

 Tabela 4-17 - Valores da intensidade em METs (Média e DP) observada nas fases de 
exercício aeróbio (A1 e A2) e de alongamento (AL), bem como a média das 2 fases de 
exercício aeróbio no protocolo aeróbio. 

* Diferente dos valores das fases de exercício aeróbio – A1 e A2 (p<0.001). 

 

  

 

Tabela 4-18 - Valores da intensidade em METs (Média e DP) observada nos circuitos de 
força do protocolo de força (F1, F2 e F3), bem como a média destes circuitos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 O cálculo em Equivalentes Metabólicos (METs) neste estudo foi baseado na divisão da VO2 médio em 
cada fase de exercício pelo VO2 avaliado nas condições de repouso, sendo este algumas vezes inferior 
ao valor proposto na literatura de 3.5 ml.kg-1.min-1 ou 1 kcal.kg-1.h-1 (Melby, Ho e Hill, 2000). 

 A1 AL A 2 Média A1 e A2 

Intensidade (METs) 8.9±2.3 3.4±0.6 *** 8.5±1.9 8.7±2.1 

 F1 F2 F3 Média F1 e F2 

Intensidade (METs) 4.2±1 4.5±1.1 4.6±1.2 4.4±1.1 
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Tabela 4-19 -  Valores da intensidade em METs (Média e DP) observada nas fases de 
exercício aeróbio (A1 e A2) e nos circuitos de força (F1 e F2), bem como a média 
destes exercícios. 

 

 A1 F1 A2 F2 Média A1 e A2 Média F1 e F2 

Intensidade 

(METs) 
10.2±1.7 5.3±1.1* 10.5±1.7 5.4±1.2* 10.3±1.6 5.4±1.2 

* Diferente dos valores das fases de exercício aeróbio – A1 e A2 (p<0.001). 
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Figura 4-25 - Intensidade em Equivalentes Metabólicos (METs) nas fases 
de exercício aeróbio (A1 e A2) e de alongamento (AL) no protocolo 
aeróbio.  
*** Diferente dos valores das fases de exercício aeróbio – A1 e A2 (p<0.001). 
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Figura 4-26 - Intensidade em Equivalentes Metabólicos (METS) nos 3 
circuitos de força (F1, F2 e F3) no protocolo de força.  
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Figura 4-27 - Intensidade em Equivalentes Metabólicos (METs) nas fases 
de exercício aeróbio (A1 e A2) e nos circuitos de força (F1 e F2) do 
protocolo misto.  
*** Diferente dos valores das fases de exercício aeróbio – A1 e A2 (p<0.001). 

 
 

O total de energia dispendida durante a realização de diferentes tipos de actividade 

física tem sido apresentado na literatura em quilojoules ou equivalentes metabólicos 

(METs), sendo que a organização de algumas destas informações possibilitaram a 

constituição de um Compêndio de Actividades Físicas (Ainsworth e col., 1993 e 

Ainsworth e col., 2000), em que estas várias formas de actividade física são 

classificadas de acordo com impacto metabólico desencadeado pela sua prática.  

 

A prática da actividade física tem sido preconizada por algumas organizações 

internacionais como forma de prevenir e controlar doenças, entre as quais a 

obesidade, constituindo-se a intensidade metabólica da actividade física um dos 

critérios a ser observado. O Colégio Americano de Medicina do Desporto – ACSM 

(1998) recomenda a acumulação de no mínimo 30 minutos diários de alguma 

actividade física de moderada intensidade que, de acordo com o modelo proposto por 

Pate (1995), deve ser de 3 a 6 METs. 

 

Neste sentido, se for considerado que a média do impacto metabólico no protocolo 

misto desta investigação foi de aproximadamente 8 METs (10.3 METs da actividade 

aeróbia e 5.4 METs dos circuitos de força) e que nos protocolos aeróbio e de força foi 

de aproximadamente 9 e 5 METs, respectivamente, pode-se evidentemente classificá-

las como actividades de moderada intensidade. Associado a este facto, deve ser 

salientado o DE líquido relativamente elevado proporcionado por estas formas de 
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actividade física após uma sessão de exercícios de 55 minutos e ainda contabilizado o 

custo energético durante a recuperação subsequente, os quais totalizaram 1312.29 ± 

326.6, 691.01 ± 189.1 e 1316.56 ± 233.6 quilojoules nos protocolos de treino aeróbio, 

de força e misto, respectivamente, sobretudo no primeiro e último. No entanto, apesar 

de poder ser classificada como uma actividade de intensidade moderada, o protocolo 

de força mostrou-se menos eficiente do ponto de vista de DE, apresentado um custo 

significativamente inferior (~50%), comparativamente aos protocolos aeróbio e misto.  

 

No que se refere ao DE nos exercícios de força relatado em METs, os valores 

apresentados no presente trabalho contrastam com os referidos pelos investigadores 

Phillips e Ziuraitis (2003) e DeGroot e colaboradores (1998), os quais avaliaram o DE 

em circuitos de força. Os dois primeiros observaram um DE equivalente a 3 METs em 

mulheres idosas submetidas a uma série de 15RM em 8 exercícios de força realizados 

durante 24 minutos, enquanto os outros dois investigadores reportaram um DE de 2 e 

2.5 METs em homens com cardiopatia após estes realizarem 3 circuitos de força 

compostos de 6 exercícios com cargas equivalentes a 40 e 60% do 1RM, 

respectivamente. A idade da amostra do primeiro estudo e as condições patológicas 

dos sujeitos do segundo estudo parecem ter afectado estes resultados, o que 

provavelmente tenha ocorrido em virtude da carga absoluta deslocada ter sido 

reduzida. Por outro lado, noutro estudo realizado pelos investigadores Phillips e 

Ziuraitis (2003), em que estes avaliaram o DE num protocolo de treino semelhante ao 

do seu estudo anterior, porém com sujeitos mais jovens, o DE foi mais elevado (4.2 

METs). Portanto, O DE parece estar directamente associado ao trabalho total 

desenvolvido durante o treino de força (Hunter e col., 1992).  

 

Sendo assim, a determinação da intensidade metabólica em METs no treino de força 

pode apresentar uma significativa variabilidade e factores como o tipo de exercício e 

equipamentos utilizados, o trabalho total realizado na sessão de treino, a dificuldade 

em determinar a taxa metabólica de repouso, bem como as características físicas do 

sujeito avaliado podem afectar expressivamente os resultados desta estimativa.  
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4.2.3.5 Dispêndio Energético (DE) resultante dos protocolos de 
treino 

Os valores referentes ao DE líquido21 decorrente da execução dos protocolos de treino 

aeróbio, força e misto estão apresentados, em termos temporais (kj.min-1), como 

média em períodos de 5 minutos (Figuras 4-28, 4-29 e 4-30, respectivamente) e, de 

forma absoluta (quilojoules), resultantes da totalidade de cada protocolo (Figura 4-31). 

O DE líquido está apresentado em quilojoules (kj) e foi calculado a partir do oxigénio 

excedente aos níveis de repouso consumido durante cada período de 5 minutos ao 

longo da execução do protocolo, assim como durante o período de recuperação 

subsequente (EPOC). 
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Figura 4-28 - Valores médios do DE líquido em quilojoules por minuto 
(kj.min-1) em períodos de 5 minutos, durante a execução do protocolo 
aeróbio e o período de recuperação subsequente.  
*** Diferente dos valores das fases de exercício aeróbio (p<0.001). 

 

 

Os valores médios do DE líquido durante as 2 fases de exercício aeróbio do protocolo 

aeróbio foram equivalentes (A1~A2), sendo significativamente inferior (p<0.001) 

durante a fase em que foram realizados os exercícios de alongamento (AL), mas ainda 

assim superior aos níveis de repouso. O impacto metabólico decorrente da actividade 

aeróbia precedente parece ter sido responsável pela manutenção da actividade 

metabólica mais intensa durante os exercícios de alongamento, mesmo que estes 

tenham sido de baixa intensidade de esforço. A Tabela 4-20 apresenta os valores do 

                                                 
21 Refere-se ao total de energia (em kj) dispendida durante a realização do protocolo de treino e 
do período de recuperação e excedente aos níveis de repouso, calculada a partir da seguinte 
relação: 1 litro de O2 = 21.1 kj (Hunter e col., 2000).  
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DE líquido nas fases A1, AL e A2 do protocolo aeróbio, a média das fases A1 e A2, 

assim como a relação destes valores com os observados em repouso (nº de vezes). 

 

 

Tabela 4-20 - Valores médios do DE líquido nas fases de exercícios aeróbio (A1 e A2) 
e de alongamento (AL) do protocolo aeróbio, bem como relativos aos níveis de 
repouso.  

Aeróbio 1 Alongamento  Aeróbio 2 Média A1 e A2 
DE  

(kj.min-1) 
 

Relativo 
(nº vezes) 

DE  
(kj.min-1) 

 

Relativo 
(nº vezes) 

DE  
(kj.min-1) 

 

Relativo 
(nº vezes) 

DE  
(kj.min-1) 

 

Relativo 
(nº vezes) 

24.99±7.0 7.3 

8.85±2.6 

*** 2.6*** 25.92±6.1 7.5 25.46±6.6 7.4 

*** Significativamente diferente do DE das fases A1 e A2 (p<0.001). 

 

 

A seguir, estão apresentados os valores referentes ao DE líquido (kj.min-1) decorrente 

da execução do protocolo de força (Figura 4-29). 
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Figura 4-29 - Valores médios do DE líquido em quilojoules por minuto 
(kj.min-1) em períodos de 5 minutos, durante a execução do protocolo de 
força e o período de recuperação subsequente.  

 

 

Durante os 3 circuitos do protocolo de força, o DE líquido foi semelhante, tendo sido 

incrementado em aproximadamente 3 vezes os valores de repouso (Tabela 4-21). 

Relativamente ao protocolo aeróbio, o impacto metabólico provocado pelo protocolo 

de força foi significativamente inferior (p<0.001). 
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Tabela 4-21 - Valores médios do DE líquido nos 3 circuitos (F1, F2 e F3) do protocolo de força, 
bem como relativos aos níveis de repouso.  

F 1 F 2 F 3 Média F1, F2 e F3 
DE  

(kj.min-1) 
 

Relativo 
(nº vezes) 

DE  
(kj.min-1) 

 

Relativo 
(nº vezes) 

DE  
(kj.min-1) 

 

Relativo 
(nº vezes) 

DE  
(kj.min-1) 

 

Relativo 
(nº vezes) 

10.76±3.1 3.1 12.07±3.2  3.5 12.16±3.6 3.5 11.66±3.3 3.3 

 

 

A seguir, estão apresentados os valores referentes ao DE líquido (kj.min-1) decorrente 

da execução do protocolo misto (Figura 4-30). 
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Figura 4-30 - Valores médios do DE líquido em quilojoules por minuto 
(kj.min-1)  em períodos de 5 minutos, durante a execução do protocolo 
misto e o período de recuperação subsequente.  

 

 

O DE líquido durante a realização do protocolo misto foi mais incrementado, tanto nas 

fases de exercício aeróbio (A1 e A2), como de força (F1 e F2) do que nas respectivas 

fases dos protocolos aeróbio e de força, respectivamente. A associação dos exercícios 

aeróbio e de força numa mesma sessão de treino parece ocasionar um impacto 

metabólico significativo, possibilitando o incremento das componentes aeróbia e 

neuromuscular simultaneamente. A Tabela 4-22 apresenta os valores médios do DE 

líquido nas fases de exercícios aeróbio (A1 e A2) e de força (F1 e F2), a média destas 

fases, assim como o incremento observado em relação aos valores de repouso, 

decorrentes da execução do protocolo misto.  
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Tabela 4-22 - Valores médios do DE líquido nas fases de exercícios aeróbio (A1 e A2) e 
alongamento (AL), e nos 2 circuitos de força (F1, F2) do protocolo misto, bem como estes 
valores relativos aos níveis de repouso. 

 A1 F1 A2 F2 A1 + A2 F1 + F2 

DE  
(kj.min-1) 

31.1 
±5.9 

14.3*** 
±3.3 

32.1 
±5.7 

14.9*** 
±3.5 

31.6 
±5.8 

14.6*** 
±3.4 

DE relativo 
(nº vezes) 8.9 4.1*** 9.2 4.3*** 9.0 4.2*** 

*** Significativamente diferente do DE das fases A1 e A2, e da média destas fases – A1+A2 (p<0.001). 

 

O DE líquido total em quilojoules (absoluto), decorrente de cada um dos protocolos de 

treino (aeróbio, força e misto) está apresentado na Figura 4-31 e expressa o custo 

metabólico total de cada protocolo, incluindo o período de recuperação (EPOC), em 

que este custo excedeu os valores de repouso.  
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Figura 4-31 - Valores médios do DE líquido total em quilojoules durante a 
execução dos 3 protocolos de treino.  

* Diferente dos valores dos protocolos aeróbio e misto (p<0.001). 

 

Apesar da variabilidade apresentada pelos sujeitos da amostra (Tabela 4-23), 

provavelmente resultante das diferenças na composição corporal entre estes, torna-se 

evidente a superioridade dos protocolos aeróbio e misto em relação ao de força em 

termos metabólicos. O treino da componente força, quando isolado, apresenta um 

impacto reduzido em nível energético e na oxidação de substratos energéticos, quer 

durante a execução do treino como no período de recuperação subsequente, apesar 

da elevada intensidade provocada em nível muscular durante a execução do treino. 

Neste sentido, as respostas agudas provocadas pelo treino de força realizado 

isoladamente parecem estar preponderantemente relacionadas à componente 

neuromuscular. 
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Tabela 4-23 - Valores médios, em quilojoules (kj), do DE líquido total nos protocolos de 
treino aeróbio, de força e misto, incluindo o tempo de recuperação subsequente (EPOC). 

Protocolo aeróbio Protocolo de força Protocolo misto 
DE 

(kilojoules) 
DE 

(kilojoules) 
 

DE 
(kilojoules) 

 
1312.29 
±326.6 

691.01*** 
±189.1  

1316.56 
±233.6 

*** Diferente dos protocolos aeróbio e misto (p<0.001). 

 

  

A seguir, é apresentado o enquadramento desta temática na perspectiva da utilização 

do treino físico como forma de perda e controlo do peso corporal, bem como são 

confrontados os resultados acima apresentados com os de outros estudos de natureza 

similar. 

 

Há poucos estudos direccionados à avaliação do DE no treino da força e os resultados 

dos que existem são controversos e de difícil comparação. A extensa variabilidade 

apresentada em parte destas investigações, sobretudo relacionadas às características 

da amostra (género, idade, composição corporal), do tipo, intensidade e tempo de 

execução dos exercícios, dos equipamentos utilizados, entre outros aspectos, 

fundamenta esta dificuldade. Ainda assim, na tentativa de comparar os resultados 

desta com outras investigações relacionadas ao tema, assim como possibilitar futuras 

comparações, os dados referentes ao DE durante os circuitos de força dos protocolos 

de força e misto são apresentados a seguir (Tabela 4-24), de forma relativa à massa 

corporal total (MCT) e à MLG22 e, posteriormente, comparados com os dados 

reconstruídos23 de outras investigações da mesma natureza (Tabela 4-25).  

 
 Tabela 4-24  Valores médios do DE líquido total e relativo ao tempo (min.), à massa corporal total 
(MCT) e à MLG, durante a realização dos circuitos de força (F1, F2 e F3) dos protocolos de força 
e misto. Os valores estão apresentados em quilojoules (kj) e quilocalorias (kcal). 
 

 

                                                 
22 Refere-se à massa livre de gordura menos a massa óssea, e foi avaliada na DXA. 
23 Os valores apresentados em quilocalorias foram convertidos em quilojoules para uma 
possível comparação com os valores referidos em outros estudos desta natureza. 

Protocolo Absoluto Relativo (tempo) Relativo (MCT/tempo) Relativo(MLG/tempo) 

 
 

(kj) 

 

(kcal) 

 

(kj.min-1) 

 

(kcal.min-1) 

 

(kj.kg-1.min-1) 

 

(kcal.kg-1.min-1) 

 

(kj.kg-1.min-1) 

 

(kcal.kg-1.min-1) 

Força 629.6 151.2 11.7±3.3 2.8 0.16 0.04 0.26 0.06 

Misto 408.8 98 14.6±3.4 3.5 0.20 0.05 0.33 0.08 
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Tabela 4-25 - DE absoluto e relativo (MCT e MLG) apresentada em alguns estudos relacionados 
ao treino de força 
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A variabilidade entre os resultados dos diferentes estudos acima mencionados parece 

ser decorrente, sobretudo da diferença entre os modelos de treino utilizados, sendo 

que o DE líquido relativo (kj.min-1 ou kcal.min-1) apresentou variações de 10.5 a 22.4 

kj.min-1 ou 2.51 a 5.3 kcal.min-1, respectivamente. Entre as principais variáveis que 

parecem afectar estes resultados estão o género (Melanson e col., 2005), a 

intensidade, o intervalo e a forma de realização dos exercícios, sendo que o treino sob 

a forma de circuito (com os períodos de exercício e recuperação pré-estabelecidos) e 

realizado em equipamentos hidráulicos, sugere um maior impacto metabólico (Ballor e 

col., 1987; Caruso e col., 2003; Gettman e Pollock, 1981; Halton e col., 1999; Katch e 

col., 1985; Pichon e col., 1996; Wilmore e col., 1978a). Quando os exercícios de força 

são realizados em equipamentos hidráulicos, em que não há a execução da fase 

excêntrica do movimento, a actividade metabólica é significativamente maior do que a 

promovida nos equipamentos em que a fase excêntrica está presente. Katch e 

colaboradores (1985) reportaram um DE 35% superior neste tipo de equipamento 

comparativamente aos equipamentos convencionais. Da mesma forma, o trabalho 

total 24 desenvolvido em cada exercício durante a sessão de treino, bem como a 

velocidade de realização das fases concêntrica e excêntrica de cada movimento, 

parecem afectar significativamente o DE final (Hunter e col., 1992; Hunter e col., 

2003). Diferenças na composição corporal dos sujeitos da amostra, sobretudo 

relacionadas à MLG, podem também estar na origem da variabilidade dos resultados 

observados em algumas investigações (Hunter e col., 2000; Wilmore e col., 1978a).  

 

Relativamente à interdependência massa corporal total (MCT), massa livre de gordura 

(MLG) e DE no treino de força, tem sido apresentada por alguns autores uma 

significativa correlação entre estas componentes, facto não claramente observado no 

presente estudo. Wilmore e colaboradores (1978a) apresentaram uma correlação 

elevada (r=0.67) entre o DE e a MCT e MLG em homens e mulheres submetidos ao 

treino de força em circuito. Provavelmente as diferenças entre a amostra e as 

características dos dois modelos de treino utilizados justifiquem estes achados, 

sobretudo a elevada densidade dos exercícios de força em relação ao tempo total da 

sessão utilizada pelos referidos autores (30 segundos de exercício e 15 segundos de 

intervalo, ou seja, 2:1). No presente trabalho, a densidade dos exercícios foi de 1:1, ou 

seja, aproximadamente 60 segundos de exercício e 60 segundos de intervalo, o que 

demonstra a maior intermitência neste protocolo. No entanto, pode ser observada 

alguma semelhança entre as médias dos valores do DE relativos à MCT e à MLG 

apresentados nesta investigação referidos aos circuitos de força dos protocolos de 
                                                 
24 Relativo ao produto da carga deslocada pelo número de repetições realizadas e pela 
distância percorrida por esta carga (Byrd e col., 1988; Hunter e col., 1992) 
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força e misto e os apresentados pelos autores acima citados, bem como por outros 

anteriormente referidos (Tabelas 4-24 e 4-25). É provável que o número reduzido da 

amostra deste estudo tenha limitado, também em parte, estas conclusões. 

Observações semelhantes da relação MCT, MLG e DE são reportadas por outros 

autores (Ballor e col., 1987; Phillips e Ziuraitis, 2003 e 2004).  

 

Os valores médios reportados no presente trabalho relacionados ao DE relativo 

(kj.min-1 e kj.kgMCT
-1.min-1) no treino de força estão de acordo com os apresentados por 

Crommett e Kinzey (2004), Haddock e Wilkin (2006), Phillips e Ziuraitis (2003 e 2004) 

e Thornton e Potteiger (2002), os quais reportaram valores de 14 kj.min-1 e 0.15 

kj.kgMCT
-1.min-1; de 10.5 ± 0.75 kj.min-1 e 0.16 kj.kgMCT

-1.min-1; de 14.3 kj.min-1 e 0.21 

kj.kgMCT
-1.min-1; e de 11.6 kj.min-1 e 0.18 kj.kgMCT

-1.min-1, respectivamente. Estes 

valores assemelham-se com os apresentados no presente trabalho, que foram de 11.7 

± 3.3 kj.min-1 e 0.16 kj.kgMCT
-1.min-1 nos circuitos de força do protocolo de força e de 

14.6 kj.min-1 e 0.20 kj.kgMCT
-1.min-1 nos circuitos de força do protocolo misto. Estes 

resultados são, provavelmente, consequência da semelhança metodológica entre os 

estudos, sobretudo em relação ao género da amostra e protocolo de treino utilizados. 

 

A associação dos treinos aeróbio e de força implementada no protocolo misto 

provocou um incremento do DE significativo durante os circuitos de força deste 

protocolo, possivelmente resultado da maior densidade dos exercícios de força, bem 

como pela execução precedente de exercício aeróbio. O DE líquido foi incrementado 

em aproximadamente 20% nos circuitos de força do protocolo misto comparativamente 

aos circuitos de força do protocolo de força, ainda que a intensidade dos exercícios 

tenha sido igual (20RM) nos dois protocolos. Este facto aponta para uma clara 

vantagem do protocolo misto em relação ao de força em termos metabólicos, quer em 

virtude do impacto implementado pelos circuitos de força (14.6 ± 3.4 kj.min-1), bem 

como pelo resultante da actividade aeróbia (31.6 ± 4.69 kj.min-1), o que correspondeu 

a um total de 1316.56 ± 233.6 quilojoules gastos neste protocolo. Em termos de 

estimativa, estes valores relacionados a uma programação de treino com frequência 

trissemanal, acarretariam num significativo efeito no balanço energético corporal 

(~3950 quilojoules.semana-1), o que possivelmente implicaria em mudanças 

significativas na composição corporal.  

   

Apesar do treino combinado (aeróbio + força) ter sido suficientemente investigado na 

perspectiva do rendimento físico, pouca atenção tem sido dada à quantificação do DE 

nesta forma de organização do treino físico e suas possíveis variações, e menos ainda 

Capítulo 4________________________________________________________________________ 223 



                                             _ _____APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

tem sido investigado sobre os efeitos crónicos promovidos pela execução deste 

modelo de treino na composição corporal a médio o longo prazos (Stiegler e Cunliffe, 

2006). Tal determinação poderia promovê-la como estratégia a ser utilizada em 

programas de controlo e perda de peso corporal, em virtude do impacto metabólico 

que apresenta. O DE apresentado no protocolo misto deste estudo parece ter sido 

decorrente da quantidade de trabalho produzido durante esta sessão de treino, que 

produziu uma exigência metabólica significativa, inclusive no período de recuperação 

subsequente (EPOC). Esta suposição é também corroborada por Melby e 

colaboradores (1993).  

 

Ainda que não tenha sido objectivo deste trabalho comparar diferentes formas de 

organizar o treino combinado, a sequência dos exercícios aeróbio e de força 

implementada no protocolo misto deste estudo (aeróbio→força→aeróbio→ força) 

parece promover um DE mais expressivo e maior percepção subjectiva de esforço do 

que noutras formas de organização do treino, sobretudo no EPOC. Drummond e 

colaboradores (2005) demonstraram um consumo de oxigénio mais elevado durante 

os primeiros 10 minutos de EPOC após a realização da sequência de exercícios 

aeróbio→força do que força→aeróbio (5.7 ± 01 ml.kg-1.min-1 e 5.1 ± 0.2 ml.kg-1.min-1, 

respectivamente), ambos realizados na mesma intensidade (70% do VO2máx e 70% 

do 1RM). Estes dados suportam a ideia de que o DE é maior na sequência de 

exercícios em que o aeróbio precede o de força e este facto parece ocorrer em virtude 

da fatiga muscular decorrente dos exercícios de força prejudicar o metabolismo 

muscular durante a realização dos exercícios aeróbios e, desta forma, reduzir a 

intensidade deste esforço caso a sequência seja inversa (força→aeróbio). Ou seja, a 

fadiga muscular e os distúrbios fisiológicos a ela associados, mais evidenciados nos 

exercícios de força, prejudicam o desempenho muscular durante o treino aeróbio 

subsequente. Por outro lado, a realização dos exercícios de força no final da sessão 

de treino pode incrementar o DE durante o período de recuperação (EPOC), pois este 

tipo de exercício promove um impacto metabólico mais agudo e prolongado do que o 

exercício aeróbio numa mesma intensidade do VO2máx (Braun e col., 2005; Burleson 

e col., 1998; Halton e col., 1999), o qual é possivelmente influenciado pelos distúrbios 

hormonais (Kraemer e Ratamess, 2003a) e pelo elevado nível de activação do sistema 

nervoso simpático (Borsheim e col., 1998) decorrentes do treino, além de outros 

factores de ordem neuromuscular.  

 

Sendo assim, num horizonte metabólico, a associação dos treinos aeróbio e misto, 

que neste estudo foi representado pelo protocolo misto, promove uma resposta aguda 
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significa, quer durante a execução da sessão de treino como no período de 

recuperação subsequente, e este facto parece ser um indicativo da contribuição que 

esta forma de organização do treino físico pode ter sobre o balanço energético de 

sujeitos participantes de programas de controlo e perda de peso corporal, com a 

possibilidade de alterações expressivas na composição corporal. 

 

 

4.2.3.6 Deslocamento da carga nos exercícios de força 

Com o objectivo de verificar o comportamento da carga externa em cada exercício de 

força nos protocolos de força e misto e afastar a possível influência deste no DE total 

destes protocolos, foram calculados o Trabalho (em watts) e a Potência (em joules)  

de cada repetição nos referidos exercícios e circuitos. Os valores referentes ao 

Trabalho e Potência médios dos circuitos de força nos protocolos de força e misto 

estão apresentados na tabela 4-26: 

 

 

Tabela 4-26 - Trabalho (em watts) e Potência (em joules) médios dos circuitos 
de força nos protocolos de força e misto 

Protocolo Trabalho Total (watts) Potência (joules) 

Força 1273.5 ± 243.0 533.4 ± 169.3 

Misto 1289.1 ± 215.6 509.5 ± 127.3 

 

 

Os valores médios apresentados acima revelam que a execução dos exercícios de 

força durante os protocolos de força e misto foi semelhante em termos de carga 

externa, quer no trabalho quer na potência produzidos. Sendo assim, a diferença entre 

os valores registados referentes ao DE deveu-se à diferente composição dos 

exercícios executados nestes protocolos. 

 

Relativamente ao DE e o deslocamento da carga externa no protocolo de força, deve 

ser salientado que há uma correlação significativa entre os valores médios do 

Trabalho e o DE líquido (p<0.05) registados nos circuitos de força deste protocolo. Na 

figura 4-32 estão relacionados os valores referentes a estas variáveis, em que está 

salientado este comportamento.  
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Correlação entre o Trabalho produzido e o DE 
Líquido no protocolo de força
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Figura 4-32 - Relação entre o Trabalho produzido (em watts) e o DE 
líquido registado no protocolo de força. 

 

 

Estes resultados parecem claramente indicar a importância que o Trabalho total 

produzido durante uma sessão de treino de força apresenta no Dispêndio Energético 

decorrente, facto já referido na literatura (Hunter e col., 1992 e 2000).  
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4.3 Parâmetros Neuromusculares 

4.3.1 Teste de Força Isométrica Máxima  

Os parâmetros Força Isométrica Máxima e Taxa Máxima de Produção de Força 

(TMPF), obtidos da curva F-t nos testes de Força Máxima Isométrica, realizados nos 

exercícios leg press bilateral e supino, antes e após o período de treino pelos grupos 

Aeróbio, Força, Misto e Controlo estão apresentados nas tabelas 4-27 e 4-28, 

respectivamente.  
 

Tabela 4-27 - Valores médios e de desvio padrão da Força Isométrica Máxima e da TMPF 
no leg press apresentados no início e no final do processo de treino, nos três grupos de 
exercício e no grupo Controlo. 

Grupo Força Isométrica Máxima (N) TMPF (N.s-1) 

 Inicial Final Delta (∆) Inicial Final Delta (∆) 

Aeróbio 1768.1 

± 489.2 

1834.5 

± 456.9 
↑ 3.7 % 7655.9 

± 2450.2 

7506.6 

± 2341.6 
↓ 1.9 % 

Força 1431.0 

± 355.1 

1641.6 

± 450.6 ** 
↑ 15 % 6766.4  

± 1720.1 

7433.2  

± 2467.5 
↑ 9.8 % 

Misto 1561.9 

± 378.7 

1889.6 

± 473.3 ** 
↑ 20 % 7366.0 

± 2132.1 

6860.0  

± 3065.0 
↓ 6.9 % 

Controlo 1599.8 

± 350 

1720.8 

± 458.0 
↑ 7.5 % 6577.0  

± 1679.1 

5918.8  

± 2611.8 
↓ 10 % 

** Significativamente diferente dos valores iniciais (p<0.01). 

 

Tabela 4-28 - Valores médios e de desvio padrão da Força Isométrica Máxima e da TMPF 
no supino apresentados no início e no final do processo de treino, nos três grupos de 
exercício e no grupo Controlo. 

Grupo Força Isométrica Máxima (N) TMPF (N.s-1) 

 Inicial Final Delta (∆) Inicial Final Delta (∆) 

Aeróbio 393.1 

 ± 76.5 

385.0 

± 55.4 
↓ 2.1 % 2339.8 

 ± 816.6 

1983.8  

± 612.8 
↓ 15.2 % 

Força 403.0  

± 62.3 

414.8 

± 67.3 
↑ 2.9 % 2406.3 

±756.8 
2612.5 

 ± 436.8 
↑ 8.6 % 

Misto 406.7 

 ± 63.3 

422.3 

± 74.8 
↑ 3.8 % 2467.2  

± 781.2 

2396.2 

 ± 776.4 
↓ 2.9 % 

Controlo 393.3 

 ± 51.4 

402.9 

 ± 53.1 
↑ 2.4 % 2324.3  

± 508.2 

2247.0  

± 582.6 
↓ 3.3  % 
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Os valores relativos à Força Isométrica Máxima nos grupos Força e Misto 

apresentaram-se significativamente incrementados após o período de treino, sendo 

este incremento ligeiramente superior no grupo misto e somente observado no 

exercício leg press (Figura 4-33). Nos grupos Aeróbio e Controlo não foi observada 

nenhuma alteração. Estes resultados demonstram claramente a eficiência dos 

modelos de treino em que foram realizados exercícios de força de forma isolada 

(grupo Força), bem como quando estes exercícios foram associados ao treino aeróbio 

numa mesma sessão (grupo Misto).  
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Figura 4-33 - Valores médios e de desvio padrão da Força Isométrica 
Máxima (N) no leg press, apresentados no início e no final do processo de 
treino, nos grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo. Significativamente 
diferente dos valores iniciais (**p<0.01). 

 

 

O treino misto tem sido apontado na literatura como uma forma de treino em que as 

adaptações promovidas em nível neuromuscular decorrentes do treino de força são 

expressivamente limitadas, sobretudo nos músculos dos membros inferiores, quando 

são conjuntamente solicitados relativamente às componentes aeróbia e de força (Bell 

e col., 2000; Dudley e Djamil, 1985; Dudley e Fleck, 1987; Hickson, 1980; Hunter e 

col., 1987; Kraemer e col., 1995; Kraemer, 2000a). No entanto, nesta investigação, 

apesar dos sujeitos não terem realizado nenhum tipo de treino isométrico, houve um 

significativo incremento nos valores da força máxima isométrica no exercício leg press 

no grupo Misto, o que contraria o suposto comprometimento da componente 

neuromuscular, acima referida. Estes resultados estão em conformidade com os de 

outras investigações da mesma natureza (Balabinis e col., 2003; Bastians e col., 2001; 
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Bell e col., 1997 e 2000; Chilibeck e col., 2002; Ferketich e col., 1998; McCarthy e col., 

1995; Millet e col., 2002b; Nakao e col., 1995; Sale e col.,1990b). 

 

Relativamente à Força Isométrica Máxima avaliada no exercício supino, ambas as 

formas de treino, de força e misto, não foram suficientemente eficientes para 

promoverem incrementos nesta variável. Parece que o princípio da especificidade 

entre o tipo de treino (dinâmico) e a forma de avaliação (em condições estáticas) é 

mais evidente neste exercício. Outro factor que pode ter contribuído para estes 

resultados é a reduzida utilização desta tarefa motora nas actividades diárias, sendo 

que os sujeitos dos grupos de força e misto limitaram-se a executar esta tarefa motora 

apenas nas sessões de treino. Possivelmente estes factores, associados ou não, 

tenham repercutido numa ausência de modificação do padrão neuromuscular nas 

condições em que foi realizado o teste isométrico no supino.  

 

A Taxa Máxima de Produção de Força (TMPF) em ambos os exercícios, leg press e 

supino, não sofreu alteração significativa em decorrência dos programas específicos 

de treino, sendo apenas observada uma tendência de incremento no grupo Força. A 

TMPF, um indicativo da componente força rápida ou explosiva, pode ser 

significativamente incrementada quando são utilizados métodos de treino que 

envolvam acções musculares concêntricas rápidas e com cargas próximas do máximo, 

ou ainda acções excêntricas com cargas supra-máximas (Schmidtbleicher, 1996; 

Zatsiorsky, 2003). Portanto, como em ambos os programas de treino (força e misto) 

desta investigação estas características não se encontravam presentes, a inexistência 

de incrementos na TMPF era absolutamente previsível.  

 

 

4.3.2 Torque isocinético (BIODEX) 

Os parâmetros Pico de Torque (N.m) e Torque em 180 ms (N.m), obtidos nos testes 

de extensão e flexão do joelho (60 e 180 graus.s-1) realizados antes e após o período 

de treino (em ambas as pernas) estão apresentados como média e DP para cada um 

dos grupos de treino, bem como para o grupo Controlo, na Tabela 4-29. 
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Tabela 4-29 - Valores médios e de desvio padrão do Pico de Torque (PTq) e Torque 
em 180 ms (Tq180) (soma das duas pernas), na extensão (EXT) e flexão (FLEX) do 
joelho nas velocidades de 60 e 180 graus.s-1 apresentados no início e no final do 
processo de treino, nos três grupos de exercício e no grupo Controlo. 

Variável Grupo 
Momento Aeróbio Força Misto Controlo 

Inicial 256.0 ± 38.0 244.2 ± 33.1 242.7 ± 41.7 275.5 ± 48.1  

Final 248.3 ± 49.3 237.3 ± 35.1 259.7 ± 53.1 270.1 ± 51.4 
PTq  (Nm) 
 EXT 
60º.s-1 

∆% ↓ 3 % ↓ 2.8 % ↑ 7 % ↓ 2 % 
   

Inicial 155.7 ± 24.4 153.1 ± 31.3 156.9 ± 29.1 166.7 ± 35.7 

Final 159.0 ± 27.1 140.7 ± 30.6 161.3 ± 30.9 170.5 ± 31.8 
PTq  (Nm) EXT 
180º.s-1 

∆% ↑ 2.1 % ↓ 8.1% ↑ 2.8 % ↑ 2.3 % 
   

Inicial 134.0 ± 17.0 119.4 ± 23.4 126.8 ± 23.9 131.9 ± 29.2 

Final 134.2 ± 19.9 123.5 ± 23.9 126.0 ± 29.3 133.9 ± 27.5 
PTq  (Nm) FLEX 
60º.s-1 

∆% ↑ 0.1 % ↑ 3.4 % ↓ 0.6 % ↑ 1.5 % 
   

Inicial 86.7 ± 15.7 78.0 ± 20.8 84.2 ± 19.4  92.2 ± 23.0 

Final 95.9 ± 14.8* 90.1 ± 25.2 95.5 ± 20.0*** 99.8 ± 22.5  
PTq  (Nm) FLEX 
180º.s-1 

∆% ↑ 10.6 % ↑ 15.5 % ↑ 13.4 % ↓ 8.2 % 
   

Inicial 165.8 ± 38.7 159.4 ± 46.5 159.7 ± 38.8 158.4 ± 38.5 

Final 173.4 ± 38.4 164.0 ± 50.8 187.5 ± 48.8* 191.5 ±  42.0* 
Tq180ms (Nm) EXT 
60º.s-1 

∆% ↑ 4.6 % ↑ 2.9 % ↑ 17.4 % ↑ 20.9 % 

Inicial 148.5 ± 26.9 144.3 ± 32.5 148.8 ± 30.4 156.3 ± 39.7 

Final 152.9 ± 25.1 133.8 ± 33.8 157.6 ± 29.9* 163.3 ± 36.3 
Tq180ms (Nm) EXT 
180º.s-1 

∆% ↑ 2.9 % ↓ 7.3 % ↑ 5.9 % ↑ 4.5 % 
   

Inicial 101.9 ± 22.4 85.2 ± 22.6 94.8 ± 32.7 95.2 ± 40.1 

Final 95.1 ± 24.9 97.5 ± 26.2* 93.6 ± 34.6 93.4 ± 34.1 
Tq180ms (Nm) FLEX 
60º.s-1 

∆% ↓ 6.7 % ↑ 14.4 % ↓ 1.3 % ↓ 1.9 % 
 

Inicial 76.2 ± 13.8 73.0 ± 20.5 77.2 ± 19.2 74.6 ± 24.0 

Final 76.4 ± 15.6 73.7 ± 16.2  74.2 ± 25.6 79.8 ± 22.3 
Tq180ms (Nm) FLEX 
180º.s-1 

∆% ↑ 0.3 % ↑ 1 % ↓ 3.9 % ↑ 6.9 % 

Significativamente diferente dos valores iniciais (*p<0.05 , **p<0.01*** p<0.001). 

 

 

Relativamente aos valores do Pico de Torque (N.m) e Torque em 180 ms, dois 

importantes parâmetros da função neuromuscular (Gleeson e Mercer, 1996), os três 

grupos de treino (Aeróbio, Força e Misto) não apresentaram alterações que 

caracterizem uma expressiva alteração neuromuscular decorrente do treino. Apenas 

algumas variáveis apresentaram incrementos após o período de treino, sobretudo no 

grupo Misto, e que demonstram, em conjunto, uma maior capacidade de produzir força 

rápida na extensão do joelho (o Torque em 180 ms na extensão do joelho em 60º.s-1 e 
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180º.s-1 aumentou 17.4% e 5.9%, respectivamente). As demais alterações 

apresentadas pelos grupos de treino em algumas variáveis (por exemplo: Pico de 

Torque na flexão do joelho em 180º.s-1 no grupo aeróbio; Torque na flexão do joelho 

em 180ms a 60º.s-1) parecem ser manifestações isoladas que não expressam uma 

mudança significativa no padrão neuromuscular desta articulação nos sujeitos 

avaliados e que não sugerem um impacto expressivo no desempenho motor em geral. 

Sendo assim, apesar dos testes terem sido previamente ensinados aos sujeitos da 

amostra e de terem sido realizadas duas a três repetições de preparação antes da 

execução efectiva dos mesmos, o que foi demonstrado através da baixa variabilidade 

entre os valores do Pico de Torque (N.m) na totalidade das repetições em ambos os 

movimentos (extensão e flexão do joelho) e velocidades (60º.s-1 e 180º.s-1), o teste 

isocinético não foi sensível à detecção de alterações na capacidade neuromuscular 

dos sujeitos submetidos aos diferentes programas de treino físico.    

 

Além disto, os resultados ressaltam a falta de especificidade entre este tipo de 

avaliação (isocinética) e o tipo de treino realizado, sendo que este último foi 

inteiramente realizado em equipamentos de força com resistência variável (CAM). É 

provável que o diferente padrão de recrutamento das unidades motoras (UM) 

implementado em ambas as situações explique, pelo menos parcialmente, estes 

resultados. Este facto é frequentemente reportado na literatura, bem como salientado 

em outras investigações desta natureza, nas quais é evidenciada a necessidade da 

especificidade entre o tipo de teste e de treino ser adequadamente controlada para 

que conclusões adequadas sejam formuladas (Fleck e Kraemer, 2004; Kraemer e 

Ratamess, 2004; McCarthy e col., 1995; Morrissey e col., 1995; Murphy e Wilson, 

1996). Nesta lógica, McCarthy e colaboradores (1995), ao submeterem um grupo de 

pessoas às rotinas de treino aeróbio, força e misto durante um período de 10 

semanas, também não observaram alterações significativas na extensão isocinética do 

joelho em nenhum dos grupos de treino e, inclusive, uma ligeira redução foi registada 

(~ 5%), observações estas que estão de acordo com a tendência observada na 

presente investigação.  
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4.3.3 Força Dinâmica Máxima – 1 RM 

Os valores do 1 RM nos exercícios leg press, extensão do joelho, adutor, supino 

vertical, puxada lateral, remada sentada, abdominal e lombar nos grupos Aeróbio, 

Força, Misto e Controlo estão apresentados nas tabelas 4-30, 4-31, 4-32 e 4-33 

respectivamente.     

 

 

Tabela 4-30 - Valores médios e de desvio padrão do 1 RM (kg) nos exercícios avaliados, 
observados no início e no final do processo de treino no grupo Aeróbio. 

Exercício 
Momento 

Leg 

Press  

Extensão 
joelho 

Adutor Supino 
vertical 

Puxada 
lateral 

Remada 
sentada 

Abdominal Lombar 

1 RM Inicial 102.08 

± 25.62 

50.5 

± 7.98 

44.72 

± 7.75 

34.27 

± 3.75 

38.57 

± 8.02 

35.45 

± 7.05 

27.50 

± 5.65 

33.75 

± 4.43 

1 RM Final 101.82 

± 17.22 

50.0 

± 8.90 

45.32 

± 3.04 

34.75 

± 4.92 

35.91 

± 6.25 

37.75 

± 6.40 

27.05 

±5.57 

35.0 

± 5.0 

∆ % ↓ 0.3 ↓ 1.0 ↑ 1.33 ↑ 1.4 ↓ 6.9 ↑ 6.5 ↓ 1.6 ↑ 3.7 

 
 

Tabela 4-31 - Valores médios e de desvio padrão do 1 RM (kg) nos exercícios avaliados, 
observados no início e no final do processo de treino no grupo Força. 

Exercício 
Momento 

Leg 

Press  

Extensão 
joelho 

Adutor Supino 
vertical 

Puxada 
lateral 

Remada 
sentada 

Abdominal Lombar 

1 RM Inicial 
82.73 

± 15.39 

37.27 

± 9.11 

32.27 

± 7.54 

26.75 

± 7.48 

31.36 

± 3.93 

28.25 

± 4.87 

20.0 

± 4.03 

38.44 

± 3.76 

1 RM Final 
100.71* 

± 17.66 

48.57** 

± 7.89 

39.64** 

± 8.59 

35.36** 

± 4.19 

38.57*** 

± 3.78 

36.07** 

± 4.30 

26.79** 

± 3.13 

46.25** 

± 6.61 

∆ % ↑ 21.7 ↑ 30.3 ↑ 22.8 ↑ 32.2 ↑ 23.0 ↑ 27.7 ↑ 33.9 ↑ 20.3 

Significativamente diferente dos valores iniciais (**p<0.01 e *** p<0.001). 

 
 

Tabela 4-32 - Valores médios e de desvio padrão do 1 RM (kg) nos exercícios avaliados, 
observados no início e no final do processo de treino no grupo Misto. 

Exercício 
Momento 

Leg 

Press 

Adutor Supino 
vertical 

Puxada 
lateral 

Remada 
sentada 

Abdominal Lombar 

1 RM Inicial 81.33 

± 30.21 

40.33 

± 13.19 

29.29 

± 9.01 

35.0 

± 10.61 

30.0 

± 13.3 

24.23 

± 5.63 

30.83 

± 7.56 

1 RM Final 101.61*** 

± 27.83 

47.69*** 

± 12.93 

36.67*** 

± 9.96 

42.92*** 

± 10.22 

37.0** 

± 10.26 

30.0** 

± 6.65 

37.50 

± 10.90 

∆ % ↑ 24.9 ↑ 18.2 ↑ 25.2 ↑ 22.6 ↑ 22.3 ↑ 23.8 ↑ 21.6 

Significativamente diferente dos valores iniciais (**p<0.01 e *** p<0.001). 
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Tabela 4-33 - Valores médios e de desvio padrão do 1 RM (kg) nos exercícios avaliados, 
observados no início e no final do processo de treino no grupo Controlo 

 

Exercício 
Momento 

Leg 

Press  

Extensão 
joelho 

Adutor Supino 
vertical 

Puxada 
lateral 

Remada 
sentada 

Abdominal Lombar 

1 RM Inicial 95.0 

± 24.32 

44.64 

± 6.68 

43.93 

± 6.75 

33.93 

± 4.30 

37.92 

± 6.41 

25.0 

± 6.29 

26.07 

± 4.76 

40.63 

± 8.98 

1 RM Final 97.86 

± 25.63 

41.67 

± 1.44 

46.07 

± 7.62 

31.43 

± 6.10 

37.86 

± 8.59 

21.25 

± 5.30 

26.07 

± 5.75 

40.0 

± 8.48 

∆ % ↑ 3.0 ↓ 6.6 ↑ 4.9 ↓ 7.4 ↓ 0.2 ↓ 15.0 0 ↓ 1.5 

 

De forma a facilitar a visualização e comparação dos resultados nos diferentes 

exercícios e entre os grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo, os valores médios do 1 

RM, pré e pós-treino, são apresentados de forma gráfica nas figuras 4-34, 4-35, 4-36 e 

4-37 respectivamente. 
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Figura 4-34 - Valores do 1 RM (em kg) em exercícios específicos e 
relativos ao grupo Aeróbio, antes e após o período de treino. 
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Grupo de Força
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Figura 4-35 - Valores do1 RM (em kg) em exercícios específicos e 
relativos ao grupo Força, antes e após o período de treino. 
Significativamente diferente dos valores iniciais (* p<0.05; **p<0.01). 
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Figura 4-36 - Valores do 1 RM (em kg) em exercícios específicos e 
relativos ao grupo Misto, antes e após o período de treino. 
Significativamente diferente dos valores iniciais (**p<0.01 e *** p<0.001). 
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Grupo Controlo
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Figura 4-37 - Valores do 1 RM (em kg) em exercícios específicos e 
relativos ao grupo Controlo, antes e após o período de treino. 

 

 

Os valores reportados acima revelam claramente a magnitude das adaptações 

promovidas pelos diferentes protocolos implementados durante as sessões de treino. 

O grupo Aeróbio não apresentou alteração significativa em nenhum dos exercícios 

avaliados, o que reforça o princípio da especificidade entre o treino e a forma de 

avaliação. Apesar da intensidade do treino aeróbio ter sido de moderada e alta durante 

as sessões de treino, os estímulos não foram suficientemente específicos e 

adequados para a promoção de adaptações significativas em nível neuromuscular. 

Como já referido anteriormente (item 4.2), as adaptações produzidas nesta rotina de 

treino parecem estar prioritariamente relacionadas a parâmetros metabólicos e cardio-

respiratórios centrais e periféricos, nestes últimos em nível metabólico, tendo uma 

menor repercussão em nível neuromuscular. No grupo Aeróbio, pode-se, inclusive, 

observar uma tendência de redução na força nos exercícios leg press e extensão do 

joelho, embora, como já referido, os resultados no 1 RM pós-treino nestes exercícios 

não tenham sido significativamente reduzidos. Tal facto pode estar relacionado à 

redução do tamanho das fibras do tipo I em decorrência do treino aeróbio, facto já 

salientado por outros investigadores (Ferketich e col., 1998) e que poderia ser 

potenciado caso o treino tivesse sido estendido por um período maior de tempo (Millet 

e Lepers, 2004). Resultados análogos foram referidos por McCarthy e colaboradores 

(1995), ao investigarem os treinos aeróbio e de força associados numa mesma 

sessão.  

  

Por outro lado, os grupos Força e Misto apresentaram alterações significativas e 

semelhantes no 1 RM dos exercícios que fizeram parte das suas respectivas rotinas 
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de treino, excepto o exercício lombar no grupo misto, talvez pelo facto de neste 

exercício o controlo da carga de treino não ter sido rigorosamente implementado, 

especialmente por se tratar de um exercício de maior risco de lesão. Sendo assim, os 

resultados indicam alguma semelhança no padrão de adaptação neuromuscular 

promovida por ambos os tipos de treino, de força e misto, estando de acordo com 

outras investigações desta natureza (Balabinis e col., 2003; Bell e col., 1997; Bell e 

col., 2000; McCarthy e col., 1995). 

 

De forma a contrariar estes resultados, tem sido assinalado na literatura uma provável 

incompatibilidade entre os treinos aeróbio e de força quando realizados 

simultaneamente na mesma sessão, incompatibilidade essa proveniente da inibição 

das adaptações neuromusculares ocorridas durante a execução deste modelo de 

treino. Segundo esta proposição, seria ocasionada com base em duas hipóteses: 

aguda, segundo a qual a fadiga residual e a depleção de glicogénio gerada pela 

componente aeróbia do treino iriam inibir a produção de tensão durante o treino de 

força; e crónica, que surgiria como reflexo da impossibilidade do músculo se adaptar 

simultaneamente quer a nível metabólico quer morfológico aos estímulos aeróbio e 

neuromuscular (Dudley e Fleck, 1987; Leveritt e col., 1999; Sale e col., 1990a). Neste 

sentido, tem sido demonstrado que a força é reduzida até 4 horas após o treino 

aeróbio (Albernethy, 1993), e esta redução é mais pronunciada quando é instalada a 

fadiga muscular (Lepers e col., 2000; Millet e col., 2003; Millet e Lepers, 2004). Os 

resultados referidos em algumas investigações em que o modelo de treino misto foi 

implementado parecem estar enquadrados nesta perspectiva, segunda a qual há uma 

evidente incompatibilidade entre os treinos aeróbio e de força quando realizados 

simultaneamente (Bell e col., 2000; Dudley e Djamil, 1985; Dudley e Fleck, 1987; 

Hickson, 1980; Kraemer e col., 1995). 

 

Porém, de forma interessante, os resultados apresentados neste estudo revelam que a 

associação dos tipos de treino aeróbio e de força numa mesma sessão não limita a 

promoção de adaptações em nível neuromuscular, facto que está em concordância 

com as proposições de outros investigadores (Balabinis e col., 2003; Bastians e col., 

2001; Bell e col., 1997; Ferketich e col., 1998; Leveritt e col., 1999; Millet e col., 2002b; 

McCarthy e col., 1995; Sale e col., 1990b). O intervalo entre as sessões de treino, que 

foi de aproximadamente 48 horas, parece ter sido suficiente para a recuperação 

metabólica e neuromuscular dos músculos exercitados, circunstância que deve ter 
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contribuído para o impedimento da instalação da “Síndrome de Overtraining”25. Esta 

Síndrome também tem sido referida na literatura como uma das principais causas da 

impossibilidade de aperfeiçoamento de algumas componentes da força muscular 

quando são associados os treinos aeróbio e força numa mesma sessão ou num 

mesmo micro-ciclo semanal de treino, o chamado treino concorrente, misto ou 

combinado (Docherty e Sporer, 2000;  Dudley e Fleck, 1987; Leveritt e col., 1999; 

McCarthy e col., 1995; Tan, 1999).  

 

Relativamente às fadigas metabólica e neuromuscular possivelmente ocorridas na 

sessão de treino misto e mencionadas anteriormente, decorrentes sobretudo do treino 

aeróbio quando realizado antes do treino de força, estas parecem não ser limitativas 

do aperfeiçoamento das componentes da força muscular quando este modelo de 

treino é realizado. A provável redução das reservas de glicogénio muscular ocorrida 

após a realização do treino aeróbio e os efeitos negativos promovidos em nível 

neuromuscular, a qual sugere uma posterior limitação na produção de força muscular 

(Albernethy, 1993; Chtara e col., 2005; Millet e col., 2003), parece não ter sido 

evidenciada pelos resultados apresentados no grupo misto desta investigação 

relativamente aos valores de 1 RM nos exercícios avaliados. 

 

De salientar, que na maioria dos estudos desta natureza em que não foi observado um 

incremento significativo nas variáveis avaliadas, especialmente da componente 

neuromuscular, algumas características metodológicas utilizadas podem, 

provavelmente, ter prejudicado os resultados, como por exemplo, o excesso de treino 

semanal (até 6 sessões semanais de treino) e a consequente instalação da “Síndrome 

de Overtraining” e da fadiga muscular. Nestas condições, de acordo com esta 

hipótese, o treino misto desenvolveria um estado de maior catabolismo proteico e isto 

alteraria o padrão de recrutamento das unidades motoras, além de gerar alterações 

nos diferentes tipos de fibras musculares (Docherty e Sporer, 2000). No entanto, 

quando a periodização é adequadamente organizada, de forma a promover um 

período apropriado de recuperação entre as sessões de treino, a componente 

neuromuscular parece não ser negativamente afectada. Portanto, parece que a 

hipótese dos efeitos agudo e crónico proporcionados pela associação dos treinos 

aeróbio e de força impossibilitar o incremento da força máxima dinâmica (1 RM) pode 

ser controlada e/ou evitada através de um programa de treino correctamente 

organizado. 

                                                 
25 Síndrome relacionada à condição em que o organismo reduz temporariamente a sua condição de 
resposta a determinado estímulo físico. Desencadeada pelo volume e/ou intensidade excessivos de treino 
(Fry e Kraemer, 1997).  
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Quando os resultados apresentados pelos grupos Força e Misto relativamente à Força 

Isométrica Máxima e ao 1 RM são comparados, pode ser observado que, embora o 

treino tenha sido de natureza dinâmica, houve uma expressiva influência do 

incremento da força dinâmica (avaliada pelo teste de 1 RM) sobre a Força Isométrica 

Máxima, significativamente marcado nos membros inferiores.  Pode ser também 

constatado que o maior incremento observado no teste de 1 RM deve-se à 

semelhança entre a natureza do tipo de estímulo implementado no treino de força em 

ambos os modelos de treino com a natureza do teste, onde fica mais uma vez 

claramente evidenciada a especificidade do treino. Por outro lado, os aumentos no 1 

RM observados nos membros superiores (de 23% a 32% e de 22.3% a 25.2% nos 

grupos Força e Misto, respectivamente) não se associaram aos inexpressivos 

incrementos na Força Isométrica Máxima registados nestes grupos. O 1 RM no 

exercício supino vertical foi incrementado em 32.2% e 25%, nos grupos Força e Misto, 

respectivamente, sendo que a Força Isométrica Máxima no exercício supino plano foi 

incrementada em apenas 2.9% e 3.8% nestes grupos, respectivamente. É provável 

que a diferença na configuração mecânica dos equipamentos utilizados no treino e nos 

testes explique parcialmente esta falta de correspondência, o que compromete a 

especificidade do teste isométrico. Outros factores poderiam estar na origem destas 

diferenças, entre os quais o diferente padrão sinérgico requerido em ambos os 

exercícios, a aprendizagem desencadeada na condição de treino, bem como a 

reduzida solicitação dos músculos recrutados no exercício treinado (supino vertical) 

durante as actividades diárias. 

 

Os incrementos na força máxima observados neste estudo, quer dinâmica quer 

isométrica, podem ser interpretados como decorrentes de adaptações em nível 

neuromuscular e na morfologia muscular (hipertrofia proteica e conjuntiva). Em nível 

neuromuscular estes aumentos podem estar relacionados a maior eficiência de 

recrutamento das unidades motoras (melhoria do sincronismo e incremento na 

frequência de disparo das UM), sendo esta componente avaliada através da EMG de 

superfície e descrita posteriormente. Em nível morfológico, a hipertrofia proteica 

parece também explicar estes ajustes. Ferketich e colaboradores (1998) reportaram 

um aumento significativo nas fibras musculares do tipo I após submeterem, durante 12 

semanas, um grupo de mulheres a um programa de treino misto. É possível que tal 

facto esteja na origem dos maiores incrementos observados no grupo Misto desta 

investigação. 
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Sendo assim, apesar da difícil comparação dos resultados entre muitos dos estudos 

em que o treino misto foi realizado, justificada sobretudo pela heterogeneidade dos 

protocolos de treino, bem como das características físicas das amostras utilizadas 

(Docherty e Sporer, 2000), parece ser possível afirmar-se que este modelo de treino 

não interfere de forma significativa no incremento de alguns parâmetros da força 

muscular, principalmente das forças máximas isométrica e dinâmica (1 RM). Pelo 

contrário, quando implementado num período relativamente longo, incrementa 

expressivamente estes parâmetros, além de promover importantes alterações em 

alguns dos parâmetros metabólicos e cardio-respiratórios determinantes do 

desempenho físico, entre os quais o VO2máx, o VO2 no limiar anaeróbio, a frequência 

cardíaca no limiar anaeróbio e a economia metabólica em determinada sobrecarga 

externa, todos já mencionados anteriormente. 

 

 

4.3.4 Electromiografia de superfície (EMG)  

Os valores médios e de desvio padrão relativos ao sinal electromiográfico (EMG) das 

porções musculares recto femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do 

músculo quadricípites da coxa direita, o somatório destes valores, avaliados através 

da root mean square - RMS (mV), bem como da Força Isométrica Máxima (N), ambos 

avaliados no exercício leg press em condições isométricas, estão apresentados na 

Tabela 4-34. Posteriormente, para uma melhor identificação gráfica das diferenças 

entre os grupos, os valores dos respectivos parâmetros relativos às fases inicial e final 

são apresentados nas figuras 4-38, 4-39, 4-40 e 4-41, as quais correspondem aos 

grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo, respectivamente. Nesta situação, os valores 

iniciais de cada parâmetro foram assumidos como 100% e os finais foram 

relacionados aos iniciais (acima ou abaixo). 
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Tabela 4-34 - Valores médios e de desvio padrão do sinal EMG, como RMS (mV), das porções 
musculares recto femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do músculo quadricípites 
da coxa direita, bem como do somatório do sinal EMG destas porções musculares (RF+VE+VI) 
e da Força Isométrica Máxima (N), observados no exercício leg press, no início e no final do 
processo de treino nos grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo. 

Músculos Momento Aeróbio  Força  Misto  Controlo 

Inicial 0.04925± 0.019 0.03638± 0.020 0.04457± 0.013 0.03704± 0.017 

Final 0.04726± 0.018 0.04085± 0.012 0.04512± 0.017 0.03280± 0.011 
RF 
(mV) 

∆ ↓4.05 % ↑ 12.3 % ↑ 1.2 % ↓ 11.5 % 
Inicial 0.21164± 0.113 0.13458± 0.101 0.14227± 0.080 0.13073± 0.052 

Final 0.21649± 0.097 0.20275± 0.081* 0.18934± 0.072* 0.13107± 0.0342 
VE 

(mV) 

∆ ↑ 2.3 % ↑ 50.6 % ↑ 33.1 % ↑ 0.3 % 
Inicial 0.10844 ± 0.115 0.06982± 0.041 0.04692± 0.022 0.07357± 0.054 

Final 0.08615± 0.051 0.06654± 0.034 0.06380± 0.016* 0.06298± 0.014 
VI 

(mV) 

∆ ↓ 20.6 % ↓ 4.7 % ↑ 36 % ↓ 14.4 % 
Inicial 0.36933± 0.235 0.24078± 0.133 0.23376± 0.105 0.24134± 0.108 

Final 0.34459± 0.168 0.29965± 0.099* 0.28839± 0.107* 0.22684± 0.052 
Somatório 

(mV) 

∆ ↓ 6.7 % ↑ 24.4 % ↑ 23.4 % ↓ 6 % 

Significativamente diferente dos valores iniciais (*p<0.05). 
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Figura 4-38 - Valores médios representativos do sinal EMG das porções 
musculares recto femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do 
músculo quadricípite femoral da coxa direita, do somatório destas porções 
e da Força Isométrica Máxima, obtidos no teste de força máxima 
executado no exercício leg press, no início e no final do processo de 
treino no grupo Aeróbio. Os valores iniciais foram assumidos como 100%, 
sendo os finais relativos aos iniciais. 
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Figura 4-39 - Valores médios representativos do sinal EMG das porções 
musculares recto femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do 
músculo quadricípite femoral da coxa direita, do somatório destas porções 
e da Força Isométrica Máxima, obtidos no teste de força máxima 
executado no exercício leg press, no início e no final do processo de 
treino no grupo Força. Os valores iniciais foram assumidos como 100%, 
sendo os finais relativos aos iniciais. Significativamente diferente dos 
valores iniciais do mesmo grupo (*p<0.05 e **p<0.01). 
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Figura 4-40 - Valores do sinal EMG das porções musculares recto femoral 
(RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do músculo quadricípite 
femoral da coxa direita, do somatório destas porções e da Força 
Isométrica Máxima, obtidos no teste de força máxima executado no 
exercício leg press, no início e no final do processo de treino no grupo 
Misto. Os valores iniciais foram assumidos como 100%, sendo os finais 
relativos aos iniciais. Significativamente diferente dos valores iniciais do 
mesmo grupo (*p<0.05 e e **p<0.01). 
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Figura 4-41 - Valores do sinal EMG das porções musculares recto femoral 
(RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do músculo quadricípite 
femoral da coxa direita, do somatório destas porções e da Força 
Isométrica Máxima, obtidos no teste de força máxima executado no 
exercício leg press, no início e no final do processo de treino no grupo 
Controlo. Os valores iniciais foram assumidos como 100%, sendo os 
finais relativos aos iniciais. 

 
 

 

Os resultados apresentados pelos grupos Força e Misto acima reportados (figuras 4-

39 e 4-40) reflectem claramente as alterações na amplitude do sinal EMG decorrentes 

dos respectivos protocolos implementados durante as 24 semanas do processo de 

treino, alterações estas que reforçam a relação intra-individual, pré e pós-treino, entre 

o sinal EMG e os valores relativos à produção de força, sobretudo observados na 

condição isométrica. Os aumentos significativos na Força Isométrica Máxima 

apresentados pelos grupos Força e Misto (15.5% e 20%, respectivamente, p<0.01) 

foram associados a um incremento significativo  no sinal EMG  da porção muscular 

vasto externo (VE) (p<0.05), bem como do somatório das porções musculares 

(p<0.05)  recto femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI), sendo que no 

grupo Misto a porção vasto interno (VI) também apresentou um incremento 

significativo (p<0.05) após o processo de treino.  

 

Sendo assim, parece que a porção muscular VE apresenta maior resposta ao treino de 

força isolado ou associado ao treino aeróbio realizado na passadeira e/ou 

cicloergómetro. Por outro lado, curiosamente, o padrão de adaptação ao treino 

apresentado pelas porções musculares recto femoral (RF) e vasto interno (VI) varia 

consideravelmente entre os indivíduos, sendo que algumas vezes o sinal EMG destas 

porções sofre algum incremento (sempre inferior ao apresentado pela porção VE) e 
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noutras é reduzido. Resultados semelhantes têm sido referidos na literatura 

relativamente a esta condição da porção muscular VE, condição esta que tem sido 

usada em estudos longitudinais como justificativa para a utilização desta porção como 

representante do músculo quadricípite femoral (Garfinkel e Cafarelli, 1992; Narici e 

col., 1989; Narici e col., 1996).  

 

A natureza do incremento mais pronunciado do sinal EMG na porção muscular VE em 

resposta aos protocolos de treino de força e misto merece ainda alguma consideração. 

Entre outras razões, parece que o valgo fisiológico26, mais acentuado no género 

feminino (Brown, 2001), resulta numa maior componente lateral da força produzida 

pelo músculo quadricípite femoral, sendo esta componente ainda mais pronunciada na 

porção VE, o que lhe proporciona uma expressiva vantagem mecânica, sobretudo no 

final da extensão do joelho (Figura 4-42). Associado a este facto, a maior área de 

secção transversa muscular (ASTm) da porção VE que, segundo Wickiewicz e 

colaboradores (1983), é de aproximadamente 30.6 cm2, em relação as demais porções 

musculares do músculo quadricípite femoral (RF: 12.7 cm2; crural (CRU): 22.3 cm2 e 

VI: 21.1 cm2), predispõe a maior participação desta porção muscular nos movimentos 

de extensão da articulação do joelho. Sendo assim, a associação das vantagens 

mecânica e fisiológica apresentadas pela porção muscular VE parecem potenciar a 

sua adaptação em resposta ao treino, facto que pode ter ocorrido na execução dos 

exercícios leg press e extensão do joelho pelos grupos de força e misto ao longo do 

processo de treino. Outro factor que, nesta investigação, pode também ter influenciado 

o maior incremento do sinal EMG desta porção (VE) é o facto de que esta apresenta 

uma menor hipertrofia em resposta ao treino de força, igualmente ao que ocorre com a 

porção RF. Narici e colaboradores (1989) observaram, através da ressonância 

magnética, que as porções musculares VI e CRU de mulheres apresentaram maior 

hipertrofia após um período de treino de força. Assim, parece que a porção VE 

apresenta uma maior adaptação no padrão de activação neuromuscular, talvez como 

uma resposta compensatória a menor possibilidade de ser hipertrofiada, o contrário 

sendo observado com a porção VI. Ainda nesta lógica, Häkkinen e colaboradores 

(2001b) observaram que a porção VE apresenta graus distintos de hipertrofia em 

resposta ao treino de força nas suas diferentes fracções musculares, ou seja, a região 

central da porção muscular (entre as fracções 7/15 e 9/15) é mais susceptível à 

hipertrofia, sendo esta claramente menor nas fracções distais da porção muscular 

(Figura 4-43), exactamente a região onde foi colocado o eléctrodo nesta investigação. 

                                                 
26 Posição anatómica fisiológica, que no género feminino é mais pronunciada e resultante da 
maior largura da pelve, o que predispõe uma maior vantagem mecânica à porção VE (Brown, 
2001). 
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Desta forma, pode ser especulado que nas regiões em que se verifica menor 

susceptibilidade à hipertrofia, o incremento do sinal EMG é maior, o contrário sendo 

verdadeiro para as regiões que são mais susceptíveis ao incremento do tamanho 

muscular. Tal facto pode, da mesma forma como foi relacionada a menor hipertrofia da 

porção VE em comparação às demais porções, explicar o maior incremento do sinal 

EMG desta porção observado nesta investigação.  

 

 

 

VE

VI

Tendão Rotuliano

RF

Rótula

Perónio Tíbia 

Figura 4-42 - Na figura central, as setas superiores à rótula indicam, da 
esquerda para a direita, a linha de força das porções musculares VE, 
CRU, RF e VI, sendo evidente a maior componente lateral da porção 
VE. Na figura da direita, tem-se representada a componente 
representativa da força resultante do sistema, que apresentada a 
tendência de deslocar a rótula lateralmente. 
Adaptado com permissão, de Lima e Pinto (2006). Cinesiologia da Musculação. ARTMED, 
pg.108. 
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Alteração na ASTm da porção muscular VE
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Figura 4-43 - Hipertrofia de diferentes fracções da porção muscular VE 
avaliada através de imagens de ressonância magnética, após um período 
de treino de força de 21 semanas. A hipertrofia foi significativa apenas 
nas regiões central e proximal desta porção muscular, sendo nula nas 
porções distais. 
Significativamente diferente dos valores iniciais (*p<0.05 e **p<0.01). 
 
Adaptado de Häkkinen e colaboradores (2001b): Selective muscle hypertrophy, changes in 
IEMG and force and serum hormones during strength training in older women. Journal of 
Applied Physiology, 91:569-580. 

 

 

A variabilidade inter-individual no padrão do sinal EMG das diferentes porções 

musculares do quadricípite femoral tem sido referida na literatura (Rabita e col., 2000), 

sendo que, em decorrência disto, é proposta a avaliação do somatório das diferentes 

porções musculares (RF+VE+VI). Nesta investigação, o somatório da amplitude do 

sinal EMG destas porções musculares foi significativamente incrementado e associado 

ao aumento na Força Isométrica Máxima, ambos ocorridos em resposta ao processo 

de treino, quer no grupo de Força quer no grupo Misto. Tais resultados ressaltam as 

adaptações neuromusculares decorrentes destes modelos de treino e sobretudo 

revelam a possibilidade de interacção dos treinos aeróbio e de força numa mesma 

sessão, sem prejuízo da componente neuromuscular, o que contraria resultados e 

proposições de outros autores (Dudley e Djamil, 1985; Hickson, 1980; Kraemer e col., 

1995; Sale, 1990a).  

 

Os incrementos observados na magnitude do sinal EMG, sobretudo da porção VE nos 

grupos Força e Misto, parecem ter sido resultantes do aumento do número de 

Unidades Motoras (UM) activas e/ou o aumento da frequência de activação destas UM 

(Enoka, 1988; Häkkinen e col., 2000; Sale, 1996 e 2003), promovidas pelos protocolos 

de treino de força e misto. No entanto, a discrepância entre os aumentos na Força 
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Isométrica Máxima e os do sinal EMG registados nos grupos Força (15.5% e 33.7%, 

respectivamente) e Misto (20% e 41.7%, respectivamente) após o processo de treino, 

podem ser o resultado de um conjunto de factores, entre os quais o incremento da 

área de secção transversal muscular (ASTm) e a transformação de fibras musculares 

do tipo IIB em IIA nos músculos treinados, a redução da co-activação dos músculos 

antagonistas da extensão do joelho (bíceps femoral, semimembranoso e 

semitendinoso), bem como o incremento da activação de músculos sinergistas do 

movimento avaliado, aspectos não avaliados neste estudo, parecem figurar como os 

mais importantes (Aagaard e col., 2000; Carolan e Cafarelli, 1992; Carroll e col., 2001; 

Enoka, 1997; Gabriel e col., 2006; Garfinkel e Cafarelli, 1992; Häkkinen e col., 2000; 

Kellis e Baltzopoulos, 1997; Kellis, 1998; Narici e col., 1989; Sale, 1996; Sale, 2003).  

 

Ainda que se tenha observado um aumento no sinal EMG durante a execução do 

exercício leg press, o qual foi associado a um expressivo incremento na Força 

Isométrica Máxima, o mesmo comportamento não foi registado no exercício de 

extensão do joelho realizado a 60º.s-1 no dinamómetro isocinético. Deve ser 

salientado, no entanto, que não houve alteração no torque máximo (carga externa) 

após o processo de treino, facto que sugere alguma explicação para o não incremento 

da amplitude do sinal EMG. 

 

A seguir, são mostrados os valores do sinal EMG representativos do exercício 

extensão do joelho realizado a 60º.s-1 no dinamómetro isocinético (BIODEX) e 

relativos aos grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo (Figuras 4-44, 4-45 e 4-46, 

respectivamente). Os sinais EMGs de cada uma das porções musculares recto 

femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do músculo quadricípite femoral 

da coxa direita, bem como o somatório destes valores, obtidos nesta condição 

dinâmica e avaliados através da RMS (mV), foram relativizados, em cada uma das 

fases (inicial e final), ao sinal EMG recolhido em condições isométricas no mesmo 

dinamómetro (com o joelho posicionado em 90º). Portanto, os valores do sinal EMG de 

ambas as fases reportados a seguir referem-se ao percentual do sinal EMG recolhido 

nos respectivos testes isométricos. Relativamente ao Torque de Pico (Nm), os valores 

da segunda fase (final) foram relativizados (%) aos da primeira fase, ou seja, os 

valores da fase inicial foram assumidos como 100% e os da fase final foram 

relacionados aos iniciais. Tal procedimento foi realizado pelo facto de algumas destas 

variáveis apresentarem diferentes unidades de medida, sobretudo o sinal EMG 

(avaliado em mV) e o Torque de Pico (avaliado em Nm). Assim, os valores de cada 
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parâmetro representam a diferença entre os valores pré e pós-treino e evidenciam as 

alterações promovidas pelos diferentes protocolos de treino.  
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Figura 4-44 - Valores do sinal EMG das porções musculares recto 
femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do músculo 
quadricípite femoral da coxa direita, do somatório destas porções e do 
Torque de Pico (Nm), obtidos no teste máximo realizado a 60.s-1 no 
dinamómetro isocinético, no início e no final do processo de treino no 
grupo Aeróbio. Os valores do sinal EMG estão relativizados pelos valores 
obtidos num teste isométrico máximo realizado anteriormente no mesmo 
equipamento.  
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Figura 4-45 - Valores do sinal EMG das porções musculares recto femoral 
(RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do músculo quadricípite 
femoral da coxa direita, do somatório destas porções e do Torque de Pico 
(Nm), obtidos no teste máximo realizado a 60.s-1 no dinamómetro 
isocinético, no início e no final do processo de treino no grupo Força. Os 
valores do sinal EMG estão relativizados pelos valores obtidos num teste 
isométrico máximo realizado anteriormente no mesmo equipamento.  
Significativamente diferente dos valores iniciais (*p<0.05). 
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Figura 4-46 - Valores sinal EMG das porções musculares recto femoral 
(RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do músculo quadricípite 
femoral da coxa direita, do somatório destas porções e do Torque de Pico 
(Nm), obtidos no teste máximo realizado a 60.s-1 no dinamómetro 
isocinético, no início e no final do processo de treino no grupo Misto. Os 
valores do sinal EMG estão relativizados pelos valores obtidos num teste 
isométrico máximo realizado anteriormente no mesmo equipamento. 

     Significativamente diferente dos valores iniciais (*p<0.05). 
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Figura 4-47 - Valores do sinal EMG das porções musculares recto femoral 
(RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do músculo quadricípite 
femoral da coxa direita, do somatório destas porções e do Torque de Pico 
(Nm), obtidos no teste máximo realizado a 60.s-1 no dinamómetro 
isocinético, no início e no final do processo de treino no grupo Controlo. 
Os valores do sinal EMG estão relativizados pelos valores obtidos num 
teste isométrico máximo realizado anteriormente no mesmo equipamento. 
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Os valores referidos acima demonstram que, sobretudo nos grupos de treino (Aeróbio, 

Força e Misto), houve uma evidente tendência de decréscimo na amplitude do sinal 

EMG nas porções musculares avaliadas, sendo que no grupo Força esta redução foi 

significativa na porção muscular VE (p<0.05), o mesmo ocorrendo nas porções RF e 

VE (p<0.05), bem como no somatório das 3 porções musculares avaliadas (p<0.05) no 

grupo Misto. De salientar que, embora não significativa, a tendência de redução da 

amplitude do sinal EMG registada no conjunto das porções musculares em todos os 

grupos de treino, associada às significativas alterações acima mencionadas, sugere 

uma diferente resposta neuromuscular para determinada carga externa em ambos os 

momentos desta investigação (inicial e final) que, neste caso, foi o Torque de pico, 

semelhante nestes momentos nos grupos citados. Com isso, parece possível ser 

afirmado que, do ponto de vista neuromuscular, há uma incontestável economia que 

se manifesta em resposta ao treino, sobretudo o de força e o misto.  

 

A redução crónica no nível de activação neuromuscular para uma mesma carga 

externa em resposta ao treino de força tem sido apresentada em alguns estudos 

através da utilização da electromiografia de superfície (Moritani e de Vries, 1979; 

Rabita e col., 2000) e os resultados apontam, particularmente na fase inicial do 

processo de treino (meses iniciais), um significativo decréscimo na amplitude do sinal 

EMG para mesmas cargas externas, avaliadas em diferentes percentuais da força 

máxima ou Torque de Pico. Da mesma forma, Ploutz e colaboradores (1994) 

observaram uma significativa redução no nível de activação do quadricípite femoral 

através de imagens de ressonância magnética após a realização de um programa de 

treino de força. Nos estudos em que a electromiografia foi utilizada, o sinal EMG foi 

avaliado de acordo com a metodologia proposta originalmente por Moritani e de Vries 

(1979), a qual se baseia na relação EMG-Torque, antes e após um processo de treino. 

De acordo com esta metodologia, o sinal EMG deve ser recolhido com cargas 

equivalentes a 20, 40, 60 e 80% do valor máximo atingido num teste isométrico (força 

ou Torque). Nesta investigação apesar de não ter sido seguida esta metodologia, a 

comparação EMG-Torque foi possível pelo facto do Torque de Pico a 60º.s-1 não ter 

sido incrementado em nenhum dos grupos de treino. Sendo assim, a comparação da 

amplitude do sinal EMG entre as duas fases de treino (inicial e final) foi realizada 

somente nestas condições, sendo seleccionado o período em que a velocidade foi 

constante (60º.s-1) da repetição de maior Torque de Pico. Esta estratégia parece 

minimizar os problemas técnicos para a análise da relação EMG-Torque e posterior 

interpretação das adaptações neuromusculares induzidas pelo treino, uma vez que 

exclui a aceleração do intervalo em que o sinal é tratado. De salientar, que nesta 
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investigação os eléctrodos foram colocados nos mesmos locais pré e pós-treino (os 

pontos foram tatuados) e fixados firmemente à pele, o que impediu o seu 

deslocamento durante os testes. O deslocamento dos eléctrodos tem sido reportado 

como uma importante limitação na recolha dos sinais EMG em testes dinâmicos, 

sobretudo pela possível alteração do filtro espacial entre as fibras activadas e as 

superfícies de detecção originada por este deslocamento (De Luca, 1997). 

 

Assumindo-se, à partida, que a capacidade de produção de força nos grupos Força e 

Misto desta investigação foi incrementada com o treino, sobretudo da Força Isométrica 

Máxima e do 1 RM no exercício leg press (conforme resultados apresentados 

anteriormente), pode-se especular que a repercussão metabólica e neuromuscular 

para uma determinada carga no pós-treino foi, no mínimo, diferente e menos intensa. 

Sendo assim, o decréscimo na amplitude do sinal EMG registado nestas condições 

pode ter sido decorrente de um conjunto de factores, entre os quais se destacam os 

metabólicos, os neuromusculares e os morfológicos. Entre os metabólicos podem ser 

citados a maior concentração de creatina fosfato (CP) e glicose intramuscular (Conley, 

2000; Goreham e col., 1999; MacDougall e col., 1977; Tesch e col., 1990; Tesch e 

Alkner, 2003), a maior concentração de enzimas oxidativas e o aumento da 

capilarização das fibras musculares (Bell e col., 2000; Ferketich e col., 1998; Harris, 

2005), a elevação do limiar anaeróbio (Marcinik e col., 1991; Wilmore e col., 1978b). 

Relativamente às alterações neuromusculares e morfológicas, podem ser incluídas a 

redução na co-activação dos flexores do joelho (menor resistência de oposição ao 

movimento de extensão do joelho) (Carolan e Cafarelli, 1992; Carroll e col., 2001; 

Enoka, 1997; Häkkinen e col., 2000; Häkkinen e col., 2001a; Kellis e Baltzopoulos, 

1997; Kellis, 1998; Rabita e col., 2000; Sale, 1996; Sale, 2003), a redução do número 

de UM recrutadas, redução da frequência de activação das respectivas UM activadas 

ou redução do número de UM do tipo II, com consequente aumento da activação de 

UM do tipo I, para a produção de determinada força/carga externa (Hicson e col., 

1988; Morgan e col., 1995), a hipertrofia das fibras dos tipos I e II e a transformação 

das fibras do tipo IIB em IIA (Garfinkel e Cafarelli, 1992; Häkkinen e col., 2000; 

Häkkinen e col., 2001b; Narici e col., 1989; Ploutz e col., 1994; Sale, 2003; Staron e 

col., 1994). A menor restrição vascular (Osteras e col., 2002) e a utilização de uma 

menor área muscular (Ploutz e col., 1994) para o deslocamento de uma determinada 

sobrecarga externa após a realização de um processo de treino de força, parecem 

também explicar a maior economia muscular decorrente do treino misto.  
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Convém destacar que a redução da amplitude do sinal EMG acima referida, 

decorrente dos treinos de força e misto, parece estar significativamente associada à 

economia metabólica observada nos 5 patamares do teste de esforço máximo na 

passadeira em decorrência destes protocolos de treino (item 4.2.2, página 179). É 

provável que haja uma forte relação entre as adaptações metabólicas e as 

neuromusculares promovidas pelos respectivos protocolos de treino, em que a 

redução do sinal EMG de alguns dos músculos utilizados neste teste de esforço 

máximo, as reduções no Consumo de Oxigénio (VO2), do Quociente Respiratório (QR) 

e da FC observados para uma mesma carga externa, estão notoriamente associadas 

após o processo de treino. Sendo assim, estes resultados sugerem uma adaptação 

dependente destas variáveis metabólicas e neuromusculares em resposta aos treinos 

de força e misto, os quais incrementaram a capacidade do organismo, tornando-o 

mais económico para determinado nível de esforço/carga externa. Resultados 

semelhantes têm sido verificados em atletas, relativamente à economia metabólica na 

corrida, decorrentes do treino de força, bem como da associação dos treinos aeróbio e 

de força durante determinado período de treino (Hoff e col., 1999; Johnston e col., 

1997; Millet e col., 2002b; Paavolainen e col., 1999).  

 

Outro facto ainda importante de ser salientado relativamente aos sinais EMG das 

porções musculares VE, VI e RF, pós-treino, é que estes podem ter sido afectados 

pela redução da gordura subcutânea da coxa em que foram recolhidos. Tem sido 

referido que a redução da gordura subcutânea nos pontos de colocação dos 

eléctrodos reduz o filtro espacial, ou seja, a distância entre o eléctrodo e as fibras 

musculares activadas, e isto pode decorrer num aumento da magnitude do sinal EMG, 

ainda que não haja alteração na função neuromuscular (De Luca, 1997; Sale, 2003). 

Como houve uma redução da quantidade de gordura das coxas, avaliada pela DXA e 

referida a seguir (item 4.4.2 – Massa Livre de Gordura Regional – MLG e Massa de 

Gordura Regional - MGl), nos sujeitos dos grupos de treino, é possível especular que a 

redução no sinal EMG registada nas porções VE e RF, sobretudo no grupo Misto, 

seria ainda maior. Este facto implicaria numa economia neuromuscular mais 

pronunciada neste grupo.  

 

Os valores dos parâmetros Mediana da Frequência e Frequência Média relativos às 

fases inicial e final do processo de treino, calculados a partir do espectro de frequência 

dos sinais EMGs das porções musculares recto femoral (RF), vasto externo (VE) e 

vasto interno (VI) do músculo quadricípite femoral da coxa direita, recolhidos no 

exercício extensão do joelho a 60º.s-1 realizado no dinamómetro isocinético (BIODEX), 
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estão apresentados na Tabela 4-35. De destacar que os valores do Torque de Pico 

neste exercício, antes e após o processo de treino, foram semelhantes para todos os 

grupos e já foram apresentados na Tabela 4-29. Portanto, as alterações observadas 

nos parâmetros Mediana da Frequência e Frequência Média podem ser interpretadas 

como representativas das adaptações neuromusculares em resposta à determinada 

sobrecarga externa (alteração no padrão do sinal EMG) decorrentes dos diferentes 

protocolos de treino, uma vez que a carga externa (Torque de Pico) nas condições em 

que foi avaliada permaneceu inalterada após o processo de treino ter sido concluído. 

 

 

Tabela 4-35 - Valores médios e de desvio padrão da Mediana da Frequência e Frequência Média das 
porções musculares recto femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno (VI) do músculo 
quadricípite femoral da coxa direita, apresentados pelos três grupos de treino e grupo Controlo no 
teste máximo de extensão do joelho a 60.s-1 no dinamómetro isocinético, realizado no início e 
no final do processo de treino. O ∆% é apresentado para cada variável e grupo. 

     
 

Variável Momento Aeróbio Força Misto Controlo 

Inicial 164.0 ± 37.1 182.4 ± 36.5 173.5 ± 43.6 140.5 ± 24.3 

Final 134.5 ± 18.3* 160.9 ± 39.2 139.2 ± 41.9** 157.8 ± 31.7 

Mediana da 
Frequência 
(Hz) 

∆% ↓ 18.0% ↓ 11.8% ↓ 19.8 % ↑ 12.3 % 
Inicial 214.1 ± 19.1 223.8 ± 17.6 216.1 ± 23.9 196.5 ± 18.2 

Final 193.8 ± 19.7* 208.1 ± 29.1 192.3 ± 26.5** 189.2 ± 40.8 

Recto 
Femoral 

Frequência 
Média (Hz) 

∆% ↓ 9.5 % ↓ 7% ↓ 11% ↓ 3.7% 
       

Inicial 124.8 ± 28.6 146.5 ± 43.4 147.0 ± 44.1 105.1 ± 13.1 

Final 99.5 ± 9.5 ** 113.2 ± 31.2* 115.2 ± 37.4*** 119.4 ± 25.1 

Mediana da 
Frequência 
(Hz) 

∆% ↓ 20.3% ↓ 22.7% ↓ 21.6% ↑ 13.6% 
Inicial 194.3 ± 24.8 221.1 ± 27.7 206.7 ± 28.5 174.4 ± 17.6 

Final 170.7 ± 16.0 ** 185.9 ± 33.0 176.7 ± 29.8*** 186.3 ± 35.0 

Vasto 
Externo 

Frequência 
Média (Hz) 

∆% ↓ 12.1% ↓ 15.9% ↓ 14.5% ↑ 6.8% 
       

Inicial 148.3 ± 49.6 155.8 ± 45.9 159.9 ± 40.9 122.4 ± 17.4 

Final 115.3 ± 18.6* 138.1 ± 46.9 125.3 ± 46.3* 139.0 ± 30.4 

Mediana da 
Frequência 
(Hz) 

∆% ↓ 22.2% ↓ 11.4% ↓ 21.6% ↑ 13.6% 
Inicial 206.0 ± 26.6 210.2 ± 34.5 215.2 ± 21.4 189.5 ± 15.8 

Final 183.5 ± 18.8** 199.7 ± 32.4 191.7 ± 25.3** 204.5 ± 22.9 

Vasto 
Interno 

Frequência 
Média (Hz) 

∆% ↓ 10.9% ↓ 5% ↓ 10.9% ↑ 7.9% 

   Significativamente diferente dos valores iniciais (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001) 
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Com o intuito de facilitar a visualização e comparação da alteração no espectro de 

frequência do sinal EMG pré e pós-treino nas diferentes porções musculares e grupos, 

os valores relativos à Mediana da Frequência do sinal EMG dos grupos Aeróbio, 

Força, Misto e Controlo são apresentados graficamente nas figuras 4-48, 4-49, 4-50, e 

4-51, respectivamente. Estes valores foram calculados a partir do sinal EMG das 

respectivas porções musculares, recolhidos num teste máximo de extensão do joelho 

a 60.s-1 realizado num dinamómetro isocinético (BIODEX). 
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Figura 4-48 - Valores da Mediana da Frequência do sinal EMG relativos às 
porções musculares recto femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno 
(VI) do músculo quadricípite femoral da coxa direita, correspondentes às 
fases inicial e final do processo de treino, no grupo Aeróbio. 
Significativamente diferente dos valores iniciais (*p<0.05; **p<0.01) 
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Figura 4-49 - Valores da Mediana da Frequência do sinal EMG relativos às 
porções musculares recto femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno 
(VI) do músculo quadricípite femoral da coxa direita, correspondentes às 
fases inicial e final do processo de treino, no grupo Força. 
Significativamente diferente dos valores iniciais (*p<0.05) 
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Grupo Misto
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Figura 4-50 - Valores da Mediana da Frequência do sinal EMG relativos às 
porções musculares recto femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno 
(VI) do músculo quadricípite femoral da coxa direita, correspondentes às 
fases inicial e final do processo de treino, no grupo Misto. 
Significativamente diferente dos valores iniciais (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001) 
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Figura 4-51 - Valores da Mediana da Frequência do sinal EMG relativos às 
porções musculares recto femoral (RF), vasto externo (VE) e vasto interno 
(VI) do músculo quadricípite femoral da coxa direita, correspondentes às 
fases inicial e final do processo de treino, no grupo Controlo. 

 

 

O espectro de frequência do sinal EMG é frequentemente utilizado para a 

determinação do índice de fadiga de músculos activados no desempenho de 

determinadas tarefas motoras, sendo este recurso técnico principalmente utilizado em 

estudos biomecânicos relacionados a humanos (De Luca, 1997). As modificações no 
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espectro de frequência são normalmente quantificadas com base na alteração de 

alguns de seus indicadores característicos, sendo que os mais utilizados são a 

mediana da frequência e a frequência média do sinal. Destes, a mediana da 

frequência parece ser menos sensível aos ruídos do sinal EMG e mais representativa 

das alterações bioquímicas e fisiológicas que ocorrem dentro do músculo durante a 

sua contracção (De Luca, 1984; Merletti e col., 1992) e, desta forma, foi utilizada neste 

trabalho com a finalidade de comparação das alterações promovidas nos diferentes 

rupos de treino.  

locidade de 

0º.s-1 era constante da repetição de maior Torque de Pico (Figura 4-52). 

 

g

 

As condições em que o sinal EMG é recolhido é determinante da qualidade e 

fidelidade da sua interpretação e as conjecturas daí resultantes. Entre outros 

importantes factores, a estabilidade do sinal EMG é essencial para a qualidade do seu 

espectro de frequência, e esta por sua vez é afectada pela estabilidade da produção 

de força que o originou. Ou seja, se o espectro de frequência do sinal EMG é avaliado 

a partir de uma produção de força sem estado estacionário, há a possibilidade de 

serem activadas Unidades Motoras (UM) próximas da superfície de detecção que 

apresentam um limar de activação muito próximo ao produzido originalmente pela 

carga externa, facto que aumenta a variabilidade do sinal e pode comprometer a sua 

interpretação (De Luca, 1997). Outro aspecto que também afecta a produção de força 

e, consequentemente, a estabilidade do sinal EMG é a aceleração implementada em 

determinado movimento, o que pode interferir significativamente no espectro de 

frequência do sinal. Portanto, a condição em que a aceleração é nula e a velocidade 

de execução do movimento é reduzida, é adequada para a qualidade do sinal EMG 

recolhido, bem como para posterior interpretação do espectro de frequência deste 

sinal. Nesta investigação, a estabilidade do sinal EMG tratado foi parcialmente 

assegurada, pois este foi seleccionado durante o período em que a ve

6
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Velocidade constante 

Figura 4-52 - Sinais EMG dos músculos RF, VE e VI, seleccionados no 
período de velocidade angular constante (cor escura), durante 
aproximadamente 1 segundo. 

 

 

Os resultados acima apresentados mostram claramente que houve uma redução na 

mediana da frequência relativa ao espectro de frequência do sinal EMG para a 

produção de um mesmo Torque após a realização do processo de treino (Figura 4-53), 

e esta redução foi significativa nas 3 porções musculares (RF, VE e VI) nos grupos 

Aeróbio e Misto, sendo que no grupo Força apenas foi significativa na porção VE. Esta 

circunstância indica que uma maior quantidade de energia passou a ser produzida em 

frequências de activação mais baixas (indicadas pela magnitude do sinal), o que 

sugere um maior recrutamento de UM de limiar de activação mais baixo e/ou a 

activação das “mesmas” UM numa frequência de activação mais reduzida. O conjunto 

destas alterações indica uma evidente economia neuromuscular na produção de uma 

mesma carga externa (neste caso Torque de Pico) que, associada às alterações 

metabólicas, discutidas anteriormente, sugere uma maior economia em decorrência do 

treino.  
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Figura 4-53 - Mediana da Frequência (A - pré e B - pós-treino) representativa do 
espectro de frequência do sinal EMG da porção muscular VE, recolhido na extensão 
do joelho a 60º.s-1 em um dos sujeitos da amostra. Observe-se que em B a Mediana 
da Frequência é significativamente menor do que em A.  

 

 

 

Através da utilização de imagens de ressonância magnética (MRI), também tem sido 

identificada uma economia significativa no recrutamento de Unidades Motoras após a 

realização de um programa de treino da força, facto que está de acordo com os 

resultados apresentados nesta investigação. Ploutz e colaboradores (1994) 

observaram uma redução significativa no contraste de imagens de ressonância 

magnética do músculo quadricípite femoral após nove semanas de treino de força, 

tendo sido avaliadas cargas equivalentes a 50, 75 e 100% do 10RMs relativo ao 

período inicial de treino. Estes autores atribuíram os resultados à ocorrência de uma 

importante adaptação neuromuscular em resposta às cargas determinadas, tendo 

também sido observada uma significativa transformação de fibras do tipo IIb para IIa 

após o processo de treino, o que parece ter melhorado o potencial oxidativo muscular.  
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Sendo assim, é provável que a menor sobrecarga relativa em nível neuromuscular 

ocorrida durante a realização do teste isocinético a 60º.s-1 após o processo de treino, 

decorrente sobretudo dos exercícios de força dos protocolos de força e misto 

implementados nesta investigação, tenha promovido um incremento da perfusão do(s) 

músculo(s) em exercício, tornando-o(s) mais eficiente(s) em termos metabólicos (Hoff 

e col., 1999; Osteras e col., 2002).  
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4.4 Parâmetros da Composição Corporal 

Inicialmente estão apresentados os dados referentes ao inquérito alimentar, antes e 

após o processo de treino. Os valores das principais componentes da Composição 

Corporal (Massa Corporal, Massa Livre de Gordura e Massa de Gordura) relativos aos 

diferentes grupos (Aeróbio, Força, Misto e Controlo) e momentos (pré e pós processo 

de treino) desta investigação estão apresentados a seguir, tendo sido divididos em 

termos globais (item 4.4.2) e regionais (item 4.4.3). Posteriormente é discutida a 

interacção das componentes Composição Corporal, Metabólica e Neuromuscular (item 

4.4.4). A Massa Óssea (MO), também importante componente da Composição 

Corporal, não foi representada nos gráficos que se seguem, pois parece ser pouco 

afectada em períodos de treino inferiores a 12 meses (Chilibeck e col., 1996; Lohman 

e col., 1995; Nindl e col., 2000; Treuth e col., 1994), o que ficou também evidente 

nesta investigação. 

 

4.4.1 Inquérito Alimentar 

Como já referido anteriormente, o inquérito alimentar foi realizado com o objectivo de 

caracterizar o comportamento alimentar e avaliar a possível interferência que esta 

componente tenha apresentado sobre as variáveis da composição corporal após o 

processo de treino. Desta forma, na Tabela 4-36 são apresentados os valores médios 

do total de calorias ingeridas (em kcal), de gorduras (em gramas), de hidratos de 

carbono (em gramas) e de proteínas (em gramas) dos sujeitos dos grupos de treino e 

controlo, antes e após o processo de treino. 

 
 
Tabela 4-36 - Valores médios e de desvio padrão referentes à estimativa do total de calorias, 
gorduras, hidratos de carbono e proteínas ingeridas no início e no final do processo de treino 
relativos à totalidade da amostra da investigação. 

Momento Total Calorias 
(kcal) 

Total Gorduras 
(gramas) 

Total Hidratos de 
Carbono 
(gramas) 

Total Proteínas 
(gramas) 

1685.23 51.4 227.4 81.0 
Inicial ±326.1 ±6.4 ±63.5 ±32.7 

1580.2 59.4 199.7  72.6 Final ±399.4 ±26.0 ±54.1 ± 28.0 
 

 
 
 
Para uma visualização mais facilitada, estas informações são apresentadas 

graficamente nas figuras 4-54 e 4-55, a seguir. 
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Figura 4-54 – Estimativa da quantidade total de calorias (em kcal) 
ingeridas diariamente, antes e após o processo de treino, relativas à 
totalidade da amostra. 
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Figura 4-55 – Estimativa da quantidade total de gorduras, hidratos de 
carbono e proteínas (em gramas) ingeridos diariamente, antes e após o 
processo de treino, relativas à totalidade da amostra. 

 
 
Os resultados referidos acima sugerem que os indivívuos que participaram da amostra 

nesta investigação, seguindo a orientação determinada no início do estudo, não 

alteraram significativamente a sua rotina alimentar. Sendo assim, pode-se supor que a 

componente alimentar não interferiu nos demais resultados apresentados 

relativamente às variáveis independentes desta investigação.  
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4.4.2 Massa Corporal Total (MCT), Massa de Gordura Total (MGT) e 
Massa Livre de Gordura Total (MLG)27  

 

Os valores relativos à massa (em quilogramas) das principais componentes da 

Composição Corporal do corpo inteiro (Massa Corporal Total - MCT, Massa de 

Gordura Total - MGT e Massa Livre de Gordura Total - MLG) dos sujeitos que 

compuseram os grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo, avaliados através da DXA, 

antes e após o processo de treino, estão apresentados na Tabela 4-37. A seguir, com 

o objectivo de melhorar a melhor visualização gráfica, estes valores estão 

apresentados por grupo e na mesma ordem, nas Figuras 4-56, 4-57, 4-58 e 4-59, 

respectivamente.  

 

 

Tabela 4-37 - Valores médios e de desvio padrão referentes à Massa Corporal Total 
(MCT), Massa de Gordura Total (MGT) e Massa Livre de Gordura (MLG), avaliadas pela 
DXA no início e no final do processo de treino, nos grupos Aeróbio, Força, Misto e 
Controlo. 

Variável Momento Aeróbio Força Misto Controlo 

Inicial 72.7 ± 7.4 75.3 ± 10.9 72.4 ± 10.6 80.3 ± 13.7 MCT (kg) 
Final 72.6 ± 7.2 75.3 ± 11.0 71.2 ± 11.0 84.3 ± 13.6 

Inicial 29.2 ± 5.5 33.0 ± 9.1 30.5 ± 8.2  34.9 ± 8.9 
MGT (kg) 

Final 25.1 ± 5.3 *** 29.4 ± 9.4 *** 25.1 ± 7.9 *** 33.6 ± 11.8 

Inicial 41.0 ± 4.7 39.9 ± 3.4 39.4 ± 3.6 42.7 ± 6.2 
MLG (kg) 

Final 44.9 ± 4.8 *** 43.3 ± 2.0 *** 43.5 ± 4.5 *** 44.4 ± 8.0 

  

  * Significativamente diferente dos valores iniciais (p<0.001) 
 

 

 

 

 

                                                 
27 Nesta investigação a MLG refere-se à massa de todos os tecidos magros, quer em nível total 
quer regional, menos a Massa Óssea (MO).  
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Figura 4-56 - Massa das principais variáveis da Composição Corporal (kg), 
antes e após o processo de treino, relativas ao grupo Aeróbio. (MCT: 
Massa Corporal Total; MGT: Massa de Gordura Total e MLG: Massa Livre 
de Gordura). 
*** Diferente dos valores iniciais (p<0.001) 
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Figura 4-57 - Massa das principais variáveis da Composição Corporal (kg), 
antes e após o processo de treino, relativas ao grupo Força. (MCT: Massa 
Corporal Total; MGT: Massa de Gordura Total e MLG: Massa Livre de 
Gordura). 
*** Diferente dos valores iniciais (p<0.001) 

 

Capítulo 4________________________________________________________________________ 262 



                                             _ _____APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Figura 4-58 - Massa das principais variáveis da Composição Corporal (kg), 
antes e após o processo de treino, relativas ao grupo Misto. (MCT: Massa 
Corporal Total; MGT: Massa de Gordura Total e MLG: Massa Livre de 
Gordura).  
*** Diferente dos valores iniciais (p<0.001) 
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Figura 4-59 - Massa das principais variáveis da Composição Corporal (kg), 
antes e após o processo de treino, relativas ao grupo Controlo. (MCT: 
Massa Corporal Total; MGT: Massa de Gordura Total e MLG: Massa Livre 
de Gordura).  

 

 

Para uma visão mais detalhada das modificações na Composição Corporal 

decorrentes dos protocolos de treino aeróbio, de força e misto, as alterações relativas 

(∆%) em cada uma destas componentes (MCT, MGT e MLG) nos respectivos grupos 

de treino estão mostradas nas Figuras 4-60, 4-61 e 4-62. O grupo controlo foi excluído 

pelo facto de não ter apresentado alterações significativas em nenhuma das 

componentes da Composição Corporal.  
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Grupo Aeróbio - Alterações na Composição Corporal 
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Figura 4-60 -  Valores correspondentes às alterações observadas após o 
processo de treino (∆%) em cada uma das componentes da Composição 
Corporal no grupo Aeróbio (MCT: Massa Corporal Total; MGT: Massa de 
Gordura Total e MLG: Massa Livre de Gordura). 

 
 
 
 

Grupo de Força - Alterações na Composição Corporal 
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Figura 4-61 - Valores correspondentes às alterações observadas após o 
processo de treino (∆%) em cada uma das componentes da Composição 
Corporal no grupo Força (MCT: Massa Corporal Total; MGT: Massa de 
Gordura Total e MLG: Massa Livre de Gordura).  
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Figura 4-62 - Valores correspondentes às alterações observadas após 
o processo de treino (∆%) em cada uma das componentes da 
Composição Corporal no grupo Misto (MCT: Massa Corporal Total; 
MGT: Massa de Gordura Total e MLG: Massa Livre de Gordura).  

 

 

A avaliação de pequenas alterações nas principais componentes da composição 

corporal (Massa Corporal Total - MCT, Massa de Gordura Total/Regional, Massa Livre 

de Gordura - MLG e Massa Óssea -MO), decorrentes da dieta alimentar ou do treino 

físico de longa duração, tem sido realizada em várias investigações científicas através 

da técnica referida como DXA (Byrne e col. 2003; Chilibeck e col. 1998a; Nindl e col., 

1996; Nindl e col., 1997; Nindl e col., 2000; Petersen e col., 2006; Ryan e col., 1998; 

Treuth e col. 1994; Yu e col., 2005). A precisão de medida desta técnica é alta (~ 1-

1.5%) (Mazess e col., 1990; Svendsen e col., 1993), tendo sido confirmada em alguns 

estudos nos quais foram induzidas pequenas reduções da MCT (~ 1-2%), como por 

exemplo, através da modificação do nível de hidratação corporal (Going e col., 1993). 

Sendo assim, parece ser possível a detecção de pequenas mudanças na morfologia 

da MLG e da Massa de Gordura, ambas de forma total e regional. As alterações na 

Composição Corporal descritas acima apresentam, portanto, elevada precisão, apesar 

da necessidade de ser sempre considerado o índice de precisão supracitado para a 

interpretação e conclusão adequada dos resultados observados. Deve ser referido, 

que a MLG, descontada a MO, constitui-se num importante indicador da massa 

muscular, quer total quer regional e é desta forma apresentada e interpretada ao longo 

deste texto. 

 

Convém salientar que várias investigações referidas na literatura apresentam 

alterações significativas nas principais componentes da Composição Corporal, 

sobretudo das Massas de Gordura e Livre de Gordura, sem a presença de alterações 
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significativas ou mesmo reduzidas da Massa Corporal Total (Cullinen e Caldwell, 1998; 

Lee e col., 2005; Nindl e col., 2000; Wilmore e col., 1999), nas quais é sugerida a 

redução de alguns factores de risco cardiovascular e metabólico associados a esta 

modificação.  

 

Os resultados mencionados acima assinalam a eficiência dos três protocolos de treino 

na promoção de mudanças expressivas nas variáveis mais importantes da 

Composição Corporal. Ainda que a Massa Corporal Total (em kg) não tenha sido 

afectada por nenhum dos protocolos de treino (Tabela 4-37), as principais 

componentes desta massa foram alteradas, sendo estas mudanças benéficas para a 

promoção da saúde, representada principalmente pela redução dos factores de risco 

de Síndrome Metabólica e Cardiovascular (Stiegler e Cunliffe, 2006), bem como de 

outras doenças como a Diabete Melitus e a Osteoartrite nas articulações do tornozelo 

e joelho (Bray, 2000; Lee e col., 2005), além da melhoria dos níveis de aptidão física. 

Deve-se ainda considerar o facto de que no género feminino, mais do que no 

masculino, há um progressivo incremento de gordura intramuscular com o avanço da 

idade, sendo este acontecimento fortemente relacionado à redução, também 

progressiva, no nível de actividade física habitual (Kent-Braun e col., 2000). Nesta 

lógica, as alterações mais importantes resultantes do treino físico registadas nesta 

investigação foram as significativas e semelhantes alterações na Massa de Gordura 

Total e na Massa Livre de Gordura, reduzida e incrementada, respectivamente, nos 

três grupos de treino. 

 

O surpreendente incremento de 9.7% na MLG total apresentado pelo grupo Aeróbio 

parece ter sido decorrente da intensidade em que o treino foi implementado na fase 

final da investigação (85% do VO2máx), em que os sujeitos deste grupo de treino 

apresentavam-se com melhores níveis de aptidão cardio-respiratória. No entanto, tem 

sido apresentado na literatura que a MLG pode ser inalterada (Donnelly e col., 2000) 

ou até mesmo reduzida após a realização do treino de natureza aeróbia, esta última 

condição sendo resultante da maior degradação proteica, sobretudo quando o treino é 

associado à restrição alimentar. Nestas circunstâncias, a redução da MLG referida na 

literatura varia de 2 a 5% (Brill e col., 2002; Geliebter e col., 1997; Kempen e col., 

1995). Sendo assim, como os sujeitos que participaram do grupo Aeróbio não foram 

submetidos a nenhum programa de restrição alimentar e, considerada a intensidade 

implementada durante as sessões de treino (já referida), o incremento observado na 

MLG total parece estar dentro dos níveis esperados para este grupo. O incremento na 

MLG e a redução na Massa de Gordura Total, sem correspondente alteração na 
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Massa Corporal Total, ambos observados nesta investigação, estão de acordo com as 

considerações apresentadas num recente artigo de revisão (Stiegler e Cunliffe, 2006). 

 

O incremento da MLG em resposta ao treino aeróbio também tem sido referido na 

literatura e parece estar relacionado à intensidade do treino. Mougios e colaboradores 

(2006) apresentaram um incremento de 0.5 kg na MLG num grupo de mulheres após 

três meses de treino em passadeira rolante a 72% do VO2máx, sendo que a 45% do 

VO2máx foi observada uma redução de 0.2 kg nesta componente. Os referidos autores 

concluíram que o treino em intensidades mais elevadas incrementa a MLG e reduz em 

menor magnitude a Massa Corporal Total, o contrário ocorrendo com intensidades 

mais reduzidas de treino aeróbio. De maneira semelhante, Lee e colaboradores (2005) 

observaram, através da Tomografia Computorizada, um incremento expressivo na 

massa muscular do ponto médio da coxa de 17 homens obesos submetidos ao treino 

aeróbio durante 13 semanas a uma intensidade equivalente a 60% do VO2máx. 

Portanto, a intensidade do treino na passadeira rolante implementado neste estudo (55 

a 85% do VO2máx), a inclinação de 4 a 7% no tapete rolante e a própria sobrecarga 

imposta pela Massa Corporal Total dos sujeitos da amostra durante a execução do 

exercício, parecem ter sido responsáveis pelo incremento de 9.7% na MLG dos 

sujeitos do grupo Aeróbio e estão de acordo com os resultados apresentados pelos 

autores citados anteriormente.  

 

Os incrementos na MLG dos grupos Força e Misto (8.8 e 10.4%, respectivamente) 

foram semelhantes ao observado no grupo Aeróbio e demonstraram a eficiência 

destes modelos de treino. Em princípio, face à maior estimulação neuromuscular 

imposta durante os exercícios de força dos protocolos de Força e Misto, havia a 

expectativa de um maior incremento da massa muscular em resposta a estes 

protocolos de treino. No entanto, a intensidade implementada neste estudo (15 a 20 

RMs) parece não ter sido suficientemente elevada para a promoção de tal adaptação. 

Tem sido proposto na literatura que a intensidade adequada para incrementar a 

síntese proteica deve ser moderada, ou seja, aproximadamente 10 a 12 RMs (Fleck e 

Kraemer, 2004; Badillo e Serna, 2002; Baechle e Earle, 2000), facto que explica 

parcialmente os resultados apresentados nesta investigação. 

 

Relativamente à Massa de Gordura Total (MGT), os três protocolos de treino 

mostraram-se igualmente efectivos na redução desta componente (p>0.01), sendo que 

o incremento na massa muscular, representado pelo aumento na MLG descrito 

anteriormente, parece também estar na origem destes resultados. Os mecanismos 
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que supostamente explicam a redução na Gordura Total nestes grupos após o 

processo de treino estão relacionados à maior oxidação de gorduras decorrente do 

treino, que parece estar ligada sobretudo à maior Taxa Metabólica Repouso – TMR 

(Poehlman e col., 1990; Pratley e col., 1994) e à maior massa de tecido muscular 

(Ballor e Poehlman, 1994), ambas induzidas pelo treino. De salientar, que o músculo-

esquelético constitui-se no principal tecido corporal a utilizar ácidos gordos como 

substrato energético, quer em condições de repouso quer em exercício. O incremento 

na actividade do sistema nervoso simpático, avaliada através da taxa sanguínea de 

norepinefrina e não mensurada nesta investigação, parece constituir-se noutro factor 

que também afecta a taxa de oxidação das gorduras como resposta crónica ao treino 

físico (Poehlman e col., 1994; Poehlman, 2000), o que, da mesma forma, poderia 

explicar os resultados apresentados neste estudo.  

 

O rácio Massa Muscular Total / Massa de Gordura Total - MLG/MGT (antes e após a 

intervenção) tem sido utilizado como forma de avaliar o efeito da utilização de 

estratégias de controlo e perda de peso corporal em sujeitos com excesso de peso e 

obesos, entre as quais a dieta alimentar e o exercício físico (Lee e col., 2005). 

Enquanto este rácio pode ser reduzido após a utilização de programas de restrição 

calórica, face à elevada taxa de degradação proteica decorrente, após a realização de 

programas de exercício físico, este tende a ser incrementado, sobretudo quando os 

estímulos neuromusculares forem de grande volume e intensidade. Nos programas em 

que são associadas as duas estratégias (dieta + exercício), o mais indicado é que 

ocorra uma ligeira redução e, se possível, a manutenção ou mesmo elevação deste 

importante indicador. Nesta lógica, valores mais elevados desta relação pós-

intervenção estão fortemente associados a uma maior taxa metabólica de repouso, 

assim como a um maior dispêndio energético em actividades físicas em geral, os quais 

sugerem a ocorrência de alterações significativas na composição corporal.  

 

Nesta investigação o rácio MLG/MGT dos grupos Aeróbio, Força e Misto está 

registado na Figura 4-63, sendo que os respectivos grupos apresentaram uma 

significativa diferença entre o pré e o pós-treino (p<0.001). Embora tenha ocorrido 

alguma diferença em termos relativos (∆%) entre os grupos (Aeróbio: 28.5%; Força: 

23.9% e Misto: 36.3%), esta não foi estatisticamente significativa. 
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Rácio MLG/MGT nos Grupos Aeróbio, Força e Misto
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Figura 4-63 - Valores correspondentes às alterações observadas após o 
processo de treino (∆%) no rácio MLG/MGT nos grupos Aeróbio, Força e 
Misto (MGT: Massa Gorda Total e MLG: Massa Livre de Gordura).  
*** Diferente dos valores iniciais de cada grupo (p<0.001) 

 

 

A redução no Quociente Respiratório (QR) observada nos 5 patamares do teste de 

esforço máximo realizado na passadeira rolante, antes e após o processo de treino 

dos grupos Aeróbio, de Força e Misto (referida no item 4.2.2 Economia Metabólica no 

Teste de Esforço Máximo, pág. 179), mostra que, para uma mesma carga externa, 

houve um incremento na utilização dos lípidos como substrato energético. Este facto 

parece apontar com alguma evidência que, tanto durante as sessões de treino como 

durante a realização das tarefas motoras diárias dos sujeitos dos respectivos grupos 

de treino, houve uma intensificação na utilização dos depósitos de gordura corporal, o 

que fica demonstrado pela redução significativa da gordura corporal apresentada pelos 

três grupos em resposta ao treino. De forma a corroborar estes resultados, Friedlander 

e colaboradores (1998) demonstraram que, após um período de doze semanas de 

treino aeróbio, houve uma redução significativa da oxidação de hidratos de carbono e 

consequente incremento da oxidação de gorduras em resposta a uma determinada 

sobrecarga referente ao momento inicial do processo de treino, sendo que esta 

adaptação foi mais intensa nas mulheres do que nos homens, factos que parecem 

também explicar parcialmente os resultados apresentados pelos grupos Aeróbio e 

Misto desta investigação. Na mesma lógica, a redução da Mediana da Frequência 

observada no espectro de frequência do sinal EMG recolhido no exercício de extensão 

do joelho a 60º.s-1 (referida no item 3.3.3.2.4 - Electromiografia de superfície (EMG), 

pág. 155), constitui-se num importante indicativo de que as unidade motoras 

recrutadas durante este teste após o processo de treino o fizeram numa condição 
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metabólica mais associada à utilização de lípidos como fonte energética. No 

seguimento deste conjunto de evidências, tem sido demonstrado na literatura que há 

um incremento da utilização dos triglicéridos durante o exercício físico, constituindo-se 

esta adaptação um efeito crónico do treino (Hurley e col., 1986). Como consequência, 

durante e no final do processo de treino, seria esperada uma significativa redução da 

Gordura Corporal (Total e Regional) em resposta aos exercícios de força realizados 

nos protocolos de Força e Misto, nos quais houve um importante incremento da força 

muscular, seguida da já referida redução na Mediana da Frequência do sinal EMG.  

Portanto, parece que durante a realização dos exercícios aeróbio e de força pelos 

respectivos grupos ao longo do processo de treino, houve uma participação 

progressivamente maior da rota metabólica lipolítica, que ficou evidenciada pela 

redução da Gordura Corporal Total e Regional observada no final do processo de 

treino nos três grupos de treino. As adaptações neuromusculares e metabólicas  

citadas acima e promovidas pelos treinos aeróbio e de força parecem ter reduzido o 

esforço fisiológico relativo em resposta a determinada sobrecarga, o que sugere um 

incremento da utilização de lípidos como substrato energético, uma vez que 

intensidades mais baixas de esforço a lipólise é mais efectiva (Thompson e col., 1998). 

No grupo Aeróbio desta investigação, a significativa redução na Massa Gorda Total 

sem alteração na Massa Corporal Total está de acordo com os resultados de outros 

estudos em que foi avaliada a prática de exercícios aeróbios sem restrição alimentar 

em sujeitos com excesso de peso (Lee e col., 2005; Wilmore e col., 1999). 

  

O conjunto de resultados supracitados ressalta a importância dos exercícios aeróbio e 

de força, realizados de forma isolada ou em conjunto, na alteração da composição 

corporal, mesmo que não tenham sido associados a alterações significativas na Massa 

Corporal Total. Salientam ainda, que o incremento da MLG observado nos referidos 

grupos pode afectar positivamente a taxa metabólica de repouso, bem como o 

dispêndio energético durante os exercícios, podendo promover a longo prazo 

mudanças ainda mais expressivas na Composição Corporal de mulheres com excesso 

de peso, bem como possibilitar a redução dos riscos cardiovasculares e metabólicos, e 

à saúde em geral, todos associados a esta enfermidade.  
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4.4.3 Massa Livre de Gordura Regional (MLG) e Massa de Gordura 
Regional (MG) 

Um número reduzido de estudos longitudinais está disponibilizado na literatura 

relativamente à Composição Corporal Regional (pernas, braços e tronco), em que a 

MLG e a Massa de Gordura segmentares tenham sido avaliadas antes e após um 

período prolongado (> 2 meses) de treino físico (Chilibeck e col., 1998a; Nindl e col., 

1996; Nindl e col., 1997; Nindl e col., 2000; Petersen e col., 2006; Treuth e col., 1994; 

Wang e col., 1994).  

 

Com o objectivo de avaliar e comparar as alterações nos tecidos de gordura e livre de 

gordura das diferentes regiões corporais, na Tabela 4-38 a seguir é apresentada, de 

forma compartimentada, a massa destes tecidos (pernas, braços e tronco), antes e 

após o processo de treino. Posteriormente, com o objectivo de optimizar a visualização 

gráfica, estes valores são apresentados por grupo nas Figuras 4-64, 4-65, 4-66 e 4-67, 

referentes aos grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo, respectivamente. 

 

Tabela 4-38 - Valores médios e de desvio padrão referentes à Massa de Gordura (MG) e à 
Massa Livre de Gordura (MLG) dos braços, pernas e tronco, avaliadas pela DXA no início e no 
final do processo de treino, nos grupos Aeróbio, Força, Misto e Controlo. 

Variável  Momento Aeróbio Força Misto Controlo 

Inicial 3.11 ± 0.67 3.73 ±  1.17 3.58 ± 1.0 4.22 ± 1.20 

MG braços (kg) 
Final 3.06 ± 1.01 3.49 ± 1.20* 3.09 ± 0.77** 5.0 ± 3.50 

Inicial 11.44 ± 1.75 12.63 ± 3.43 12.20 ± 3.15 13.56 ± 3.41 
MG pernas (kg) 

Final 10.23 ± 1.64*** 11.72 ± 3.36*** 10.66 ± 3.04*** 13.58 ± 3.67 

Inicial 14.62 ± 3.75 15.91 ± 5.06 14.05 ± 4.72 17.61 ± 3.46 
MG tronco (kg) 

Final 10.74 ±  3.15*** 13.46 ± 5.19*** 10.61 ± 4.46*** 16.22 ± 5.94 

Inicial 3.79 ± 0.70 3.69 ± 0.54 3.57 ± 0.55 3.99 ± 0.79 
MLG braços (kg) 

Final 4.02 ± 0.60** 4.0 ± 0.44* 3.85 ± 0.71** 4.17 ± 0.91 

Inicial 12.38 ± 1.55 12.44 ± 1.60 12.24 ± 1.77 13.59 ± 2.45 
MLG pernas (kg) 

Final 13.90 ± 1.53*** 13.39 ± 1.26*** 13.50 ± 1.63*** 14.50 ± 3.47* 

Inicial 21.48 ± 2.57*** 20.65 ± 1.34 20.41 ± 1.51 21.20 ± 4.54 
MLG tronco (kg) 

Final 23.82 ± 2.80*** 22.83 ± 1.22*** 22.97 ± 2.58*** 23.01 ± 5.72 

 
Significativamente diferente dos valores iniciais (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001) 
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Grupo Aeróbio - Composição Corporal Regional
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Figura 4-64 - Massa das principais variáveis da Composição Corporal 
Regional (kg), antes e após o processo de treino, relativas ao grupo 
Aeróbio (MG: Massa de Gordura Regional e MLG: Massa Livre de 
Gordura Regional). 
Diferente dos valores iniciais (** p<0.01; *** p<0.001) 

 

 

Grupo Força - Composição Corporal Regional
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Figura 4-65 - Massa das principais variáveis da Composição Corporal 
Regional (kg), antes e após o processo de treino, relativas ao grupo Força 
(MG: Massa de Gordura Regional e MLG: Massa Livre de Gordura 
Regional). 
Diferente dos valores iniciais (* p<0.05; *** p<0.001) 
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Grupo Misto - Composição Corporal Regional
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Figura 4-66 - Massa das principais variáveis da Composição Corporal 
Regional (kg), antes e após o processo de treino, relativas ao grupo Misto 
(MG: Massa de Gordura Regional e MLG: Massa Livre de Gordura 
Regional). 
Diferente dos valores iniciais (* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001) 

 

Grupo Controlo - Composição Corporal Regional
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Figura 4-67 - Massa das principais variáveis da Composição Corporal 
Regional (kg), antes e após o processo de treino, relativas ao grupo 
Controlo (MG: Massa de Gordura Regional e MLG: Massa Livre de 
Gordura Regional). 
Diferente dos valores iniciais (* p<0.05) 

 

As modificações relativas (∆%) na Composição Corporal Regional decorrentes dos 

protocolos de treino Aeróbio, Força e Misto estão mostradas nas Figuras 4-68, 4-69 e 

4-70, respectivamente. Nesta forma de apresentação dos resultados, o grupo Controlo 

foi excluído pelo facto de ter apresentado uma alteração significativa apenas na MLG 

das pernas (3.4%), a qual parece estar associada ao incremento na MCT, que foi de 

5.1%.  
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Grupo Aeróbio - Alterações na Composição Corporal 
Regional
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Figura 4-68 - Valores correspondentes às alterações observadas após o 
processo de treino (∆%) em cada uma das componentes da Composição 
Corporal Regional no grupo Aeróbio (MG: Massa de Gordura Regional e 
MLG: Massa Livre de Gordura Regional). 
*** Diferente dos valores referentes aos braços e às pernas (p<0.001) 

 

 

Grupo Força - Alterações na Composição Corporal 
Regional
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Figura 4-69 - Valores correspondentes às alterações observadas após o 
processo de treino (∆%) em cada uma das componentes da Composição 
Corporal Regional no grupo Força (MG: Massa de Gordura Regional e 
MLG: Massa Livre de Gordura Regional). 
*** Diferente dos valores referentes aos braços e às pernas (p<0.001)  
§    Significativamente menor do que o grupo Misto (p<0.05) 

 
 

 

Capítulo 4________________________________________________________________________ 274 



                                             _ _____APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Grupo Misto - Alterações na Composição Corporal 
Regional
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Figura 4-70 - Valores correspondentes às alterações observadas após o 
processo de treino (∆%) em cada uma das componentes da Composição 
Corporal Regional no grupo Misto (MG: Massa de Gordura Regional e 
MLG: Massa Livre de Gordura Regional). 
*** Diferente dos valores dos braços e das pernas (p<0.001) 
§    Significativamente maior do que o grupo de Força (p<0.05) 

 
 
 
 

Os resultados acima mostram que, apesar da grande variabilidade inter-individual 

observada em cada grupo, os três protocolos de treino foram eficazes na mobilização 

de energia das regiões dos braços, pernas e tronco, quer pela redução de gordura 

quer pelo incremento da MLG destas regiões, ambos significativos e decorrentes dos 

respectivos protocolos de treino. No entanto, no grupo Misto a redução da gordura 

regional do tronco foi mais significativa do que no grupo Força, parecendo haver uma 

tendência do mesmo ocorrer no grupo Aeróbio em relação ao de Força (p=0.190). As 

alterações na Gordura Corporal em resposta ao treino de força, apesar de terem sido 

de menor magnitude, sobretudo no tronco e pernas, não desvalorizam este tipo de 

treino, pelo contrário, ressaltam a importância da sua inclusão em programas de perda 

e controlo de peso. Alterações expressivas na Composição Corporal, principalmente 

nas Massas de Gordura (redução) e Livre de Gordura – MLG (incremento), têm sido 

reportadas após a realização isolada do treino de força (Hurley e col., 1991; Treuth e 

col., 1994) e até mesmo maiores incrementos na MLG e reduções mais expressivas 

na Massa de Gordura da coxa têm sido referidas em comparação ao treino aeróbio 

(Sipilä e Suominen, 1995).  
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4.4.3.1 Hierarquia regional 

Nos últimos anos, algumas investigações têm sido realizadas com o objectivo de 

comparar a maior susceptibilidade de determinadas regiões corporais à mobilização 

de gordura em resposta a programas específicos que incluem a dieta isolada ou 

associada ao treino físico (Ryan e col., 1998) e, de uma forma mais reduzida, outras 

investigações têm avaliado o impacto puramente da prática do exercício físico sobre 

esta mobilização hierárquica regional (Chillibeck e col., 1998; Lee e col., 2005; 

Petersen e col., 2006; Treuth e col., 1994; Nindl e col., 1996; Nindl e col., 2000). Em 

especial, as regiões dos membros inferiores, dos membros superiores e do tronco têm 

sido comparadas neste particular, sendo que nesta última, a região abdominal tem 

recebido maior atenção, principalmente por estar directa e intensamente relacionada à 

incidência de doenças cardiovasculares e metabólicas (Ross e Janssen, 1999; Ross, 

1997). No entanto, na maioria dos estudos relacionados às mudanças da gordura 

regional em decorrência do treino (associado ou não à dieta), nos quais foi utilizada a 

DXA, os resultados apresentam grande variabilidade intra-individual, o que muitas 

vezes dificulta o estabelecimento da ordem hierárquica de tal mobilização. Ainda 

assim, a região do tronco parece apresentar maior resposta neste sentido.  

 

A comparação dos resultados desta investigação com os de outras da mesma 

natureza (mulheres, treino periodizado e ausência de restrição alimentar) torna-se 

crítica, sobretudo em função das diferenças nas metodologias de treino utilizadas, 

nomeadamente o tipo de exercícios, o tempo das sessões de treino e a frequência 

semanal. Ainda assim, é pertinente estabelecer algum paralelo com algumas destas 

investigações. Nindl e colaboradores (2000) observaram uma redução significativa nas 

massas de gordura dos braços (30.8%) e do tronco (11.6%) após submeterem um 

grupo de mulheres ao treino físico (caminhada/corrida e treino de força) durante 24 

semanas. Nas pernas, não observaram redução da massa de gordura, porém foi 

referido um incremento significativo na MLG desta região (5.5%). Os autores 

supracitados fazem referência a uma possível hierarquia na mobilização de gordura 

regional em resposta ao treino, sendo esta maior nos braços, seguida do tronco e 

pernas. Relativamente à síntese proteica, estes autores observaram que as pernas 

foram mais susceptíveis a alterações, sendo que as regiões dos braços e tronco não 

as apresentaram. No entanto, estes resultados parecem ter sido decorrentes do 

elevado número de exercícios e séries realizados com os membros superiores (~ 13 

séries realizadas 4 vezes por semana) e do número mais reduzido de séries 

realizadas para os membros inferiores (~ 4 séries realizadas 4 vezes por semana). 

Nos membros superiores, parece ter ocorrido uma condição de overtraining, facto que 
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pode limitar a adaptação neuromuscular e morfológica desta região, bem como o 

incremento progressivo das cargas de treino (Fleck e Kraemer, 2004).  

 

Ainda em relação à diferença na mobilização de gordura regional, Lee e colaboradores 

(2005), utilizando imagens de ressonância magnética e tomografia computorizada, 

avaliaram as alterações na morfologia abdominal e da coxa em homens obesos e 

após 13 semanas de treino aeróbio, realizado durante 60 minutos, cinco vezes por 

semana, e observaram uma redução significativa na gordura abdominal, sendo esta 

mais significativa na região visceral do que na subcutânea. Os autores salientam a 

maior sensibilidade da região abdominal, sobretudo visceral, para a mobilização local 

de gordura quando comparada com a região da coxa. A maior sensibilidade dos 

adipócitos da região visceral à estimulação lipolítica em comparação com os da região 

femoral tem sido mencionada na literatura (Rebuffé-Scrive e col., 1986; Ross, 1997), 

sendo que as mulheres apresentam maior dificuldade na mobilização da gordura 

visceral do que os homens e, consequentemente, uma menor taxa de redução da 

gordura desta região em resposta ao treino físico (Ross, 1997). Apesar destes 

resultados, salienta-se a necessidade da realização de um número maior de estudos 

relacionados à mobilização prioritária da gordura abdominal em resposta ao treino 

físico isolado para que conclusões definitivas sejam estabelecidas (Ross e Janssen, 

1999).  

 

Os resultados reportados por Lee e colaboradores (2005), bem como os do estudo 

anteriormente citado (Nindl e col., 2000) parecem estar fortemente relacionados ao 

elevado volume do treino implementado durante a fase experimental. Da mesma 

forma, após um período de 16 semanas de treino de alta intensidade e volume, que 

incluiu exercícios associados de resistência, força e flexibilidade, em seis sessões 

semanais, Petersen e colaboradores (2006) observaram uma alteração significativa na 

Composição Corporal regional de atletas (nadadores e mergulhadores) através da 

DXA, sendo que a maior redução de gordura foi observada na região do abdómen (~ 

15%), seguido das regiões da anca (~ 9%) e coxa (7.8%). O conjunto dos resultados 

referidos acima sugere que a região abdominal apresenta-se mais susceptível à 

mobilização de gordura com o exercício, sendo que nas regiões dos braços e pernas 

pode haver maior variabilidade, a qual parece estar fortemente relacionada ao tipo de 

treino, sujeitos e aptidão física inicial. 

 

Nesta investigação, a hierarquia regional, tanto para a redução de gordura como para 

o incremento da MLG, apresentou um comportamento diferente 
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(tronco>pernas>braços) do estudo de Nindl e colaboradores (2000) anteriormente 

citado, ou seja, o tronco foi mais susceptível à redução da gordura (grupos Aeróbio: 

25.3%; Força: 16.1% e Misto: 27.1%), seguido das pernas e braços (Figura 4-71).  
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Figura 4-71 - Valores correspondentes às alterações observadas após o 
processo de treino (%) na componente Massa de Gordura das pernas e 
do tronco nos grupos Aeróbio, de Força e Misto. 
*** Significativamente diferente das pernas (p<0.05) 
§    Significativamente maior do que o grupo de Força (p<0.05) 
 
 
 

Por outro lado as pernas apresentaram maior síntese de proteínas (grupos Aeróbio: 

12.8%; Força: 8.2% e Misto: 10.9%), seguidas do tronco e dos braços.  

 

Portanto, diferentemente do que preconizam alguns autores (Rognum e col., 1982), 

que as pernas apresentam uma reduzida actividade lipolítica em resposta ao treino 

físico, os resultados desta investigação não constataram tal hipótese. Sendo assim, 

parece que as alterações morfológicas regionais parecem ter influência multi-factorial 

(por exemplo, genética, alimentar, hormonal, nível de condição física), podendo ser 

talvez mais dependentes do tipo de treino do que exclusivamente das condições e 

características celulares regionais. A hierarquização regional na mobilização de 

gordura em resposta ao treino físico apresenta, portanto, um conjunto de estratégias 

metodológicas que devem ser estabelecidas adequadamente para a obtenção de 

resultados mais conclusivos, entre as quais a determinação e controlo adequados das 

variáveis independentes (tipo de exercício, intensidade e volume de treino, regime 
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alimentar, gasto energético da actividade física, condição física inicial, etc.), devendo 

constituir-se numa tarefa específica e orientada para tal.  

 

O aumento da MLG dos braços apresentado pelo grupo Aeróbio apresenta alguma 

surpresa, pelo facto destes não terem sido, de uma certa forma, intensamente exigidos 

durante as sessões de treino do respectivo grupo. No entanto, a elevada concentração 

do tecido não contráctil nesta região (por exemplo, gordura) aumenta a dificuldade de 

movimentação dos braços durante a caminhada/corrida e esta sobrecarga adicional 

parece ter influenciado estes resultados. Tem sido referido na literatura que a maior 

concentração de gordura nos braços de mulheres atletas influencia negativamente a 

sua potência de membros superiores, sendo esta menor nas mulheres em relação 

homens, para uma mesma quantidade de massa muscular (Nindl e col., 1995). Sendo 

assim, a elevada concentração de gordura nos braços dos sujeitos do grupo aeróbio 

(~ 3.1 kg) talvez possa estar na origem do incremento da MLG supracitada.  

 

A significativa redução na gordura do tronco, apresentada sobretudo pelo grupo Misto 

(o grupo Aeróbio apenas mostrou uma tendência desta ocorrência, p=0.190), parece 

estar fortemente associada à intensa exigência metabólica observada neste protocolo 

de treino. O dispêndio energético característico de uma sessão de treino em que os 

exercícios aeróbio e de força são associados numa mesma sessão (4.2.3 Respostas 

metabólicas e cardio-respiratórias agudas nos protocolos de treino aeróbio, de força e 

misto, pág. 190) talvez possa explicar tal facto. De salientar, que na investigação de 

Nindl e colaboradores (2000), na qual foi descrita uma redução de 12% na gordura da 

região do tronco, a duração das sessões de treino (~ 1h30min) e a frequência semanal 

de treino (cinco vezes por semana) permitem caracterizar o esforço físico como 

intenso, numa perspectiva metabólica. Igualmente, no estudo de Lee e colaboradores 

(2005), em que foi referida uma a redução de aproximadamente 17% na gordura 

visceral, deve ser considerado o elevado volume de treino (cinco sessões semanais de 

60 min.) a que foram submetidos os sujeitos da amostra. 

 

De uma forma geral, os resultados reportados nesta investigação ressaltam o facto de 

que as alterações na morfologia muscular, bem como da gordura corporal em resposta 

ao treino físico, não apresentam um comportamento uniforme/homogéneo, mas sim 

regionalizado, sendo que as características metodológicas do protocolo de treino 

utilizado parecem determinar a magnitude e o local prioritário destas alterações. O 

tronco parece ser a região mais susceptível às alterações morfológicas, o que 

promove a desejada redução dos riscos de desenvolvimento da síndrome metabólica, 
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bem como de outras patologias associadas à grande concentração de gordura nesta 

região central do corpo (Ross, 1997; Stiegler e Cunliffe, 2006). Ainda relativamente à 

região do tronco, parece que a mobilização de gordura é intensificada quando 

intensidades mais elevadas de exercício físico são implementadas, e os resultados 

apresentados pelo grupo Misto desta investigação sugerem que a associação dos 

exercícios aeróbio e de força constitui-se numa estratégia adequada para o 

incremento da mobilização de gordura desta região.  

 

 

4.4.4 Interacção Composição Corporal x Componente Neuromuscular 
(Qualidade Muscular) 

 
As alterações promovidas pela prática da actividade física sobre determinadas 

componentes da Composição Corporal associadas ao incremento ou decréscimo da 

magnitude de algumas variáveis da componente neuromuscular permitem avaliar a 

Qualidade Muscular - QM (Tracy e col., 1999). O incremento na Massa Livre de 

Gordura Regional e na Força Máxima de exercícios que utilizam estas regiões em que 

as alterações foram observadas, sobretudo em exercícios que envolvem grande 

sinergia muscular (exercícios funcionais), pode ser associado a mudanças funcionais 

significativas, as quais permitem a realização de tarefas motoras mais intensas, quer 

no cumprimento das tarefas diárias quer na prática da actividade física/desportiva e, 

desta forma, possibilitam o incremento da taxa metabólica diária com consequentes 

alterações na Composição Corporal Total. Nesta investigação a QM foi avaliada no 

exercício leg press bilateral, antes e após o processo de treino, através da relação 1 

RM/MLG das pernas (condição dinâmica). A seguir, na Figura 4-72 estão 

apresentados os valores referentes à QM nos grupos Aeróbio, Força e Misto, antes e 

após o processo de treino. 
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Qualidade Muscular - Grupos Aeróbio, Força e Misto
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Figura 4-72 - Valores referentes à Qualidade Muscular (QM), avaliada 
através da relação (1RM leg press/MLG das pernas), antes e após o 
processo de treino, nos grupos Aeróbio, Força e Misto. 
Diferente dos valores iniciais ( ** p<0.01; *** p<0.001) 

 

 

Os resultados referidos acima demonstram com alguma clareza que o grupo Aeróbio 

reduziu a QM dos membros inferiores, sendo estes essenciais durante a realização de 

muitas das actividades funcionais diárias. Por outro lado, os grupos Força e Misto 

apresentaram incrementos expressivos na QM, salientando a eficiência destes 

modelos de treino relativamente às componentes neuromuscular e morfológica. 

 

Tracy e colaboradores (1999), a partir da avaliação de sujeitos idosos, associaram o 

incremento da QM à melhoria da aptidão física em geral, sobretudo decorrente do 

aperfeiçoamento da função neuromuscular, bem como da morfologia muscular. 

Segundo os autores, estas alterações podem promover um conjunto de outras 

alterações, entre as quais a redução da gordura corporal total, a qual foi também 

observada nesta investigação (já referida). 

 

As alterações na QM apresentadas pelo grupo Misto associadas ao significativo 

incremento de aproximadamente 13.4% do VO2máx na passadeira rolante (dados 

apresentados no item 4.2.1 Consumo Máximo de Oxigénio (VO2máx) e Limiar 

Anaeróbio, pág. 169), reforçam ainda mais a eficácia da associação dos treinos 

aeróbio e misto numa mesma sessão de treino. De salientar que o grupo Força, 

apesar do incremento da QM no exercício leg press, não apresentou alteração do 

VO2máx na passadeira rolante, o contrário ocorrendo com o grupo Aeróbio.  
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Ainda em relação ao grupo Misto, em consequência do treino houve um incremento 

significativo da quantidade de MLG disponível, na qual a massa muscular é o principal 

constituinte, para a produção de uma determinada força muscular, o que sugere uma 

economia em termos neuromusculares. Nas Figuras 4-73 (pré-treino) e 4-74 (pós-

treino) abaixo, pode ser observada tal adaptação.  
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Figura 4-73 - Correlação entre a MLG (em quilogramas) e o valor do 1 
RM no exercício leg press antes do processo de treino, no grupo Misto.  
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Figura 4-74 - Correlação entre a MLG (em quilogramas) e o valor do 1 RM 
no exercício leg press após o processo de treino, no grupo Misto. 

 

 

 
 



                                             _ _____APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As economias metabólica e neuromuscular no grupo Misto, avaliadas através da 

análise de gases expirados e da EMG, respectivamente, foram referidas nos itens 

4.2.2 -Economia Metabólica no Teste de Esforço Máximo na página 179, e 3.3.3.2.4–

Electromiografia de superfície (EMG) na página 155. Nas Figuras 4-73 e 4-74 acima 

estas são evidenciadas a partir da relação MLG disponível durante a produção de uma 

determinada força muscular, neste caso representada pelo 1RM no exercício leg 

press. Na situação representada em A, em ambos os períodos (Figuras 4-73 e 4-74), 

pode ser observado que houve um incremento de MLG disponível para a produção de 

uma força equivalente a aproximadamente 60 kg em resposta ao treino (pré-treino: ~ 

11 kg de MLG; pós-treino: ~ 13 kg). Ou seja, houve um acréscimo de 

aproximadamente 18% de MLG disponível para a produção desta força. Da mesma 

forma, em B pode ser observado que para uma mesma quantidade de MLG disponível 

(~ 14 kg) em ambos os períodos de treino, a força que foi produzida no período 

anterior ao processo de treino (Figura 4-73) foi superior (~ 120 kg) do que a força que 

teve que ser produzida após o processo de treino (Figura 4-74; ~ 110 kg), onde fica 

também demonstrada a economia neuromuscular. Finalmente, em C (Figura 4-74) 

nota-se que a disponibilidade de uma quantidade maior de MLG relativamente ao 

período inicial exerce alguma influência para a produção de uma força 

significativamente superior (~ 25%). No entanto, estes dados mostram que a 

dependência da massa muscular (representada pela MLG) parece explicar somente 

de forma parcial o incremento da força muscular, uma vez que o coeficiente de 

correlação (R2) entre a MLG e o 1RM é expressivamente reduzido após o processo de 

treino (de 0.4254 para 0.1622). Tal facto salienta a ocorrência de outras adaptações, 

sobretudo neuromusculares em resposta ao treino, sendo este facto também 

reportado detalhadamente na literatura (Gabriel e col., 2006; Häkkinen, 2003; 

Häkkinen e col., 1988; Häkkinen e col., 2000; Komi, 1986; Moritani e de Vries, 1979; 

Moritani, 1996; Sale, 1996; Sale, 2003).  

 

A economia neuromuscular decorrente do treino de força tem sido referida na literatura 

a partir da realização de estudos que utilizaram Imagens de Ressonância Magnética 

(IRM). Num estudo clássico, Ploutz e colaboradores (1994) avaliaram IRM capturadas 

com determinadas sobrecargas (50, 75 e 100% do 1RM). Após nove semanas de 

treino de força, para as mesmas sobrecargas relativas ao 1RM inicial, foi verificada 

uma redução significativa na área muscular activada que, segundo os investigadores, 

constitui a principal causa da ocorrência de hipertrofia muscular decorrente do treino 

de força. A activação de uma menor área muscular observada após um período de 
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treino em resposta à mesma sobrecarga aumenta o stress por unidade de área 

muscular, o qual resulta numa maior síntese proteica dos músculos treinados. 

 

Sendo assim, na perspectiva da Composição Corporal, a associação dos treinos 

aeróbio e de força numa mesma sessão de treino parece se constituir numa estratégia 

adequada para a promoção de significativas alterações, quer a nível total quer 

regional, contribuindo para a redução dos riscos relacionados à saúde. O expressivo 

impacto, bem como as significativas adaptações neuromusculares e cardio-

respiratórias resultantes da execução deste modelo de treino parecem estar na origem 

destas alterações. 
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Conclusões 
 

5.1 Introdução 

Neste último capítulo são apresentadas as principais conclusões e indicações 

baseadas nos resultados referidos no capítulo anterior (Capítulo 4) relativos às 

principais variáveis que fundamentaram esta investigação. As conclusões serão 

apresentadas separadamente por conjunto de variáveis, mas com o intuito de que 

sejam permanentemente interligadas.  

 

Finalmente, são apresentadas algumas indicações para futuras investigações no 

âmbito da temática deste estudo, as quais estão baseadas nas experiências, 

limitações e suposições que foram sendo adquiridas, observadas e possuídas, 

respectivamente,  ao longo da execução desta investigação, desde as fases inicial e 

final de recolha de dados, de execução do processo de treino, de análise, 

interpretação e reflexão sobre os resultados referentes aos testes/exames realizados 

até a elaboração da redacção do texto final.  

 
 

5.2 Conclusões Finais 

Como já referido, as conclusões serão apresentadas por conjunto de variáveis, sendo 

inicialmente referidas as relacionadas aos Parâmetros Metabólicos e Cardio-

respiratórios, seguidas aos Neuromusculares e da Composição Corporal. 

 

 

5.2.1  Parâmetros Metabólicos e Cardio-respiratórios 

A associação dos treinos aeróbio e de força numa mesma sessão não limita o 

incremento progressivo do VO2máx em mulheres com excesso de peso, sendo que as 

adaptações neuromusculares promovidas pelo treino de força no grupo Misto parecem 

ter um papel propulsor e não limitador das adaptações promovidas nos níveis celular e 

cardio-respiratório associados ao aumento do VO2máx, o que parece não ocorrer com 

o treino de força isolado.  

 

O aumento significativo do VO2 no Limiar Anaeróbio apresentado pelos três grupos de 

treino mostrou ser influenciado, quer por factores periféricos (metabólicos e 

neuromusculares) quer centrais (cardiovasculares). O incremento apresentado pelos 
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grupos Aeróbio e Força parece indicar que ambos os factores têm um papel 

determinante neste processo, sendo que a associação das duas estratégias de treino 

(misto) potencia a adaptação deste factores. Neste sentido, o treino misto parece ser 

um modelo de treino adequado para o incremento progressivo da componente 

aeróbia, a qual é indispensável para a melhoria da aptidão física geral, dos níveis de 

saúde e para a progressão do treino. Em sujeitos com excesso de peso o incremento 

da aptidão cardio-respiratória constitui-se numa ferramenta indispensável para o 

incremento do Dispêndio Energético em actividades físicas e desportivas, bem como 

possibilita o incremento das actividades de lazer e laborais diárias. Ambas, quando 

melhoradas, decorrem num aumento significativo da Taxa Metabólica Diária, bem 

como em prováveis alterações na Composição Corporal.  

 

Relativamente à Economia Metabólica promovida pelo treino, o grupo Misto 

apresentou resultados mais homogéneos do que os grupos Aeróbio e Força, ou seja, 

este modelo de treino parece promover adaptações semelhantes em sobrecargas 

externas de baixa e de alta intensidades. No entanto, tais adaptações devem ser 

interpretadas com alguma cautela, pois acabam por reduzir o esforço fisiológico para 

determinada sobrecarga e, consequentemente, reduzir o gasto de energia nesta 

situação. Por outro lado, tais condições possibilitam um maior incremento da 

intensidade do treino e, ao contrário da situação anterior e demais modelos de treino 

(aeróbio e força), possibilitam incrementar o dispêndio energético promovido em cada 

sessão de treino.  

 

As adaptações promovidas pelo protocolo de treino misto parecem ser mediadas por 

adaptações centrais (cardiovasculares) e periféricas (musculares), sendo estas últimas 

provavelmente decorrentes de adaptações metabólicas (↑ das enzimas oxidativas; 

alterações na morfologia das mitocôndrias; ↑ do conteúdo de mioglobina), bem como 

neuromusculares (observadas neste estudo e descritas a seguir). Adaptações 

semelhantes são observadas na FC em resposta ao treino misto. Sendo assim, 

também na componente Economia Metabólica, o treino aeróbio associado ao de força, 

parece ser adequado para pessoas com excesso de peso, pois sobretudo possibilita 

maiores incrementos da carga de treino com prováveis repercussões na Composição 

Corporal. 

 

Nas perspectivas metabólica e cardiovascular, o conjunto de variáveis referentes ao 

impacto agudo dos diferentes modelos de treino (aeróbio, força e misto) mostrou 

resultados interessantes, sobretudo relativos ao impacto cardiovascular e energético 
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promovido pelos treinos de força e misto em comparação com o treino aeróbio, os 

quais parecem ter grande utilidade na prescrição do treino para sujeitos com excesso 

de peso.  

 

A resposta cardio-respiratória no treino de força realizado isoladamente é muito 

modesta em comparação aos modelos de treino aeróbio e misto. O VO2 médio durante 

o protocolo de força é baixo (~ 27% do VO2máx) comparativamente aos protocolos 

aeróbio e misto (54% e 62% do VO2máx, respectivamente). Tais resultados contra-

indicam severamente a utilização do treino de força quando o objectivo é a melhoria 

da aptidão aeróbia, a qual é incrementada em taxas mais elevadas do VO2máx (> 

50%), ainda que promova alguma alteração na Economia Energética (já referida). Por 

outro lado, a associação dos treinos aeróbio e de força numa mesma sessão, mantém 

mais elevados os valores de VO2 durante o treino.  

 

Em consequência do comportamento do VO2 em resposta ao treino de força, a taxa 

energética média foi reduzida (~ 11 kj.min-1), sendo esta significativamente mais 

elevada nos protocolos aeróbio (~ 26 kj.min-1) e misto (~ 31 kj.min-1). Desta forma, o 

Dispêndio Energético (DE) líquido resultante de uma sessão de treino de força, ainda 

que esta seja intensa do ponto de vista neuromuscular, é expressivamente menor (689 

± 186.6 kj) comparativamente às sessões de treino aeróbio (1312.3 ± 326.6 kj) e misto 

(1316.6 ± 233.6 kj), o que também reduz a sua importância em programas de controlo 

e perda da massa corporal total, quando realizado de forma isolada.  

 

Em termos de resposta cardiovascular aguda, o treino de força apresenta uma 

expressiva diferença em relação ao treino aeróbio. Há uma discrepância significativa 

entre a frequência cardíaca (FC) e o VO2 durante a execução dos respectivos 

exercícios de força, sendo que para uma mesma FC, no treino de força o VO2 é 

significativamente mais reduzido, provavelmente resultante do efeito muscular, 

respiratório e adrenérgico durante este protocolo de treino. Neste aspecto, a utilização 

da FC não prediz eficientemente o impacto cardio-respiratório decorrente do treino de 

força e, portanto, não deve ser utilizado para tal. 

 

A significativa redução aguda do QR observada imediatamente após a realização dos 

protocolos de treino, sobretudo no de força e misto, provavelmente decorrente da 

reposição e maior economia dos hidratos de carbono, parece indicar a intensificação 

da oxidação dos lípidos durante a recuperação. Entretanto, não parece ser adequada 

a utilização deste facto (como mencionado por alguns investigadores) como 
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justificativa da proposição de que o treino de força isolado incrementa a oxidação dos 

gordura, pois a quantidade liquida de energia gasta nesta fase é inexpressiva, o que 

sugere uma também reduzida taxa de oxidação de lípidos. No protocolo de força a 

quantidade líquida de energia na recuperação foi de aproximadamente 47 kj.min-1, o 

que parece ter pouco impacto sobre a Composição Corporal.  

 

Por outro lado, os protocolos de treino utilizados pelos grupos Aeróbio e Misto 

levaram, como efeito crónico, a uma redução significativa no QR para uma 

determinada sobrecarga externa na passadeira rolante após o processo de treino, 

sendo esta também evidente em sobrecargas mais intensas no grupo Força. Sendo 

assim, nesta componente, os exercícios de força parecem contribuir para a maior 

oxidação de lípidos em resposta a determinadas cargas após a execução do processo 

de treino, tendo alguma importância relativamente à Composição Corporal. Quando há 

a associação dos exercícios aeróbio e de força numa mesma sessão, a redução no 

QR em várias intensidades (altas e baixas) é expressiva e positivamente afectada e 

sugere uma adaptação extraordinariamente positiva em termos de utilização dos 

lípidos e uma possível repercussão sobre a Composição Corporal.  

 

5.2.2 Parâmetros Neuromusculares 

Na mesma lógica das adaptações e respostas agudas promovidas pelo treino misto 

em nível cardio-respiratótio e metabólico, os parâmetros neuromusculares avaliados 

na presente investigação não foram negativamente afectados pela associação dos 

exercícios aeróbio e de força numa mesma sessão. Ao contrário, a maioria destes 

parâmetros sofreu alterações significativas em resposta a este modelo de treino. 

 

O valor do 1 RM, que se constitui num importante indicador da eficiência 

neuromuscular em resposta ao treino, foi incrementado em todos os exercícios em que 

foi avaliado no grupo Misto, sendo os incrementos semelhantes aos observados no 

grupo Força. Estes resultados ressaltam a compatibilidade entre os exercícios aeróbio 

e de força numa mesma sessão e a eficiência deste modelo de treino no incremento 

da condição neuromuscular em geral. Nenhum dos exercícios parece ter sido 

prejudicado pela realização, em simultâneo, de exercícios de natureza aeróbia e de 

força, que caracterizaram esta rotina de treino, nem mesmo os exercícios relacionados 

aos membros inferiores, nomeadamente o leg press e o adutor, ainda que os 

músculos activados nestes exercícios tenham sido utilizados em ambos os tipos de 

Capítulo 5________________________________________________________________________ 290 



                                             _ ______________________________________CONCLUSÕES 

exercícios numa mesma sessão treino e tenham sido provavelmente levados à fadiga 

muscular.  

 

Da mesma forma que no 1 RM, a Força Isométrica Máxima no exercício leg press foi 

expressivamente incrementada nos grupos Força e Misto, apesar desta forma de 

manifestação da força não ter sido treinada ao longo do processo de treino. Por outro 

lado, o mesmo não ocorreu no exercício supino, o que pode ter sido resultado da 

execução de um reduzido número de exercícios durante o processo de treino que 

activassem os músculos que são mobilizados neste exercício. A Taxa Máxima de 

Produção de Força (TMPF), avaliada nos exercícios supino e leg press, não foi 

incrementada, bem como o Pico de Torque nos exercícios extensão e flexão do joelho 

avaliado num equipamento isocinético. Estas últimas observações evidenciam a falta 

de especificidade entre o tipo de treino e a forma como a força foi avaliada. Estes 

resultados estão de acordo com o mencionado na literatura.  

 

Os resultados referentes à EMG salientam algumas adaptações específicas 

decorrentes dos diferentes modelos de treino. Devem ser referidas relativamente à 

amplitude e ao espectro de frequência do sinal EMG nas condições e testes de força 

em que foram recolhidos. 

 

A amplitude do sinal EMG da porção muscular Vasto Externo (VE) recolhido durante a 

execução isométrica do exercício leg press foi incrementada significativamente nos 

grupos Força e Misto, mostrando-se como a porção muscular de comportamento mais 

regular e de maior adaptação ao treino em comparação com as demais porções 

musculares do quadricípite femoral avaliadas. Os aumentos na amplitude do sinal 

EMG referidos corresponderam com os incrementos na Força Isométrica Máxima 

registados no exercício leg press.  

 

Por outro lado, houve um decréscimo significativo na amplitude, bem como da 

Mediana da Frequência do sinal EMG recolhido durante a realização da extensão do 

joelho em condições isocinéticas nos grupos Aeróbio, Força e Misto. Ainda que, como 

já referido anteriormente, o Pico de Torque não tenha sido modificado neste exercício 

em ambos os grupos, observou-se uma menor activação muscular nas três porções 

musculares avaliadas (RF, VE e VI) nos grupos Aeróbio e Misto e somente da porção 

VE no grupo Força, esta em resposta a um mesmo Pico de Torque, a qual foi 

realizada numa também mais reduzida taxa de activação. Estes factos evidenciam a 

economia neuromuscular em resposta aos exercícios aeróbio e de força, realizados de 
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forma isolada ou associados numa mesma sessão de treino, e estão em 

correspondência com a economia metabólica avaliada através na análise de gases na 

passadeira rolante, mencionada anteriormente. Sendo assim, as adaptações 

metabólicas e neuromusculares evidenciadas em resposta ao treinos de aeróbio e de 

força, realizados isolada ou conjuntamente, parecem ser dependentes e interligadas, 

as quais, em conjunto, predispõem o organismo a uma melhor condição de rendimento 

físico, bem como o tornam mais económico para uma determinado esforço/sobrecarga 

externa. Esta condição melhorada possibilita que seja incrementado o nível de esforço 

nas actividades físicas, assim como modificado o comportamento e estilo de vida 

relativo às actividades motoras de sujeitos com excesso de peso que, quando 

associados, promovem importantes alterações na sua Composição Corporal.  

 

5.2.3 Parâmetros da Composição Corporal  

Os principais parâmetros da Composição Corporal avaliados nesta investigação e 

alterados com o treino foram a Massa de Gordura (MG) e a Massa Livre de Gordura 

(MLG), ambas avaliadas em termos total e regional. A Massa Corporal Total (MCT) 

não foi alterada em resposta a nenhum dos modelos de treino.  

 

A Massa de Gordura Total (MGT) foi significativamente reduzida nos três grupos de 

treino (Aeróbio, Força e Misto) de forma semelhante após as 24 semanas de treino. Ao 

contrário, a MLG, representada sobretudo pela massa muscular, sofreu um incremento 

análogo e significativo nos três grupos. Apesar dos grupos Força e Misto terem 

realizado exercícios com sobrecarga externa e estes sugerirem um maior incremento 

da massa muscular, comparativamente ao grupo aeróbio, isto não foi observado 

nestes grupos. É provável que a baixa intensidade dos exercícios (15-20 RMs) esteja 

na origem destes resultados. 

 

O rácio MLG/MG, avaliado antes e após o processo de treino, mostrou com clareza a 

eficiência dos três protocolos de treino relativamente às mudanças na composição 

corporal, ou seja, houve um incremento significativo da massa muscular, com 

correspondente redução da gordura corporal. 

 

Numa perspectiva regional, as alterações na Composição Corporal foram diferentes 

nos grupos de treino. Com relação à redução na Massa de Gordura, a região do 

abdómen foi a que maior resposta apresentou, sendo que no grupo Misto a redução foi 

mais expressiva do que no grupo Força, tendo sido observada a mesma tendência em 
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relação ao grupo Aeróbio. As regiões das pernas e braços, nesta ordem de grandeza, 

apresentaram também uma redução expressiva na Massa de Gordura em todos os 

grupos após as 24 semanas do processo de treino.  

 

Relativamente à MLG dos braços, pernas e tronco, esta foi incrementada de forma 

semelhante em todos os grupos de treino, o que sugere um incremento expressivo nas 

Taxas Metabólicas de Repouso e de exercício, as quais incrementam ainda mais as 

alterações na Composição Corporal. 

 

Sendo assim, considerando o facto de que o excesso de gordura na região central do 

corpo, na qual está enquadrada a região abdominal, está fortemente associado a 

patologias, como a Diabetes Melitus e cardiovasculares em geral (como por exemplo, 

a hipertensão arterial), a redução da gordura do tronco evidenciada nos grupos de 

treino foi benéfica em termos preventivos e de promoção da saúde. De salientar que, 

entre os três modelos de treino, o que associou os exercícios aeróbio e de força numa 

mesma sessão (grupo Misto), apresentou uma maior redução da gordura nesta região, 

o que sugere a sua maior eficiência em relação aos demais. 

 

Quando são consideradas as alterações observadas no conjunto de variáveis que 

compuseram esta investigação, é notável a preponderância do treino misto em relação 

aos treinos aeróbio e de força realizados de forma isolada. O impacto metabólico 

causado por este tipo de intervenção, associado às mudanças promovidas em nível 

metabólico, cardio-respiratório, neuromuscular e de Composição Corporal, sugerem-

no como uma excelente estratégia a ser utilizada em programas de controlo e redução 

da massa corporal. 

 

 

5.3 Futuras Investigações 

Como referido anteriormente, algumas considerações fazem-se necessárias no final 

desta investigação, tendo-se como base as observações, dificuldades de interpretação 

de dados e pressupostos surgidos ao longo da realização deste trabalho. 

 

Ficam então algumas sugestões para futuras investigações: 

 

• Avaliar o impacto energético (DE), através da análise de gases 

expirados, em diferentes formas de organização de uma sessão de 

treino da força (diferentes intensidades e intervalos de recuperação); 
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• Avaliar o impacto metabólico (DE) por exercícios específicos; 

 

• Comparar o impacto metabólico (DE) em diferentes faixas etárias e 

géneros, com o DE sendo correlacionado à MLG; 

 

• Avaliar as Economias Neuromuscular e Metabólica em resposta aos 

treinos aeróbio, de força e misto em testes aeróbios (cicloergómetro e 

passadeira), bem como em exercícios específicos de força (leg press e 

supino). A Economia Neuromuscular seria avaliada pela EMG e a 

Economia Metabólica através da análise de gases expirados; 

 

• Avaliar as alterações na Composição Corporal regional em resposta 

aos treinos aeróbio, de força e misto, sobretudo na região da coxa e 

abdómen, através da utilização de imagens (Ressonância Magnética e 

Tomografia Axial Computorizada). 
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