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RESUMO 

 

 

Com o objetivo de verificar os efeitos de dois modelos de treinamento aeróbio com diferentes 

densidades semanais, porém com carga externa semanal equalizada, sobre variáveis de 

desempenho da tríade motora (Força, velocidade e resistência aeróbia), 28 adultos saudáveis, 

do sexo masculino (18 a 30 anos) foram distribuídos por conveniência em 3 grupos sendo 1 

grupo controle e 2 grupos experimentais. Os grupos experimentais foram compostos de acordo 

com a frequência semanal de estímulo de treino, sendo estas de três (F3) e cinco (F5) vezes por 

semana. A carga externa de treino semanal foi equalizada para todos os grupos, com um volume 

total de 60 minutos de duração e uma intensidade de corrida equivalente ao limiar anaeróbio 

relativo a cada corredor. O período da pesquisa foi de 8 semanas, sendo 6 de treinamento, 

precedidas e sucedidas por 1 semana de avaliações. Tais avaliações tiveram como propósito 

verificar o comportamento de variáveis fisiológicas e de desempenho de capacidades motoras, 

derivadas da tríade motora (manifestações da força, da resistência e da velocidade). Para tanto, 

foi realizado teste incremental de esteira; teste de saltos verticais, horizontais e intermitentes; 

Antropometria, RAST e teste de tempo de exaustão (tempo limite). Os resultados obtidos nesse 

trabalho foram analisados através da utilização do Software SPSS (Statistical Package for 

Social Science) for Windows®, versão 20.0. Os dados foram analisados utilizando estatística 

descritiva e inferencial. Foram aplicados testes de Kolmogorov-Smirnov (normalidade) e 

Levene’s para homogeneidade de variância, ANOVA modelo misto para comparação de 

interação entre grupos e momentos, Bonferroni para post hoc (paramétrico) e Kruskal-Wallis 

(não paramétrico), O nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05. Foram encontradas 

influências positivas, com melhoras de desempenho ou condições fisiológicas no grupo F3 e 

F5 para velocidade no limiar anaeróbio (LAn) e velocidade de pico em esteira (VPE), e apenas 

no F5 para LAn. Também houve influências negativas, apenas no grupo F3, para a velocidade 

média e potência média no RAST, sugerindo perda de potência anaeróbia. Tais achados 

demonstram que a densidade é um fator a ser considerado, pelos treinadores, preparadores 

físicos e demais profissionais da área na prescrição de treinamento. 

 

Palavras-chave: 1. Densidade de treino.  2. Treinamento aeróbio. 3. Treinamento de corrida. 

4. Carga de treino. 5. Interdependência das capacidades motoras. 
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ABSTRACT 

 

 

With the objective of verifying the effects of two models of aerobic training with different 

weekly densities, but with equalized external weekly load, on performance variables of the 

motor triad (Strength, speed and aerobic resistance), 28 healthy male adults (18 to 30 years) 

were divided by convenience into 3 groups, 1 control group and 2 experimental groups. The 

experimental groups were composed according to the weekly frequency of training stimulus, 

these being three (F3) and five (F5) times a week. The external weekly training load was 

equalized for all groups, with a total volume of 60 minutes in duration and a running intensity 

equivalent to the anaerobic threshold for each runner. The research period was 8 weeks, 6 of 

which were for training, preceded and followed by 1 week of evaluations. Such assessments 

aimed to verify the behavior of physiological variables and motor capacity performance, 

derived from the motor triad (manifestations of strength, endurance and speed). For this, an 

incremental treadmill test was performed; test of vertical, horizontal and intermittent jumps; 

Anthropometry, RAST and exhaustion time test (time limit). The results obtained in this work 

were analyzed using the Software SPSS (Statistical Package for Social Science) for Windows®, 

version 20.0. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics. Kolmogorov-

Smirnov (normality) and Levene's tests were applied for homogeneity of variance, ANOVA 

mixed model for comparison of interaction between groups and moments, Bonferroni for post 

hoc (parametric) and Kruskal-Wallis (non-parametric), The level of significance adopted was 

p ≤ 0.05. Positive influences were found, with improvements in performance or physiological 

conditions in the F3 and F5 groups for anaerobic threshold speed (AT) and peak treadmill speed 

(VPE), and only in F5 for AT. There were also negative influences, only in the F3 group, for 

the average speed and average power in the RAST, suggesting loss of anaerobic power. Such 

findings demonstrate that density is a factor to be considered by trainers, physical trainers and 

other professionals in the field when prescribing training. 

 

 

 

Keywords: 1. Training density. 2. Aerobic training. 3. Running training. 4. Training load. 5. 

Interdependence of motor skills. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

A necessidade de melhorar o desempenho esportivo dos atletas, há muitos anos vem 

sendo uma preocupação dos treinadores e preparadores físicos. A literatura cujo assunto é 

abordado é rica em informações sobre métodos de treinamento, muitas, porém, nos trazem 

informações adquiridas empiricamente em experiências práticas de treinamento, pelo método 

de tentativa e erro, cujas explicações distanciam-se de um olhar científico criterioso (AMADIO, 

et al., 2015; LANAO et al., 2007). Alguns modelos, testados cientificamente e citados na 

literatura (AMADIO, et al., 2015), apresentam resultados adquiridos com técnicas simples e 

metodologia cuja validade é contestável, e, apesar de expressarem resultados práticos, ainda 

são pobres no tocante as variáveis mensuradas. O avanço tecnológico oferece aos pesquisadores 

de hoje, ferramentas diversas que possibilitam um aumento na quantidade de testes em uma 

mesma fração de tempo, assim como uma melhor qualidade nos resultados podendo não só 

reforçar respostas em pesquisas anteriores, mas principalmente aumentar o número de variáveis 

estudadas sobre um determinado tema, incrementando novas informações àquelas já existentes, 

estimulando novos olhares sobre as metodologias de treinamento (AMADIO, et al., 2015; 

LANAO et al., 2007). 

A busca por resultados expressivos no esporte envolve a necessidade de um 

treinamento criterioso, dentro das características de cada esporte. Apesar de alguns esportes 

apresentarem características únicas, muitos deles apresentam necessidades em comum, 

determinadas por mais de uma capacidade motora, sejam eles esportes individuais ou coletivos. 

Dentre vários tipos de capacidades destacamos como principais, para a maioria dos esportes, a 

tríade motora formada pela resistência aeróbia, força e velocidade, cujo treinamento de qualquer 

uma dessas capacidades dificilmente não é capaz de mobilizar uma das diversas formas de 

manifestação das demais (BARBANTI, 2010). 

Dentre essas três capacidades citadas acima, destacamos nesse estudo a resistência 

aeróbia cuja função, segundo Barbanti (2010), é gerar bases para sobrecargas elevadas de 

treinamento. Comumente utilizada em períodos de preparação ou transitórios entre temporadas 

(BARBANTI, 2010), nos esportes com múltiplas necessidades motoras, ou durante todo o 

macrociclo em esportes com características oxidativas, a resistência aeróbia apresenta vários 

métodos de treinamento na literatura (AGUIAR, 2013; LANAO, 2007). Tais métodos são 

concebidos de forma a exigir diferentes demandas no tocante à intensidade ou volume de treino, 

gerando métodos de treino como corrida contínua ou intervalada. Barbanti (2010) reforça que 
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o “desenvolvimento da resistência geral nunca deve ser máximo” em esportes cujas capacidades 

de resistência são específicas, já que o excesso de treino de resistência geral compromete o 

desenvolvimento de força e velocidade em razão de adaptações bioquímicas no músculo, 

provocadas por esse tipo de treino. 

O desenvolvimento das três capacidades supracitadas é dependente do controle de 

alguns fatores que modificam as características do treino em razão de uma delas. Esse controle 

envolve a quantificação de fatores como o volume, a intensidade e a frequência do treino. 

Encontrar o ponto de equilíbrio ideal entre cada um deles, para cada uma das capacidades ou 

suas combinações, é o que torna a arte do treinamento uma ciência. Vários são os debates sobre 

como se deve treinar para induzir essas adaptações e traduzi-las em ganhos de desempenho 

(LANAO et al., 2007). Estudos sobre o volume ou sobre a intensidade, como o de Lanao (2007), 

são mais recorrentes na literatura, possibilitando melhor reflexão sobre como exercer seus 

controles durante cada sessão de treino ou etapa da periodização do treinamento. A função 

destas duas variáveis reflete sobre a necessidade de aplicação de um estresse fisiológico e 

metabólico sobre os sistemas orgânicos determinantes de desempenho. A lógica de aplicação 

desses estresses consiste na capacidade que o organismo humano tem em se adaptar a eles, 

melhorando sua capacidade de desempenho sobre as mesmas condições de estresse. Todavia, o 

organismo carece de um tempo específico entre sessões de treino para efetivar essas adaptações. 

Um tempo pequeno demais pode não satisfazer as necessidades adaptativas suficientes para 

tolerar um novo estresse aos níveis desejados (OHNISHI, et al., 2004; BARNETT, 2006). Por 

outro lado, um tempo muito longo pode acarretar perdas de adaptações conquistadas, fazendo 

com que o organismo volte a patamares de desempenho do período pré estresse. Além disso, o 

tempo de incidência do estresse (carga de treino) possui relação direta com o tempo de 

recuperação. Quanto maior o estresse provocado pelo exercício, maior deverá ser o tempo de 

recuperação e vice-versa (DANTAS, 2003). Esse fato demonstra a importância do intervalo 

existente entre uma sessão de treino e outra, considerando o tempo de duração da sessão, em 

outras palavras, a frequência do treino pode influenciar os resultados adaptativos e 

consequentemente de desempenho de atletas e praticantes de exercício físico, podendo, se 

acertada, maximizar os resultados. Conforme citado anteriormente, denomina-se tal 

distribuição de estímulos de treino de Frequência de Treino ou Densidade de Treino. Optou-se, 

neste estudo, por utilizar o termo Densidade de Treino (DT), por sugerir uma distribuição de 

carga igualitária, em outras palavras, enquanto o termo Frequência de Treino sugere apenas a 

divisão do treinamento em números de sessões dentro de um determinado período, 

desconsiderando a distribuição de carga em cada sessão, o termo DT sugere que a carga seja 



17 

 

dividida de maneira homogênea nessas mesmas sessões, evitando vieses por alterações de 

intensidade e/ou volume nas consecutivas sessões de treino. Analogamente pode-se imaginar 

um indivíduo cuja prescrição de treino determinasse como carga semanal a realização de um 

trajeto de 30 km. Uma frequência de 3 sessões na semana sugere que ele realize três treino na 

semana, mas não esclarece que ele deva realizar 10 km em cada treino. Ele poderia, por exemplo 

realizar um percurso de 5 km na primeira sessão, 10 km na segunda e 15 km na terceira sessão 

de treino semanal. O termo densidade, designado ao preenchimento equilibrado de um 

determinado espaço por determinada substância, objeto ou ser, parece ser um termo mais 

adequado para sugerir uma distribuição de carga equalizada na sessão, ou seja, 10 km de 

percurso em cada sessão, totalizando os mesmos 30 km na mesma quantidade de sessões. 

Apesar de muitos estudos serem dedicados ao entendimento da magnitude do efeito de 

diferentes volumes e intensidades de treino (AGUIAR, et al., 2013; OLIVEIRA, et al., 2006; 

LODO, et al., 2013; AGUIAR, et al., 2009), a investigação da DT ainda carece de mais atenção, 

já que não encontramos trabalhos recentes na literatura com propostas de estudar variações dela 

em treinos de resistência geral, sem que haja alteração na quantidade semanal de sobrecarga 

(volume x intensidade x nº sessões), como propõe este estudo. Treinadores utilizam o controle 

da intensidade e do volume com acréscimo ou decréscimo semanal em função do estresse 

desejado, manipulando cada sessão de treino, todavia, sem parecer se importar com a variação 

da densidade semanal como fator de controle de distribuição de estresse fisiológico, exceto nos 

casos onde juntamente com a variação da densidade, ocorre a variação da sobrecarga total da 

semana (quantidade de treino). 

Nos trabalhos dedicados à investigação da DT, o volume e a intensidade de cada sessão 

geralmente são mantidos inalterados, porém, o número de sessões na semana é diferente entre 

os grupos estudados gerando um estresse semanal diferente (não equalizado) em cada grupo 

(REIS FILHO, et al., 2010). Nesse caso, a diferença dos resultados, atribuídas erroneamente a 

DT, pode se dar pela diferença do estresse causado pela sobrecarga total na semana. A DT só 

poderia ser apontada como responsável por essa diferença se as sobrecargas semanais fossem 

equalizadas para todos os grupos. No entanto, tais pesquisas desconsideram a equalização da 

carga total do período (REIS FILHO, et al., 2010; MORAES, et al., 2008; VANCEA, et al., 

2009), deixando uma lacuna acerca das adaptações da tríade motora em razão da densidade 

semanal.  

O uso do controle do volume e da intensidade na busca pelos resultados está respaldado 

na literatura, que cita diversas relações entre esse controle e os resultados incididos sobre a 

tríade motora, por isso, para que se possa verificar a resposta de diferentes densidades sobre as 
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capacidades derivadas da tríade, se faz necessário o uso de distribuição equalizada, pela carga 

externa, do volume e intensidade semanal, de tal forma que apenas a densidade seja o fator 

diferencial entre os modelos de treino. Assim com o auxílio de avaliações de cada uma das 

capacidades motoras estudadas, bem como de marcadores fisiológicos, antes e após o período 

de treino, pode-se verificar possíveis influências da densidade sobre as mesmas. 

Dessa forma, a pergunta central desse estudo é: diferentes densidades de treinamento 

com carga total equalizada na semana poderão causar diferentes adaptações fisiológicas e de 

desempenho motor?  
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

O objetivo geral da presente pesquisa foi: Verificar os efeitos de dois modelos de 

treinamento aeróbio, com sobrecarga semanal equalizada, porém com diferentes densidades 

semanais, sobre variáveis de desempenho derivadas da tríade motora (Força, velocidade e 

resistência aeróbia) em adultos saudáveis. Para tanto, subdividimos este nos objetivos 

específicos abaixo: 

I. Mensurar o comportamento de variáveis fisiológicas envolvidas na capacidade de 

resistência aeróbia e resistência anaeróbia, comparando os resultados para verificar se existem 

interações entre grupos e momentos:    

a) intensidade de esforço na qual o volume de lactato sérico tende a aumentar 

exponencialmente – limiar anaeróbio (LAn),  

b) Intensidade de corrida correspondente a velocidade de pico em esteira (VPE), 

c)  intensidade de corrida correspondente a velocidade no limiar anaeróbio 

(VLAn), 

d) percepção subjetiva de esforço no limiar anaeróbio (PSELAn), 

e)  Frequência Cardíaca no limiar anaeróbio (FCLAn), e 

f) Frequência Cardíaca de repouso (FCrep) 

II. Mensurar e comparar variáveis de manifestações da força dos membros inferiores 

para verificar se existem interações entre grupos e momentos.  

a) Potência relativa em suas manifestações: 

i. Concêntrica: Squat Jump (SJ), 

ii. Elástica: Counter Movement Jump (CMJ), e 

iii. Elástica reativa: Drop Jump (DJ),  

b) Resistência de potência (RPOT); 

c) Índice de fadiga para resistência de potência (IFRPOT) 

d) Desempenho em distância alcançada, 

i. Salto horizontal bipodal (SHBP),  

ii. Saltos horizontais unipodal direito (SHUD), e 

iii. Saltos horizontais unipodal esquerdo (SHUE). 

III. Analisar e comparar as variáveis de resistência aeróbia e anaeróbia, verificando se 

existe interação entre grupos e momentos: 

a) Tempo limite (TLim) na VPE; 
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b) Velocidade média – RAST (RASTVmed) 

c) Potência média (RAST) (RASTPmed) 

d) Índice de fadiga – RAST (IFRAST) 

IV. Analisar variáveis de manifestação da velocidade: 

a) Velocidade máxima – RAST (RASTVmax); 

b) Potência máxima (RAST) (RASTPmax). 

V. Analisar e comparar as adaptações morfológicas por testes antropométricos 

simples: estatura (Est), massa corporal total (MCT), circunferências da coxa média, abdômen e 

quadril e percentual de gorduras (%G) por adipometria, verificando a possibilidade de 

existência na interação entre grupos e momentos. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

A necessidade de melhora no desempenho esportivo não permite que profissionais 

envolvidos na área percam tempo com métodos de treinamento ineficazes ou até mesmo com 

menor eficácia dentre os já estabelecidos. Almejar o lugar mais alto do podium, por mais que 

pareça uma tarefa facilmente programável, dependente apenas de treinamento, é na verdade um 

conjunto de ações extremamente complexas, que dependem não só da objetividade e 

perseverança do atleta, como também de uma equipe de profissionais que irão assisti-lo e 

orientá-lo para que possa atingir seu melhor desempenho, com um mínimo risco de lesões. O 

sucesso dessa orientação depende das atitudes, mas principalmente do conhecimento dos 

profissionais envolvidos nesse treinamento. A busca desses profissionais por detalhes que farão 

diferenças nos resultados é incessante, uma vez que novas tecnologias surgem a cada dia, 

possibilitando ampliar e atualizar esses conhecimentos. Segundo Platonov (2008), ao descrever 

sua visão sobre a história das competições no mundo, “O número sempre crescente de 

competições exigiu a existência de um consenso sobre... a elaboração e introdução de métodos 

eficazes de preparação”. A busca por esses métodos eficazes enriquece a literatura, que serve 

como base de estudos para os profissionais envolvidos no esporte desenvolverem métodos 

eficientes de treinamento. Fatores que alteram o nível de estresse fisiológico do atleta são 

constantemente estudados e agregados a literatura, uma vez que estresses específicos geram 

adaptações específicas no organismo dos atletas (DANTAS, 2003; HAWLEY, 2009; IDE et 

al., 2010; MCARDLE et al., 2016). Por isso, constantemente observamos na literatura temas 

como intensidade de treino, volume de treino, tempo de pausa entre séries e entre sessões de 

treino, entre outros, serem abordados. Infelizmente um desses fatores parece ser mais escasso 

na literatura, a frequência de treino ou densidade de treino, nomenclatura adotada neste 

trabalho. Basicamente uma única referência sobre densidade foi encontrada sobre o tema, e 

mesmo assim, com poucos detalhes. Mellerowicz e Meller (1987) explicam em seu livro, um 

experimento que realizaram em 1970, utilizando como amostra dois irmão gêmeos, 

homozigotos, os quais realizaram por seis semanas um treinamento de mesma quantidade 

(mesma intensidade, mesmo volume), porém com densidades diferentes. Enquanto o indivíduo 

A treinou 6 dias por semana, 6 minutos em cada dia, o indivíduo B treinos 1 dia por semana, 6 

série de 6 minutos no dia. Ambos, então realizaram semanalmente 36 minutos de treino a uma 

intensidade equivalente a 80% da intensidade máxima de cada um. Foi avaliado o consumo 

máximo de oxigênio (VO2max) desses dois indivíduos antes de iniciarem os treinos, com 3 
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semanas e com 6 semanas de treino, e observaram que o indivíduo A, que treinou 6 vezes por 

semana, obteve resultados significativamente melhores, tanto na semana 3, como na semana 6 

de treinamento, conforme a figura 1. 

 

Figura 1: Gráfico das adaptações ao treinamento em função de diferentes densidades 

e mesma quantidade. 

 

 

Fonte: Adaptado de Mellerowicz e Meller (1987). Indivíduo A (6 vezes por semana de 6 minutos), 

indivíduo B (6 x 6 minutos, 1 dia na semana), ambos a 80% da intensidade máxima. 
 

Uma pesquisa como essa, de Mellerowicz e Meller, concede ao meio científico 

informações relevantes ao treinamento, mas infelizmente, são extremamente escassas, e esta, 

especificamente, nos apresenta apenas uma variável estudada sobre o efeito da densidade, o 

VO2max. O treinamento esportivo lida com muitas outras variáveis, para a maioria dos esportes. 

Várias capacidades motoras são desenvolvidas durante o período de treino e a escolha 

das prioritárias deverá ser feita em virtude das características específicas de cada esporte. 

Equilibrar a quantidade de treino para cada capacidade não é tarefa simples. Barbanti (2010) 

explica que as principais capacidades motoras condicionantes são: força, velocidade e 

resistência, formando uma tríade motora (figura 2), que combinadas entre si dão origem a outras 

capacidades secundárias, porém não menos importantes, como força rápida (potência), 

resistência de força, resistência de velocidade e resistência de força rápida (resistência de 

potência), e ainda que o treinamento de qualquer uma dessas capacidades dificilmente não é 

capaz de mobilizar uma das diversas formas de manifestação das demais, fato que preocupa 
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ainda mais o profissional da área, visto que informações de controle dos fatores intervenientes 

no treino incompletas ou equivocadas podem direcionar seu programa de treinamento, baseado 

em tais informações, ao fracasso. 

Observando a figura 2 é possível compreender claramente que um treino com 

características voltadas para a resistência pode atrapalhar o desenvolvimento de força. Isso 

significa que informações precisas sobre determinada variável de treino são importantes não só 

para garantir um ótimo desenvolvimento dessa variável, como também para proporcionar 

menor interferência negativa em outras capacidades secundárias, mas que também são 

necessárias ao desempenho esportivo. Essa percepção gera questões como por exemplo: 

densidades diferentes de treino de resistência aeróbia causam diferentes proporções de 

interferência negativa na força? A resposta para essa pergunta certamente beneficiará um 

preparador físico e seu atleta, possibilitando treinar a resistência aeróbia, visando 

primeiramente melhorá-la, porém com menor interferência na força. A mesma ideia se aplica a 

capacidade de velocidade, e principalmente a capacidade de potência (combinação de força e 

velocidade), uma vez que esta é utilizada na grande maioria dos esportes. 

 

Figura 2: Interdependência das capacidades motoras. 

 

Fonte: adaptado de Siff (2000). 
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Em muitos esportes com características de esforços intermitentes (...) 

combinações de força e resistência são frequentemente requisitadas no 

desempenho, mas em algumas situações quando os dois treinamentos são 

realizados de forma simultânea, uma potencial interferência do 

desenvolvimento da força toma lugar, fazendo com que tal combinação torne-

se muitas vezes incompatível quando as ações motoras determinantes na 

modalidade requerem adaptações relacionadas aos estímulos de força. 

 

“O excesso de treino da resistência geral compromete o desenvolvimento da 

velocidade e da força. Esportistas muito treinados em resistência geral tornam-se mais lentos 

devido a alterações bioquímicas nos músculos” (BARBANTI, 2010, p. 230). Tal afirmação 

possibilita perceber a existência da influência negativa do treinamento quando as cargas são 

mal planejadas. Sabe-se que a potência muscular (velocidade com que o músculo produz força) 

é gerada pela contração do tecido em questão e que sem força não há movimento. Sendo assim, 

para se atingir uma determinada velocidade de corrida é necessário produzir uma determinada 

quantidade de potência, porém para que se mantenha essa velocidade durante a atividade é 

necessário desenvolver a resistência dessa potência aplicada. Percebemos então a complexidade 

da questão: Se aumentarmos o treino de força, poderemos interferir negativamente no 

desenvolvimento da resistência, mas se aumentarmos o treino de resistência, poderemos 

interferir negativamente no desenvolvimento da força, deixando claro que existe relações 

interdependentes de equilíbrio dessas capacidades, cuja determinação da carga de cada uma 

delas, bem como da sua combinação, qualificará a eficiência do treino. 

A proposta deste trabalho não é se aprofundar no estudo da concorrência dessas 

capacidades, porém é necessário apresentar explicações sobre a existência dela para justificar a 

coleta e análise de determinadas variáveis deste estudo, cujo propósito é analisar as respostas 

fisiológicas e de desempenho de diferentes distribuições de uma mesma carga semanal, uma 

vez que influências podem ser tanto positivas quanto negativas, mesmo porque existem fatores 

como tempo de exposição ao estresse, tempo de recuperação entre as sessões, entre outros, que 

são inerentes a densidade de treino, que nem sempre são considerados em estudos envolvendo 

apenas volume de treino e/ou intensidade de carga 

Áreas de estudos como a fisiologia biomolecular explicam que essas interferências 

podem ocorrer por atividade enzimática antagônica, geradas por diferentes estresses. Ide et al., 

(2010) explica que o aumento de adenosina monofosfato (AMP) celular, provocada pelo 

treinamento de resistência aeróbia, induz ao aumento de proteína quinase ativada (AMPK), uma 

proteína pertencente a cascata de sinalização da biogênese mitocondrial (excelente para 

adaptações de resistência), mas que inibe a enzima m-TOR, uma proteína estimuladora de 
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hipertrofia (figura 3). O próprio Ide et al., (2010), posteriormente a sua explicação sobre a 

interferência negativa entre os treinamentos de resistência e de força, reforça a ideia de que são 

necessárias “Alternativas para melhor elaborarmos essas sessões ‘concorrentes’ (...) com a 

finalidade de tentarmos anular, ou então atenuar as concorrências entre sinalizações adaptativas 

promovidas pelo treinamento de diversas capacidades na mesma sessão.” 

 

Figura 3: Cascata de sinalização enzimática concorrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
 

Hawley (2009) reforça a ideia da concorrência adaptativa afirmando que “tem sido 

conhecido que o treinamento simultâneo para força e resistência aeróbia resulta em uma 

adaptação comprometida, em comparação com o treinamento isolado para ambos os tipos de 

exercício”. Todavia o treinamento aeróbio pode prejudicar as capacidades motoras derivadas 

da velocidade e da força pré estabelecidas ou esse treinamento afeta somente as adaptações que 

deveriam ser estimuladas por um treinamento paralelo entre essas capacidades? Apesar dessa 

pergunta não ser o foco deste estudo e a resposta para ela ser bem estabelecida na literatura, 

demonstrando que existe interferência negativa, não encontramos estudos que pudessem 

verificar se diferentes intensidades de treino aeróbio podem provocar diferenças nessas 

adaptações negativas, oferecendo aos treinadores informações que pudessem contribuir para 

escolha de carga em seus planejamentos. 
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Enfim, uma vez que é conhecido a interferência negativa do treinamento aeróbio sobre 

os componentes de força e velocidade, é preciso verificar se diferentes densidades podem 

ampliar ou diminuir essa ação negativa, ou até mesmo anulá-la. Para tanto é necessário saber 

quanto tempo de treinamento aeróbio é necessário para causar adaptações inerentes a esse 

modelo de treino e se diferentes DT podem resultar em diferentes respostas. 

Hawley (2009) diz que “o treinamento de resistência aeróbia pode aumentar o teor de 

proteína mitocondrial 50% a 100% em steady-state dentro de 6 semanas”. Ele não especifica a 

quantidade de dias de treinamento que deverão ocorrer na mesma semana, entretanto, ele 

menciona que uma semivida de turnover de proteína dura aproximadamente 5 a 7 dias, o que  

significa que um estímulo de treinamento repetido é necessário para manter conteúdo 

mitocondrial elevado, ou seja, o intervalo de tempo entre uma sessão e outra não deverá ser 

superior a 5 dias para garantir que ocorra adaptações do organismo ao treinamento aeróbio. 

Posto isso, é possível afirmar que grupos de treinamento de 3 vezes por semana ou de 5 vezes 

por semana manterão as adaptações aeróbias inerentes ao treinamento até a sessão de treino 

seguinte. Entretanto não é possível afirmar se as adaptações serão iguais em ambos os grupos, 

caso a quantidade de treino na semana seja a mesma para todos os praticantes. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação 

Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, identificado pelo Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 64948217.9.0000.5659, que consta no 

parecer 2.061.592. (ANEXO A). 

 

 

 

4.1. População e Amostra 

 

 

 

O poder amostral foi calculado no software G*Power 3.1.9.4, baseado no estudo de 

Silva et al., (2007), sendo considerada, para este estudo, uma amostra total de 28 indivíduos, 3 

grupos e 2 momentos. Considerando um  = 0,05 e um efect size = 0,5 foi determinada uma 

potência estatística de 0,83, considerado aceitável. 

Os indivíduos participantes do estudo foram esclarecidos verbalmente no primeiro 

contato com os autores, e por escrito, antes do início dos testes, pelo Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 1), sobre todos os procedimentos realizados na 

pesquisa, os objetivos do estudo, riscos e benefícios dos procedimentos experimentais.  

Os participantes de todos os grupos foram orientados a não alterarem suas rotinas de 

atividades física praticadas durante suas participações na pesquisa, mantendo as sobrecargas de 

treino realizado até então. Tal orientação visou manter as conquistas anatomofisiológicas de 

cada voluntário adquiridas até o início da pesquisa, garantindo que qualquer possível alteração 

encontrada ao final do período da pesquisa fosse em função de seus procedimentos e não por 

atividades externas ao estudo. Cada um dos voluntários concordou em manter suas atividades 

estáveis durante sua participação no trabalho. 

O TCLE foi assinado individualmente, após sua aprovação em participar da pesquisa, 

por todos os voluntários, sendo entregue uma via para cada um deles (assinada pelos 

pesquisadores) e outra via para o pesquisador responsável. Foram recrutados 40 voluntários ao 

longo do período de pesquisa, dos quais 12 foram excluídos ao longo do protocolo, por não 

cumprirem os critérios de inclusão. Os 28 voluntários restantes que compuseram a amostra 

foram divididos em 3 grupos (F0, n= 8 integrantes; F3, n=10 integrantes; e F5, n=10 

integrantes), por conveniência dos próprios voluntários, visando atender o tempo disponível de 
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cada um para participar do protocolo de treinamento. Como os próprios participantes 

escolheram o grupo ao qual pertenceriam, em função da disponibilidade de seus horários, 

inteiramos que não houve distribuição equalizada dos componentes de cada grupo em função 

das características dos exercícios realizados pré estudo, o que acabou se tornando uma 

limitação, uma vez que o grupo F5 foi composto relativamente por um maior número de 

praticantes de exercícios resistidos quando comparado ao grupo F3, que apresentou maior 

número relativo de praticantes de exercícios aeróbios. 

Os critérios de inclusão para participação na pesquisa foram: ser do sexo masculino; 

saudável, praticante de exercícios físicos por pelo menos 20 minutos por dia, no mínimo 3 dias 

por semana (HASKELL et al., 2007) há pelo menos 2 meses, possuir idade entre 18 e 30 anos; 

não estar sob efeito de substâncias (cigarros, álcool, esteroides, medicamentos, etc.) que 

alterassem crônica ou agudamente a fisiologia e/ou o desempenho durante os períodos de 

avaliação e de treinamento.  

 

Tabela 1 - Caracterização dos sujeitos participantes do estudo 

 

Variáveis F0 (n=8)   F3 (n=10)   F5 (n=10)   Total (n=28) 

Idade 24,3 ± 1,9  23,7 ± 4,4  23,0 ± 3,5  23,6 ± 3,4 

MCT 75,1 ± 11,1  77,8 ± 9,9  78,6 ± 8,9  77,3 ± 9,7 

Estatura 174,4 ± 5,1  174,9 ± 7,0  177,5 ± 7,4  175,7 ± 6,6 

IMC 24,5 ± 3,4   25,4 ± 2,5   25,1 ± 3,5   25,0 ± 3,0 

LAn 3,8 ± 1,0  3,8 ± 1,1  5,4 ± 1,7  4,4 ± 1,5 

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. Nota: n = número de sujeitos no grupo, MCT = 

massa corporal total (kg), IMC = índice de massa corporal (kg.m-2), LAn = quantidade de lactato sérico 

que demarca o limiar anaeróbio (mmol.l-1). 

 

A única variável, da tabela 1, que não apresenta normalidade e nem homogeneidade 

de variância é a idade. O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis não encontrou diferenças de 

idades entre os grupos [X2(2)=0,467; p>0,05]. Um teste de ANOVA uma via foi aplicado para 

comparar o estado inicial (momento pré) entre os grupos A ANOVA de uma via apontou a 

existência de diferenças iniciais, entre grupos, apenas para o LAn [F(2, 25)=4,662; p<0,05]. O 

post-hoc de Bonferroni apontou diferenças significativas entre os grupos F0 (3,8±1,0) e 

F5(5,4±1,7); e entre os grupos F3 (3,8±1,1) e F5 (5,4±1,7). 
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4.2. Critério de exclusão 

 

 

 

Foram excluídos da amostra, indivíduos que: 

- Apresentaram/desenvolveram lesões osteomusculares que impediam a realização 

adequada do protocolo experimental; (4 indivíduos) 

- Apresentaram histórico de doença coronariana ou hipertensiva; (nenhum indivíduo) 

- Absenteísmo superior a 20% do número de sessões previstas; (02 indivíduos) 

- Alterar a carga dos exercícios realizados na rotina individual pré estudo, com objetivo 

de melhorar as capacidades funcionais e/ou metabólica, durante os períodos de avaliação e 

treinamento, que possam vir a comprometer a carga interna semanal estimada para o avaliado 

durante a realização desse estudo. (nenhum indivíduo). 

- Não se apresentar em qualquer uma das avaliações para coleta de dados dentro do 

período estabelecido. (2 indivíduos). 

Além dos 8 excluídos houve 4 desistências por motivos particulares, totalizando 12 

perdas na amostra. 

 

 

 

4.3. Delineamento experimental 

 

 

 

Os participantes foram instruídos a continuarem com suas atividades físicas habituais 

durante o período do estudo, sendo solicitado que não realizassem treinos adicionais ou 

alterações de cargas, durante o período de suas participações na pesquisa, garantindo assim o 

mínimo de interferência externa nos efeitos da intervenção do treinamento da pesquisa. 

 

 

 

4.3.1. Estruturação das etapas de avaliações e da etapa de treinamento 

 

 

 

O protocolo de intervenção foi baseado em um programa de treinamento com duração 

total de 6 semanas (HAWLEY, 2009), sendo este período precedido por uma semana de 

avaliação diagnóstica e sucedido por uma semana de avaliação somativa, totalizando 8 semanas 

de pesquisa (figura 4).  
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Figura 4: Planejamento das avaliações e sessões de treino. 
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Fonte: Próprio autor. O grupo F0 (controle) não realizará treinamento algum. (S01 = sessão 1; S02 = 

sessão 2...; Sem. 01 = semana 1; Sem. 02 = semana 2...) 

 

Nas avaliações diagnósticas (pré-treinamento) e somativa (pós-treinamento) foram 

realizados os mesmos procedimentos para fins de comparação entre os resultados. Em cada uma 

das 6 semanas entre as avaliações, no Laboratório de Cineantropometria e Desempenho 

Humano (LaCiDH) da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP) da 

Universidade de São Paulo (USP), foram aplicadas aos grupos (F3 e F5) sessões de treino de 

corrida em esteira ergométrica com sobrecarga semanal equalizada, composta por um volume 

de 60 minutos e intensidade equivalente a velocidade atingida no limiar anaeróbio (VLAn), 

sendo que os grupos seguiram uma rotina de treino semanal conforme descrição abaixo: 

Grupo F0: não sofreu intervenção de treino (grupo controle) para que pudesse servir 

como referência a possíveis alterações causadas nos demais grupos. 

Grupo F3: três sessões semanais, com duração de 20 minutos cada, a 100% da VLAn, 

precedida de 3 minutos de aquecimento a 70% da VLAn e sucedida por 3 minutos de caminhada 

a 50% da VLAn (tabela 2). 

Grupo F5: cinco sessões semanais com duração de 12 minutos cada, a 100% da VLAn, 

precedida de 3 minutos de aquecimento a 70% da VLAn e sucedida por 3 minutos de caminhada 

a 50% da VLAn (tabela 2). 

Para o grupo F3, a distribuição do treinamento nos dias da semana ocorreu, 

preferencialmente, de maneira que pudesse ser intercalado com um dia de repouso, entretanto, 

em razão da disponibilidade dos voluntários, considerada como limitação do estudo, algumas 

vezes houve treinos em dias seguidos. Porém é importante esclarecer que em nenhum dos casos 

houve treinos em três dias seguidos na semana, respeitando o intervalo de pelo menos um dia 

de descanso entre os três treinos. Para o grupo F5, os treinos foram divididos em cinco dias 

semanais sem especificações quanto aos dias, porém quase sempre os treinos ocorreram de 

segunda a sexta-feira. 
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Tabela 2 - Distribuição semanal da sobrecarga. 

 

Grupo 
Frequência 

(x por sem) 

Tempo de 

Atividade na 

sessão (min) 

Tempo Total na 

semana (min) 

Intensidade 

(VLAn) 

Quantidade de Treino 

Semanal (VLAn / tempo 

total na semana) 

F3 3 20 60 100% 100% por 60 min. 

F5 5 12 60  100% 100% por 60 min. 

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. 
 

 

 

4.3.2. Momento de coletas de dados 

 

 

 

As avaliações foram distribuídas em 4 dias de uma mesma semana, de maneira a 

otimizar as recuperações entre elas para que o avaliado pudesse alcançar os melhores 

desempenhos possíveis, minimizando também efeitos de destreinamento por excesso de 

recuperação inadequada (tabela 3). 

 

Tabela 3 - Sequência de aplicação dos procedimentos utilizados para coleta dos dados. 

 

Primeiro Dia Segundo Dia Terceiro Dia Quinto Dia 

Anamnese e  

Incremental 
Antropometria e Saltos.  RAST  

Tempo 

Limite;  

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. 
 

Os voluntários foram submetidos a baterias de testes em dois momentos específico: 

Na semana imediatamente anterior ao início do período de treinamento, quando foi realizada 

uma avaliação diagnóstica – semana 1 (A1); e na primeira semana imediatamente posterior ao 

período de treinamento, quando foi realizada uma avaliação somativa – semana 8  (A2).  

Durante as duas semanas de avaliações (A1 e A2), todos os testes foram iniciados com 

aquecimentos específicos e sistematizado para os mesmos, repetindo-se os testes no mesmo 

padrão de sequência, nos dois momentos de coleta com todos os sujeitos, considerando as fontes 

energéticas e a recuperação ideal frente as necessidades fisiológicas. 

Os diferentes momentos entre avaliações e semanas de treinamento estão ilustrados na 

figura 5, considerando as seguintes abreviações: velocidade do estágio no limiar anaeróbio 
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(VLAn), frequência cardíaca ao final do estágio do limiar anaeróbio (FCLAn), percepção 

subjetiva do esforço ao final do estágio do limiar anaeróbio (PSELAn), velocidade de pico em 

esteira no teste incremental (VPE), massa corporal total (MCT), índice de massa corporal 

(IMC), percentual de gordura (%G), squat jump (SJ), counter moviment jump (CMJ), drop jump 

(DJ), resistência de potência (RPOT), salto horizontal bipodal (SHBP), salto horizontal 

unipodal direito (SHUD) e esquerdo (SHUE), running-based anaerobic sprint test (RAST) e 

tempo limite na VPE em esteira ergométrica (TLim). 

 

Figura 5: Cronologia dos procedimentos experimentais. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

As semanas 02 a 07 foram utilizadas para treinamento aplicado aos objetivos desta 

pesquisa. Os indivíduos tiveram suas frequências cardíacas (FC) e percepções subjetivas de 

esforço (PSE) acompanhadas a cada sessão de treino. 

 

 

 

4.3.3. Testes e Avaliações 

 

 

 

4.3.3.1. Análise de hábitos diários de vida 

 

 

 

Foi aplicada uma anamnese, para averiguar se existiam características de hábitos 

comportamentais (Atividades físicas, nutrição e uso de drogas lícitas ou ilícitas, histórico de 

8ª sem. Avaliação Somativa (A2): 

- Anamnese e Teste Incremental em Esteira 

Ergométrica (VLAn, FCLAn,  PSELAn,VPE); 

Antropometria (MCT, Estatura, IMC, %G, 

perimetria) e Saltos Verticais (SJ, CMJ, DJ 

e RPOT e Horizontais (SHBP, SHUD e 

SHUE; RAST; TLim;  

1ª sem. Avaliação Diagnóstica (A1): 

- Anamnese e Teste Incremental em Esteira 

Ergométrica (VLAn, FCLAn,  PSELAn,VPE); 

Antropometria (MCT, Estatura, IMC, %G, 

perimetria) e Saltos Verticais (SJ, CMJ, DJ 

e RPOT e Horizontais (SHBP, SHUD e 

SHUE; RAST; TLim;  

Sem. 2 a 7 – Treinamento  

F3 = 3x/semana – 20 min. 

F5 = 5x/semana – 12 min. 

Sem. 2 a 7 – Avaliação Formativa (AF)  

FC e PSE – Borg (CR10) 
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lesões etc.) que pudessem vir a interferir direta ou indiretamente nos resultados. Além da 

anamnese, foi aplicado um questionário de prontidão para atividade física (PAR-Q – ANEXO  

B), com o “objetivo de identificar a necessidade de avaliação por um médico antes do início da 

atividade física” (São Paulo (Estado), 2018), O propósito da aplicação da anamnese e do PAR-

Q foi de minimizar riscos de saúde ao voluntário e garantir a qualificação da amostra, quanto 

aos critérios de inclusão e exclusão. 

 

 

 

4.3.3.2. Teste incremental em esteira 

 

 

 

O protocolo incremental foi realizado em um anexo do Laboratório de 

Cineantropometria e Desempenho Humano (LaCiDH) da EEFERP - USP, em uma esteira 

rolante motorizada (Inbramed Super ATL®, Porto Alegre, Brasil), visando determinar ou 

estimar informações como limiar Anaeróbio (LAn), velocidade no limiar Anaeróbio (VLAn), 

frequência cardíaca no limiar anaeróbio (FCLAn), percepção subjetiva do esforço no limiar 

anaeróbio (PSELAn) e velocidade de pico em esteira (VPE). 

O protocolo foi iniciado com aquecimento de cinco minutos, em velocidade e 

inclinação constantes, de 8 km.h-1 e 1% respectivamente. Durante toda realização do teste a 

inclinação da esteira se manteve constante em 1% (JONES e DOUST, 1996) e o voluntário teve 

sua frequência cardíaca (FC) monitorada por um frequencímetro (Polar® V800). O tempo de 

cada estágio foi controlado por um cronômetro digital (Geonaute® Onstart 300). A velocidade 

inicial (primeiro estágio) foi de 9 km.h-1, com acréscimos de 1 km.h-1 a cada 3 minutos (tempo 

de cada estágio) (KALVA-FILHO et al., 2013). O teste foi interrompido pelo próprio avaliado, 

quando ele relatou fadiga intensa, sendo identificada a exaustão voluntária. 

Ao final de cada estágio, foi anotada a velocidade do estágio, a FC, a PSE, utilizando 

a escala de percepção de esforço modificada CR10 (figura 06) (BORG,1998, p.41)  e coletado 

25 µl de sangue auricular com o auxílio de capilares de vidro calibrados e heparinizados, sendo 

armazenado em microtubos (Eppendorf®, 1,5 ml) contendo 50 µl de fluoreto de sódio (NaF) e 

congelado por até 3 dias (momento pré treinamento) a14 dias (momento pós treinamento), em 

temperatura de -80ºC para posterior análise da lactacidemia. O sangue foi analisado em um 

Lactímetro Eletroquímico (YSI® modelo 1500 Sport – Ohio, EUA). De posse do valor de lactato 

presente em cada amostra determinou-se o LAn a partir do método bi seguimentado de 

regressão linear por via de inspeção visual de três pesquisadores diferentes (MATSUMOTO et 
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al., 1999), determinando como LAn o ponto a partir do qual houve um aumento desproporcional do 

lactato no sangue, relacionando o momento com a VLAn, a FCLAn e a PSELAn pré anotadas. 

A VPE foi estimada utilizando como base o tempo de duração do último estágio 

realizado e a velocidade desenvolvida no mesmo de acordo com Kuipers et al. (2003):  

VPE = Vfinal + Test ÷ Tfinal x Inc 

Onde: Vfinal é a velocidade de execução do último estágio concluído (m/s) ; Tfinal é o 

número de segundos em que a velocidade de execução incompleta pode ser mantida; Test é o 

número de segundos necessários para concluir o estágio (180s) ; e o Inc é o incremento de carga 

de velocidade (0,28m/s = 1 km/h). 

 

Figura 6: Classificação da percepção subjetiva de esforço, adaptada (CR10) 

 

Classificação Descritor 

0 Repouso 

1 
Muito, muito 

fácil 

2 Fácil 

3 Moderado 

4 Um pouco difícil 

5 Difícil 

6 - 

7 Muito difícil 

8 - 

9 - 

10 Máximo 

Fonte: Borg (1998) 

 

 

 

4.3.3.3. Antropometria e composição corporal 

 

 

 
A avaliação foi realizada com o voluntário descalço, usando apenas calção, sem nenhum 

tipo de objeto como correntes, piercing, anéis, relógios, óculos, celulares etc.  

A massa corporal total (MCT) foi mensurada em uma balança digital com capacidade 

mínima de 1kg, capacidade máxima de 201kg e precisão de 50g, modelo LS200 da marca 

Marte®, estando o voluntário de costas para a balança, com peso distribuído entre as duas 

pernas, com postura estável e olhando na horizontal.  
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A estatura (Est) foi medida através de um estadiômetro de parede com precisão de 

1mm, da marca Sanny®, estando o avaliado com os calcanhares unidos, coluna reta, 

acompanhando a parede, postura estabilizada e cabeça acompanhando o plano de Frankfurt.  

A mensuração das dobras cutâneas foi realizada com um compasso de dobras, modelo 

científico, da marca Cescorf® com capacidade de 83mm e precisão de 0,1mm. 

Foram mensuradas sete dobras cutâneas, em sequência, por três vezes, em sistema de 

rodízio, seguindo as recomendações estabelecidas pela literatura (LOHMAN et al., 1988; 

PETROSKI, 2003; HEYWARD; WAGNER, 2004), sendo essas dobras: O valor médio de cada 

dobra foi obtido das três medidas coletadas em cada uma. A soma dessas médias (Σ7D) foi 

utilizada para cálculo da densidade corporal (DC) para homens atletas, com idades entre 18 e 

61 anos, tal qual a fórmula proposta por Jackson e Pollock (1978): 

DC = 1,112 - 0,00043499 x (Σ7D) + 0,00000055 x (Σ7D)2 - 0,00028826 x Idade 

Em seguida, a DC foi utilizada para estimar o percentual de gordura (%G) pela equação 

de Siri (1961): 

%G = (4,95 x DC-1 - 4,5) x 100 

A perimetria (medidas de circunferência), foi realizada, utilizando uma fita 

antropométrica com precisão de 1 mm, nas seguintes regiões: 

• Coxa média: Medida realizada no ponto médio entre o trocânter maior e o condido 

medial do fêmur; 

• Abdômen: Medida realizada na altura da cicatriz umbilical. 

• Quadril: A medida é feita em pé e de lado para o avaliado, na maior protuberância 

posterior dos glúteos. 

 

 

 

4.3.3.4. Testes de saltos verticais 

 

 

 

Finalizada a coleta dos dados antropométricos, foram realizados os testes de saltos, no 

LaCiDH da EEFERP – USP. Após um aquecimento com corrida em esteira a 8 km.h-1, por 5 

minutos, seguidos por um percurso de 15 metros de skipping e mais 6 saltos bipodais, deu-se 

início aos testes, propriamente ditos. 

Foram utilizados três testes de salto vertical para a avaliar o comportamento da 

capacidade de força rápida (potência) dos membros inferiores dos voluntários, em suas 

manifestações musculares concêntrica, elástica e elástica reflexa na componente vertical, sendo 
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utilizado respectivamente para essas avaliações o squat Jump (SJ), o Counter Moviment Jump 

(CMJ), e o Drop Jump (DJ) (DAMASCENO, et al., 2015) realizados com o auxílio do 

equipamento Jump System Pro (Cefise®, Nova Odessa, Brasil), que consiste em uma plataforma 

de madeira, ao qual chamaremos apenas de “tapete”, ligada a circuitos eletrônicos sensíveis a 

pressão, que medem o tempo que o avaliado permanece sem/com contato sobre o equipamento 

durante a execução do salto (BOSCO, et al., 1995). Este tapete é vinculado a um software de 

computador que determina a altura do salto (cm), do salto utilizando o tempo medido e a massa 

corporal, e a partir de então ele calcula potência pico (watts) e a potência relativa (watts/kg) de 

massa corporal, sendo esta última a variável alvo do teste, já que uma vez relativizada pode ser 

comparada com os valores de outros voluntários. 

Para realizar os 3 tipos de testes de saltos verticais, os voluntários foram orientados, 

segundo as recomendações de Barbanti (2010), a realizarem os saltos mantendo ambas as mãos 

coladas aos quadris, para evitar qualquer interferência de inércia que pudesse ser causada por 

uma ação desnecessária dos membros superiores, diminuindo o nível de precisão do teste. 

Quando em algum dos saltos o voluntário não cumpria com o recomendado, o salto era 

descartado. Aos voluntários foram solicitados que saltassem com ambos os pés, o mais alto que 

pudessem, em cada um dos saltos, aterrizando com os dois pés ao mesmo tempo, seguindo as 

recomendações da literatura (BARBANTI, 2010; TOURINHO FILHO, 2001). 

Na realização do SJ, com o propósito de avaliar a ação concêntrica dos membros 

inferiores, os voluntários partiram de uma posição de agachamento (com joelhos fletidos 

aproximadamente 90º), em cima do tapete, com os pés paralelos. Ao sinal sonoro eles saltaram. 

Foram realizados três saltos com intervalos de 10 segundos entre eles. Como resposta do teste 

foram coletados os valores da altura alcançada no salto (SJalt), a potência pico (SJPP) e a potência 

relativa (SJPR) do melhor salto válido, adquiridos pelo software. 

Para o teste CMJ, com o propósito de avaliar a força rápida elástica dos membros 

inferiores, os voluntários, diferentemente do SJ, partiram de cima do tapete, com os pés 

paralelos, em posição ortostática. Ao sinal sonoro realizaram um movimento ininterrupto 

composto por um agachamento (com joelhos fletidos aproximadamente 90º), seguido de um 

salto (salto contramovimento). Também foram realizados três saltos com intervalos de 10 

segundos entre eles. Como resposta do teste foram coletados os valores da altura alcançada no 

salto (CMJalt), a potência pico (CMJPP) e a potência relativa (CMJPR) do melhor salto válido, 

adquiridos pelo software. 

Para o teste DJ, os membros inferiores e superiores foram posicionados da mesma 

forma que no teste CMJ, porém os indivíduos iniciaram o teste sobre uma caixa de madeira, 



37 

 

com 40 cm de altura, da qual eles deveriam se deslocar anteriormente, permitindo que o corpo 

caísse verticalmente sobre o tapete, posicionado a frente da caixa. Foi orientado aos voluntários 

que o tempo de contato com o tapete, entre a aterrisagem e o salto, deveria ser o menor possível 

(DAMASCENO, et al., 2015), a fim de garantir a coleta de informações sobre a força rápida 

elástica reativa, proporcionada pela realização de uma ação muscular envolvendo o ciclo do 

alongamento-encurtamento (AMADIO et al., 2015; BARBANTI, 2010; DAMASCENO et al., 

2015). Como resposta do teste foram coletados os valores da altura alcançada no salto (DJalt), a 

potência pico (DJPP) e a potência relativa (DJPR) do melhor salto válido, adquiridos pelo 

software. 

Para cada um dos três tipos de saltos verticais, os sujeitos realizam três tentativas. 

Como resposta de cada tipo de salto, foi considerado o valor mais alto entre as três tentativas. 

 

 

 

4.3.3.5. Testes de saltos horizontais 

 

 

 

Os testes de saltos horizontais, assim como o teste de salto vertical, tiveram por 

objetivo avaliar a inferência da capacidade de força rápida nos membros inferiores (MMII), 

mas na componente horizontal. O teste foi realizado após um intervalo de 5 minutos do final 

dos testes de saltos verticais. O local foi previamente preparado para o teste, com uma marca 

determinando o ponto de início do salto, e uma trena com 5 metros de comprimento e precisão 

de 0,5 cm, fixada, no solo, perpendicularmente a marca inicial. 

Os voluntários iniciaram o teste de salto horizontal bipodal na posição em pé, na 

posição ortostática, com os MMII paralelos mantendo os pés afastados, exatamente antes da 

marca inicial. Então, ao sinal do avaliador, o voluntário realizou um movimento pendular dos 

membros superiores (MMSS) para trás, flexionando os joelhos para em seguida dar início ao 

salto impulsionado por ambos os MMII e pelo pêndulo realizado pelos MMSS, para 

aterrissarem com os dois pés, percorrendo a maior distância horizontal possível. A distância 

alcançada pelos avaliados durante o teste foi medida com trena, fixada ao solo, entre o ponto 

de início do salto e o calcanhar do pé mais próximo da marca inicial, ao final da aterrisagem 

(CASTRO-PIÑERO et al., 2010; COLEDAM et al., 2013; MOREIRA, 2006).  

No teste de salto horizontal unipodal (hop test) os avaliados iniciaram o teste em pé, 

na posição ortostática, parados atrás da linha inicial demarcada no chão, com apenas um dos 

MMII tocando o solo, com o pé posicionado exatamente antes da linha inicial. Ao sinal do 
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avaliador, os avaliados realizaram o movimento de hiperextensão dos ombros levando os 

MMSS para trás, dando início ao teste, e executarão um salto unilateral iniciado por uma fase 

excêntrica do membro inferior (MI) de apoio. Para melhorar o desempenho e o equilíbrio, os 

avaliados foram orientados a utilizar um balanço anterior dos MMSS como auxílio, devendo 

aterrissar com o mesmo pé de impulsão, podendo em seguida tocar o outro pé, a frente do pé 

de aterrisagem, para recuperação do equilíbrio. A distância alcançada pelos avaliados durante 

o teste foi medida com a trena entre o ponto de início do salto e o calcanhar do pé de aterrisagem. 

(D’ALESSANDRO et al., 2005). 

Os sujeitos avaliados realizam três tentativas em cada tipo de salto. Como resposta do 

teste, foi considerado o valor mais alto entre as três tentativas. 

 

 

 

4.3.3.6. Teste de saltos verticais intermitentes 

 

 

 

Após 5 minutos de repouso, após a conclusão dos testes de saltos horizontais, foi 

realizado o teste de saltos verticais intermitentes (STVI), com o objetivo de avaliar a resposta 

da fadiga ao exercício de resistência de potência (RPOT). Para tanto foi utilizado o mesmo 

equipamento (tapete) usado no teste de saltos verticais. 

O voluntário, ao sinal do software, realizou 4 séries de 15 segundos, com intervalo de 

10 segundos entre as séries, quantos saltos contra movimento (CMJ) fossem possíveis, 

atentando-se as recomendações da técnica já explicada no item 4.3.3.4 deste trabalho. O tempo 

de execução das séries (15s), bem como do intervalo entre elas (10s), foi controlado com o 

auxílio de 2 cronômetros Geonaute® Onstart 300. O teste foi filmado e revisto para validar os 

saltos realizados (o avaliado deveria saltar e cair sobre o tapete). 

Ao final do teste obteve-se os seguintes dados: Potência pico relativa (RPOTPP), 

calculada pela  média das potências relativas da primeira série, potência relativa média da 

última série (RPOTS4), potência relativa média dos 60 segundos de salto (RPOTPm), todas em 

watts por quilograma (W.kg-1), e o índice de fadiga de resistência de potência (IFRPOT) (%), 

calculado pela relação entre os desempenhos da primeira e última série (BOSCO et al., 1983): 

IFRPOT = RPOTS4 ÷ RPOTPP x 100. 

Sendo que quanto maior o IF, melhor condicionado estará o avaliado, por apresentar 

menor perda no desempenho da última série em relação a primeira. 
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4.3.3.7. Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST) 

 

 

 

O Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST) é um teste confiável para avaliar a 

potência anaeróbia (ZAGATTO, et al., 2009). 

O RAST foi realizado na quadra coberta da EEFERP-USP, onde dois pares de 

fotocélulas (Fspeed – FEsistemas, Sorocaba, São Paulo, Brasil, tablet e software Speed Teste 

6.0 da marca Cefise®) foram dispostos 35 metros de distância um do outro.  

Antes do início do teste, mediu-se a MCT do voluntário em uma balança digital com 

capacidade mínima de 1kg, capacidade máxima de 201kg e precisão de 50g, modelo LS200 da 

marca Marte®, estando o voluntário de costas para a balança, com peso distribuído entre as 

duas pernas, com postura estável e olhando na horizontal, utilizando o mesmo vestuário que 

posteriormente iria utilizar durante a realização do RAST (bermuda, camiseta, tênis). Logo após 

foi realizado um aquecimento com corrida leve (trote) em torno da quadra, por 5 minutos, 

seguidos por um percurso de 15 metros de skipping e mais 6 saltos bipodais. 

Os participantes realizaram seis sprints máximos de 35 metros com um intervalo de 

10 segundos entre cada sprint, onde o momento de cada largada, o tempo gasto para percorrer 

os 35 metros em cada sprint e o tempo de intervalo entre os sprints eram controlados pelo 

software. Ao final do Rast foi possível obter as seguintes variáveis: Velocidade média (m.s-1) 

de cada sprint (VmS1, VmS2...), denominando a mais alta atingida no teste como velocidade 

máxima (RASTVmax); potência média (W.kg) em cada sprint (PmS1, PmS2...), denominando a 

mais alta atingida no teste como potência  máxima (RASTPmax) e a mais baixa como potência 

mínima (RASTPmin); e o índice de fadiga do RAST (IFRAST) (%), resultante do teste, calculado 

pela equação:  

IFRAST = RASTPmax – RASTPmin ÷ RASTPmax x 100 

Assim, quanto maior foi o IFRAST calculado, menor será o estado do condicionamento 

do avaliado, já que esse índice reflete uma relação de perda, diferenciando do IFRPE apresentado 

por Bosco et al., (1983), que por sua vez representa uma relação de proporção entre a potência 

média inicial e a final. 
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4.3.3.8. Teste de Tempo de Exaustão na VPE  

 

 

 

O último teste realizado foi o teste de tempo limite (TLim) na VPE (adquirida no teste 

incremental em esteira), com o propósito de comparar as respostas dos indivíduos a esforços de 

alta intensidade e os efeitos dos protocolos de exercícios na capacidade de tolerância destes 

estímulos.  

O teste, realizado no LaCiDH, foi realizado um aquecimento a 80% da VPE, durante 

7 minutos, seguido de repouso passivo de 5 minutos. Para início do teste o voluntário foi 

orientado a entrar na esteira apenas quando ela atingisse a VPE. Ao fazê-lo, foi acionado um 

cronômetro Geonaute digital (Geonaute® Onstart 300). Os sujeitos foram incentivados 

verbalmente a permanecer o maior tempo possível correndo. O teste terminou quando o próprio 

voluntário, apresentando fadiga extrema, acionava o botão de parada da esteira, momento em 

que o cronômetro também era travado e o TLim registrado.  

 

 

 

4.3.4. Tratamento estatístico 

 

 

 

Os resultados obtidos nesse trabalho foram analisados através da utilização do 

Software SPSS (Statistical Package for Social Science) for Windows®, versão 20. Inicialmente 

aplicou-se estatística descritiva e, em razão do tamanho da amostra, foi analisada a normalidade 

dos dados utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov e verificada a homogeneidade de variância 

utilizando-se o teste de Levene’s. Por se tratar de apenas 2 momentos, assumiu-se a existência 

de esfericidade dos dados. Para análise de variância foram realizados testes de ANOVA modelo 

misto com post-hoc de Bonferroni para dados paramétricos e Kruskal-Wallis para dados não 

paramétricos. O nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05.  
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5. RESULTADOS 

 

 

 

Por se tratar de uma pesquisa cujo objetivo é analisar os resultados mediante 

comparação entre grupos, destacamos as condições estatística apenas sobre os resultados da 

ANOVA mista quando o post-hoc apontou diferenças significativas apenas na interação entre 

grupo e momento, demonstrando haver diferenças adaptativas entre os modelos de treino 

propostos. 

Os testes forneceram variáveis fisiológicas e de desempenho, pré e pós intervenção 

com o treinamento, sobre condições específicas inerentes a cada teste. 

 

 

 

5.1. Teste incremental em esteira e teste de tempo limite na VPE 

 

 

 

A condição necessária ao teste incremental envolveu a aplicação de um estímulo sobre 

condições de esforço com intensidade crescente para as variáveis fisiológicas, as quais 

destacamos a FCrep (bpm), LAn (mmol/dl), FCLAn (bpm) e a PSELAn (CR10 modificada), cujos 

valores estão representados na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Resultados do teste incremental em esteira. 

 

Grupo Momento 
FCrep LAn  FCLAn PSELAn 

(bpm) (mmol/dl) (bpm) (CR10) 

F0 
pré 67,25 ± 8,68 3,78 ± 1,03 $ 175,75 ± 8,96 5,00 ± 0,93 

pós 63,87 ± 8,01 4,14 ± 0,87  171,00 ± 11,44 4,88 ± 0,99 

F3 
pré 61,70 ± 8,56 3,82 ± 1,08 & 177,30 ± 5,72 4,80 ± 2,30 

pós 58,00 ± 8,62 4,00 ± 0,80  176,40 ± 7,20 5,20 ± 1,48 

F5 
pré 64,00 ± 7,57 5,38 ± 1,67 *$& 176,30 ± 8,69 4,60 ± 1,58 

pós 57,80 ± 7,08 4,30 ± 1,11 * 169,80 ± 9,14 5,00 ± 1,49 

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. Nota: média ± desvio padrão. FCrep = frequência 

cardíaca de repouso;  LAn = Limiar anaeróbio;  FCLAn = frequência cardíaca no limiar anaeróbio e 

PSELAn = percepção subjetiva do esforço no limiar anaeróbio. (*) indicam diferenças significativas entre 

os momentos pré e pós intervenção no grupo. ($) e (&) indicam diferenças significativas entre os grupos 

para um mesmo momento. 
 

A ANOVA mista não demonstrou existir diferenças entre grupos ou momentos para a 

FCrep [F(2 , 25)=0,845; p>0,05], para a FCLAn [F(2 , 25)=1,981; p>0,05], para a PSELAn [F(2 , 
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25)=0,225; p>0,05], mas mostrou que há efeito da interação entre momento e grupo sobre o 

LAn [F(2, 25)=5,324; p<0,05]. O post-hoc de Bonferroni demonstrou que, para o Limiar 

Anaeróbio, existem diferenças entre  os momentos, apenas no grupo F5 (pré = 5,39 ± 1,67; 

pós=4,30 ± 1,11; p<0,05), demonstrado que um treino de 12 minutos, 5 vezes por semana tem 

efeito sobre o LAn, possibilitando que o praticante acumule menos lactato sérico em maior 

intensidade de exercício. O post-hoc ainda apontou diferenças no momento pré entre os grupos 

F0 e F5, e entre os grupos F3 e F5, diferença essa, melhor observada na figura 7. Independente 

dessa diferença inicial entre os grupos F3 e F5, podemos observar que a resposta do LAn ao 

treinamento nos dois grupo não apresentou similaridade, mesmo com a carga externa semanal 

sendo a mesma para os dois modelos de treinamento, reforçando a ideia de que o treino 

praticado 5 vezes por semana por 12 minutos interfere no LAn, mas o treino praticado 3 vezes 

por semana por 20 minutos, não. 

 

Figura 7: gráfico comparativo do limiar anaeróbio nos momentos pré e pós intervenção de 6 

semanas de treino de corrida. 

 

 

Fonte: Próprio autor. Valores em mmol/dl. 

 

Além das variáveis fisiológicas, esse teste também forneceu algumas variáveis de 

desempenho, que juntamente com o teste de TLim, possibilitaram identificar quais alterações 

ocorreram no desempenho da capacidade de resistência geral, por meio das variáveis VLAn, 

VPE e TLim (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Resultados do teste incremental em esteira. 

 

Grupo Momento 
VLAn 

  

VPE 

  

TLim 

(km.h-1) (km.h-1) (s) 

F0 
pré 11,00 ± 1,31  14,33 ± 1,83 * 287,13 ± 64,12 

pós 11,00 ± 1,20 # 13,54 ± 1,70 *# 282,13 ± 80,22 

F3 
pré 11,90 ± 1,52 * 14,86 ± 1,82 * 367,00 ± 166,89 

pós 13,00 ± 1,05 *#& 15,75 ± 1,37 *#& 307,20 ± 128,67 

F5 
pré 10,70 ± 1,34 * 13,05 ± 1,30 * 334,60 ± 110,67 

pós 11,50 ± 0,97 *& 13,98 ± 1,54 *& 306,30 ± 74,71 

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. Nota: média ± desvio padrão. VLAn = velocidade 

no limiar anaeróbio;   VPE = velocidade de pico em esteira; e do teste de tempo limite na VPE, TLim = 

Tempo limite na VPE. (*) indicam diferenças significativas entre os momentos pré e pós intervenção no 

grupo. ($) e (&) indicam diferenças significativas entre os grupos para um mesmo momento. 

 

A ANOVA mista demonstrou não existir diferenças entre grupos ou momentos para o 

TLim [F(2 , 25)=0,350; p>0,05], mas mostrou que há efeito da interação entre momento e grupo 

sobre a VLAn [F(2, 25)=3,789; p<0,05]. O post-hoc de Bonferroni demonstrou que, para a 

velocidade de corrida no limiar anaeróbio há diferenças entre  os momentos no grupo F3 

(pré=11,90 ± 1,52; pós=13,00±1,05; p<0,001) e no grupo F5 (pré=10,7±1,34; pós=11,5±0,97; 

p<0,05), demonstrado que tanto um treino de 12 min, 5 vezes por semana, como um treino de 

20 minutos, 3 vezes por semana têm efeito positivo sobre a VLAn, uma vez que ambos 

aumentaram os valores dessa variável. Ao analisarmos de quanto foi essa melhora, em termos 

relativos, podemos verificar que a melhora do grupo F3 (8,5%) foi maior que do grupo F5 

(7,0%). O post-hoc ainda apontou diferenças no momento pré entre os grupos F0 e F5, e entre 

os grupos F3 e F5, diferença essa, melhor observada na figura 8. Independente dessa diferença 

inicial entre os grupos F3 e F5, podemos observar que a resposta da VLAn ao treinamento nos 

dois grupos apresentou similaridade.  

 

Figura 8: gráfico comparativo da velocidade no limiar anaeróbio nos momentos pré e pós 

intervenção de 6 semanas de treino de corrida. 
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Fonte: Próprio autor. Valores em km.h-1. 

 

Ainda foram apontadas diferenças entre os momentos pré e pós na VPE, [F(2 , 

25)=7,418; p<0,05], as quais o post-hoc indicou diferenças nos três grupos, diminuição em F0 

(pré=14,33±1,83 pós=13,54±1,70; p<0,05), aumento em F3 (pré=14,86±1,82 pós=15,75±1,37; 

p<0,05), e aumento em F5 (pré=13,05±1,30 pós=13,98±1,54; p<0,05), e diferenças entre 

grupos no momento pós entre F0 (diminuição da velocidade em -5,8%) e F3 (aumento da VPE 

em 5,7%); e entre os grupos F3 (aumento da VPE em 5,7%) e F5 (aumento da VPE em 6,7%).  

 

Figura 9: gráfico comparativo da velocidade de pico em esteira nos momentos pré e pós 

intervenção de 6 semanas de treino de corrida. 

 

 

Fonte: Próprio autor. Valores em km.h-1. 

 

Apesar do post hoc não apontar diferenças entre os grupos F0 e F5, talvez por 

apresentares valores próximos no momento 2, ao observarmos as curvas presentes na figura 9, 

percebemos que ao contrário do grupo F0, onde a VPE diminuiu, no grupo F5 a VPE sofreu um 
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aumento, com valores relativos superiores ao grupo F3, ao contrário do que ocorreu na VLAn, 

demonstrando que treinar 12 minutos por dia, 5 vezes por semana, pode ser tão bom ou melhor 

para melhora da VPE, que treinar 20 minutos por dia, 3 vezes por semana.. 

 

 

 

5.2. Testes de saltos 

 

 

 

Os testes de saltos nos forneceram informações quantitativas sobre o desempenho e o 

estado de fadiga relacionados a capacidade de potência (força rápida), em suas componentes 

verticais e horizontais. 

A ANOVA mista não encontrou diferenças para a potência relativa nos testes de saltos 

verticais, SJ [F(2 , 25)=0,310; p>0,05], CMJ [f(2 , 25)=0,054; p>0,05] e DJ [F(2 , 25)=0,048; 

p>0,05].  

 

Tabela 6 - valores das potências relativas nos testes de saltos na componente vertical. 

 

Grupo Momento 
SJ   CMJ 

  

DJ 

(W.kg-1)   (W.kg-1) (W.kg-1) 

F0 
pré 25,34 ± 1,84   26,81 ± 2,28   25,18 ± 2,77 

pós 26,12 ± 1,70   27,04 ± 1,97   25,56 ± 2,30 

F3 
pré 24,05 ± 1,77   25,11 ± 1,65   23,61 ± 1,81 

pós 24,41 ± 1,81   25,45 ± 2,32   23,95 ± 1,78 

F5 
pré 24,56 ± 2,16   25,73 ± 2,05   23,28 ± 3,21 

pós 25,06 ± 2,23   26,10 ± 1,85   23,82 ± 3,32 

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. Nota: média ± desvio padrão. SJ = squat jump; CMJ 

= counter movement jump; DJ = drop jump. 
 

Também não houve diferenças apontadas pela ANOVA mista na interação entre grupo 

e momento para o desempenho nos testes de saltos horizontais, SHBP [f(2 , 25)=0,620; p>0,05], 

SHUD [F(2 , 25)=0,869; p>0,05] e SHUE [F(2 , 25)=0,093; p>0,05].  
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Tabela 7 - valores das potências relativas nos testes de saltos na componente horizontal. 

 

Grupo Momento 
SHBP 

  

  SHUD 

  

  SHUE 

(cm)   (cm)   (cm) 

F0 
pré 204,63 ± 24,48     165,94 ± 20,56     169,51 ± 24,25 

pós 213,00 ± 21,89     173,63 ± 26,91     176,56 ± 19,00 

F3 
pré 192,80 ± 25,79     160,45 ± 21,72     157,20 ± 18,83 

pós 195,45 ± 29,87     163,25 ± 28,16     164,30 ± 22,56 

F5 
pré 190,65 ± 21,51     153,61 ± 19,36     150,67 ± 25,65 

pós 192,85 ± 23,88     164,05 ± 24,53     159,90 ± 25,12 

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. Nota: média ± desvio padrão. SHBP = salto 

horizontal bipodal; SHUD = salto horizontal unipodal direito; SHUE = salto horizontal unipodal 

esquerdo. 
 

Assim como a capacidade de potência é importante nos mais diversos esportes e 

atividades funcionais diárias, a manifestação da resistência dessa mesma capacidade pode 

permitir um atraso na fadiga em atividades cujo uso da potência seja prolongado de maneira 

contínua ou intermitente. O teste de saltos verticais intermitentes expressa numericamente o 

quanto essa capacidade se manifesta nos membros inferiores em sua componente vertical, 

possibilitando calcular os valores absolutos e relativos das perdas de desempenho no decorrer 

da atividade. 

A ANOVA mista não apontou interação entre grupo e momento para o desempenho 

nos testes de saltos verticais intermitentes, RPOTPm [F(2 , 25)=0,094; p>0,05] e IFRPE [F(2 , 

25)=0,081; p>0,05].  

 

Tabela 8 - valores do teste de saltos verticais intermitentes na componente vertical. 

 

Grupo Momento 
RPOTPm 

  

  IFRPOT 

(W.kg-1)   (proporção%) 

F0 
pré 20,30 ± 2,31     75,25 ± 5,26 

pós 21,50 ± 2,22     82,35 ± 7,16 

F3 
pré 20,44 ± 1,54     87,12 ± 5,99 

pós 21,85 ± 1,17     85,06 ± 10,30 

F5 
pré 20,96 ± 1,56     81,68 ± 4,69 

pós 22,12 ± 1,59     83,23 ± 9,98 

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. Nota: média ± desvio padrão. RPOTPm = Potência 

relativa média da resistência de potência; IFRPE = índice de fadiga da resistência de potência. 
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5.3. Running-based Anaerobic Sprint Test 

 

 

 

Os resultados proporcionados pelo RAST possibilitam comparar os desempenhos 

entre momentos no mesmo grupo, bem como comparar os grupos entre si, para as variáveis 

envolvendo velocidade máxima (RASTVmax) e a potência relativa máxima (RASTPmax), bem 

como a resistência dessas mesmas capacidades (RASTVmed e RASTPmed), além do índice de 

fadiga (IFRAST), que expressa a perda relativa de desempenho quando comparado o melhor e o 

pior rendimento da velocidade dos sprints. 

 

Tabela 9 - valores resultantes do RAST. 

 

Grupo Momento 
RASTVmax  RASTVmed  RASTPmax  RASTPmed  IFRAST 

(km.h-1)  (km.h-1)  (W.kg)  (W.kg)  (perda%) 

F0 
pré 22,81 ± 0,84  20,96 ± 1,27  7,29 ± 0,80  5,75 ± 1,01  39,08 ± 9,12 

pós 22,98 ± 1,12  21,28 ± 1,08  7,48 ± 1,07  5,99 ± 0,88  33,05 ± 7,11 

F3 
pré 23,63 ± 1,17  21,30 ± 1,49 * 8,14 ± 1,21  6,08 ± 1,20 * 40,56 ± 13,79 

pós 22,48 ± 1,81  20,80 ± 1,60 * 7,08 ± 1,63  5,66 ± 1,26 * 39,03 ± 10,32 

F5 
pré 23,14 ± 1,07  20,64 ± 1,02  7,63 ± 1,04  5,51 ± 0,79  46,35 ± 10,46 

pós 22,90 ± 1,34  20,82 ± 1,22  7,42 ± 1,28  5,64 ± 0,97  39,74 ± 10,11 

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. Nota: média ± desvio padrão. RASTVmax = 

velocidade máxima atingida no teste em um percurso de 35 metros; RASTVmed = velocidade média 

atingida no teste considerando 6 sprints de 35 metros; RASTPmax = potência relativa máxima atingida 

no teste em um percurso de 35 metros; RASTPmed = potência relativa média atingida no teste 

considerando 6 sprints de 35 metros; IFRAST = índice de fadiga da resistência anaeróbia indicando a 

perda relativa de desempenho no teste. (*) indicam diferenças significativas entre os momentos pré e pós 

intervenção no grupo. 
 

A ANOVA mista não encontrou diferenças significativas para alguns resultados 

fornecidos pelo teste: RASTVmax [F(2 , 25)=2,451; p>0,05]; RASTPmax [F(2 , 25)=2,488; 

p>0,05] e IFRAST [F(2 , 25)=0,641; p>0,05]. Entretanto ela apontou diferenças significativas em 

duas outras variáveis: RASTVmed [F(2 , 25)=4,194; p<0,05] e RASTPmed [F(2 , 25)=4,160; 

p<0,05], demostrando que apesar do treino aeróbio, realizado como proposto neste trabalho, 

não proporcionar alterações significativas nos fatores responsáveis pelo desenvolvimento da 

força e velocidade expressos neste teste, a resistência dessas mesmas capacidades parece sofrer 

adaptações. 
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Figura 10: gráfico comparativo da velocidade média de 6 sprints no RAST, nos momentos pré 

e pós intervenção de 6 semanas de treino de corrida. 

 

 

Fonte: Próprio autor. Valores em km.h-1. 

 

Com um teste de post hoc de Bonferroni foi possível determinar onde ocorreram as 

alterações apontadas pela ANOVA mista. Para a velocidade média (RASTVmed) houve 

significância apenas entre o momento pré e pós para o grupo F3 (pré=21,30±; pós=20,80±; 

p<0,05).  

 

Figura 11: gráfico comparativo da potência média de 6 sprints no RAST, nos momentos pré e 

pós intervenção de 6 semanas de treino de corrida. 

 

 

Fonte: Próprio autor. Valores em W.kg. 

 

Para a potência média (RASTPmed) também houve variações significativas, entre 

momentos, somente no grupo F3 (pré=6,08±1,20; pós=5,66±1,26; p<0,05). 

É importante destacar que a interferência do treino foi negativa, já que houve 

diminuição nos valores em ambas as capacidades, RASTVmed (perda de 2,4% no desempenho) 

e RASTPmed (perda de 2,7% no desempenho), melhor visualizado, respectivamente, nas figuras 

10 e 11. 
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5.4. Avaliações antropométricas  

 

 

 

Análises antropométricas possibilitam acompanhar alterações na composição corporal 

durante um determinado período. O exercício físico é um agente estressor que promove 

alterações hormonais, modifica o balanço energético e consequentemente interfere nas reservas 

energéticas e composição corporal. Para descobrir se diferentes densidades de treino promovem 

diferenças nas adaptações corporais, foi realizada uma avaliação antropométrica, coletando 

medidas de composição e perímetro corporal, com valores apresentados nas tabelas 10 e 11. 

 

Tabela 10 - Resultados da avaliação antropométrica. 

 

Grupo Momento 
%G MCT IMC 

  (%) (kg) (kg.m-2) 

F0 
pré 14,0 ± 4,4 75,1 ± 11,1 24,5 ± 3,4  

pós 14,1 ± 4,9 75,6 ± 11,1 24,8 ± 3,3  

F3 
pré 17,5 ± 5,1 77,8 ± 9,9 25,4 ± 2,5  

pós 17,4 ± 5,6 77,6 ± 9,6 25,2 ± 2,4  

F5 
pré 18,6 ± 5,7 78,7 ± 8,9 25,1 ± 3,5 * 

pós 17,4 ± 5,2 78,1 ± 9,0 24,5 ± 3,5 * 

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. Nota: média ± desvio padrão. %G = percentual de 

gordura; MCT = massa corporal total; IMC = índice de massa corporal. (*) indicam diferenças 

significativas entre os momentos pré e pós intervenção no grupo.  
 

Na análise da composição corporal, a ANOVA modelo misto demonstrou não existir 

diferenças significativas entre os momentos e nem entre grupos, para o %G [F(2 , 25)=1,643; 

p>0,05] e nem para a MCT [F(2 , 25)=0,751; p>0,05]. 

Para o IMC a ANOVA mista apontou diferenças existentes [F(2, 25)=4,299; p<0,05] 

e posterior análise de post hoc identificou a variação significativa como sendo entre os 

momentos pré e pós no grupo F5 (pré=25,10±3,51; pós=24,50±3,54; p<0,05), acusando uma 

redução de 2,39% em valores relativos ou 0,600±0,195 em valores absolutos. 

 

Figura 12: Comparativos entre as composições corporais dos três grupos avaliados, nos 

momentos pré e pós intervenção.  
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Fonte: Próprio autor. a) Percentual de gordura (%); b) massa corporal total (kg); c) índice massa corporal 

(kg,m-2). (*) indica diferença entre os momentos pré e pós intervenção para o grupo F5. 

 

Apesar de ser uma referência muito utilizada em populações sedentárias, o IMC, 

calculado pelo quociente da MCT pelo quadrado da estatura, não considera a composição 

corporal na distribuição da MCT. Sendo assim, como não houve diferenças significativas no 

%G e na MCT, o IMC tem sua relevância diminuída. 

Dentre as circunferências medidas a ANOVA modelo misto apontou significância na 

interação entre momento e grupo apenas para a circunferência abdominal [F(2 , 25)=4,217; 

p<0,05], não havendo diferenças significativas nas médias das circunferências do quadril [F(2 

, 25)=0,361; p>0,05] nem tão pouco nas médias das circunferências da coxa média [F(2 , 

25)=2,290; p>0,05]. O post hoc de Bonferroni identificou essa diferença nas médias das 

circunferências do abdômen apenas entre os momentos pré e pós no grupo F5 (pré=90,90±9,48; 

pós 87,01±7,53; p>0,05). 

 

Tabela 11- Resultados da avaliação perimétrica. 

 

Grupo Momento 
Coxa média Abdômen 

  

Quadril 

(cm) (cm) (cm) 

F0 
pré 56,6 ± 4,4 83,6 ± 9,2  96,1 ± 6,2 

pós 57,1 ± 4,1 84,1 ± 10,5  96,4 ± 6,1 

F3 
pré 59,2 ± 4,2 88,4 ± 10,0  97,0 ± 7,2 

pós 58,6 ± 3,9 88,1 ± 9,7  98,2 ± 6,4 

F5 
pré 58,0 ± 5,3 90,9 ± 9,5 * 99,3 ± 8,7 

pós 57,3 ± 4,5 87,0 ± 7,5 * 99,2 ± 6,3 

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. Nota: média ± desvio padrão. (*) indicam diferenças 

significativas entre os momentos pré e pós intervenção no grupo. 
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O comportamento das circunferências medidas nos grupos F0, F3 e F5 podem ser 

observados na figura 13, abaixo. 

 

Figura 13: Comparativos dos perímetros de segmentos corporais dos três grupos avaliados, 

nos momentos pré e pós intervenção.  

 

 

Fonte: Próprio autor. a) coxa média (cm); b) abdômen (cm); c) quadril (cm). (*) indica diferença entre 

os momentos pré e pós intervenção para o grupo F5. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

 

Ide et al., (2010, p. 105), referindo-se à resistência aeróbia, afirma que “A resistência 

é uma das capacidades biomotoras que podem ser responsáveis pelo sucesso de um atleta em 

diferentes modalidades esportivas”. Praticantes de atividades de longa duração ressintetizam 

ATP predominantemente pelo sistema oxidativo, cuja produção de “lixo metabólico” nada 

interfere no desempenho desse sistema energético. A eficiência desse sistema está diretamente 

relacionada a capacidade de transporte de oxigênio pelo corpo, além da capacidade de utilização 

deste elemento pelo músculo esquelético na ressíntese de ATP. Sendo assim, o VO2max é um 

fator interveniente na eficiência fisiológica deste sistema (MCARDLE et al., 2016). 

Mellerowicz e Meller (1987) apresentaram ao meio científico o comportamento desta variável 

sob o contexto da densidade de treino, demonstrando em seu estudo que o VO2max apresenta 

melhores evoluções quando a densidade de treino é maior (figura 1), ou seja, quando se distribui 

a quantidade de treino semanal em maior número de dias, mantendo-se a intensidade e o volume 

semanal. Apesar do VO2máx ser extremamente útil na prescrição de treinamento, Tourinho Filho 

(2001, p. 186) afirma que “O limiar anaeróbio parece oferecer uma melhor correlação do que o 

consumo máximo de oxigênio (VO2max) quando da predição da performance dos adultos em 

corridas de longa distância”. Como a proposta desse trabalho está relacionada ao desempenho 

prático, optamos por avaliar o LAn, bem como variáveis relacionadas a ele para disponibilizar 

aos pesquisadores, bem como treinadores esportivos e profissionais da saúde opções de 

variáveis que possam ser úteis na prescrição de treino.  Segundo Barbanti (2010, p. 218) “O 

conceito de limiar anaeróbio foi desenvolvido para medir o nível de consumo de oxigênio 

abaixo do qual o esforço pode ser realizado em steady state, com a energia exigida para a 

realização do exercício sendo gerada sem acidose lática”. Assim podemos afirmar que quanto 

mais eficiente for o sistema energético oxidativo, maior será a quantidade de oxigênio fornecida 

ao músculo ativo, retardando a fadiga do mesmo, quando esta se der por fatores metabólicos, e 

que a participação do sistema energético glicolítico na atividade física de longa duração pode 

efetivamente aumentar a velocidade das contrações musculares, aumentando a eficiência do 

exercício quando considerado sua realização (mesmo volume) em um tempo menor. Porém 

quando a participação do sistema energético glicolítico resulta em uma produção de lactato 

maior que a capacidade de remoção dele, no músculo, a duração da atividade pode ter seu tempo 

reduzido em função da acidose provocada pelo metabolismo envolvido, resultando na 

instalação precoce da fadiga. 
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6.1. O Limiar Anaeróbio (LAn) 

 

 

 

Os resultados das avaliações do LAn (tabela 4) realizadas nesta pesquisa demonstram 

que, para uma mesma intensidade relativa, o lactato acumulado apresentou diferenças no 

momento 1, para o grupo F5, quando comparadas aos grupos F3 e F0, demonstrando que a 

média deste grupo apresentava valores mais altos para resistência ao acúmulo do lactato quando 

comparado aos outros dois (figura 7) e que o LAn médio desse grupo foi registrado ao níveis 

de 5,38±1,67 mmol.dl-1 (média ± desvio padrão) no sangue. Posto isso, sugere-se que os grupos 

partiram de diferentes estados de condicionamento fisiológico, evidenciado pela diferença 

numérica no LAn.  

Uma explicação para os valores superiores de lactato encontrados no LAn médio do 

grupo F5, no momento 1, seria uma possível inferioridade na participação do sistema oxidativo 

dos avaliados no teste incremental, revelando um condicionamento aeróbio inferior na 

capacidade de resistência aeróbia para a média dos membros desse grupo em relação aos outros 

dois. Verificou-se, então, a anamnese com o histórico de atividade física dos 3 grupos, para 

análise de possíveis hábitos que pudessem explicar os valores médios encontrados no momento 

1 para o LAn. O propósito deste trabalho não consiste em análises de características de 

atividades esportivas, entretanto, devido as circunstância que se fizeram presentes, após um 

levantamento das atividades pré pesquisas relatadas pelos voluntários, foram propostas três 

classificações que pudessem explicar em parte o estado fisiológico dos participantes, para 

melhor compreensão na análise do LAn, sendo elas:  

A) atividades com predominância aeróbias, usadas para caracterizar atletas que 

realizavam apenas atividades individuais cíclicas de longa duração, ou combinada com esportes 

coletivos, porém com grande superioridade da carga semanal para as atividades cíclicas;  

B) Atividades mistas: usadas para caracterizar atletas que realizavam atividades 

aeróbias, como descritas no item “A”, combinadas com treinamento resistido, como descrito 

no item “C”, de duração proporcional aos treinos aeróbios; e  

C) Atividades resistidas, cuja principal característica é o emprego do uso das diversas 

manifestações de força, podendo ser praticada isoladamente ou combinada com a prática(s) 

esportiva(s), devendo, no entanto, ser predominante a característica da atividade contra 

resistente. 
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Após a identificação das características dos hábitos de atividade física dos avaliados e 

suas respectivas classificações, foi determinado o percentual de participante de cada 

característica em cada um dos três grupos e distribuídos conforme a tabela 12. 

 

Tabela 12 - Percentual de pessoas praticantes de atividades físicas características em cada um 

dos três grupos participantes da pesquisa. 

 

Grupo 
Predominância da Atividade 

Aeróbio misto resistido 

F0 62,5 25,0 12,5 

F3 60,0 30,0 10,0 

F5 40,0 20,0 40,0 

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. Nota: Os valores apresentados estão em percentual 

(%) relativo ao total de indivíduos pertencentes a cada grupo.  
 

Observa-se que o percentual de pessoas praticantes de atividades aeróbias no grupo F5 

é notoriamente inferior aos números existente nos demais grupos, e que o número de praticantes 

de treino resistido no grupo F5 é muito superior ao dos outros dois. Também se verificou que 

dos 40% de praticantes de atividades aeróbias do grupo F5, três quartos, segundo eles, 

praticavam apenas caminhas, como atividade física, o que explicariam as diferenças 

encontradas nas médias dos valores absolutos do lactato no LAn do grupo F5. Sendo assim, 

dadas as diferenças nas condições iniciais dos grupos, não é possível afirmar sob qual 

circunstância o treinamento utilizado responde melhor para a variável “LAn”. 

 

 

 

6.2. A Velocidade no Limiar Anaeróbio (VLAn) 

 

 

 

Apesar de ser um excelente referencial de condições fisiológicas, o LAn tem maior 

utilidade quando é vinculado a uma determinada variável escalar de intensidade de treino, como 

a frequência cardíaca, a velocidade desenvolvida na atividade, a percepção subjetiva de esforço, 

variáveis essas, que possam servir de referência como controle de intensidade de treino no LAn. 

Por isso tais parâmetros não poderiam deixar de serem avaliados.  

Os valores encontrados indicam um aumento significativo da VLAn (tabela 5), para 

ambos os grupos experimentais (F3 e F5) após o período de treinamento demonstrando que a 

quantidade de treino utilizada na semana foi eficiente como indutor de uma resposta positiva 
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ao desempenho de velocidade, ficando está afirmação evidente quando observada a figura 8 

deste trabalho. Outra informação que chamou a atenção foi a diminuição do desvio padrão das 

médias da VLAn, indicando uma tendência de homogeneização dos avaliados de ambos os 

grupos. 

É possível verificar na figura 8 deste trabalho que os grupos F3 e F5 apresentaram uma 

certa similaridade nas curvas que representam os aumentos das respectivas VLAn. Apesar do 

teste post hoc apontar uma diferença significativa entre os grupos F3 e F5 para o momento 2, 

lembramos que essa diferença representa valores absolutos de desempenho, e não de 

adaptações, melhor representadas pela variação dessas velocidades. destaca-se que a melhora 

relativa na velocidade média dos grupos foi de 8,5% e 7,0% respectivamente. 

Na prática esportiva, analisados de maneira isolada, quanto maior a melhora do 

desempenho, maior deverá ser a relevância do método de treinamento aplicado e os fatores 

intervenientes utilizados nesse método. É relevante, ainda, considerar que quanto mais treinado 

o indivíduo é, menos treinável ele se torna. Analisando o estado inicial da VLAn em ambos os 

grupos experimentais, verificamos que o grupo F3 (melhores condições aeróbias no momento 

1) apresenta maior variação média que o grupo F5, e que dada as condições iniciais relativas a 

cultura de atividades majoritárias desenvolvidas em ambos os grupos e já discutidas aqui, pode-

se afirmar que a distribuição da carga em três vezes por semana parece ser mais adequada ao 

desenvolvimento da VLAn que a distribuição da carga em 5 vezes na semana, considerando a 

intensidade do treino proposto (100% da VLAn). 

 

 

 

6.3. Frequência Cardíaca (FCLAn) e Percepção Subjetiva do Esforço (PSELAn) no LAn. 

 

 

 

Os resultados apresentados na tabela 4 mostram que para a FCLAn e para a PSELAn não 

houve diferenças “numéricas” significativas de seus valores médios entre os momentos e nem 

entre os grupos. Apesar de parecer um resultado decepcionante, é importante lembrar que houve 

variações na VLAn. Por esse motivo, considerar que a FC e a PSE apresentam valores 

estatisticamente similares, significa que para um desempenho melhor (velocidade) o coração 

realiza o mesmo esforço que realizava antes da intervenção com o treinamento, e que a 

percepção desse esforço por parte dos avaliados também não mudou, comprovando que houve 

sim adaptações fisiológicas positivas no sistema energético oxidativo, como resposta ao 

treinamento. 
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6.4. A Velocidade de Pico em Esteira no LAn (VPE) e o Tempo Limite na VPE (TLim)  

 

 

 

Um dos fatores de desempenho em provas aeróbias de curta e média duração, segundo 

Barbanti (2010) é a capacidade de resistência anaeróbia, em razão do sistema energético 

glicolítico atuar como auxiliar do sistema energético oxidativo na ressíntese de ATP durante 

alguns momentos de provas. Por isso foi avaliada a VPE e o TLim na VPE.  

 

Tabela 13 - Comparação da VPE e TLim. 

 

Grupo Momento 
VPE 

  

TLim 

(km.h-1) (s) 

F0 
pré 14,33 ± 1,83 * 287,13 ± 64,12 

pós 13,54 ± 1,70 *# 282,13 ± 80,22 

F3 
pré 14,86 ± 1,82 * 367,00 ± 166,89 

pós 15,75 ± 1,37 *#& 307,20 ± 128,67 

F5 
pré 13,05 ± 1,30 * 334,60 ± 110,67 

pós 13,98 ± 1,54 *& 306,30 ± 74,71 

Fonte: Dados coletados em avaliações deste estudo. Nota: média ± desvio padrão. VPE = velocidade de 

pico em esteira; e do teste de tempo limite na VPE, TLim = Tempo limite na VPE. (*) indicam diferenças 

significativas entre os momentos pré e pós intervenção no grupo. ($) e (&) indicam diferenças 

significativas entre os grupos para um mesmo momento. 

 

As variações significativas na VPE encontradas nos grupos experimentais (F3 e F5), 

bem como no grupo controle apresentam uma peculiaridade: podemos verificar que enquanto 

no grupo controle houve piora de 5,5% no desempenho, nos grupos experimentais houve 

melhoras, sendo que o grupo F3 melhorou 5,7% e o grupo F5 melhorou 6,7%.  

Quanto aos grupos experimentais, apesar do post hoc apontar diferenças significativas 

no momento pós para o grupo F3, quando comparado aos outros dois grupos, podemos observar 

pelo desenvolvimento das curvas apresentadas na figura 9, e pela variação percentual na 

melhora do desempenho, que os grupos F5 e F3 possuem uma similaridade no desenvolvimento 

da VPE atribuído aos seus respectivos modelos de treinamento, com discreta vantagem na 

variação para o grupo F5, entretanto, não podemos afirmar que treinar 5 vezes por semana 

apresenta maior influência na resposta que treinar 3 vezes por semana, considerando que o 
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grupo F5 possuía menor condição aeróbia inicial, e que portanto seria esperado que apresentasse 

maior variação na resposta adaptativa do treinamento. 

Apesar das variações na VPE, o tratamento estatístico aplicado não encontrou 

variações significativas para o TLim na VPE. Entretanto como houve um aumento da variável 

VPE entre os momentos dos grupos experimentais, é considerável afirmar que um tempo de 

realização de uma determinada atividade mantido estatisticamente inalterado, em uma 

intensidade mais alta, só é possível se houver adaptações fisiológicas que permitam esse esforço 

maior, segundo o princípio do treinamento da interdependência da intensidade e volume. Como 

a VPE média em cada grupo foi avaliada em uma intensidade superior à do LAn, o teste de 

TLim aplicado pode ser considerado como um teste de avaliação de resistência anaeróbia. 

Sendo assim, a melhora dessa capacidade, atribuída ao treinamento, pode ser confirmada nos 

dois grupos experimentais (F3 e F5). 

 

 

 

6.5. Análise das variáveis de desempenho de potência (força rápida)  

 

 

 

A opção de inclusão de testes de saltos nesse trabalho se deve a estreita relação 

existente entre capacidade de saltos e desempenho de corrida de curta, média e longa distância 

(HUDGINS et al., 2013; MENA et al., 2017). Barbanti (2010, p. 164) afirma que “Quando se 

trata de corrida, há de se pensar nos membros inferiores como um sistema propulsivo para 

desenvolver a velocidade” deixando claro a necessidade de se aprimorar a potência muscular 

nos membros inferiores de um corredor e ratificando a ideia de que as capacidades de saltos 

possuem relações com o gesto de “correr”. O salto vertical tem uma importante relação com a 

amplitude da passada, o que justifica o uso de testes de saltos, bem como, para quem corre 

distância maiores, o teste de resistência de saltos pode retratar a manutenção dessa capacidade 

durante toda a corrida, fornecendo um índice de fadiga.  

Não podemos ignorar o fato de que existe uma relação ideal entre potência e resistência 

muscular que resulte em melhor desempenho a corredores. Cabe ao profissional responsável 

pelo treinamento descobrir quais os valores individuais dessa relação, e, uma vez de posse 

desses valores, é preciso conhecer qual a melhor combinação entre os fatores intervenientes de 

treino para cada capacidade motora de forma a melhorar essa relação. Considerando a DT como 

um desses fatores, é relevante que a resposta da potência, a DT de corrida seja estudada. A 

melhora no desempenho de corrida atribuída a treinamento pliométrico tem sido demostrada 
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por vários autores (SOUNDERS et al., 2006; SPURRS, MURPHY e WATSFORD, 2003), 

ratificando a interferência de treinos com saltos como uma resposta positiva ao desempenho de 

corredores, entretanto o inverso também é desejável, ao se questionar sobre possíveis 

interferências do treino de corrida para saltadores. 

Para vencer uma competição na maioria dos esportes de resultados quantificáveis é 

necessário que o atleta atinja o maior ou menor (depende do esporte) valor absoluto de 

desempenho correspondente ao seu esporte, como tempo, velocidade, distância, carga etc. 

Apesar do desempenho, nos esportes com provas de saltos, utilizar valores absolutos 

como único critério de classificação, o uso de valores relativos em pesquisa visa equalizar a 

carga interna de maneira a tornar equiparável as condições de esforço para cada voluntário 

avaliado sendo possível, ao final da pesquisa, comparar esses valores de maneira relativamente 

confiável.  

Como apresentado anteriormente as análises estatísticas não encontraram variações 

nos dados referentes aos componentes de ação concêntrica (SJ), elástica (CMJ) e reativa (CMJ) 

da potência nos testes de saltos verticais. 

Também não foram apontadas diferenças nos desempenhos tidos como resultados dos 

testes de saltos horizontais, demonstrando que a corrida em esteira proposta como forma de 

treinamento não interfere na capacidade de potência, no período de 6 semanas, 

independentemente de sua distribuição por 3 ou 5 dias semanais.  

Reforçando a ideia de Barbanti (2010) apresentada na introdução deste trabalho, 

quando abordado o treinamento, a escolha das capacidades motoras prioritárias deverá ser feita 

em virtude das características específicas de cada esporte, uma vez que qualquer uma das 

capacidades dificilmente não é capaz de mobilizar uma das diversas formas de manifestação 

das demais. Assim sendo, saber que nenhum dos dois modelos de treino, realizados neste 

trabalho, causam prejuízos as manifestações de potência pré estabelecidas, pode ser interessante 

aos profissionais envolvidos no planejamento esportivo quando optarem por utilizá-lo. 

As mesmas considerações acimas podem ser direcionadas as respostas no desempenho 

dos testes de saltos horizontais (SHBP, SHUD e SHUE), cujos componentes horizontais da 

potência parecem responder da mesma forma que os componentes verticais ao modelo de 

treinamento empregado neste trabalho, ou seja, não houve interferências. 
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6.6. Análise das variáveis de desempenho de velocidade e potência anaeróbia  

 

 

 

O RAST possibilitou determinar a velocidade máxima (RASTVmax) em um tiro de 35 

metros, realizada pelo avaliado, bem como a potência máxima desenvolvida nesse sprint 

(RASTPmax), em cada um dos avaliados. Não foi encontrada alterações nas médias dessas 

capacidades, concluindo que tais modelos de treino, no período de 6 semanas, não causam 

influências positivas ou negativas na RASTVmax e na RASTPmax. Muito provavelmente a 

ausência de adaptações positivas se deve a não especificidade de treino, entretanto, os estímulos 

de resistência inerente ao modelo de treino aplicado poderiam agir negativamente na resposta 

da velocidade, afirmação não confirmada pelos resultados encontrados. Explicações para isso 

poderiam estar relacionada ao tempo de duração total insuficiente do treinamento para provocar 

qualquer adaptação significativa ou até mesmo o estado inicial de condicionamento de 

velocidade, que poderia se encontrar em um estágio básico suficiente para não sofrer revés. 

Apesar de ausência de alterações na RASTVmax e na RASTPmax, as vertentes de 

resistência dessas mesmas capacidades, cuja análise foi realizada sobre a média dos 6 tiros de 

cada voluntário, possibilitou observar uma diminuição de 2,3% na velocidade média 

(RASTVmed), bem como 6,9% na potência média (RASTPmed) apenas no grupo F3, quando 

comparado os momentos pré e pós intervenção (tabela 9). 

 

 

 

6.7. Análise das variáveis antropométricas e da FCrep. 

 

 

 

McArdle et al. (2016) explica que existe uma relação linear entre a Frequência 

Cardíaca (FC) e o consumo de oxigênio, assim sendo a FCrep é a FC capaz de bombear a 

quantidade sangue arterial necessário para suprir as necessidades de oxigênio do corpo em 

estado de repouso, geralmente durante um minuto. Nesse período, a quantidade de sangue 

ejetada é denominada débito cardíaco (DC). O cálculo do DC pode ser realizado utilizando-se 

a seguinte fórmula: DC = FC x VE, sendo FC a frequência cardíaca, e VE o volume de ejeção 

do ventrículo esquerdo ao final da sístole ventricular. McArdle et al. (2016) afirma que o mesmo 

indivíduo sedentário ou treinado mantém o DC em repouso inalterado, mas que enquanto 

sedentário, o mesmo indivíduo possui uma FC mais alta quando comparado a ele mesmo em 

um estado de melhor condicionamento físico proporcionado por treinamento de endurance, 
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sendo esse mecanismo explicado por um aumento do VE, decorrente principalmente de um 

aumento do ventrículo esquerdo cardíaco, em resposta adaptativa ao treinamento. Entretanto 

McArdle et al. (2016, p. 475) faz uma ressalva afirmando que “Vários estudos não relatam 

modificações nas dimensões cardíacas com o treinamento a curto prazo...”. Nesse sentido a 

explicação para a ausência de alterações na FCrep média nos grupos experimentais poderia estar 

relacionada ao pouco tempo de intervenção (6 semanas de treinamento), para causar adaptações 

morfofuncionais no miocárdio.  

O fato de muitas pessoas realizarem exercícios físicos como auxiliar no controle de 

peso, para melhorar a qualidade de vida, ou nos esportes, como forma de acesso ou manutenção 

em categorias de peso, torna o controle da carga, somado a interpretação das referências 

fisiológicas, necessário para regular o dispêndio calórico na atividade. Dos resultados 

antropométricos adquiridos nas avaliações, apenas dois apresentaram diferenças significativas 

entre os momentos pré e pós intervenção, sendo ambos somente no grupo F5: O IMC, cuja 

média sofreu redução numa variação de 0,6 unidades em sua escala (kg/m²); e o outro foi a 

circunferência de abdômen, com uma redução média de 4,3% em valores relativos ou 3,9 cm 

em valores absolutos. 

Essa redução abdominal geralmente decorre de diminuição de gordura dessa região, 

que poderia ter sido utilizada como fonte energética para ressíntese de ATPs utilizados 

principalmente em decorrência das sessões de treinamento, entretanto o tratamento estatístico 

não apontou diferenças entre os momentos pré e pós intervenção, para as variáveis %G, MCT, 

circunferência de coxa média e circunferência de quadril. Para se chegar a uma conclusão sobre 

os fatores que levaram a essa diminuição na circunferência abdominal seriam necessárias outras 

informações provenientes de avaliações não realizadas neste estudo, como recordatório 

alimentar, ressonância magnética, análises de gasto energético, entre outras que combinadas 

poderiam auxiliar na explicação dessa redução. Muitos são os vieses que poderiam causar essa 

redução, tornando incompleta e não confiável qualquer suposição neste momento. 

Independentemente dos fatores energéticos que levaram a essa perda significativa 

apenas para o IMC médio e a circunferência abdominal média do grupo F5, é necessário lembrar 

que este grupo apresentava hábitos de treino de força, que gera adaptações corporais 

morfológicas e de composição corporal diferente de praticantes de atividades aeróbias. Uma 

vez que esses indivíduos alteraram as características de treino acrescentando à rotina exercícios 

aos quais o corpo não estava acostumado a realizar, estimula o mesmo a se adaptar 

fisiologicamente para atender as necessidades fisiológicas imposta pelo novo tipo estresse. Por 

essas diferenças iniciais existente nos grupos, não é possível afirmar que uma distribuição 
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semanal possa ser melhor que a outra considerando a estética morfológica e/ou composição 

corporal do indivíduo. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

 

Baseado nos resultados do presente estudo, podemos concluir que o treinamento de 

corrida, condicionado a intensidade do limiar anaeróbio e mesma carga semanal, com duração 

total de 6 semanas distribuídos em diferentes densidades de treinamento, podem apresentar 

resultados diferentes para algumas variáveis estudadas. 

Como principais achados desse estudo encontrou-se influências positivas, com 

melhoras de desempenho ou condições fisiológicas no grupo que treinou 3 vezes por semana 

(F3 = 20 minutos por sessão), destacando principalmente os valores para a velocidade no limiar 

anaeróbio (VLAn) e velocidade de pico em esteira (VPE), e no grupo que treinou 5 vezes na 

semana (F5 = 12 minutos por sessão), destacando principalmente os valores para velocidade no 

limiar anaeróbio (VLAn), com magnitude inferior à do grupo F3, limiar anaeróbio (LAn), 

velocidade de pico em esteira (VPE), com maior magnitude que no grupo F3, mas também 

houveram diferenças significativas para o índice de massa corporal (IMC) e circunferência de 

abdômen (Abdômen). 

Também houve influências negativas, apenas no grupo F3, para a velocidade média 

no RAST (RASTVmed) e para a potência média no RAST (RASTPmed), sugerindo perda de 

potência anaeróbia. 

Ademais, os grupos F3 e F5 não sofreram alterações nas demais variáveis: frequência 

cardíaca de repouso (FCrep), frequência cardíaca no limiar anaeróbio (FCLAn), percepção 

subjetiva de esforço no limiar anaeróbio (PSELAn), tempo limite na velocidade de pico em 

esteira (TLim), velocidade máxima no RAST (RASTVmax), potência máxima no RAST 

(RASTPmax), índice de fadiga no RAST (IFRAST), resistência de potência de membros inferiores 

(RPOT), potência relativa em suas vertentes concêntrica (SJ), elástica (CMJ) e elástica reativa 

(DJ), salto horizontal bipodal (SHBP), unipodal direito (SHUD) e unipodal esquerdo (SHUE), 

índice de fadiga para resistência de potência dos membros inferiores (IFRPot), massa corpora 

total (MCT), circunferência de coxa (coxa) e quadril (quadril) e percentual de gordura (%G). 

Apenas o grupo F3 não sofreu alterações nas variáveis limiar anaeróbio (LAn), índice de massa 

corporal (IMC), circunferência de abdômen (abdômen). Apenas o grupo F5 não sofreu 

alterações nas variáveis velocidade média no RAST (RASTVmed) e potência média no RAST 

(RASTPmed).  

Nem sempre os valores quantitativos analisados estatisticamente servem, 

exclusivamente, como referência para conclusão de adaptações fisiológicas. Apesar dos 
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números encontrados nas avaliações da FCLAn, da PSELAn, e, TLim não apresentarem variações 

numéricas significativas em um ou nos dois grupos experimentais, é preciso lembrar que esses 

testes foram realizados em condições que apresentavam diferentes valores absolutos, 

demostrando que houve adaptações positivas nos conjuntos de fatores preditores dessas 

variáveis. 

Somando-se a esses resultados, lembramos que Mellerowicz e Meller (1987) 

encontraram diferenças no VO2max em modelo de pesquisa semelhante, agregando essa variável 

ao rol das aqui estudadas. 

Tais achados demonstram que a densidade é um fator a ser considerado, pelos 

treinadores, preparadores físicos e demais profissionais da área na prescrição de treinamento, 

uma vez que respondem de formas adversas as variáveis estudadas, respondendo assim à 

pergunta central do trabalho. 

Sugere-se a realização de novas pesquisas para estudar outras variáveis, e outras 

densidades, complementando os resultados encontrados nesta dissertação. 
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APÊNDICE 

 

 

 

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO (EEFERP) 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional De Saúde 

O Sr. ______________________________________________________________ 

está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Efeitos de diferentes densidades de 

treino aeróbio sobre os indicadores fisiológicos e físicos de adultos saudáveis”, que tem por 

objetivo verificar os efeitos do treinamento aeróbio sobre manifestações das capacidades de 

resistência aeróbia, força e velocidade e variáveis fisiológicas em adultos saudáveis. A 

realização desta pesquisa se justifica pela escassez de trabalhos acerca da influência do 

treinamento aeróbio em parâmetros fisiológicos e funcionais relacionados a prática esportiva e 

manutenção da saúde. 

Ao início da pesquisa o Sr., será selecionado para compor um dos 3 grupos 

experimentais que se diferenciam pela frequência semanal e a duração de cada sessão de treino 

ou do grupo controle, que não deverá realizar exercícios físicos extra habituais durante o 

período experimental. Ambos os grupos realizarão testes físicos para coleta de informações e 

avaliação de desempenho. 

A pesquisa consiste na aplicação de um trabalho com duração de 10 semanas, sendo a 

primeira (1ª) e décima (10ª) semana voltadas aos testes motores e avaliação fisiológica. Da 

segunda (2ª) a nona (9ª) semana serão realizadas sessões de treinamento aeróbio (corrida) 

apenas para os grupos experimentais. Nesse período o grupo controle deverá abster-se de 

exercícios físicos, exceto aqueles incorporados aos hábitos diários do participante. 

Os testes e sessões de treinamento serão realizados nas instalações da Escola de 

Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP), no campus da Universidade de São 

Paulo (USP). 

Para participar deste trabalho, como integrante de um grupo experimental, o senhor 

terá que dispor de uma hora e vinte minutos (1:20h) semanais para realização de sessões de 

treinamento aeróbio (aquecimento, corrida em esteira e desaquecimento) que serão distribuídas 

da seguinte maneira: Grupo F2: frequência semanal de 2 vezes com duração aproximada de 

40 minutos cada sessão; Grupo F3: frequência semanal de 3 vezes com duração aproximada 

de 26 minutos e 40 segundos cada sessão; ou Grupo F5: frequência semanal de 5 vezes com 

duração aproximada de 16 minutos cada sessão. A distribuição da amostra entre os grupos 

supracitados será feita por conveniência. 

Para avaliação das variáveis físicas e fisiológicas realizaremos testes específicos 

amplamente difundidos e aplicados por pesquisadores nacionais e internacionais, membros da 

comunidade científica, e tais testes terão duração aproximada de 60 minutos por sessão. Dentre 

os testes, haverá coleta de sangue do lóbulo da orelha sendo 25μl (vinte e cinco microlitros) de 

sangue para cada intensidade do teste realizado em esteira ergométrica. 
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Os critérios para participação desta pesquisa são: 

1) Ser do sexo masculino; 2) possuir idade entre 18 e 30 anos; 3) não estar sob efeito 

de substâncias que alterem crônica ou agudamente a fisiologia e/ou o desempenho durante o 

período de treinamento (cigarros, álcool, esteroides, medicamentos, etc.) 4) não participar de 

atividades físicas, sem o aval do pesquisador, durante o período de pesquisa (10 semanas), 

exceto aquelas propostas nesta pesquisa. 5) não apresentar histórico de lesões ou patologias que 

impeçam a realização do protocolo experimental ou dos testes. 6) presença em todas as sessões 

de testes. 7) presença igual ou superior a 80% das sessões de treinamento previstas. 

Os dados obtidos nos testes físicos e as amostras sanguíneas serão tratados de forma 

anônima e confidencial, isto é, sua identidade será mantida em TOTAL sigilo durante e após 

todas as fases da pesquisa. Quando for necessário exemplificar determinada situação, a 

privacidade será assegurada, uma vez que o nome será substituído de forma aleatória. 

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados, divulgados 

em eventos e/ou revistas científicas. 

Sua participação é totalmente voluntária, sendo que, a qualquer momento no decorrer 

do estudo, o Sr. Pode recusar -se a participar de qualquer atividade proposta pelos 

pesquisadores. A recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador e com a 

instituição que forneceu o local para realização da pesquisa.  

A participação do Sr. neste trabalho consistirá em: 1) frequentar o programa de 

treinamento respectivo ao grupo ao qual fará parte; 2) participar de todos os testes físicos e 

fisiológicos; 3) manter-se regular com os treinos de corrida. Os resultados dos testes serão 

guardados por 05 (cinco) anos e destruídos após esse período, de forma que o Sr. poderá a 

qualquer momento ter acesso aos resultados. 

As probabilidades de os protocolos de exercícios gerarem qualquer malefício de 

qualquer ordem, quando prescritos e controlados de forma correta, são mínimas. Entretanto, 

durante as sessões existe a possibilidade de haver algum tipo de lesão (ligamentar total ou 

parcial, distensões musculares e/ou fraturas), assim como qualquer outro programa de 

treinamento. 

Durante o teste de esteira e a coleta de sangue haverá o desconforto da picada da 

lanceta, podendo levar a algum tipo de dor leve e, em alguns casos, à formação de hematoma 

local. 

Ainda, durante a realização da avaliação neuromuscular haverá o desconforto do pulso 

elétrico nos músculos e nervo da coxa, porém esse estímulo tem duração muitíssimo curta 

(frações de segundo). Tais riscos serão amenizados pelo pesquisador se, porventura, vierem a 

ocorrer. 

Os possíveis benefícios relacionados à sua participação estão associados ao aumento 

do desempenho esportivo, melhora do condicionamento cardiovascular, melhora da capacidade 

aeróbia e aumento do gasto calórico em relação ao estado de repouso, podendo ocorrer melhoras 

nos níveis de força, velocidade e coordenação neuromuscular. 

O Sr. receberá uma via deste Termo, assinado e rubricado em todas as páginas pelo Sr. 

e pelos pesquisadores responsáveis, onde constam os contatos diretos dos pesquisadores e do 

Comitê de Ética da Faculdade de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo. Em caso de eventuais dúvidas, sugestão e/ou problemas, não hesite em entrar em 

contato com qualquer um destes supracitados. 
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Desde já agradecemos! 

 

 

Pesquisador responsável 

José Artur Berti Junior 
 

Pesquisador responsável 

Enrico Fuini Puggina 

 

 

 

Pesquisadores responsáveis: 

 

Prof. Dr. Enrico Fuini Puggina e José Artur Berti Junior 

Escola de Educação Física de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

Avenida dos Bandeirantes, nº 3900, Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP. 

 

Contatos: 

 

E-mail: enrico@usp.br / telefone: (16) 3602-0342 – Prof. Dr. Enrico Fuini Puggina; 

E-mail: bertirp@bol.com.br / telefone (16) 99797-2211 – José Artur Berti Junior. 

 

Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto – Pós-graduação: 

(16) 3315-0336 

 

Comitê de Ética da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto: 

(16) 3315-0494 

E-mail: cep90@usp.br 

 

Declaro estar ciente do teor deste TERMO DE CONSCENTIMENTO e estou de 

acordo em participar da pesquisa proposta, sabendo que posso desistir a qualquer momento, 

sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. 

 

Ribeirão Preto, _______ de _______________________ de 20_____. 

 

 

 

Assinatura do voluntário 

 

 

 

RG do voluntário 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
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ANEXO B – questionário de prontidão para atividade física (PAR-Q). 

 


