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RESUMO 
 
MAGOSSO, R. F. Análise da existência de máxima fase estável de lactato nos 
exercícios resistidos leg press 45° e supino reto. 2010. 97f. Dissertação 
(Mestrado). Programa de Pós-graduação Interunidades em Bioengenharia 
EESC/FMRP/IQSC, Universidade de São Paulo (USP), São Carlos, 2010. 
 

O objetivo deste estudo foi verificar se existe máxima fase estável de lactato 
(MFEL) nos exercícios LP e SR e analisar o comportamento de variáveis 
ventilatórias ventilação (Ve) e consumo de oxigênio (VO2), bem como 
lactacidemia, freqüência cardíaca (FC) e percepção subjetiva de esforço (PSE) na 
intensidade da MFEL e comparar as respostas entre os exercícios. Foram 
avaliados 12 homens jovens (20-33 anos) saudáveis e com experiência mínima de 
6 meses em treinamento resistido, que passaram por teste de 1 repetição máxima 
(1RM), teste crescente para determinação do limiar anaeróbio (AT) e mais três 
sessões para a determinação da MFEL. Todas as sessões foram realizadas no 
mesmo horário do dia, separadas por 48 a 72horas de intervalo. O valor de 1RM 
no LP foi de 298,0 ± 36,6kg enquanto que no SR foi 93,7 ± 21,8kg. A intensidade 
máxima atingida no teste crescente no LP foi 70,00 ± 12,25% de 1RM e no SR 
50,00 ± 8,16% de 1RM, sendo esta diferença estatisticamente significativa 
(p˂0,05). A lactacidemia final também foi significativamente maior (p˂0,05) no LP 
comparada ao SR (8,36 ± 2,34 vs. 5,43 ± 1,12 mmol/L, respectivamente). O AT, 
expresso em percentual de 1RM, no LP foi de 27,9 ± 3,7% e no SR de 24,1 ± 
4,4% de 1RM, porém esta diferença não foi estatisticamente significante. A 
lactacidemia no momento do teste crescente em que o AT era atingido também 
não apresentou diferença significativa, sendo 2,29 ± 0,58 mmol/L no LP e 2,52 ± 
0,65 no SR. A intensidade da MFEL, no LP foi de 29,17 ± 7,02% de 1RM, 
enquanto que no SR a intensidade da MFEL foi de 21,67 ± 4,44% de 1RM, sendo 
esta diferença estatisticamente significativa (p˂0,05). No LP não houve diferença 
significativa entre as intensidades do AT e da MFEL (27,9 ± 3,7% e 29,2 ± 7,0% 
de 1RM, respectivamente). No SR intensidade do AT foi significativamente maior 
(p˂0,05) que a intensidade da MFEL (24,1 ± 3,4% e 21,7 ± 4,4% de 1RM, 
respectivamente). Durante a realização de exercício na MFEL, a ocorreu aumento 
de Ve, VO2, FC e PSE seguidos de estabilização, sem diferenças entre os 
exercícios. Estes resultados demonstram que é possível verificar MFEL nos 
exercícios LP e SR, e que no LP a intensidade é maior. As diferenças encontradas 
no teste crescente e na intensidade da MFEL são provavelmente causadas pelas 
características dos exercícios.  
 
Palavras-chave: exercícios resistidos, limiar anaeróbio, máxima fase estável de 
lactato, parâmetros ventilatórios, freqüência cardíaca, percepção subjetiva de 
esforço 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
MAGOSSO, R. F. Analysis of the existance of a maximal lactate steady state 
on resistance exercises leg press 45° and bench press. 2010. 97f. Dissertação 
(Mestrado). Programa de Pós-graduação Interunidades em Bioengenharia 
EESC/FMRP/IQSC, Universidade de São Paulo (USP), São Carlos, 2010. 
 
The purpose of the study was to verify if there is a maximal lactate steady state 
(MLSS) for the Leg Press (LP) and Bench Press (BP) exercises and to analyse 
ventilatory responses ventilation (Ve) and oxygen uptake (VO2), heart rate (HR), 
blood lactate concentration (BLC) and ratings of perceived exertion (RPE) to those 
exercises performed on MLSS intensity and to compare those responses for the 
exercises. 12 young healthy men with a minimal experience of 6 months of 
resistance training volunteered for the study. Volunteers underwent a 1 repetition 
maximum test (1RM), na incremental test to determine anaerobic threshold (AT) 
and three more sessions to determine MLSS. Session were performed on the 
same time of Day and separeted by a 48-72h interval. 1RM  values for LP and BP 
were  298,0 ± 36,6kg and 93,7 ± 21,8kg, respectively. The maximal intensity in the 
incremental test was 70 ± 12,25% of 1RM for LP and 50,00 ± 8,16% of 1RM for 
BP, which was a significant difference (p˂0,05). Post-test blood lactate 
concentration (BLS) was also significantly higher for LP (8,36 ± 2,34 vs. 5,43 ± 
1,12 mmol/L, respectively) (p˂0,05). AT intensity and was not significantly different 
for LP and BP (27,9 ± 3,7% vs. 24,1 ± 3,6, respectively). BLC on AT was not 
significantly different for LP (2,29 ± 0,58 mmol/L) and BP (2,52 ± 0,65). MLSS 
intensity on LP (29,17 ± 7,02% of 1RM) was significantly higher (p˂0,05) compared 
to MFEL on BP (21,67 ± 4,44% of 1RM). When compared to AT, MLSS intensity 
for LP was not significantly different, but for BP it was significantly lower. During 
exercise on MLSS, oxygen uptake and ventilation, HR and RPE  rose significantly 
compares to rest and then stabilized. There were no differences between 
exercises. These results show that it is possible to identify a MLSS on the LP and 
BP exercises, and that for LP this intensity is higher. The differences found 
between exercises can be atributted to the intrinsic caractheristics of each 
exercise. 
 

Key-words: resistance exercise, anaerobic threshold, maximal lacatate steady 

state, ventilatory parameters, heart rate, ratings of perceived exertion 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS: 

 

1RM: 1 repetição máxima 

AT: limiar anaeróbio 

EPOC: excess post-execise oxygen consumption = consumo excessivo de 

oxigênio pós exercício 

FC: freqüência cardíaca 

LP: leg press 

MFEL: máxima fase estável de lactato 

PSE: percepção subjetiva de esforço 

SR: supino reto 

Ve: ventilação 

VO2
: consumo de oxigênio 

VO2máx: consumo máximo de oxigênio 

VO2pico: consumo pico de oxigênio 
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1. Introdução 

1.1. Máxima fase estável de lactato 

 

A máxima fase estável de lactato (MFEL) é definida como a maior concentração de 

lactato e carga de trabalho que pode ser mantida por longa duração sem que ocorra 

acúmulo de lactato no sangue (BILLAT et al., 2003; BENEKE, 2003). Alguns fatores 

podem afetar esta carga de trabalho, como o padrão motor do exercício realizado, 

sendo diferente entre modalidades e o trabalho que cada unidade de massa muscular 

realiza em relação à massa total do músculo agonista envolvido no exercício (BENEKE, 

2003).  

Quando um exercício é realizado na MFEL, o lactato não se acumula no plasma, e 

presume-se que o metabolismo aeróbio seja suficiente para suprir toda a demanda 

energética do exercício, portanto a mensuração do consumo de oxigênio pode 

quantificar o consumo energético do exercício, além disso, a fadiga é minimizada e o 

tempo de exaustão é relativamente longo (SVEDAHL & MACINTOSH, 2003). Por este 

motivo, existe uma grande relação entre a carga de trabalho associada à MFEL e a 

performance em atividades de longa duração. O tempo de exaustão nesta intensidade 

de exercício ainda é pouco estudado, e estima-se que seja por volta de 60 minutos 

(BILLAT et al., 2003).  

Baron et al.(2007) avaliaram o tempo de exaustão na MFEL em ciclo ergômetro e a 

resposta de vários parâmetros fisiológicos de indivíduos treinados, no intuito de 

determinar qual seria a causa de fadiga quando o exercício é realizado na MFEL. O 



15 

 

tempo médio de exaustão foi de 55 ± 8 minutos. Não foram observadas mudanças do 

décimo minuto até o término do exercício para concentrações arteriais de piruvato, 

bicarbonato, hemoglobina e pressão parcial de oxigênio (pO2), saturação do oxigênio 

(sO2), osmolalidade, hematócrito, além do consumo de oxigênio, produção de CO2 

(VCO2) e quociente respiratório (QR). A partir do décimo minuto de exercício, ocorreu 

redução da lactacidemia e pressão parcial do CO2 (pCO2), e aumento de pH, base 

excess (BE), percepção subjetiva de esforço (PSE), ventilação e frequência cardíaca. 

Apesar destas modificações, os autores não conseguiram determinar qual foi a causa 

da fadiga no exercício praticado na MFEL em ciclo ergômetro, e os mecanismos 

biológicos de fadiga foram associados a um controle homeostático de sistemas 

fisiológicos periféricos durante o exercício (Baron, et al., 2007). 

Baron et al. (2003) já haviam comprovado que MFEL não corresponde a um completo 

estado estável fisiológico. Durante 30 minutos de exercício em ciclo ergômetro na 

MFEL, os parâmetros avaliados e resultados encontrados foram similares ao outro 

estudo realizado (Baron et al., 2007), demonstrando que apesar da estabilização da 

lactacidemia, não se pode dizer que a MFEL corresponde a um completo estado 

estável fisiológico, onde ocorrem aumentos de freqüência cardíaca e ventilação, e 

portanto estes dois parâmetros não podem ser avaliados individualmente para 

determinar se um indivíduo está realizando um exercício na carga da MFEL. 

A importância da avaliação e utilização da MFEL na prescrição de treinamento foi 

demonstrada por Billat et al. (2004), que treinaram 11 corredores fundistas experientes 

durante 6 semanas na velocidade da MFEL (vMFEL), e demonstraram que após o 

período de treinamento, os atletas apresentaram pequenos mas significantes aumentos 
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na vMFEL e no consumo máximo de oxigênio (VO2máx). Outro benefício encontrado 

pelos autores foi aumento do tempo em que os indivíduos entraram em exaustão, que 

representa o chamado endurance, ou resistência muscular, definido como a capacidade 

de suportar um exercício por longo espaço de tempo (Billat et al., 2004). Phillip et al. 

(2008) avaliaram corredores moderadamente treinados, que passaram por um período 

de treinamento de 4 semanas na vMFEL e também reportaram aumentos na vMFEL e 

VO2máx ainda maiores que aqueles encontrados no estudo de Billat et al. (2004). Juntos, 

os estudos de Phillip et al. (2008) e Billat et al. (2004) comprovam que a MFEL, além de 

parâmetro de avaliação e determinante de performance, também serve como estímulo 

de treinamento para a vMFEL, VO2max e endurance. Ademais, indicam que indivíduos 

com menor grau de treinamento podem ser mais beneficiados pelo treino na vMFEL. 

A determinação da MFEL envolve a coleta de amostras de sangue para análise da 

lactacidemia durante várias sessões de intensidade constante, em uma variedade de 

intensidades (SVEDAHL & MACINTOSH, 2003). A duração dos testes é de pelo menos 

20 minutos, mas testes de 30 minutos e uma variação de no máximo 1,0 mmol/l durante 

os últimos 10 a 20 minutos de teste parece ser o protocolo mais indicado no que diz 

respeito à validação de resultados  

Além da avaliação em corredores, a MFEL também foi descrita em ciclistas (DENADAI 

et al., 2006; SCHUYLENBERGH et al., 2003; HARNISH et al., 2001), remadores 

(BENEKE et al., 2001), triatletas (SCHUYLENBERGH et al., 2004) e em protocolos 

envolvendo ratos (FERREIRA et al., 2007; GOBBATO et al., 2001).  
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Esta vasta determinação da MFEL se dá pelo fato de que a MFEL representa o padrão 

ouro na determinação do limiar anaeróbio, pois representa a maior intensidade de 

exercício onde ocorre equilíbrio da quantidade de lactato que é lançada no sangue, e a 

quantidade de lactato que é removida do sangue (SVEDAHL & MACINTOSH, 2003). 

Entretanto, não há estudos na literatura que tenham estabelecido a existência da MFEL 

em exercícios resistidos, apenas estudos que demonstrem a existência de limiar 

anaeróbio (Barros et al., 2004; Moreira et al., 2008).  

 

1.2. Limiar anaeróbio 

 

O limiar anaeróbio (AT) é definido como a intensidade de esforço anterior ao aumento 

exponencial do lactato no sangue em relação aos níveis de repouso (Okano et al., 

2008), onde exercícios realizados nesta intensidade de esforço ou abaixo dela são 

mantidos plenamente por vias aeróbias para a produção de ATP, e portanto o AT pode 

também ser definido como a mais alta intensidade do exercício onde a mensuração do 

consumo de oxigênio, sendo o único responsável pela produção de ATP, pode também 

refletir a demanda energética do exercício (SVEDAHL & MACINTOSH, 2003). Neste 

sentido, ele demonstra um ponto crítico, onde intensidades superiores levam a acumulo 

de lactato sanguíneo, enquanto que em intensidades inferiores ao AT ocorre 

manutenção da lactacidemia ou então remoção de parte da quantidade de lactato 

presente no sangue (Svedahl & Macintosh, 2003). 
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Robergs et al. (2004) propuseram um modelo para explicar o acúmulo de lactato no 

sangue em intensidades acima do AT. Apesar da produção de lactato ocorrer no citosol, 

seu aparecimento é determinado pela capacidade da da célula de produzir o ATP nas 

mitocôndrias por meio da respiração celular. Quando a hidrólise do ATP e, portanto, 

sua demanda, excede a taxa de ressíntese de ATP mitocondrial, a célula deve recorrer 

à produção não mitocondrial de ATP, o que resulta na formação de ácido lático. 

Entretanto, cabe ressaltar que o ácido lático não é causador de acidose, pois sua 

formação resulta na captação de 2 prótons (H+), que são captados de uma molécula de 

NADH, fazendo com que o ácido lático seja essencial para retardar a acidose e manter 

a produção de NAD+, um substrato da glicólise que permite o contínuo fornecimento de 

energia por esta via. 

 A determinação do AT em exercícios resistidos foi feita por Barros et al. (2004)  que 

determinaram o limiar anaeróbio (AT) de indivíduos treinados e destreinados em 

exercícios resistidos nos exercícios Leg Press (LP) e Rosca direta (RD). Em protocolo 

determinado pelos autores, foi realizado o teste de 1RM para os exercícios, seguido de 

um teste crescente, iniciado com 10% de 1RM, e a cada série acrescentava-se 10% de 

1RM. A duração de cada estágio foi de 1 minuto, onde se realizava 20 repetições, com 

dois minutos de intervalo passivo, tempo este destinado à coleta de sangue, feita 

imediatamente após o termino de cada estágio, e ao acréscimo de novas cargas. Os 

autores demonstraram que o AT ficava em torno de 30% de 1RM tanto para indivíduos 

treinados como destreinados e em exercício de grande (LP) e pequena massa muscular 

(RD). De acordo com Svedahl & Macintosh (2003), a massa muscular envolvida no 

exercício influencia o AT que se aplica apenas para exercícios que envolvam grande 
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massa muscular. Enquanto no estudo de Barros et al. (2004) não houve diferença 1RM 

para os exercícios LP e RD quando a intensidade foi expressa em percentual de 1RM, 

a carga absoluta em kg foi significativamente diferente entre grupos e exercícios, 

comprovando a importância da massa muscular envolvida no exercício. 

A intensidade do AT também pode ser determinada pelo limiar glicêmico (LG). Simões 

et al., (1998) verificaram que em corredores, a velocidade do AT coincidia com a 

velocidade do LG. Durante um teste incremental, em intensidades abaixo do AT, a 

glicemia diminui, e acima do AT ela aumenta, apresentando um ponto mínimo, que 

caracteriza o LG. (Simões et al., 1998). Este aumento na glicemia pode ser explicado 

pelo aumento da concentração de catecolaminas circulantes em intensidades acima do 

AT, que ativam a enzima glicogênio fosforilase, consequentemente promovendo 

glicogenólise hepática e o aumento da glicemia (Simões et al.,2003). 

Moreira et al. (2008) determinaram o AT e LG em indivíduos fisicamente ativos com 

diabetes tipo 2. O protocolo incremental foi realizado com cargas de 10%, 20%, 25%, 

30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% e 90% de 1RM, com séries de 30 repetições, 

realizadas em 1 minuto, e dois minutos de intervalo para coleta de amostras de sangue 

nos exercícios LP e Supino Reto (SR). O limiar anaeróbio e o limiar glicêmico para o 

Leg Press (LP) foram encontrados em 31,0% e 32,1% de 1RM e para o supino reto em 

29,9% e 32,1% de 1RM, respectivamente. A existência de um limiar anaeróbio em 

exercícios resistidos levanta a hipótese de que possa haver uma carga de trabalho de 

estabilização da lactacidemia, o que seria a máxima fase estável de lactato em 

exercícios resistidos. 
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Nos estudos de Barros et al. (2004) e Moreira et al. (2008), o AT foi explicado pelo fator 

hemodinâmico provocado pelas contrações musculares. Em um teste crescente, ocorre 

aumento da pressão intramuscular que pode restringir o fluxo sanguíneo nos capilares, 

fazendo com que as células musculares tenham que produzir energia na ausência de 

oxigênio, o que resulta na formação de ácido lático, posteriormente removido para o 

sangue (Williams et al., 2007). Esta manipulação da intensidade dos exercícios 

resistidos é apenas um fator que pode influenciar nas respostas agudas e crônicas a 

esta modalidade de exercício, que serão discutidas a seguir. 

 

1.3. Exercícios resistidos 

 

O treinamento resistido (TR), popularmente denominado musculação, é uma das 

modalidades de exercício mais praticadas atualmente (Folland & Willians, 2007). Seja 

para melhorar performance atlética, saúde e condicionamento, reabilitação de lesões, 

ou apenas pelo prazer de se exercitar, várias pessoas hoje reconhecem os benefícios 

das várias formas de prática de treinamento resistido (Fry, 2004). 

O TR possui alguns fatores que podem ser manipulados e que irão influenciar as 

respostas agudas e crônicas do participante, denomidados variáveis do TR. Estas 

variáveis podem ser direcionadas durante o treinamento para o alcance dos objetivos 

pré-determinados, e envolvem: 1) Intensidade; 2) Volume; 3) Intervalos entre as séries; 

4) Sequência dos exercícios; 5) Velocidade de movimento; 6) Exercícios selecionados e 
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estrutura do treino; 7) Frequência de treinamento; 8) Ações musculares utilizadas 

(Kraemer & Ratamess, 2004). Analisando cautelosamente a cada uma delas, pode-se 

perceber que podem ser muito variadas, e o conjunto delas resulta em um número 

grande de possibilidades na montagem das sessões de treinamento (Fry, 2004). 

De acordo com Wernbom et al. (2007), a quantificação da dose-resposta destas 

variáveis e as adaptações advindas de sua manipulação é fundamental para a 

prescrição apropriada dos exercícios resistidos, apesar de que é clara a dificuldade em 

se isolar qualquer uma das variáveis para que possa ser estudada. Os autores ainda 

apontam para o fato de que na maior parte dos estudos envolvendo treinamento 

resistido não se descreve variáveis como a velocidade de movimento e intervalo entre 

séries, tornando os resultados ainda mais difícies de serem interpretados. Em vista da 

importância de cada uma destas variáveis e do seu conjunto para o sucesso na prática 

do treinamento resistido, elas serão descritas a seguir. 

 

1.3.1. Intensidade 

 

Um dos primeiros questionamentos de quem começa a treinar é quanto peso deve-se 

colocar para a realização de um exercício, o que remete à intensidade do mesmo. A 

definição mais comum de intensidade é em relação a 1 repetição máxima (1RM) do 

exercício (ex. 70% 1RM). Ainda pode ser definida pelo uso de repetições máximas (ex. 

5RM, 10RM), ou então em faixas de repetições máximas, onde um indivíduo realiza 
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incrementos de carga no exercício para manter-se em uma determinada faixa de 

repetições máximas (ex. 8-10RM). Outras formas envolvem a quantificação da 

intensidade em função da potência (onde repetições mais rápidas e com mais carga 

são consideradas mais intensas) ou a intensidade de um treino, que depende muito do 

intervalo entre as séries (Fry, 2004), entretanto o mais comum é expressá-la em função 

do percentual de 1RM ou pelas repetições máximas. 

A intensidade do treino afeta respostas metabólicas, hormonais, neurais e 

cardiovasculares ao treinamento, e sua prescrição deve ser feita de acordo com o 

estado de treinamento do indivíduo (Kraemer & Ratamess, 2004). Ademais, 

independente dos objetivos do programa de treinamento resistido, a intensidade exerce 

profundo impacto sobre a performance, além de adaptações celulares e moleculares 

(Fry, 2004).  

Fleck & Kraemer (2009) descrevem um continuum de repetições máximas, onde 

diferentes faixas de RM estão relacionadas às diversas adaptações ao treinamento, 

como força, potencia, hipertrofia muscular e resistência de baixa intensidade. Este 

continuum demonstra uma relação inversa entre a intensidade e o número de 

repetições possível de ser realizado até a fadiga. De acordo com os autores, altas 

intensidades de exercício, que correspondem a 1-6RM são mais adequadas para o 

desenvolvimento de força dinâmica máxima, e à medida em que o praticante se 

distancia desta faixa o ganho de força é menor, até que torna-se negligenciável quando 

cargas mais leves que 25RM são utilizadas. 
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Aumentos de força muscular também são encontrados em faixas de 8-12RM, porém 

esta intensidade é a mais indicada para a hipertrofia muscular (Fleck & Kraemer, 2004), 

e as faixas de repetições que envolvem menos peso e maior número de repetições, são 

aquelas que estão associadas aos ganhos em resistência muscular, considerada a 

capacidade de um músculo ou grupo muscular realizar várias repetições com uma 

determinada intensidade (Fleck & Kraemer, 2004). 

O efeito deste continuum ficou evidenciado em um estudo feito por Campos e col. 

(2002), que avaliaram as adaptações decorrentes de 8 semanas de treinamento em 

diferentes faixas de repetições máximas. Os indivíduos foram separados em 4 grupos, 

sendo 1 grupo controle e 3 grupos  de treino onde realizavam séries com diferentes 

faixas de repetições máximas. Os últimos foram divididos em grupo de baixas 

repetições, que realizava 4 séries de 3-5RM com 3 minutos de intervalo entre as séries, 

grupo de repetições intermediárias, com sessões de 3 séries de 9-11RM e 2 minutos de 

intervalo entre as séries e o grupo de altas repetições que treinava 2 séries de 20-28RM 

com 1 minuto de intervalo entre as séries. Os exercícios realizados eram o 

agachamento, leg press e extensão do joelho, em duas sessões semanais nas 

primeiras 4 semanas e 3 sessões semanais durante o restante do período de 

treinamento. 

Os parâmetros avaliados foram: força máxima (1RM), resistência muscular localizada 

(máximo número de repetições com 60% de 1RM no leg press), consumo máximo de 

oxigênio, ventilação pulmonar, potência aeróbia máxima, tempo de exaustão e biópsia 

muscular para análise de tipos de fibras musculares, área de secção transversa, 

conteudo de cadeia pesada de miosina (MHC) e capilarização. O grupo de poucas 
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repetições obteve os maiores aumentos de força máxima comparado aos outros dois 

grupos de treinamento e o experimental, enquanto que o grupo de altas repetições foi o 

que mais aumentou o número de repetições a 60% de 1RM no leg press, assim como a 

potência aeróbia máxima e tempo de exaustão no VO2máx, que aumentaram apenas 

neste grupo. A hipertrofia foi significativa para os três tipos de fibras (I, IIa e IIb) nos 

grupos de baixas e intermediárias repetições, enquanto que o grupo de altas repetições 

não obteve hipertrofia significativa em nenhum tipo de fibra muscular. 

Estes resultados vão ao encontro do continuum descrito por Fleck e Kraemer (2009), 

visto que os maiores aumentos de força foram encontrados em poucas repetições 

máximas, e o alto número de repetições (20-28RM) não foi capaz de levar a aumentos 

de significativos de força e hipertrofia. Entretanto, a resistência muscular foi melhor 

treinada nesta última faixa de repetições, o que inclusive é suficiente para levar a 

melhoras na aptidão cardiorrespiratória. 

 

1.3.2. Volume 

 

O volume de treinamento é uma medida da quantidade total de trabalho (Joules) 

realizado em uma sessão de treinamento em uma semana, um mês, ou em qualquer 

outro período de treinamento (Fleck & Kraemer, 1999). A manipulação do volume de 

treinamento pode ser feita por meio de mudanças no número de exercícios realizados 
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em uma sessão, número de repetições realizadas por série ou no número de séries por 

exercício. (ACSM, 2009). 

O volume, quando expresso pelo número de séries por exercício, é razão de grande 

debate na literatura científica. Inicialmente acreditava-se que quando indivíduos 

destreinados eram submetidos a um programa de treinamento resistido, os ganhos de 

força eram similares em programas que envolviam a realização de apenas uma série 

quando comparados a programas que envolviam a realização de séries múltiplas do 

mesmo exercício. Entretanto, uma revisão de literatura de Galvão e Taafe (2004) 

averiguou que estudos que defendiam a realização de séries simples, muitas vezes 

empregavam o uso de mais de um exercício para cada grupo muscular, e o efeito de 

treinamento era na verdade de um programa de séries múltiplas, e quando o volume de 

treinamento é expresso pelo número de séries por grupo muscular, os programas de 

séries múltiplas mostram-se superiores em ganhos de força.  

Uma meta-análise realizada por Peterson (2005) demonstrou ainda que para indivíduos 

destreinados, o melhor volume para ganhos de força é de 4 séries por grupo muscular 

em indivíduos previamente destreinados, de 4 a 5 séries para indivíduos treinados e 8 

séries para indivíduos atletas em exercícios resistidos. Outro dado interessante do 

estudo de Peterson (2005) é que quando indivíduos destreinados passam por um 

programa de treinamento com 4 séries por grupo muscular, os ganhos de força são 

duas vezes maiores se comparados a programas de séries simples. 

Atualmente a relação entre o volume de treinamento, expresso em número de séries e 

ganhos de força é alvo de grande controversa na literatura. Galvão e Taafe (2004) 
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realizaram um levantamento bibliográfico e demonstraram que até 1998, 13 estudos 

sobre número de séries e ganhos de força haviam sido publicados, e destes, 6 

defendiam a realização de séries simples e 7 defendiam que séries múltiplas 

promoviam ganhos adicionais de força. Entretanto, os 7 trabalhos publicados após este 

período (de 1998 a 2004) defendiam que séries múltiplas promoviam os maiores 

ganhos de força, hipertrofia e performance em salto vertical. A problemática surgiu 

devido ao fato de alguns estudos aplicarem apenas uma série por exercício, porém 

mais de um exercício por grupo muscular, e desta maneira os ganhos de força 

atribuídos a séries simples são na verdade resultado de treinamento de séries múltiplas, 

e quando o volume é expresso em séries por grupo muscular e não por exercício, como 

proposto por Peterson (2005), os ganhos de força mesmo para indivíduos destreinados 

são superiores com a realização de mais de uma série. 

Humburg et al. (2007) avaliaram indivíduos previamente destreinados em exercícios 

resistidos que passaram por um programa de treinamento de 1 e 3 séries por exercício. 

O primeiro grupo experimental treinou durante 9 semanas, o que foi chamado de 

período de treinamento 1, onde era feita 1 série de 8-12 repetições. Após um período 

de destreino de 1 mês, passaram por mais um período de treinamento, também de 9 

semanas, onde realizavam 3 séries de 8-12 repetições. O outro grupo começou pelo 

programa de 3 séries e no segundo período de treinamento passou para o programa de 

uma série. Os voluntários foram testados em 1RM antes e após cada período de 

treinamento. Os dois programas (com 1 e com 3 séries) levaram a aumentos 

significativos da força em todos os exercícios, entretanto quando os indivíduos 
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realizaram 3 séries de cada exercício, os aumentos de força foram significativamente 

maiores quando comparados àqueles alcançados com 1 série de exercício. 

Estes dados demonstram que programas denominados de séries simples, onde apenas 

uma série para cada grupo muscular é realizada por sessão de treinamento, são 

capazes de levar a aumentos significativos na produção de força, entretanto, programas 

de séries múltiplas são superiores neste quesito.   

Para ganhos hipertróficos com treinamento resistido as séries múltiplas também são 

superiores, e os melhores resultados são encontrados quando 42-66 repetições são 

realizadas por grupo muscular de membros superiores e de 40-60 repetições por grupo 

muscular de membros inferiores. (Wernbom, 2007). 

 

1.3.3. Intervalo entre séries 

 

Como dito anteriormente, quando ganhos em força e hipertrofia são almejados com o 

treinamento resistido, já está bem estabelecido na literatura que sistemas de 

treinamento que envolvem múltiplas séries são mais eficientes (Campos et al., 2002; 

Fry, 2004; Wernbom et al., 2007). Todavia, para que os máximos ganhos de força e 

hipertrofia sejam alcançados, o indivíduo deve ser capaz de sustentar um número 

mínimo de repetições em  séries consecutivas. Desta maneira, o intervalo entre 

múltiplas séries torna-se um fator-chave que determina a capacidade de manter o 

número de repetições realizadas em séries subsequentes (Willardson, 2006). 
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Entretanto, assim como outras variáveis do treinamento resistido, o intervalo entre 

séries raramente é descrito em estudos envolvendo os exercícios resistidos, e pouco 

levado em conta na prática diária de praticantes recreacionais. 

Este efeito do intervalo entre séries foi evidenciado em um estudo realizado por 

Speretta et al. (2009), que avaliaram o efeito do intervalo entre as séries em um 

programa piramidal de treinamento, utilizando o sistema de pirâmide truncada, que 

consiste de 5 séries máximas, com intensidades de 70%, 75%, 75%, 80% e 85% de 

1RM, e demonstraram que a manipulação do intervalo entre as séries modificava 

significativamente o número de repetições realizadas na 2ª, 3ª, e 4ª séries, bem como 

no volume total de repetições das 5 séries. 

Em outro estudo, Richmond e Godard, (2004) avaliaram a manutenção do número de 

repetições em duas séries consecutivas de supino com intensidade de 75% de uma 

repetição máxima (1RM) em sessões separadas, com  intervalos de 1, 3 e 5 minutos. 

Para todos os intervalos propostos, houve redução significativa no número de 

repetições na segunda série quando comparada à primeira, mas com os intervalos de 3 

e de 5 minutos os indivíduos conseguiram permanecer na faixa de 8-12RM, sem 

diferença estatisticamente entre o número de repetições realizadas com estes intervalos 

entre as séries. Estes resultados indicam a existência de um período de descanso entre 

séries a partir do qual é possível manter o número de repetições, ou pelo menos manter 

uma faixa específica de repetições de acordo com o objetivo do programa de 

treinamento. 



29 

 

Willardson e Burkett (2006a) avaliaram 15 indivíduos que realizaram 4 séries de 

agachamento e 4 séries de supino com carga de 8RM em três sessões, com intervalos 

de 1, 2 e 5 minutos. O maior volume encontrado foi no protocolo com intervalo de 5 

minutos. Os mesmos autores (Willardson e Burkett, 2006b) avaliaram a sustentabilidade 

de 15 repetições máximas na realização de cinco séries de agachamento e supino reto, 

com intervalos de 30 segundos, 1 e 2 minutos. Durante a realização das séries de 

supino foram reportadas diferenças estatisticamente significantes entre os intervalos de 

30 segundos e 2 minutos e entre os intervalos de 1 e 2 minutos, sem diferenças apenas 

nos intervalos de 30 segundos e 1 minuto. Durante a realização do agachamento, a 

capacidade de sustentar o número de repetições foi significantemente diferente apenas 

entre os intervalos de 30 segundos e 2 minutos, sem diferença estatisticamente 

significante entre os intervalos de 30 segundos e 1 minuto e entre os intervalos de 1 e 2 

minutos. Sendo assim, o intervalo entre as séries não deve ser manipulado apenas pelo 

objetivo do treinamento e portanto ser determinado para uma sessão de treino e sim, o 

intervalo deve ser prescrito separadamente para diferentes exercícios que sejam 

realizados em uma sessão de treino (Speretta et al., 2009). 

 

1.3.4. Ordem dos exercícios 

 

Assim como o intervalo entre séries de um exercício, a ordem em que os exercícios são 

realizados em uma sessão de treinamento também irá afetar o número de repetições 

realizadas nas séries subsequentes. (Kraemer e Ratamess, 2004). Sendo assim, as 
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recomendações são de que se realize sempre exercícios multi-articulares antes dos 

mono-articulares, e exercícios mais complexos antes dos menos complexos em uma 

sessão de treinamento, com a premissa de que exercícios para maiores grupos 

musculares, ou com maior complexidade serão mais bem executados se forem 

realizados no início da sessão, onde a fadiga é mínima (ACSM, 2009). 

Gentil et al. (2007) avaliaram a ativação muscular, número total de repetições e trabalho 

total (séries X repetições X kg) nos exercícios supino reto e peck-deck em dois sistemas 

de treinamento: o primeiro era o chamado sistema de prioridade, onde o supino reto era 

realizado primeiro, por ser multi-articular e mais complexo que o peck-deck, e o 

segundo era o chamado sistema de pré-exaustão, onde o peck-deck é realizado 

primeiro por isolar o peitoral, e torná-lo portanto a causa de fadiga na execução do 

supino reto. Para os dois exercícios foi utilizada a carga de 10RM. Na comparação 

entre os sistemas de pré-exaustão e prioridade não houve diferença estatisticamente 

significativa no número de repetições realizadas (15,50 ± 1,17 e 14,67 ± 1,72) e no 

trabalho total da sessão de treino (1.093,17 ± 299,90kg e 1.013,92 ± 283,62kg). O sinal 

eletromiográfico foi apenas superior para o músculo tríceps braquial quando o supino 

reto foi realizado após o peck-deck. 

Spreuenberg et al. (2006) avaliaram a queda de rendimento no agachamento com 85% 

de 1RM, quando este exercício deixava de ser praticado no início para ser praticado no 

final de uma sessão de treinamento que envolvia todos os grupos musculares, e 

verificaram que quando o agachamento era o último exercício da sessão de treino, a 

redução no número de repetições era de 32,5% (de 8,0 ± 1,9 para 5,4 ± 2,7). 
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Para avaliar o efeito da ordem de exercícios em mais de um grupamento muscular por 

sessão, Simão et al. (2007) avaliaram mulheres que realizavam 3 séries com 80%1RM 

nos exercícios supino reto, desenvolvimento de ombros, extensão do tríceps, extensão 

do joelho e flexão do joelho, em duas sequências: a sequência A, como descrito acima 

e a sequência B, exatamente oposta. Para todos os exercícios, o número de repetições 

foi significativamente menor quando o exercício era realizado mais tardiamente na 

sessão. 

Estes resultados demonstram que exercícios multi-articulares, mais complexos, ou com 

maior massa muscular não devem necessariamente ser realizados com prioridade em 

uma sessão de treinamento, como verificado por Gentil et al. (2007). Na verdade, os 

estudos de Spreuenberg et al. (2006) e Simão et al. (2007) demonstram que os 

exercícios executados no início da sessão de treinamento são aqueles em que se 

realiza o maior número de repetições, e portanto, deve-se realizar no início da sessão 

de treinamento aqueles exercícios em que pretende-se realizar o maior número de 

repetições para que a fadiga não interfira. 

Dias et al. (2009) avaliaram o efeito da ordem dos exercícios nos ganhos de força após 

um período de treinamento de 8 semanas, com séries de 8 a 12 repetições máximas e 

2 minutos de intervalo entre séries, onde um grupo realizava supino reto, puxador 

costas, desenvolvimento de ombros, rosca direta e extensão do tríceps, e o segundo 

grupo realizava os exercícios na ordem oposta. Na comparação do ganho de força em 

cada exercício entre os grupos, o grupo que apresentou a maior ganho de força foi 

sempre aquele que realizou o exercício no início da sessão de treinamento, reforçando 
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a idéia da prioridade na ordem de exercícios ser definida em função dos ganhos de 

força almejados por grupo muscular. 

 

1.3.5. Velocidade de movimento 

 

A velocidade de movimento em treinamento resistido pode ser descrita em graus por 

segundo (°/s), ou pela duração de cada repetição. A utilização da unidade °/s é feita em 

treinamento isocinético, com equipamentos que controlam a velocidade dos 

movimentos angulares de maneira pré-programa. Em treinamento dinâmico, mais 

comum em academias, os equipamentos não permitem que se controle desta maneira a 

velocidade, portanto ela pode ser medida indiretamente pelo tempo de duração de cada 

ciclo de movimento. A velocidade em que os exercícios são realizados é um fator que 

irá influenciar varias respostas fisiológicas e de performance. 

Haltfield et al. (2006) demonstraram o impacto da velocidade de movimento sobre a 

performance no agachamento e desenvolvimento de ombros. Foram realizadas séries 

máximas em velocidade volitiva e no método super slow (10 segundos para a fase 

excêntrica e 10 segundos para a fase concêntrica). Para as duas velocidades foram 

aplicadas intensidade de 60 e 80% de 1RM. Para ambos os exercícios e intensidades 

foram encontradas diferenças significativas no número de repetições executadas, 

sendo sempre maiores quando utilizada a velocidade volitiva. Conclui-se que a 

interdependencia entre volume e intensidade também é diretamente afetada pela 
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velocidade de movimento, sendo que quanto menor a velocidade, e portanto maior a 

duração de cada repetição, menor será o número de repetições realizadas para uma 

dada intensidade de exercício. 

Hunter e col (2003) compararam o consumo de oxigênio, lactacidemia e frequencia 

cardíaca em treinamento tradicional (TT) com o método super slow (SS). Na sessão de 

treino no método super slow foram executados 10 exercícios, com séries de 8 

repetições a 25% de 1RM. O tempo de duração de cada repetição era de 15 segundos, 

sendo 10 para a fase concêntrica e 5 para a fase excêntrica,  o intervalo entre séries foi 

de 1 minuto e a sessão teve duração total de 29 minutos. O protocolo de treinamento 

tradicional foi feito com 2 séries a 65% de 1RM para cada exercício em velocidade 

volitiva (média de 0,9 segundos para a fase concêntrica e 0,8 segundos para a fase 

excêntrica), com 1 minuto de intervalo entre as séries e duração total de 29 minutos. A 

frequência cardíaca foi maior no treinamento tradicional tanto durante o exercício 

quanto na recuperação (diferença de 24bpm e 18bpm, respectivamente), além da maior 

lactacidemia pós-treino no TT (7,9 vs. 4,0mM) e maior gasto energético durante o 

exercício no TT (172 vs. 116 Kcal). Estes resultados demonstram que mesmo que as 

duas sessões durem o mesmo tempo (29 minutos), o treinamento tradicional promove 

maior gasto energético e maior estímulo cardiovascular quando comparado ao super 

slow, demonstrando que a premissa do treinamento super slow deve ser revista. 

Este método parece não apresentar vantagens em termos de adaptações crônicas 

quando comparado ao treinamento tradicional. Seus efeitos crônicos foram avaliados 

por Keeler e col (2001), que compararam este método ao treinamento tradicional. O 

método super slow levou a aumentos de força, entretanto o treinamento tradicional foi 
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mais efetivo neste sentido, e sem mudanças em composição corporal, IMC, massa 

magra ou peso corporal.  Entretanto, apesar da especificidade da velocidade em 

ganhos de força, sendo os maiores ganhos na velocidade de treino ou perto dela, os 

ganhos provocados pelo método super slow também levam a ganhos de força em 

velocidades mais rápidas (Pereira e Gomes, 2003).  

 

1.3.6. Tipos de exercício 

 

Os exercícios podem ser classificados pelo número de articulações envolvidas, sendo 

geralmente considerados uni-articulares quando envolvem uma única articulação, como 

o exercício rosca direta ou multi-articulares, quando envolvem mais de uma articulação, 

como o leg press ou o agachamento, como pesos livres e máquinas ou então como 

unilaterais, que envolvem apenas um membro, e bilaterais, que envolvem ambos.  

Agudamente, a diferença no número de articulações envolvidas na execução de um 

exercício torna-se um dos fatores que influencia a interdependência entre intensidade 

relativa a 1RM e o número de repetições máximas que pode ser realizado nesta 

intensidade (Hatfield et al., 2006), o que cronicamente afeta os ganhos de força (Dias et 

al., 2009). Entretanto, exercícios uni-articulares podem ser utilizados para treinar grupos 

musculares específicos, o que é vantajoso para indivíduos inexperientes em 

treinamento resistido e também muito utilizado em programas hipertróficos de 

fisiculturistas, no intuito de desenvolver um músculo específico (ACSM, 2009). 
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Entre aparelhos e pesos livres, os aparelhos permitem movimento apenas em um 

plano, e portanto sua execução é facilitada. Pesos livres podem ser movimentados em 

três planos, o que requer maior estabilização do peso por parte do praticante. Anderson 

e Behm (2005) avaliaram a atividade eletromiográfica dos músculos do tronco durante a 

realização do agachamento com barra guiada e barra livre, e observaram aumento 

significativo da atividade de músculos estabilizadores do tronco quando o agachamento 

era realizado com barra livre. No caso do supino reto, quando o exercício é realizado 

em superfície instável, ocorre manutenção do sinal eletromiográfico dos peitorais, 

porém com perda na produção de força (Anderson e Behm, 2004), bem como aumento 

no recrutamento de músculos estabilizadores (Norwood et al., 2007) indicando que o 

exercício fica mais difícil de ser realizado apesar do peso ser o mesmo.  

A realização de exercícios unilaterais para aumentar a força leva a aumentos de força 

do outro lado. Este efeito é denominado efeito contralateral do treinamento de força 

ocorre habitualmente para músculos homólogos (Carrol e col, 2006), a estes benefícios 

ocorrem independentemente do grupo muscular que está sendo treinado, e para 

pessoas de diferentes faixas etárias e ambos os gêneros (Lee e Carrol, 2007). 

Para verificar a aplicabilidade do treinamento unilateral, Monteiro e Simão (2006) 

avaliaram se ocorre déficit lateral em exercícios para braços e pernas, e não foram 

verificadas diferenças para as cargas manipuladas nos dois segmentos em ambos os 

exercícios, o mesmo não ocorrendo com a soma das cargas nos trabalhos unilaterais 

com as obtidas bilateralmente. Isso demonstra que a realização do trabalho bilateral em 

situações habituais de treinamento promove maior manipulação de carga em relação ao 
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trabalho unilateral, o que é acompanhado por maior ativação eletromiográfica (Behm e 

col, 2003).  

 

1.3.7. Frequência de treinamento 

 

A frequência de treinamento é quantidade de sessões que um praticante realiza em um 

período de tempo, geralmente descrita e organizada como o número de sessões na 

semana. Entretanto, com opções de alternância de sessões entre membros superiores 

e inferiores, ou agonistas e antagonistas (Kraemer e Ratamess, 2004), parece mais 

adequado descrever a freqüência de treinamento como número de sessões que um 

grupo muscular realiza por semana, quando o objetivo é observar os ganhos 

específicos em função desta variável (Tan, 1999; Peterson et al., 2004).  

Um meta-análise realizada por Peterson et al. (2005) verificou a freqüência de 

treinamento ideal para ganhos de força, que diferiram para indivíduos iniciantes (3 

sessões semanais), treinados (2 sessões semanais) e atletas (2 ou 3 sessões semanais 

com mesmo efeito). Esse efeito é provocado pelo fato de que indivíduos iniciantes 

treinam com menores intensidades, o que faz com que a sua recuperação seja mais 

rápida, e portanto recomenda-se 3 sessões semanais para todos os grupos 

musculares, o que já é suficiente para ganhos ótimos de força. À medida em que um 

indivíduo torna-se mais treinado, seu treinamento passa a ser mais intenso e portanto 
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sua recuperação deve ser maior, por isso 2 sessões semanais por grupo muscular 

promovem os melhores efeitos. 

DiFrancisco-Donoghue e Douris (2007) compararam ganhos de força em idosos que 

treinaram 1 ou 2 vezes por semana, e não encontraram diferenças entre as duas 

freqüências de treinamento, entretanto não se pode extrapolar estes resultados e 

determinar que 1 sessão semanal seria tão benéfica quanto 2. 

Quando ganhos hipertróficos são almejados, 2 e 3 sessões semanais para grupos 

musculares de membros superiores e inferiores parecem surtir o mesmo efeito 

(Wernbom et al., 2007). Estes dados em conjunto mostram que o conhecimento de 

aplicações de estímulos de exercício próximas de serem ideais, fazem com que o 

tempo de treinamento seja otimizado, e os praticantes possam passar menor 

quantidade de tempo em seu treino, ou ainda com o mesmo tempo de treino alcançar 

melhores resultados.  

 

1.3.8. Ações musculares 

 

As ações musculares são tipicamente divididas em concêntricas, excêntricas e 

isométricas. Ações concêntricas ocorrem quando o músculo se encurta, e para isso a 

força muscular deve ser maior que a resistência que este músculo ou grupo muscular 

enfrenta, ao contrário da ação excêntrica, onde ocorre alongamento controlado do 

músculo, pois a força muscular é menor que a resistência. Por esta razão, quando 
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comparadas, a força máxima excêntrica é maior que a concêntrica, ou seja, é possível 

realizar uma contração excêntrica máxima com maior carga que uma repetição máxima 

concêntrica. Esta diferença fica em torno de 20 a 60% (Hollander et al., 2007). Nas 

ações isométricas, ocorre contração muscular sem que o comprimento do músculo seja 

alterado. 

Em termos de exercícios resistidos, eles podem ser isométricos, dinâmicos 

(combinação de ações concêntricas e excêntricas) ou então uma combinação destes 

tipos de contrações, sendo que a inclusão de todos é indicada, independentemente de 

objetivos ou estado de treinamento (Kraemer e Ratamess, 2004; ACSM, 2009). 

Entretanto, as ações excêntricas têm recebido muita atenção, pois o treinamento que 

envolve este tipo de ação muscular tem sido reportado como o mais eficaz na 

prevenção de lesões em atletas (Brughelli e Cronin, 2007). 

O conjunto de todas estas chamadas variáveis dos exercícios resistidos irá afetar não 

apenas o desempenho em uma sessão e as adaptações crônicas. É importante 

também considerar o impacto que elas exercem sobre parâmetros fisiológicos, seja 

para melhorar o desempenho ou saúde, ou mesmo tornar a prática dos exercícios 

resistidos mais seguras para populações especiais. Para tanto, serão a seguir 

analisados os efeitos da manipulação das variáveis dos exercícios resistidos sobre 

alguns parâmetros fisiológicos. 
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1.4. Respostas fisiológicas aos exercícios resistidos 

1.4.1. Consumo de oxigênio e gasto energético 

 

Durante o exercício, a energia liberada pela glicólise é rápida e não requer oxigênio, 

porém relativamente pouco ATP é ressintetizado por esse mecanismo, 

consequentemente, as reações aeróbias proporcionam um importante estágio final para 

a transferência de energia durante o exercício, o chamado consumo de oxigênio ou VO2 

(McArdle, Katck e Katch, 2003). O termo VO2máx refere-se ao consumo máximo de 

oxigênio, ou ainda, a maior capacidade de uma pessoa de captar, transportar e 

metabolizar o oxigênio para a biossíntese oxidativa de ATP. A sua mensuração pode 

ser realizada por meio de testes com intensidade crescente sendo que a intensidade do 

esforço onde a captação de oxigênio alcança um platô e não mostra qualquer aumento 

adicional ou aumenta apenas ligeiramente com uma carga de trabalho adicional é 

considerada o consumo máximo de oxigênio ou VO2max, porém se este platô não 

ocorre, considera-se como um pico no consumo de oxigênio, ou VO2pico (McArdle, Katck 

e Katch, 2003).  

É comum a caracterização de um exercício de natureza aeróbia, onde várias repetições 

de um movimento são feitas contra baixa resistência por longo intervalo de tempo, 

como uma corrida, por meio de percentual do VO2máx (ex. 70% do VO2máx), e esta 

quantificação é fácil de ser atingida. Entretanto, são poucos os estudos presentes na 

literatura que avaliaram o consumo de oxigênio ligado aos exercícios resistidos. 

Gotshalk et al (2004) avaliaram o consumo de oxigênio de 11 homens saudáveis e 
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moderadamente treinados em treinamento de força durante a realização de treinamento 

em circuito. O protocolo envolvia a realização de 10 repetições a 40% de 1RM, num 

total de 10 aparelhos por volta, selecionados para trabalhar com grande variedade de 

grupos musculares. O intervalo entre as séries era o suficiente apenas para que o 

indivíduo deixasse um aparelho e se posicionasse em outro, com as cargas 

previamente preparadas, o que fazia com que a troca de exercício durasse de 2 a 5 

segundos. Durante a realização de 5 voltas no circuito, o VO2 dos indivíduos foi em 

média 50% do VO2máx determinado em esteira, o que, de acordo com os autores, é 

suficiente para promover uma resposta de adaptação cardiovascular ao treinamento. 

O VO2 encontrado no estudo estava estabilizado após aproximadamente 7,5 minutos de 

circuito, porém foram reportados contínuos aumentos na frequência cardíaca durante 

todo o protocolo. Os autores também compararam a relação da freqüência cardíaca 

com o VO2 em esteira, e quando o consumo de oxigênio em esteira era de 50% do 

máximo, assim como aquele encontrado no circuito, a frequência cardíaca dos 

indivíduos em esteira era menor, indicando que durante a realização do treinamento de 

força não é possível relacionar o esforço com a frequência cardíaca, como se faz na 

prática de exercícios aeróbios.  

É importante salientar que este protocolo envolveu exercícios para grandes grupos 

musculares, como o Leg Press e exercícios para pequenos grupos musculares, como a 

rosca direta, e o VO2 reportado foi uma média da realização de cada volta do circuito. 

Quando pequenos grupos musculares são utilizados, o gasto energético, e portanto, o  

VO2 são menores. Ainda sim, um circuito que trabalhe com pequenos e grandes grupos 

musculares é o mais utilizado na prática, porém, se o objetivo de um circuito é atingir o 
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maior consumo de oxigênio possível, exercícios que trabalhem grandes grupos 

musculares devem ser enfatizados (Gotshalk et al., 2004) 

Costa (2009) verificou o consumo de oxigênio e gasto energético em 8 mulheres jovens 

e saudáveis, durante a realização de treinamento resistido em circuito na intensidade 

do AT para os exercícios, e encontrou valores médios de consumo de oxigênio de 0,53 

± 0,08L/min e gasto energético de 2,68 ± 0,34 Kcal por minuto, que foram 

significativamente menores que os valores encontrados quando as mesmas voluntárias 

realizaram exercício em esteira na intensidade do AT ( 1,44 ± 0,27L/min e 7,16 ± 1,36 

Kcal/min, respectivamente). 

Cheetham et al. (2002) avaliaram 17 indivíduos com insificiencia cardiaca crônica e 

compararam seu consumo de oxigênio no treinamento de força, com exercícios para 

membros superiores (rosca direta unilateral) e membros inferiores (leg press bilateral), e 

durante exercício em ciclo ergômetro. Para a realização dos exercícios resistidos, a 

intensidade utilizada era 40% de 1RM, com uma repetição a cada 4s durante 100s (total 

de 25 repetições). No ciclo ergômetro, os indivíduos iniciavam com uma carga de 20W 

e a cada 3 minutos passavam por incremento de 20W, e cadencia de 60 rotações por 

minuto. 

O consumo de oxigênio durante a realização da rosca direta era de aproximadamente 

35% do VO2pico, determinado em ciclo ergômetro, enquanto que na realização do leg 

press, que envolve maior massa muscular era de 52%, mas este ainda era 

significativamente menor que o consumo de oxigênio durante o exercício submáximo 

em ciclo ergômetro, que chegou a 77% do VO2pico. Este estudo reforça a idéia de que 
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quanto maior a massa muscular envolvida em um exercício maior é o consumo de 

oxigênio, porém, mesmo um exercício que envolva grande massa muscular como o leg 

press ainda não leva a um consumo de oxigênio comparável àquele atingido em 

exercícios aeróbios, apesar deste também ser dependente da carga imposta pelo 

exercício. Sendo assim, o treinamento resistido pode levar a melhoras no VO2máx, 

entretanto estas não são comparáveis às melhoras atingidas com treinamento de 

corrida ou em ciclo, como demonstrado por Costa (2009) e serão mais comuns em 

indivíduos com baixa capacidade aeróbia (ACSM, 2002). 

Bloomer (2005) comparou o VO2 e gasto energético em 30 minutos de ciclo ergômetro 

a 70% do VO2max com o agachamento a 70% 1RM em 10 homens treinados. O 

protocolo de agachamento consistiu de 30 minutos de exercício efetivo, além do 

intervalo entre as séries. O consumo de oxigênio total no agachamento foi de 53 ± 3L, e 

o gasto energético total foi de 269 ± 17 Kcal, porém estes foram significativamente 

menores que os valores no ciclo ergômetro ( 87 ± 3L e 441 ± 17 Kcal, respectivamente). 

Farinatti et al.,(2009) avaliaram o efeito da ordem de exercícios sobre o VO2 e gasto 

energético durante a realização de uma sessão de exercícios resistidos. Foram 

avaliadas 10 mulheres, que realizaram um teste em esteira para a determinação do 

VO2máx, e em seguida duas sessões de exercícios onde eram feitas 3 series de 10RM. 

As duas sessões diferiram apenas na sequência em que os exercícios foram realizados. 

A sequência A (SEQA) consistiu dos exercícios: supino reto, desenvolvimento de 

ombros e tríceps com polia alta, e a sequência B (SEQB) era exatamente oposta. Os 

autores não encontraram diferenças no VO2 e no gasto energético totais (SEQA: 25,41 

± 6,51L e 60,01 ± 29,26 kcal; SEQB: 24,81 ± 4,08L e 57,02 ± 15,25 kcal), entretanto, o 
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VO2 durante o intervalo foi maior após o supino reto quando este foi o último exercício 

da sessão (SEQB), e o mesmo ocorreu para o tríceps com polia alta (SEQA). O estudo 

conclui que o consumo de oxigênio é menor naqueles exercícios praticados no início da 

sessão de treino, entretanto isto não afeta o consumo total desta sessão ou mesmo o 

gasto energético que ela promove. 

Após o exercício, o consumo de oxigênio permanece acima dos níveis de repouso por 

um determinado período de tempo, denotando maior gasto energético durante este 

período. Este consumo extra de O2 é denominado EPOC (do inglês excess post-

exercise oxygen consumption). Embora sua existência seja bem estabelecida, sua 

magnitude, duração e bases metabólicas precisam ainda ser melhor compreendidas, 

assim como o efeito de diferentes variáveis relacionadas ao exercício físico (Meirelles e 

Gomes, 2004).   

Binzen et al., (2001) avaliaram o EPOC após a realização de uma sessão de exercícios 

resistidos durante um período de 2 horas. O VO2 após a sessão foi de 33,4 ± 5,1L, 

enquanto que após uma sessão controle onde as voluntárias permaneciam sentadas, o 

VO2 foi de 27,2 ± 0,3L, resultando, portanto, em um EPOC de 6,2L durante o período 

de 2 horas que seguiu a sessão de exercícios resistidos. Neste período também foi 

reportado aumento no gasto energético e na utilização de lipídeos como substrato 

energético. Estes dados demonstram que o EPOC é um importante componente do 

gasto energético associado ao exercício, e quando este for designado para programas 

em que o gasto calórico elevado seja um objetivo, o EPOC deve ser considerado. 
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Após a realização de exercícios resistidos, ainda existem dados conflitantes na 

literatura a respeito da duração e da magnitude do EPOC, e esta relação entre 

intensidade e duração do exercício resistido e EPOC ainda não foi bem estabelecida 

(Borsheim e Bahr, 2003), entretanto o volume de exercício parece ser o maior 

determinante do EPOC associado ao treinamento resistido (Meirelles e Gomes, 2004). 

 

1.4.2. Respostas cardiovasculares aos exercícios resistidos 

 

A grande quantidade previamente descrita de variáveis do treinamento resistido que 

podem ser manipuladas, faz com que as respostas cardiovasculares a esta modalidade 

de exercícios também seja altamente variável. 

No caso de exercícios resistidos, os valores obtidos na mensuração da pressão arterial 

estão sujeitos a erros, dependendo da técnica de medida adotada. A medida direta da 

PA é feita por cateterismo intra-arterial (CI). Este método é tido como padrão-ouro mas, 

devido a sua natureza invasiva, é um procedimento pouco usual. Além disso, sua 

aplicação não seria indicada em indivíduos assintomáticos, uma vez associada a riscos 

de dor, espasmo e oclusão arterial, síncope vasovagal e sangramento. Dentre os 

métodos indiretos, destacam-se o fotoplestimográfico (Finapres) e o auscultatório (MA). 

Poucos são os estudos comparativos entre esses procedimentos de medida (Polito e 

Farinatti, 2003). O CI parece pouco viável e ético para quantificar a PA em ECR. O 

Finapres é considerado o melhor procedimento indireto, mas depende de equipamento, 
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cujo custo é elevado. O MA pode subestimar o valor real da PA, em função de 

limitações inerentes à técnica e das características dos exercícios observados. No 

entanto, alguns procedimentos durante a mensuração podem reduzir essas diferenças, 

como realizá-la o mais tardiamente possível, antes do término do exercício (Polito e 

Farinatti, 2003). 

 

A intensidade do exercício exerce efeito direto sobre a pressão arterial. Meyer et al. 

(1999) avaliaram a diferença nas respostas cardiovasculares agudas ao treinamento 

resistido a 60 e 80% de 1RM. As duas intensidades levaram a aumentos em freqüência 

cardíaca, pressão arterial e duplo-produto, porém os aumentos foram ainda mais 

significativos quando o exercício foi realizado a 80% de 1RM. 

Um estudo realizado por Baum et al. (2003) avaliou indivíduos jovens e idosos que 

realizaram exercícios em três diferentes intensidades, durante a realização do exercício 

leg press. A primeira série era de 12 repetições a 50% de 1RM, a segunda série era de 

10 repetições a 70% de 1RM e finalmente uma série de 8 repetições a 80% de 1RM. A 

velocidade de execução foi controlada durante todas as séries, sendo três segundos 

por cada ciclo de movimento (1,5s na fase excêntrica e 1,5s na fase concêntrica), e o 

intervalo entre as séries era de dois minutos e meio. Como esperado, os maiores 

valores de pressão foram encontrados ao término das séries a 80% de 1RM, e os 

menores a 50%.  

O volume de exercício, representado pelo número de séries foi estudado por 

D`Assunção et al. (2006), onde indivíduos realizaram três séries consecutivas de rosca 

direta e cadeira extensora, com carga de 10RM e intervalo de 2 minutos entre as séries. 
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Na realização da rosca direta, a pressão arterial sistólica após a realização da primeira 

série foi significativamente menor quando comparada à pressão arterial após a segunda 

e terceira séries, demonstrando que apesar da manutenção da intensidade, o volume 

faz com que a pressão arterial continue a aumentar.  

Já no estudo realizado por Meyer et al. (1999), quando eram realizadas 4 séries 

consecutivas de leg press a 60% de 1RM e mais 4 séries consecutivas a 80% de 1RM, 

os picos de pressão arterial não foram diferentes entre as séries de mesma intensidade, 

e o intervalo utilizado foi o mesmo do estudo de D´Assunção et al. (2006), dois minutos, 

porém o estudo de Meyer et al.(1999) não utilizou séries máximas, enquanto que no 

estudo de D`Assunção et al. (2006) foram utilizadas séries de 10RM. 

Portanto, pode-se concluir a partir destes estudos que quando são realizadas séries 

que não se aproximam da falha concêntrica, a pressão arterial durante a realização 

destas séries irá se estabilizar, ao passo que na realização de séries máximas a 

pressão arterial, notadamente a sistólica continua aumentando. 

Miranda e col. (2005) avaliaram a resposta do duplo-produto durante a realização de 

supino reto sentado e deitado, em 10 repetições com 65% de 1RM.  Ao término das 

séries, a PAS apresentou valores médios de 128 e 127 mmHg e os valores  do duplo-

prodruto foram de 12.554 e de 12.151 para o supino reto sentado e deitado, 

respectivamente. 

Além disso, a pressão arterial e freqüência cardíaca aumentam durante a realização de 

uma série, sendo os picos encontrados, portanto, nas últimas repetições (Meyer et al., 

1999), o que faz com que a interdependência entre volume e intensidade também 

exerça influencia nas respostas cardiovasculares.  
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Lamotte et al. (2004) avaliaram as respostas hemodinâmicas de 14 pacientes em 

reabilitação cardíaca, durante a realização de extensão de joelho de baixa e alta 

intensidade. O protocolo de baixa intensidade consistia de 4 séries de 17 repetições a 

40% de 1RM e o de alta intensidade de 4 séries de 10 repetições a 70% de 1RM, o que 

aproximava os protocolos em termos absolutos de volume quando se multiplica a carga 

absoluta pelo número de repetições realizadas, e a velocidade de execução e o 

intervalo entre as séries eram similares entre os protocolos. Diferentemente do estudo 

de Baum et al. (2003), a maior resposta pressórica foi obtida nas séries realizadas com 

40% de 1RM.  

A diferença entre os dois estudos, entretanto está no número de repetições. No estudo 

de Baum et al. (2003) foram realizadas na intensidade mais baixa 12 repetições com 

50% de 1RM e na intensidade mais alta 8 repetições a 80% de 1RM, e no estudo de 

Lamotte et al. (2004), foram realizadas 17 repetições com 40% de 1RM na baixa 

intensidade e a mais alta de 10 repetições com 70% de 1RM, e como veremos mais 

adiante, o número de repetições realizados durante as séries também influenciam no 

aumento da pressão arterial, podendo ser uma possível explicação para o maior 

aumento no protocolo de baixa intensidade do estudo de Lamotte et al. (2004) e quanto 

ao estudo de Baum et al. (2004), a diferença no número de repetições foi pequena 

entre as intensidades utilizadas, permitindo que a pressão arterial aumente juntamente 

com o aumento da intensidade do esforço. Ambos os estudos (Baum et al., 2004; 

Lamotte et al., 2004) utilizaram a medição batimento-a-batimento. 

Séries intermitentes também podem modificar as respostas cardiovasculares agudas. 

Elas apresentam pelo menos uma pausa em sua realização. No estudo 

supramencionado de Baum et al. (2003) foi aplicada uma estratégia para verificar a 
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possibilidade de minimizar os efeitos do treinamento resistido na pressão arterial. Para 

isso, os voluntários descansaram por mais dois minutos e meio e realizaram novamente 

três séries, onde a intensidade, número de repetições, velocidade de execução e 

intervalo foram os mesmos, com apenas uma diferença: os voluntários realizavam uma 

pausa de três segundos entre cada repetição. Novamente os maiores valores foram 

encontrados na série com 80% de 1RM e os menores na série com 50% de 1RM, 

entretanto, a magnitude da resposta pressórica da série intermitente com 80% de 1RM 

foi menor que a resposta da série contínua a 50% de 1RM, tanto para o grupo de 

jovens como para o grupo de idosos, demonstrando que a simples estratégia de realizar 

séries intermitentes permite a aplicação de maiores intensidades de esforço com menor 

magnitude de aumentos de pressão arterial, devido a dois fatores principais: 

primeiramente um efeito mecânico imediato de redução da pressão muscular sobre os 

vasos que reduz a resistência vascular periférica, além disso, o fluxo sanguíneo 

aumentado durante a realização da série intermitente, que ajuda a remover metabólitos 

que estimulam o aumento da pressão arterial. 

Polito et al. (2007) investigaram qual seria o efeito de apenas uma pausa durante uma 

série. Oito homens bem treinados em treinamento de força participaram de dois 

protocolos que envolviam a realização de 4 séries de 8RM de extensão de joelho com 

dois minutos de intervalo entre elas. A diferença entre os protocolos era uma pausa de 

2 segundos entre a 4ª e 5ª repetição em um deles, enquanto o outro era realizado 

continuamente. A hipótese inicial do estudo era a de que a pausa realizada exatamente 

no meio da série levaria a uma redução na pressão arterial e que ao término da série os 

valores seriam menores quando comparados aos valores ao término da série contínua. 

Entretanto, o resultado encontrado foi justamente o oposto e ao término da 2ª, 3ª e 4ª 
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séries, os valores da pressão arterial durante as séries intermitentes era 

significativamente maiores que aqueles da série contínua.  

A possível explicação para os resultados encontrados reside na natureza do exercício. 

Após a realização da pausa, os indivíduos partiam da fase concêntrica do movimento, o 

que requer esforço extra para mover o peso devido à ausência de do ciclo de 

alongamento-encurtamento muscular, ou seja, o músculo não utiliza a energia elástica 

resultante do movimento excêntrico e precisa produzir maior força de contração, 

levando a maiores aumentos pressóricos. Esta explicação não pode ser extendida ao 

estudo de Baum et al. (2003), pois este não cita em que fase do movimento (excêntrica 

ou concêntrica) as repetições eram iniciadas. 

Após uma sessão de treinamento resistido, os valores da pressão arterial sofrem uma 

redução e permanecem durante algum tempo abaixo dos valores de repouso. Este 

efeito é chamado de hipotensão pós-exercício (HPE).  Apesar do longo tempo em que 

vem sendo reportada a HPE, até hoje não foram definidos critérios quanto à magnitude 

ou duração da redução da pressão arterial, sendo geralmente considerada até o ponto 

em que a pressão retorna aos valores de repouso. Acredita-se que este efeito ocorra 

principalmente pela vasodilatação, e não apenas nos músculos exercitados, mas de 

uma maneira geral, o que leva à redução da resistência vascular periférica e 

consequentemente, da pressão arterial (MacDonald, 2002). 

Mas nem todos os indivíduos respondem da mesma maneira a uma sessão de 

treinamento. Enquanto estudos com pessoas normotensas ainda produzem resultados 

inconsistentes, indivíduos com pressão normal-alta e hipertensos apresentam maior 

magnitude de redução da pressão arterial, indicando que quanto maior for a pressão 

arterial de repouso, maior a resposta hipotensora (MacDonald, 2002). 
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Simão et al. (2005) investigaram a influência da intensidade e do volume de 

treinamento na resposta hipotensora em indivíduos jovens normotensos. Quando a 

intensidade do exercício foi alterada, a resposta hipotensora foi a mesma, porém, 

quando foi alterado o volume, a duração da HPE foi maior, sugerindo que o volume 

provoca maior influência na redução da pressão pós-exercício.  Ainda assim, a redução 

durou apenas 60 minutos após a sessão de treinamento, o que é pouco comparado ao 

efeito hipotensor de uma sessão de exercícios aeróbios que pode chegar a 10 horas. 

Rezk et al. (2006) verificaram o efeito da intensidade sobre a HPE, e verificaram que 

tanto o treinamento de baixa como o de alta intensidade promovem a hipotensão 

sistólica após o exercício resistido, enquanto que apenas o treinamento de baixa 

intensidade promove redução da pressão arterial diastólica. Esta redução na pressão 

arterial pode ser explicada pela diminuição no débito cardíaco, que não é 

completamente compensada pelo aumento na resistência vascular periférica. 

Em longo prazo o treinamento resistido também pode melhorar a pressão arterial. 

Cornelissen e Fagard (2005) recentemente publicaram uma meta-análise demonstrando 

que os praticantes apresentam em média redução de 2% na pressão arterial sistólica e 

4% na pressão arterial diastólica. Apesar de parecer pouco, esta redução diminui em 8 

a 14% o risco de infarto e causas gerais de mortalidade em 4%. Além disso, a prática 

regular de treinamento resistido também diminui o estresse cardiovascular durante 

atividades como a caminhada com e sem peso ou subida de escadas (Deschenes e 

Kraemer, 2002). 

A manipulação das variáveis do treinamento resistido pode, portanto, amenizar 

repostas pressóricas ou ainda aumentar o consumo de oxigênio, fazendo até com que 
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esta modalidade de treinamento seja estímulo suficiente para aumento do VO2máx. 

Ainda assim, a literatura ainda está carente de informações a respeito de como 

manipular o treinamento resistido para obter resultados satisfatórios e minimizar os 

riscos associados à sua prática. 
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2. Objetivos 

2.1. Gerais:  

 

Verificar se existe uma máxima fase estável de lactato em exercícios resistidos e em 

que intensidade expressa em percentual de 1RM ela ocorre, bem como verificar o 

comportamento das respostas ventilatórias, de freqüência cardíaca e percepção 

subjetiva de esforço nesta intensidade. 

 

2.2. Específicos: 

 

- Comparar a intensidade máxima alcançada e concentração sanguínea de lactato no 

final de teste crescente para os exercícios Leg Press e Supino Reto; 

- Identificar a intensidade correspondente ao limiar anaeróbio nos exercícios Leg Press 

e Supino Reto; 

- Identificar a existência da máxima fase estável de lactato para os exercícios Leg Press 

e Supino Reto e comparar a intensidade, expressa em percentual de 1RM, em que ela 

ocorre para estes exercícios; 
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- Observar o comportamento da Ventilação, VO2, Frequência Cardíaca e Percepção 

Subjetiva de Esforço durante os exercícios Leg Press e Supino Reto realizados na 

intensidade da MFEL. 
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3. Procedimentos metodológicos 

3.1. Amostra 

 

Participaram deste estudo 12 indivíduos jovens e saudáveis do sexo masculino. As 

características antropométricas são apresentadas na Tabela 3.1, sendo os dados 

expressos em média ± desvio padrão, bem como valores máximos e mínimos. 

 

Tabela 3.1 - Dados antropométricos dos voluntários 

 Idade (anos) Estatura (cm) Massa 

Corporea (Kg) 

IMC (Kg/m2) 

Média  26,1 181,0 83,8 25,5 

DP 2,9 7,0 8,7 2,1 

Mínimo  21,0 170,0 70,0 23,1 

Máximo 33,0 192,0 98,5 29,1 

Valores expressos em Média ± DP, com seus respectivos valores mínimo e máximo. 

 

Alguns critérios de inclusão e exclusão foram utilizados na seleção da amostra, como 

seguem: 

Critérios de inclusão: 
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 Gênero masculino 

 Faixa etária de 20 a 35 anos; 

 Saudável, comprovado por exame clínico; 

 Experiência prévia de pelo menos seis meses em treinamento resistido; 

Os fatores de exclusão foram: 

 Tabagistas; 

 Etilistas; 

 Problemas cardíacos ou respiratórios; 

 Problemas articulares ou musculares que impedissem ou limitassem a realização 

dos movimentos; 

 Patologias que possam interferir no metabolismo como diabetes, dislipidemias e 

anemia; 

 Uso de recursos ergogênicos ou esteróides anabólicos androgênicos nos seis 

meses que antecederam o estudo 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de São Carlos 

(parecer número 494.2009), e os indivíduos foram informados dos riscos inerentes ao 

experimento e assinaram um termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) antes da 

participação nos testes. 
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3.2. Protocolos de avaliação 

 

3.2.1. Antropometria 

 

A estatura foi medida com os indivíduos descalços, em posição ortostática e olhar para 

o horizonte (plano de Frankfurt), com a utilização de um estadiômetro com precisão de 

1mm (seca®). Uma fita posicionada a 2 metros do solo era abaixada até tocar o vértix 

da cabeça do voluntário, e a altura identificada no estadiômetro era registrada. 

A massa corporal foi verificada em balança digital com precisão de 100g (TANITA®), 

com os indivíduos em posição ortostática e voltados de costas para o marcador da 

balança. Para esta medição os voluntários trajavam apenas shorts leves, e do peso 

identificado foram retirados 200g, considerados como o peso do traje utilizado. 

O índice de massa corporal foi calculado a partir da razão da massa corporal, dividida 

pelo quadrado da altura. 

 

3.2.2. Teste de 1 repetição máxima 
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O primeiro procedimento realizado foi o teste de 1 repetição máxima (1RM) para os 

exercícios Supino Reto (SR) e Leg Press (LP). 1RM é a maior quantidade de peso, em 

kg, que pode ser erguida em um movimento, sem que haja modificações no padrão de 

movimento (Fleck e Kraemer, 1999).  

Antes do inicio do teste, foi permitido aos indivíduos que realizassem uma breve sessão 

de alongamento como as realizadas antes de seus treinos, caso julgassem necessário, 

em seguida todos os indivíduos executavam uma série de aquecimento de oito 

repetições a 50% de 1RM que estimada de acordo com a experiência de treinamento 

dos participantes e da relação entre o número de repetições máximas realizadas e o 

percentual de 1RM. Após um minuto de descanso, uma série de três repetições a 70% 

da 1RM estimada foi realizada. Os levantamentos seguintes foram repetições simples 

com cargas progressivamente mais pesadas. O teste foi repetido até a 1RM ser 

determinada. Entre as tentativas foram respeitados três minutos de descanso e entre os 

exercícios o descanso foi de dez minutos. Durante os intervalos ocorreu o ajuste dos 

pesos para a tentativa seguinte. O ajuste de carga foi feito a partir da informação cedida 

pelo avaliado, e o número de tentativas para determinação da carga máxima foi de três, 

como descrito por Matuszak et al. (2003). Durante as tentativas um avaliador experiente 

assegurava que o avaliado respeitasse a angulação dos movimentos propostos para os 

dois exercícios, e nas tentativas onde a angulação não fosse respeitada eram 

desconsideradas e a carga era então repetida para aquele exercício.  

O procedimento foi realizado para permitir utilização de frações de 1RM (ex. 10% de 

1RM) no teste crescente e na quantificação da intensidade do exercício, visto que esta 
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quantificação em percentual de 1RM é uma das maneiras mais comuns dentro da 

prática de treinamento resistido e principalmente em estudos científicos (Fry, 2004).  

 

3.2.3. Teste crescente  

 

O teste crescente para determinação do AT foi realizado dois dias após a realização do 

teste de 1RM. Este teste consistiu em séries de 20 repetições realizadas em 1 minuto, 

sendo 3 segundos para cada repetição e dois minutos de intervalo entre as séries, para 

a coleta de uma amostra de sangue e aumento da carga de trabalho. Para controlar a 

velocidade de movimento durante a execução das séries, um dos avaliadores realizava 

a contagem de cada repetição no tempo proposto, e o voluntário era instruído a finalizar 

cada ciclo de movimento junto com a contagem. No caso do voluntário não acompanhar 

exatamente a velocidade de movimento determinada, este mesmo avaliador passava 

instruções para que o exercício fosse realizado de maneira mais rápida ou mais lenta, 

até que os movimentos coincidissem com a contagem.  

A intensidade inicial foi de 10% de 1RM, com as séries subsequentes realizadas com 

20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% e 90% de 1RM. Antes do teste era 

feito o cálculo da carga em kg para cada estágio, e o reajuste era feito durante os dois 

minutos de intervalo. Esta divisão de intensidades foi escolhida pelo fato de que 

estudos prévios (Barros et al., 2004; Moreira et al., 2008), bem como testes realizados 

em nosso laboratório demonstram que o AT em exercícios resistidos encontra-se por 
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volta de 30% 1RM, independentemente do exercício realizado, portanto este 

fracionamento de cargas nos permite uma determinação mais precisa do AT. O teste 

era interrompido quando o voluntário não conseguia realizar 20 repetições com 

determinada intensidade, e esta é considerada a intensidade máxima do teste. Antes da 

realização do teste (repouso) e 30 segundos após cada série, foi coletada amostra de 

25 ᶙl de sangue do lobo da orelha para análise da lactacidemia.  

A intensidade correspondente ao LAn foi determinada através de um modelo 

algorítmico baseado no estudo de Orr et al.63. Através deste modelo, os valores de 

lactato sanguíneo sofrem uma regressão linear dupla, transformando os dados em duas 

retas que contêm todos os pontos. A regressão linear dupla é baseada no agrupamento 

da menor soma dos quadrados dos erros. A intercepção das duas retas corresponde ao 

LAn, expresso em percentual de 1RM e concentração de lactato. Desta forma, a figura 

é organizada em um gráfico cartesiano, onde o eixo das ordenadas corresponde à 

concentração de lactato sanguíneo e o eixo das abcissas à intensidade do exercício em 

percentual de 1RM. As duas retas, contendo todos os pontos, são representadas no 

gráfico e sua intercepção corresponde ao LAn.   

 

3.2.4. Máxima fase estável de lactato (MFEL) 

 

Antes da determinação da MFEL, foi respeitado um intervalo de 48 a 72h após a 

realização do teste crescente. Este mesmo intervalo foi respeitado entre cada sessão, 

sendo que cada indivíduo realizou 3 sessões de testes para cada exercício, onde em 
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cada sessão a intensidade era mantida constante, e variava entre as sessões de 

acordo com os resultados obtidos. A utilização das cargas foi feita com precisão de 5% 

de 1RM. Cada sessão consistiu de 15 séries de 20 repetições com duração de um 

minuto e padronização de velocidade similiar à utilizada no teste crescente, para manter 

a especificidade da determinação destes parâmetros. Para estes testes a velocidade foi 

controlada pelo mesmo avaliador e da mesma maneira do teste crescente. O intervalo 

entre as séries foi de um minuto, e desta maneira a duração do teste foi de 30 minutos, 

como preconizado por Beneke et al. (2003).  

A lactacidemia foi considerada estável, quando ocorreu variação menor ou igual a 1,0 

mmol/L da 9ª para a 15ª série, e a MFEL foi considerada como a maior intensidade de 

esforço realizado onde ocorreu a estabilização da lactacidemia. Para isso, cada 

voluntário realizou ao menos uma intensidade de esforço em que a lactacidemia foi 

considerada estável e outra intensidade logo acima desta onde a lactacidemia não 

apresentou estabilização de acordo com o critério selecionado. 

Em intensidades superiores à MFEL, alguns indivíduos não conseguiram realizar todas 

as séries com um número total de 20 repetições, e o teste era dado como encerrado 

caso não fossem completadas 15 repetições em uma série. As coletas de sangue para 

análise da lactacidemia eram realizadas no repouso e após as séries 3, 6, 9, 12 e 15, 

sempre 30 segundos após o término das séries.  

Como não existe dados na literatura que descrevam uma intensidade relativa à MFEL, 

o protocolo utilizado foi desenvolvido em nosso laboratório com base em estudos 

pilotos realizados previamente. A intensidade do AT foi utilizada para a primeira sessão 
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de teste. No caso da intensidade do AT não coincidir com uma das intensidades 

propostas, devido ao método utilizado para sua determinação, foi utilizada a intensidade 

que mais se aproximasse deste valor. Para a realização das outras sessões, a 

intensidade utilizada era escolhida em função do resultado do teste na intensidade 

relativa ao AT. Caso a lactacidemia permanecesse estável, a intensidade era 

aumentada em dois estágios para o segundo teste (ex. de 30% para 40% de 1RM), 

enquanto que se a lactacidemia não ficasse estável, a intensidade era diminuída em 

dois estágios (ex. de 30% para 20% de 1RM). Este critério foi utilizado também na 

terceira sessão, entretanto a modificação da intensidade foi feita aumentando ou 

diminuindo apenas um estágio (ex. de 20% para 25% de 1RM). A determinação das 

intensidades para cada sessão de determinação da MFEL está representada na figura 

3.1 
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Figura 3.1. Escolha das intensidades para a determinação da MFEL. AT = limiar anaeróbio; S=sim; 

N=não. 

3.3. Variáveis analisadas 

 

Durante o teste cresecente e os testes de intensidade constante, as variáveis avaliadas 

foram a lactacidemia, parâmetros ventilatórios, freqüência cardíaca e percepção 

subjetiva de esforço. 
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3.3.1. Lactacidemia 

 

Uma amostra de 25ᶙl de sangue foi coletada do lobo da orelha para a análise da 

lactacidemia em lactímetro enzimático (YSI 1500 Sport, Yellowsprings®). A coleta era 

realizada sempre 30 segundos após o término das séries, sendo feita no repouso e 

após todas as séries do teste crescente, e no repouso e após as séries 3, 6, 9, 12 e 15 

dos testes de intensidade constante para determinação da MFEL. A amostra coletada 

era imediatamente analisada pelo lactímetro. Antes de cada teste o aparelho era 

calibrado com uma solução padrão de lactato com concentração de 5mmol/L, de acordo 

com as instruções do fabricante.  

 

3.3.2. Ergoespirometria e parâmetros ventilatórios 

 

Os parâmetros ventilatórios avaliados foram: ventilação (Ve) e consumo de oxigênio 

(VO2). Os dados foram coletados com auxilio de um analisador de gases portátil 

(VO2000, Medgraphics®), e os dados eram armazenados em um computador com a 

utilização do software Aerografic. O analisador de gases foi calibrado antes dos testes 

com uma amostra de ar local. Antes do inicio do registro de cada teste, o voluntário era 

instruído a respirar normalmente até que os valores se apresentassem dentro da 

normalidade. O pneumotagógrafo utilizado foi de fluxo médio. Antes do inicio de cada 

teste, os indivíduos permaneciam durante 2 minutos em repouso. O registro dos 
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resultados foi feito com plotagem da média de cada 20 segundos de teste, plotados de 

maneira ininterrupta, foi considerada para análise dos resultados a média dos últimos 

20 segundos do repouso e de cada série no teste crescente e a média dos últimos 20 

segundos do repouso e das séries 3, 6, 9, 12 e 15 dos testes de intensidade constante. 

 

3.3.3. Frequência cardíaca 

 

A freqüência cardíaca foi mensurada através de um monitor cardíaco da marca polar® 

modelo S610 e registrado o seu valor no 18º movimento de cada série, tanto no teste 

crescente como nos testes de carga constante para determinação da MFEL. 

 

3.3.4. Percepção subjetiva de esforço (PSE) 

 

A PSE foi avaliada após a realização de cada série no teste crescente e após a 

realização das séries 3, 6, 9, 12 e 15, através da escala de OMNI com valores de 0 a 

10, validade para exercícios resistidos. A escala era apresentada para o indivíduo 

previamente instruído sobre a sua utilização imediatamente após a realização de cada 

série, para que o voluntário respondesse da maneira mais adequada possível. 
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3.4. Análise estatística 

 

Os resultados passaram pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov para a 

determinação da normalidade das amostras. Para as comparações entre os exercícios 

e entre AT e MFEL foi utilizado teste t de Student para amostras pareadas. Para a 

análise das variáveis ventilatórias durante a MFEL foi utilizada ANOVA two-way para 

comparação entre os momentos de cada exercício e entre os exercícios, com post hoc 

de Bonferroni quando necessário. O nível de significância adotado foi de p ≤ 0,05. Os 

resultados são apresentados em média ± desvio padrão. 
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4. Resultados 

4.1. Teste de 1RM 

 

O valor médio ± desvio padrão de 1RM no LP, que é o exercício que envolve grande 

massa muscular foi de 298,0 ± 36,6 kg enquanto que no SR, exercício que envolve 

menor massa muscular, os valores de média ± desvio padrão de 1RM foram 93,7 ± 21,8 

kg. Os valores de 1RM obtidos nos exercícios LP e SR estão expostos nas Tabelas 4.1 

e 4.2 respectivamente. 

 

4.2. Teste crescente e AT 

 

O valor médio ± desvio padrão da intensidade máxima atingida no teste crescente no 

LP foi 70,00 ± 12,25% de 1RM e no SR 50,00 ± 8,16% de 1RM, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa (p˂0,05). A média da lactacidemia no final do teste 

também foi significativamente maior (p˂0,05) no LP comparada ao SR (8,36 ± 2,34 vs. 

5,43 ± 1,12 mmol/L, respectivamente).  

O valor médio ± desvio padrão do AT, expresso em percentual de 1RM, no LP foi de 

27,9 ± 3,7% e no SR de 24,1 ± 3,1%, porém esta diferença não foi estatisticamente 

significante. A lactacidemia no momento do teste crescente em que o AT era atingido 

também não apresentou diferença significativa, sendo um valor médio de 1,88 ± 0,65 
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mmol/L no LP e 2,08 ± 0,43 mmol/L no SR. Os valores da intensidade do AT, da 

lactacidemia no AT, da intensidade máxima atingida no teste crescente e da 

lactacidemia na intensidade máxima do teste crescente para os exercícios LP e SR 

podem ser visualizados nas Tabelas 4.1 e 4.2, respectivamente. 

 

Tabela 4.1 - Valores de 1RM e teste crescente do LP 

 1RM (Kg) AT 

(%1RM) 

[lac] AT 

(mmol/L) 

Int. Max 

(%1RM) 

[lac]Max 

(mmol/L) 

Média 294,0 27,9 1,88 70,0 8,36 

DP 38,0 3,7 0,65 12,2 2,34 

Mínimo 245,0 23,5 1,12 50,0 5,66 

Máximo 375,0 34,2 3,02 90,0 12,88 

Valores de 1RM expresso em Kg; AT expresso em percentual de 1RM; [lac] AT = lactacidemia na intensidade do AT, 

expressa em mmol/L; Int. Max = intensidade máxima alcançada no teste crescente, expressa em percentual de 1RM; 

[lac] Max = lactacidemia na intensidade máxima do teste, expressa em mmol/L. n=12 

 

Tabela 4.2 - Valores de 1RM e teste crescente do SR 

 1RM (Kg) AT 

(%1RM) 

[lac] AT 

(mmol/L) 

Int. Max 

(%1RM) 

[lac]Max 

(mmol/L) 

Média 94,0 27,7 2,08 50,0 5,43 

DP 20,9 4,4 0,43 8,2 1,12 

Mínimo 63,0 19,7 1,77 40,0 3,93 

Máximo 144,0 28,1 3,38 70,0 7,37 

Valores de 1RM expresso em Kg; AT expresso em percentual de 1RM; [lac] AT = lactacidemia na intensidade do AT, 

expressa em mmol/L; Int. Max = intensidade máxima alcançada no teste crescente, expressa em percentual de 1RM; 

[lac] Max = lactacidemia na intensidade máxima do teste, expressa em mmol/L. n=12 
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4.3. MFEL 

4.3.1. Intensidade da MFEL e comparação com o AT 

 

Nos dois exercícios ocorreu estabilização da lactacidemia, e portanto foi possível 

determinar a MFEL. Os valores de média ± desvio padrão da intensidade da MFEL, no 

LP foi de 28,8 ± 6,8% de 1RM, enquanto que no SR a intensidade da MFEL foi de 21,7 

± 4,4% de 1RM. A comparação entre a intensidade da MFEL nos exercícios LP e SR foi 

comparada por teste t de Student, sendo esta diferença estatisticamente significativa 

(p˂0,05), representando que no LP ocorre MFEL em intensidade mais elevada que no 

SR. Quando a intensidade da MFEL foi comparada à intensidade do AT para cada um 

dos exercícios, no LP, que representa exercício de grande massa muscular, não houve 

diferença significativa entre as intensidades do AT e da MFEL (27,9 ± 3,7% e 29,2 ± 

7,0% de 1RM, respectivamente). No SR, que envolve menor massa muscular, a 

intensidade do AT foi significativamente maior que a intensidade da MFEL (24,1 ± 3,1% 

e 21,7 ± 4,4% de 1RM, respectivamente). A figura 4.1 representa os valores do AT e da 

MFEL para os exercícios LP e SR. 
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Figura 4.1 - Valores do AT e da MFEL para os exercícios LP e SR, expressos em percentual de 1RM 

(%1RM). 
a
significativamente diferente da MFEL no LP; 

b
significativamente diferente do AT no SR 

 

4.3.2. Respostas fisiológicas na intensidade da MFEL 

4.3.2.1. Lactacidemia 

 

Quando os exercícios foram realizados na intensidade correspondente à MFEL, os 

valores de média ± desvio padrão da lactacidemia final no LP foi de 3,86 ± 0,81 mmol/L 

e ao final do SR foi de 4,44 ± 0,68 mmol/L. A massa muscular envolvida nos exercícios 

não exerceu influencia sobre a concentração de lactato, pois a comparação destes 
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valores de lactacidemia entre os exercícios pelo teste t de Student não apresentou 

diferença significativa. A figura 4.2 representa o comportamento da lactacidemia para 

os exercícios LP e SR na intensidade da MFEL e a figura 4.3 representa a lactacidemia 

final alcançada na intensidade da MFEL nos exercícios LP e SR. 

 

Figura 4.2 - valores de média ± desvio padrão da lactacidemia na intensidade da MFEL durante a 

execução dos exercícios LP e SR. n=12 
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Figura 4.3 - Média e desvio padrão da lactacidemia na MFEL dos exercícios LP e SR. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre os exercícios. n=12 

 

4.3.2.2. Parâmetros ventilatórios 

 

Os valores dos parâmetros ventilatórios estão apresentados nas tabelas 4.3 e 4.4, e 

descritos a seguir. Todos os valores são apresentados em média ± desvio padrão. 

Durante a execução do LP, a ventilação (Ve) no repouso era de 8,77 ± 2,16 L/min, 

aumentou significativamente a partir da série 3 depois não foram encontradas 

diferenças significativas até a série 15, indicando estabilização. Ao término do exercício 

(série 15) o valor da Ve era de 22,13 ± 6,63 L/min. Durante a execução do SR, o 

comportamento da Ve foi similar ao do LP. No repouso, o valor da Ve era de 10,50 ± 

3,51 L/min. Este valor aumentou significativamente na série 3 e em seguida não foram 

encontradas diferenças significativas até a série 15, onde o valor da Ve foi de 23,37 ± 

8,55 L/min.  
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O VO2 médio no repouso no LP era de 3,35 ± 1,71 mL(Kg.min)-1, aumentou 

significativamente na série 3 e manteve-se estável até a série 15, onde o valor final foi 

de 10,12 ± 3,16 mL(Kg.min)-1. O mesmo comportamento foi encontrado no SR, onde o 

VO2 no repouso era de 4,10 ± 1,17 mL(Kg.min)-1, aumentou significativamente na série 

3 e estabilizou-se até a série 15, onde o valor encontrado foi de 8,75 ± 2,73 mL(Kg.min)-

1. 

Quando foram comparadas as respostas ventilatórias entre os exercícios LP e SR, não 

foram encontradas diferenças significativas para os momentos comparados nos valores 

de Ve e VO2. O comportamento das variáveis ventilatórias está representado na figura 

4.4 

 

Figura 4.4 - Comportamento dos parâmetros ventilatórios na intensidade da MFEL dos exercícios LP e 

SR. n=12 
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Tabela 4.3 - Valores dos parâmetros ventilatórios na intensidade correspondente à MFEL no 
exercício LP 

 Repouso Série 3 Série 6 Série 9 Série 12 Série 15 

Ventilação 

(L/min) 

8,77 ± 2,16 19,45 ± 

6,03
a
 

18,52 ± 

4,81
 a
 

21,51 ± 

6,84
 a
 

21,82 ± 

4,91
 a
 

22,13 ± 

6,63
 a
 

VO2 

mL(Kg.min)
-1

 

3,35 ± 1,71 9,51 ± 

8,62
 a
 

8,62 ± 

2,00
 a
 

9,85 ± 

2,86
 a
 

10,08 ± 

2,24
 a
 

10,12 ± 

3,16
 a
 

Valores de média ± desvio padrão da Ve e VO2 em mL(kg.min)
-1

 no exercício LP. 
a
diferença 

estatisticamente significativa em relação ao repouso 

 

Tabela 4.4 - Valores dos parâmetros ventilatórios na intensidade correspondente à MFEL no 
exercício SR 

 Repouso Série 3 Série 6 Série 9 Série 12 Série 15 

Ventilação 

(L/min) 

10,50 ± 

3,51 

19,73 ± 

4,77
 a
 

23,77 ± 

8,26
 a
 

22,09 ± 

6,80
 a
 

23,68 ± 

7,56
 a
 

23,37 ± 

8,55
 a
 

VO2 

mL(Kg.min)
-1

 

4,10 ± 1,87 7,59 ± 

1,91
 a
 

8,29 ± 

2,42
 a
 

8,01 ± 

1,96
 a
 

8,73 ± 

2,61
 a
 

8,65 ± 

2,73
 a
 

Valores de média ± desvio padrão da Ve e VO2 em mL(kg.min)
-1

 no exercício SR. 
a
diferença 

estatisticamente significativa em relação ao repouso;
  

 

4.3.2.3 Frequência cardíaca 

 

Durante a execução do LP na intensidade correspondente à MFEL, a média ± desvio 

padrão da FC de repouso era de 68,38 ± 10,35bpm, e durante todas as séries avaliadas 
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foi significativamente diferente do repouso, sendo de 109,38 ± 8,23bpm em S3, 113,31 

± 13,55bpm em S6, 115,23 ± 11,34bpm em S9, 118,92 ± 11,51bpm em S12 e 118,85 ± 

11,93bpm em S15. A FC permaneceu estável após S3, visto que não foram 

encontradas diferenças significativas nas comparações de S3 a S15. 

Durante a execução do SR na MFEL, a FC de repouso era de 67,33 ± 12,87bpm, e 

durante todas as séries avaliadas foi significativamente diferente do repouso, sendo de 

89,58 ± 26,22bpm em S3, 102,42 ± 9,83bpm em S6, 108,58 ± 9,80bpm em S9, 109,25 

± 8,97bpm em S12 e 108,33 ± 11,05bpm em S15. O valor da FC em S3 foi 

significativamente menor aos valores em S9, S12 e S15, portanto ocorreu estabilização 

da FC apenas após S9. 

Quando os exercícios foram comparados para momentos correspondentes, apenas em 

S3 o valor da FC no LP foi significativamente superior ao valor da FC no SR. O 

comportamento da FC está representado na figura 4.5 
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Figura 4.5 Comportamento da FC na intensidade da MFEL nos exercícios Leg Press e Supino Reto. 
a
 

diferença significativa comparado ao repouso no Leg Press; 
b
 diferença significativa comparado ao 

repouso no Supino Reto; 
c
 diferença significativa comparado ao momento correspondente no Supino 

Reto; 
d
 diferença significativa comparado a S3 no Supino Reto. 

 

4.3.2.4. Percepção subjetiva de esforço 

 

No LP, os valores de média ± desvio padrão da PSE após a realização de S3 foram de 

2,1 ± 1,6, em S6 foi de 3,2 ± 1,9, sem diferenças significativas entre os dois momentos. 

A partir de S9, a PSE foi significativamente diferente de S3, e apresentou estabilização, 

com valores de média ± desvio padrão de 4,0 ± 2,1 em S9, 4,5 ± 2,3 em S12 e 4,9 ±2,7 

em S15. 
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No LP, os valores de média ± desvio padrão da PSE após a realização de S3 foram de 

2,2 ± 1,2. A partir de S6 a PSE foi significativamente diferente de S3, e apresentou 

estabilização até S12 com valores de média ± desvio padrão de 4,2 ± 2,1 em S6, 5,2 ± 

2,2 em S9 e 5,7 ± 2,6 em S12. Em S15 o valor de média ± desvio padrão foi de 5,9 ± 

2,5, sendo estatisticamente diferente de S3 e S6.  

 

Figura 4.6 Valor da PSE durante a realização dos exercícios LP e SR na intensidade correspondente à 
MFEL. 

a
diferença significativa em relação a S3 do LP;

 b
diferença significativa em relação a S3 do SR;

 

c
diferença significativa em relação a S6 do SR; 
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5. Discussão 

 

Os resultados deste trabalho serão separados na discussão, onde serão discutidos 

inicialmente os resultados do teste crescente, seguidos da discussão dos dados sobre a 

MFEL. 

 

5.1. Teste crescente 

 

No teste crescente, a intensidade máxima (Imáx) alcançada no LP, expressa em 

percentual de 1RM foi significativamente maior que a Imáx alcançada no SR. Estes 

resultados já eram esperados e estão de acordo com outros achados na literatura. 

Hatfield et al. (2006) demonstraram que para diferentes intensidades, expressas em 

percentual de 1RM, indivíduos realizam maior número de repetições em exercício para 

membros inferiores (agachamento) quando comparado a membros superiores 

(desenvolvimento de ombros), independente da velocidade de movimento. Isto leva à 

conclusão de que quando intensidade e velocidade de movimento são padronizados, é 

possível realizar um maior número de repetições máximas em exercícios para grandes 

grupos musculares. Ademais, Willardson e Burket (2006) demonstram que a fadiga é 

menor em membros inferiores. Esta menor fadiga foi representada pelo fato de que, 

além do maior número de repetições máximas para a mesma intensidade como descrito 

anteriormente, quando se realiza várias séries máximas na mesma intensidade é 
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comum ocorrer redução neste número de repetições. No caso do estudo de Willardson 

e Burket (2006), esta queda foi menor em exercício para membro inferior quando 

comparado a membro superior. 

No presente estudo não foram utilizadas séries máximas, e sim um número pré-

determinado de 20 repetições por série. Entretanto, se for levado em conta que para a 

mesma intensidade é possível realizar maior número de repetições no LP que no SR, 

ao término das séries a exaustão estava mais próxima no SR, e desta maneira os 

indivíduos foram capazes de realizar mais séries no LP. 

Esta diferença no número de repetições máximas para a mesma intensidade relativa de 

exercício (%1RM), ou então na Imáx alcançada em um teste crescente, ocorre devido a 

alguns fatores, como a biomecânica de cada exercício, os grupos musculares 

envolvidos e a diferença na massa muscular envolvida nos exercícios. No presente 

estudo, a carga de 1RM do LP de 298,0 Kg foi muito superior (219%) aquela do SR, de 

93,7Kg, indicando que no LP a maior massa muscular envolvida permite que maior 

quantidade de peso seja levantado em uma repetição máxima, além do conjunto de 

músculos recrutados em um exercício multi-articular como o LP e as alavancas 

músculo-esqueléticas deste exercício permitem que um maior número de repetições 

para uma mesma intensidade seja possível de ser realizado (Fleck e Kraemer, 1999). 

Em nosso laboratório, realizamos uma comparação do número de repetições que são 

realizadas em quatro séries máximas de LP e rosca direta (RD) a 75% de 1RM, com um 

minuto de intervalo entre séries com indivíduos jovens e moderadamente treinados em 
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exercícios resistidos (Vinhoti et al., 2009). O volume total de repetições realizado nas 4 

séries foi de 40,5 ± 7,06 no LP e de 18,5 ± 4,5 na RD.  

Em seguida, estes dois exercícios foram combinados em duas sessões de treino(Souza 

et al., 2009). Em uma delas o LP era realizado antes da RD (LP/RD), e na outra sessão, 

era realizada a RD antes do LP (RD/LP), divididas de maneira aleatória No exercício 

RD, o volume total de repetições executados na ordem RD/LP foi maior quando 

comparado ao da ordem LP/RD (18,5 ± 4,5 vs 15,6 ± 4,0 , respectivamente), sendo 

estatisticamente significativo (p<0,05). Já para o exercicio LP não houve diferença 

significativa no volume total de repetições para as duas ordens de exercício (LP/RD 

40,5 ± 7,0 e RD/LP 34,6 ± 7,7, p>0,05). 

O conjunto destes estudos (Vinhoti et al., 2009; Souza et al., 2009) mostra que a 

comparação de exercícios como LP e RD, no LP é possível realizar maior número de 

repetições para  a mesma intensidade de 1RM. Além disso, quando estes exercícios 

são combinados em uma sessão de treino, a ordem de exercícios afeta o desempenho 

na RD, mas não o desempenho no LP, portanto no LP os praticantes apresentam maior 

resistência muscular, o que implica na realização de maior número de repetições para a 

mesma intensidade de exercício independentemente da ordem em que os exercícios 

são executados na sessão de treino. 

A lactacidemia dos indivíduos após o último estágio do teste crescente também foi 

significativamente maior após o LP quando comparado ao SR. Dois fatores podem ser 

apontados como hipótese para esta diferença: o primeiro seria relativa à massa 

muscular envolvida na execução dos exercícios. O LP envolve maior massa muscular o 
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valor médio de 1RM foi de 218% maior que o do SR. O segundo fator é a diferença no 

número total de repetições entre os exercícios durante o teste crescente, visto que no 

LP a intensidade máxima alcançada foi de 70% de 1RM, enquanto que no SR foi de 

apenas 50% de 1RM.  

Sendo a massa muscular diferente entre os exercícios, o maior número de fibras 

musculares envolvidas na execução do LP estaria lançando maior quantidade de 

lactato na corrente sanguínea. Entretanto, quando se faz a comparação da lactacidemia 

no LP e no SR para as mesmas intensidades relativas a 1RM, a lactacidemia no LP era 

ligeiramente inferior àquela do SR. Portanto, na mesma intensidade relativa de 

exercício, a lactacidemia era maior no SR, indicando que a massa muscular possa não 

ter interferido na lactacidemia, e o provável fator que explica esta diferença é o maior 

número de repetições realizado no LP. Em nosso laboratório (Magosso et al., 2006) já 

foi demonstrado que um protocolo de 15 séries de Leg Press com intensidade de 40% 

1RM levava a aumentos significativos na lactacidemia. 

Em média, os indivíduos realizaram dois estágios a mais do teste crescente no LP 

comparado ao SR (até 70% no LP e até 50% no SR), e estes dois estágios foram acima 

do AT, que no caso LP foi de 27% de 1RM. Portanto, esta carga extra de exercício 

realizada acima do AT foi a responsável pela diferença na lactacidemia máxima entre 

os exercícios.  

Intensidades próximas do AT para os dois exercícios também eram esperadas neste 

estudo. Barros et al. (2004) demonstraram que o AT em exercícios resistidos fica em 

torno de 30% de 1RM, independentemente do estado de treinamento dos indivíduos ou 
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mesmo na comparação entre o LP, que é um exercício de grande massa muscular e a 

RD, que é um exercício que envolve pequena massa muscular.  

 

5.2. MFEL 

 

Os resultados iniciais deste estudo sugerem que em exercícios resistidos é possível 

alcançar um nível estável de lactacidemia, o que pode ser considerado como máxima 

fase estável de lactato. 

Nosso laboratório (Costa, 2009) demonstrou que exercícios resistidos realizados em 

método de circuito, ocorria estabilização da lactacidemia após 4 voltas de um circuito de 

8 exercícios, realizado na intensidade do AT para cada um destes exercícios. 

No presente estudo, diferentemente do estudo de Costa (2009) onde foi realizado treino 

em circuito, eram realizadas 15 séries de cada exercício, e portanto, foi possível 

comparar as respostas fisiológicas a cada um dos exercícios separadamente. A partir 

dos resultados do presente estudo, verifica-se que as respostas entre os exercícios LP 

e SR são diferentes tanto no teste crescente quanto na intensidade em que ocorre a 

MFEL, pois apesar da ausência de diferença significativa entre as intensidades do AT 

(27% no LP e 24% no SR), a intensidade da MFEL nos dois exercícios foi diferente.  

Este é o primeiro estudo a demonstrar a existência de MFEL em exercícios resistidos 

de maneira a especificá-la para cada exercício. O estudo de Costa (2009) verificou uma 
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MFEL em exercícios resistidos quando estes eram realizados em circuito, enquanto o 

presente estudo demonstrou a MFEL separadamente para os exercícios LP e SR. 

De acordo com Svedhal e MacIntosh (2003), o limiar anaeróbio é um conceito que se 

aplica para exercícios que envolvam grande massa muscular, e a MFEL é o padrão 

ouro em sua determinação. O único caso onde a MFEL não corresponderia ao AT seria 

então em exercícios envolvendo pequena massa muscular, e a MFEL seria encontrada 

em menor intensidade que o AT. 

O LP é um exercício que envolve grandes grupos musculares dos membros inferiores, e 

pela quantidade de massa muscular envolvida, a intensidade da MFEL é muito próxima 

à intensidade do AT. Já o SR envolve grupos musculares menores e menor massa 

muscular quando comparado ao LP.  

Este hipótese apresentada por Svedhal e MacIntosh (2003) explica porque no presente 

estudo, houve diferenças entre os exercícios quando a intensidade da MFEL era 

comparada à intensidade do AT. No caso do LP, que é o exercício de grande massa 

muscular, não houve diferença estatisticamente significativa entre as intensidades do 

AT e da MFEL, enquanto que para o SR, que é um exercício para pequena massa 

muscular, a intensidade da MFEL foi significativamente menor que a intensidade do AT. 

Ademais, esta diferença na massa muscular envolvida também fez com que a 

intensidade da MFEL encontrada no LP fosse significativamente maior que a 

intensidade da MFEL encontrada no SR, diferentemente da determinação do AT, onde 

não foram encontradas diferenças significativas entre as intensidades de cada 
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exercício, o que está de acordo com a literatura (Barros et al., 2004). A análise destes 

dados aponta que o AT pode ser um bom preditor da MFEL no LP, mas não no SR.  

Beneke et al. (2001) avaliaram indivíduos jovens em cicloergômetro e em 

remoergômetro, e observaram que a máxima fase estável de lactato foi alcançada em 

cargas de trabalho diferentes para os exercícios, concluindo que a massa muscular e o 

padrão motor podem provocar influência na carga de trabalho onde ocorre a máxima 

fase estável de lactato. Entretanto, estes dados devem ser analisados cautelosamente, 

pois o estudo de Beneke et al. (2001) comparou duas modalidades de exercícios 

dinâmicos com padrões motores e respostas fisiológicas distintas dos exercícios 

resistidos, e o estudo de Barros et al. (2004), apesar de ter testado indivíduos em 

exercícios resistidos, o único exercício em comum com o presente estudo foi o LP, onde 

o percentual do AT encontrado (30% de 1RM) foi muito próximo do percentual da 

máxima fase estável de lactato no presente estudo (28,8% de 1RM).  

Diferentemente do que foi encontrado no presente estudo, no estudo de Beneke et al. 

(2001), foram encontradas diferenças significativas na concentração de lactato 

sanguíneo durante a realização dos exercícios na intensidade da MFEL. No presente 

estudo, apesar da diferença no percentual de 1RM encontrado para a intensidade da 

MFEL, a lactacidemia final na máxima fase estável de lactato não foi significativamente 

diferente entre os exercícios. Devido à inexistência de dados na literatura que relatem 

sobre a MFEL em exercícios resistidos, é difícil realizar uma comparação entre os 

exercícios resistidos LP e SR e exercícios em ciclo ergômetro e remo ergômetro. O que 

parece ser possível afirmar a partir dos resultados encontrados é que a MFEL, 

diferentemente do AT ocorre em intensidades distintas para os exercícios, mas a 



84 

 

lactacidemia após a realização do exercício na intensidade da MFEL leva a 

concentrações de lactato no sangue muito próximas de 4mmol/L, e sem diferenças 

entre exercícios.  

Gobatto et al. (2001) avaliaram o efeito do treinamento na máxima fase estável de 

lactato em ratos, subetidos a um período de treinamento de natação. Após 9 semanas, 

a máxima fase estável de lactato que era com uma sobrecarga de de 5% do peso 

corporal, passou para 8% do peso corporal, porém a lactacidemia em ambos os 

períodos era de 5,5 mmol/l.  

Um estudo de Philp et al. (2008) avaliou indivíduos que correram na velocidade 

correspondente à MFEL durante 4 semanas, e após o período de treinamento, não 

apenas a carga de trabalho em que alcançavam a máxima fase estável de lactato 

aumentou, como a concentração de lactato. Neste caso, além do aumento da carga de 

trabalho, o treinamento promoveu adaptação em termos da lactacidemia que pode ser 

suportada durante um exercício contínuo de longa duração.  

Juntamente, os resultados destes estudos (Gobatto et al., 2001; Phillip et al., 2008) com 

o presente estudo apontam para a hipótese de que na realização de exercícios 

resistidos na intensidade da MFEL, a diferença entre os exercícios, no caso LP e SR, 

encontra-se no percentual de 1 RM (27,9% de 1RM no LP e 24,1% de 1RM no SR), 

mas com mesmas concentrações de lactato após a realização de uma sessão de treino 

nesta intensidade. Entretanto, este estudo avaliou apenas os exercícios LP e SR, 

dentre uma gama de possíveis exercícios que são realizados em treinamento resistido 
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e, portanto mais estudos são necessários para determinar a intensidade da MFEL para 

outros exercícios bem como a resposta da lactacidemia a estes exercícios. 

Quando foram analisadas as respostas ventilatórias, ocorreu aumento de Ve, VO2 e 

VCO2, e a partir da S3 estes parâmetros foram estabilizados, o que está de acordo com 

as respostas fisiológicas esperadas quando se pratica exercícios na intensidade da 

MFEL (Beneke, 2003). Ademais, a massa muscular parece não surtir efeito sobre as 

respostas ventilatórias, ao menos entre os exercícios avaliados neste estudo. Quando 

foram comparados os exercícios LP e SR, não houve diferenças significativas entre os 

parâmetros ventilatórios avaliados durante a estabilização, o que somado ao fato de 

que a lactacidemia não foi significativamente diferente, pode fazer levantar uma nova 

hipótese em relação à MFEL em exercícios resistidos, de que o gasto energético 

durante a prática de exercícios na MFEL pode ser similar em diferentes exercícios, visto 

que o consumo de oxigênio e a lactacidemia podem ser usados para quantificar o gasto 

energético de um exercício (Scott, 2006). Novamente, mais estudos são necessários 

para determinar as respostas a outros exercícios, além do fato de que o gasto 

energético não foi quantificado no presente estudo, entretanto, estas respostas 

poderiam ter grande aplicação para a quantificação do gasto energético em exercícios 

resistidos e auxiliar em programas voltados para o emagrecimento, onde a 

quantificação do gasto energético é muito importante. 

A freqüência cardíaca foi elevada do repouso para S3 e depois permanceu estabilizada 

até S15 durante a realização do LP, enquanto que no SR também ocorreu estabilização 

da freqüência cardíaca, entretanto a partir apenas de S9. A única diferença encontrada 

nos exercícios foi em S3, onde a freqüência cardíaca no LP era significativamente 
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superior à no SR, entretanto, nos momentos seguintes avaliados não houve diferença 

entre os exercícios. De acordo com Baron et al., (2003), a freqüência cardíaca na MFEL 

não irá estabilizar apenas quando indivíduos praticam exercício em ambientes quentes, 

e a diminuição do volume plasmático devido à sudorese pode promover aumento da 

freqüência cardíaca para a manutenção do débito cardíaco. Estes dados demonstram 

que a freqüência cardíaca pode nem sempre ser um parâmetro que demonstre 

fidedignamente que a intensidade de um exercício encontra-se estável, ou mesmo que 

não se pode descartar que um exercício esteja sendo realizado na MFEL caso esteja 

ocorrendo aumento da freqüência cardíaca. 

A partir dos resultados deste estudo, somados à literatura sobre a MFEL, surge a 

dúvida ainda não respondida sobre os fatores que podem levar à fadiga durante o 

exercício praticado na intensidade da MFEL. De acordo com Beneke et al. (2001), a 

MFEL representaria um ponto de divisão entre a causa do aparecimento da fadiga, 

onde até esta intensidade, a fadiga aparece por conta da depleção dos estoques de 

glicogênio muscular, enquanto que em intensidades acima dela a fadiga aparece por 

acidose metabólica.  

Baron et al. (2007) avaliaram indivíduos que realizaram exercício em ciclo ergômetro na 

MFEL, e não conseguiram determinar uma causa específica para o aparecimento da 

fadiga. Sendo assim, os autores apontam que a exaustão no exercício apareceu por 

conta de um controle homeostático dos sistemas periféricos envolvidos no exercício. 

Assim como os parâmetros ventilatórios, quando a PSE nos exercícios LP e SR foi 

comparada, não houve diferença significativa entre os exercícios, apesar do fato de que 
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no LP a intensidade da MFEL era significativamente superior à intensidade do SR, 

quando estas são expressas em percentual de 1RM (27,9 e 21,2% de 1RM, 

respectivamente).  

Lagaly and Robertson (2006) validaram a utilização da escala de OMNI para a prática 

de exercícios resistidos, e demonstraram que a PSE aumenta linearmente com o 

aumento da intensidade do exercício, expressa em percentual de 1RM, e portanto, seria 

esperado que no LP, onde a intensidade era maior, os valores da PSE também fossem 

maiores. Entretanto, quando a intensidade da MFEL é expressa em percentual da 

intensidade máxima do teste crescente (70% de 1RM no LP e 50% de 1RM no SR), a 

intensidade da MFEL no LP seria de 39,9% da Imax enquanto que no SR seria de 

42,4% da Imáx, e talvez esta proximidade seja suficiente para explicar a ausência de 

diferenças significativas quando os valores médios da PSE e dos parâmetros 

ventilatórios são comparados entre os exercícios. 

Este trabalho demonstra que é possível realizar exercícios resistidos com estabilização 

de parâmetros ventilatórios, FC e PSE, e que a intensidade, expressa em percentual de 

1RM em que se obtém esta estabilização é possível de ser determinada em três 

sessões de teste. Estes resultados abrem a perspectiva de futuras aplicações da MFEL 

em treinamento resistido para populações de risco, como cardiopatas ou idosos, e 

estudos futuros devem focar em maneiras para a determinação da MFEL em outros 

sistemas de treinamento, como circuito, assim como na determinação da MFEL sem a 

necessidade da determinação de 1RM e os benefícios fisiológicos advindos do 

treinamento resistido na MFEL. 
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6. Conclusões 

 

Em teste crescente para determinação do AT, a intensidade alcançada no LP é maior 

que a alcançada no SR, devido à maior massa muscular envolvida no LP e às 

características biomecânicas destes dois exercícios. O maior trabalho total (séries X kg 

X repetições) realizado no teste crescente também faz com que a lactacidemia no final 

do teste seja maior no LP quando comparado ao SR. 

Em indivíduos jovens e saudáveis, conforme verificado neste estudo é possível a 

determinação da MFEL para os exercícios LP e SR, portanto é possível a realização de 

treinos nestes exercícios com predominância de metabolismo aeróbio. No entanto, a 

intensidade em que a MFEL foi encontrada nos exercícios LP e SR foi 

significativamente diferente. No LP, a MFEL ocorre em intensidade próxima à do AT, 

enquanto que no SR a MFEL representa carga de trabalho menor que a do AT, e esta 

diferença esta provavelmente ligada à massa muscular envolvida nos exercícios. 

Portanto, os resultados deste estudo demonstram que o teste crescente pode ser 

adequado para determinar a intensidade da MFEL no LP, mas não no SR. 

Apesar desta diferença, após a realização de 15 séries de 20 repetições nesta 

intensidade, a lactacidemia e a resposta dos parâmetros ventilatórios e freqüência 

cardíaca foram similares nos exercícios estudados. Entretanto, mais estudos são 

necessários para verificar o percentual da máxima fase estável de lactato em outros 

exercícios e se realmente a lactacidemia ao término destes outros exercícios é similar e 

se permanece em torno de 4 mmol/l como encontrado no presente estudo, e também 
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estudos para verificar qual o efeito do treinamento na MFEL em exercícios resistidos, 

para avaliar ganhos de força, e adaptações fisiológicas gerais para diferentes 

populações, especialmente populações de risco. 
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