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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo é comparar o modelo de periodização linear e 

ondulatória no desenvolvimento da força muscular máxima, em homens 

iniciantes na prática de musculação, de 18 a 25 anos de idade, durante doze 

semanas de intervenção. Para os fins a que se propõe este estudo, os 

procedimentos metodológicos seguirão a linha da pesquisa experimental de 

caráter exploratório. Participarão deste estudo 30 homens iniciantes na prática 

de musculação, de 18 a 25 anos, distribuídos aleatoriamente em três grupos: 

grupo periodização linear (GPL, n=10), grupo periodização ondulatória (GPO, 

n=10), e grupo controle (GC, n=10, não participarão de nenhum programa 

regular de intervenção motora). A determinação da 1-RM, será realizada na 

semana anterior ao início do treinamento e ao final do experimento (doze 

semanas) (BROWN et al., 2003). A análise dos resultados será feita com o uso 

do software estatístico SPSS (Statistical Package for Social Science) versão 

21.0 e o nível de significância adotado será de 5%. Será utilizado o teste t 

Student para verificar as múltiplas comparações entre os grupos no momento 

inicial e após doze semanas.  

 
Palavras-chave: treinamento de força, musculação, treinamento resistido, 

planejamento. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A prática de exercícios resistidos, também conhecida como 

musculação, é uma das atividades mais procuradas por jovens e adultos. 

Contudo, observa-se nas academias a execução inadequada dos treinos, o 

desrespeito à individualizada biológica e o descontrole referente à interação 

volume-intensidade e a progressividade (REZENDE et al., 2009). É comum 

encontrar nos praticantes a ausência do planejamento de treinos a médio e 

longo prazo. Portanto, o planejamento do treinamento, também conhecido com 

periodização, é uma ferramenta importante para conduzir um programa de 

treinamento bem organizado, fornecendo direção, sentido e alvo para alcançar 

os objetivos esperados (BOMPA, 2002).  

 De acordo com Novaes (2008), um programa bem planejado e que 

controle bem as variáveis do treinamento poderá gerar superiores adaptações 

em um período apropriado. Segundo Prestes et al. (2010), a periodização 

consiste em variações planejadas das variáveis agudas e crônicas de um 

programa de treinamento. Para Guedes et al. (2008), a periodização é a 

organização dos meios e métodos de treinamento de forma racional, a fim de 

atingir resultados desejados no período previamente estipulado e da forma 

mais eficiente e segura possível. 

 Com relação aos modelos de periodização, a comunidade científica 

tem investigado dois tipos de treinamento de resistido periodizado: a 

periodização linear (conhecida como periodização clássica ou tradicional) e a 

periodização ondulatória. A periodização linear segue a tendência de diminuir o 

volume e aumentar a intensidade ao longo do período de treino, e a 

periodização ondulatória varia o volume e a intensidade de treinamento, 

elevando os ganhos de condicionamento em longos períodos de treino, isto é, 

a intensidade e o volume são variados pela utilização de diferentes repetições 

máximas ou zonas de treinamento (FLECK; KRAEMER, 2006). 

 Estudos comprovam que a periodização ondulatória é mais eficiente 

que a periodização linear para o ganho de força muscular. Em um estudo 

realizado por Spineti et al. (2013), os modelos de periodização linear e 

ondulatório são eficientes para promover melhorias sobre a força máxima e 

hipertrofia muscular ao longo de 12 semanas, no entanto, a periodização 
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ondulatória é mais efetiva no aumento dos níveis de força dos exercícios que 

iniciam a sessão e sobre a hipertrofia muscular na fase inicial do treinamento 

quando comparada à periodização linear. Em outro estudo realizado por 

Simioni (2006), após doze semanas de treinamento, conclui-se que a 

periodização ondulatória se tornou mais eficiente que a periodização linear. De 

acordo com Max et al. (2000) apud Bossi (2009), seis meses com mulheres 

mostraram melhores resultados na periodização ondulatória quando 

comparados à periodização linear.  

 No entanto, a periodização linear é o modelo mais utilizado pelos 

profissionais de Educação Física, sendo necessários mais estudos que 

comprovem resultados mais significativos da periodização ondulatória em 

relação à periodização linear. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Primário 

 

 Comparar o modelo de periodização linear e ondulatória no 

desenvolvimento da força muscular máxima, em homens iniciantes na prática 

de musculação, de 18 a 25 anos de idade, durante doze semanas de 

intervenção. 

 

2.2 Objetivo Secundário 

 

Investigar se a periodização linear e ondulatória potencializa o ganho de 

força muscular. 

 

3 HIPÓTESE 

 
A prática regular de exercícios resistidos através da periodização 

ondulatória é mais eficiente que a periodização linear para o ganho de força 

muscular, em homens iniciantes na prática de musculação, de 18 a 25 anos de 

idade, após doze semanas de intervenção. 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Tipo e Delineamento da Pesquisa 
 

Para os fins a que se propõe este estudo, os procedimentos 

metodológicos seguirão a linha da pesquisa experimental de caráter 

exploratório, com uma amostra não probabilística intencional. 

 

4.2 Amostra 
 

A amostra será composta por 30 homens iniciantes na prática de 

musculação, de 18 a 25 anos, distribuídos aleatoriamente em três grupos: 

grupo periodização linear (GPL, n=10), grupo periodização ondulatória (GPO, 

n=10), e grupo controle (GC, n=10, não participarão de nenhum programa 

regular de intervenção motora).  

 

4.3 Critérios de Inclusão 
 
� Não possuir nenhuma deficiência física ou restrição médica quanto a 

pratica de exercícios físicos; 

� Disponibilidade para frequentar todas as sessões de treinamento 

durante os doze semanas de intervenção. 

 

4.4 Critérios de Exclusão 
 
� Participante que apresente restrição médica para a prática de exercício 

físico durante a intervenção; 

� Indivíduos que apresentem dores importantes em qualquer região do 

sistema locomotor durante a intervenção; 

� Ausência superior a 10% na intervenção ou não comparecer aos testes. 

4.5 Aspectos Éticos 
 

Os participantes do estudo assinarão um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (T.C.L.E.), segundo as normas estabelecidas pela Resolução 
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466/12, do Conselho Nacional de Saúde para as pesquisas envolvendo seres 

humanos (APÊNDICE 1). 

 

4.6 Local de estudo 
 

A pesquisa será realizada na academia do Centro Esportivo Anhembi 

Morumbi, localizado na Universidade Anhembi Morumbi, Campus Centro, na 

Rua Dr. Almeida Lima, nº 1.134, Brás, São Paulo, SP. Os testes físicos e a 

prescrição de treinamento dos participantes serão realizados pelos 

pesquisadores, sob a supervisão de um profissional registrado no CREF 

(Conselho Regional de Educação Física).  

 

4.7 Instrumentos e Avaliações para Coleta de Dados 
 
4.7.1 Anamnese: Consta de informações sobre a identificação da participante 

(nome, endereço, idade, telefone, dados do convênio médico, contato em caso 

de emergência, estado de saúde, fatores de risco de doenças crônicas, 

medicamentos, prática de atividade física, saúde psicológica e dores 

articulares, ósseas ou musculares) (APÊNDICE 2). 

 

4.7.2 Teste para determinação da Repetição Máxima (1-RM) (BROWN et 

al., 2003): A determinação da 1-RM, será realizada na semana anterior ao 

início do treinamento e ao final do experimento (doze semanas). Para a 

determinação da força muscular máxima, os participantes serão testados 

apenas nos seguintes exercícios: supino horizontal, leg press 45º e remada 

máquina pegada fechada. Para determinação da repetição máxima (1-RM) nos 

diferentes exercícios, os participantes realizarão um aquecimento geral de 

cinco minutos em bicicleta estacionária, de acordo com as recomendações da 

Sociedade Americana de Fisiologia do Exercício. Em seguida será perguntado 

ao participante qual a sua carga subjetiva para a repetição máxima no exercício 

a ser testado. A partir deste momento serão realizadas 8 repetições com 50% 

da carga estimada de 1-RM e após a realização dos movimentos ocorrerá um 

descanso de 2 minutos, realizando na sequência 3 repetições com uma carga 

equivalente a 70% do 1-RM estimado. A partir deste momento, o participante 
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terá 3 minutos de descanso e iniciará as tentativas para determinação de 1-RM 

a partir daquela carga estimada, tendo, em seguida, 5 tentativas com descanso 

de 3 minutos entre as mesmas. 

 

4.8 Programas de Intervenção 
 

Os exercícios propostos ao GPL e GPO serão os mesmos, objetivando 

trabalhar o corpo inteiro (Treino Único), sempre com no mínimo um dia de 

descanso entre os treinos, durante três vezes por semana. 

Os exercícios trabalhados serão: (1) Peitoral (supino horizontal), (2) 

Quadríceps (leg press 45º), (3) Dorsais (remada máquina pegada fechada), (4) 

Isquiotibiais (cadeira flexora), (5) Bíceps (rosca direta), (6) Adutores (cadeira 

adutora), (7) Tríceps (tríceps na polia), (8) Abdutores (cadeira abdutora), (9) 

Deltóides (elevação lateral), (10) Abdome (supra). Cada exercício será 

composto por 3 (três) séries. 

 

• Modelo de Periodização Linear (FLECK; KRAEMER, 2006): aumento 

da intensidade e diminuição do número de repetições máximas (RM) do 

treinamento a cada 4 semanas: 1º mesociclo = 4 semanas (intensidade: 

65-70% 1RM; volume: 12 a 15 RM; pausa entre as séries/exercícios: 1 

min.); 2º mesociclo = 4 semanas (intensidade: 75-80% 1RM; volume: 8 a 

10 RM; pausa entre as séries/exercícios: 2 min.); 3º mesociclo = 4 

semanas (intensidade: 85-90% 1RM; volume: 4 a 6 RM; pausa entre as 

séries/exercícios: 3 a 4 min.). 

• Modelo de Periodização Ondulatória semanal (FLECK; KRAEMER, 

2006: a intensidade e o número de repetições máximas (RM) são 

alterados a cada semana, seguindo a seguinte ordem: (A) intensidade = 

65-70% 1RM / volume = 12 a 15 RM, pausa entre as séries/exercícios: 1 

min.; (B) intensidade: 85-90% 1RM; volume: 4 a 6 RM; pausa entre as 

séries/exercícios: 3 a 4 min.; (C) intensidade: 75-80% 1RM; volume: 8 a 

10 RM; pausa entre as séries/exercícios: 2 min. 
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4.9 Análises dos Dados 
 

A análise dos resultados dos grupos, será feita com o uso do software 

estatístico SPSS (Statistical Package for Social Science) versão 21.0, e o nível 

de significância adotado será de 5%. Será utilizado o teste t Student para 

verificar as múltiplas comparações entre os grupos no momento inicial e após 

doze semanas.  

 

4.10 Riscos 
 

A presente pesquisa apresenta riscos de mínimos para os participantes, 

durante o teste e a prática de exercícios físicos, incluindo a possibilidade de 

lesões musculares, articulares ou ósseas. 

Ressalta-se que todos os procedimentos serão acompanhados por um 

profissional de Educação Física, registrado no CREF (Conselho Regional de 

Educação Física), colaborador do Centro Esportivo Anhembi Morumbi, e que 

as atividades poderão ser interrompidas a qualquer momento em que for 

identificado risco, desconforto ou mal estar. No caso de desconforto físico, será 

realizado um primeiro atendimento no ambulatório da Universidade Anhembi 

Morumbi e, se necessário, haverá transporte a um pronto-atendimento do 

convênio médico da participante, ou da rede pública. 

 

4.11. Benefícios 
 

Os participantes poderão ser beneficiados com ganho de força muscular 

decorrentes da prática de treinamento resistido, além da melhoria da 

percepção corporal, maior auto aceitação e satisfação corporal.  
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5 CRONOGRAMA E ETAPAS DO TRABALHO 
 

Meses 
Atividades 

Abr 
2014 

Mai 
2014 

Jun 
2014 

Jul 
2014 

Ago 
2014 

Set 
2014 

Out 
2014 

Nov 
2014 

Dez 
2014 

Jan 
2015 

Fev 
2015 

Levantamento do 
material bibliográfico 

X X X         

Compilação das 
referências  X X X        

Fichamento das 
leituras X X X         

Elaboração do 
programa de 
intervenção 

    X X X X    

Obtenção e 
compilação dos 
dados 

       X    

Análise e 
interpretação dos 
resultados 

        X   

Elaboração do texto 
para publicação          X  

Submissão de artigo 
em Revista Científica 

          X 
 

6 ORÇAMENTO FINANCEIRO 
 

Itens Custo (R$) 

Financiamento próprio: Cópias xérox 
(instrumentos) 

200,00 

TOTAL 200,00 
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APÊNDICE 1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(T.C.L.E.) 
 
Eu, _________________________________________________________________, 
portadora do RG nº _______________________, abaixo assinado, dou meu 
consentimento livre e esclarecido para participar como voluntária do estudo 
Comparação da periodização linear e ondulatória no desenvolvimento da força 
muscular máxima, sob responsabilidade do pesquisador Profº Paulo Costa Amaral e 
discente Tatiana Leodorio da Silva, da Universidade Anhembi Morumbi. 
 
Assinando este Termo de Consentimento, estou ciente de que: 
 
1) O objetivo da pesquisa é comparar o modelo de periodização linear e ondulatória no 
desenvolvimento da força muscular máxima, em homens iniciantes na prática de 
musculação, de 18 a 25 anos de idade, durante doze semanas de intervenção. 
 
2) Durante o estudo serão realizadas as seguintes avaliações, antes e depois do 
programa de intervenção: o preenchimento de questionários sobre dados do convênio 
médico, contato em caso de emergência, estado de saúde, fatores de risco de 
doenças crônicas, medicamentos, prática de atividade física, saúde psicológica e 
dores articulares, ósseas ou musculares, e teste para determinação da Repetição 
Máxima (1-RM). 
 
3) Para avaliação do teste para determinação da Repetição Máxima (1-RM) deverei 
estar com roupa adequada para a prática de exercícios físicos. Serei testado nos 
exercícios supino horizontal, leg press 45º e remada máquina pegada fechada, no 
teste inicial e ao final do programa de intervenção. Serei submetido a um aquecimento 
geral de cinco minutos em bicicleta estacionária. Em seguida perguntado para mim 
qual a minha carga subjetiva para a repetição máxima no exercício a ser testado. A 
partir deste momento será realizadas 8 repetições com 50% da carga estimada de 1-
RM e após a realização dos movimentos ocorrerá um descanso de 2 minutos, 
realizando na sequência 3 repetições com uma carga equivalente a 70% do 1-RM 
estimado. A partir deste momento, terei 3 minutos de descanso e iniciará as tentativas 
para determinação de 1-RM a partir daquela carga estimada, tendo, em seguida, 5 
tentativas com descanso de 3 minutos entre as mesmas. 
 
4) Procedimentos do estudo: Serei distribuído aleatoriamente em três grupos: grupo 
periodização linear (GPL, n=10), grupo periodização ondulatória (GPO, n=10), e grupo 
controle (GC, n=10, não participarão de nenhum programa regular de intervenção 
motora). Caso seja convidada a participar do GPL ou GPO participarei um programa 
de musculação, por um período de doze semanas, frequência semanal de duas três 
por semana, com duração de sessenta minutos cada sessão, iniciando em 
____/____/____ e terminando em ____/____/____. Caso seja convidada a participar 
do grupo controle, estou ciente que deverei participar no preenchimento dos 
questionários e as avaliações nas datas agendadas previamente. 
 
5) A presente pesquisa apresenta riscos mínimos para mim, no entanto é possível a 
existência de lesões musculares, articulares ou ósseas durante o teste a prática de 
exercícios físicos. Fui informado que todos os procedimentos serão acompanhados 
por profissionais habilitados, com registro profissional junto ao Conselho Regional, e 
que as atividades poderão ser interrompidas a qualquer momento em que for 
identificado risco, desconforto ou mal estar. No caso de desconforto físico, será 
realizado um primeiro atendimento no ambulatório da Universidade Anhembi Morumbi 
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e, se necessário, haverá transporte gratuito a um pronto-atendimento do convênio 
médico da participante, ou da rede pública. 
 
6) Ao participar da pesquisa poderei ser beneficiados com ganho de força muscular 
decorrentes da prática de treinamento resistido, além da melhoria da percepção 
corporal, maior auto aceitação e satisfação corporal.  
 
7) Fica claro que todos os meus dados serão mantidos no mais absoluto sigilo, a fim 
de manter a integridade moral. As avaliações ao longo do programa serão utilizadas 
exclusivamente para as finalidades previstas no projeto de pesquisa, inclusive a 
publicação dos resultados em revistas científicas. Terei acesso aos meus resultados 
nos seguintes momentos: no momento da realização das avaliações, através da ficha 
individual e assim que os resultados ficarem disponíveis. Estas informações serão 
armazenadas durante cinco anos e depois eliminadas.  
 
8) Não haverá nenhuma remuneração pela participação na pesquisa, como também 
não haverá despesas extras cotidianas pela participação no estudo, pois a coleta de 
informações será realizada em situação agendada e localizada no Centro Esportivo da 
Universidade Anhembi Morumbi, conforme pré-estabelecido em acordo entre eu e os 
pesquisadores.  
 
9) Tenho plena liberdade para afastar-se definitivamente da pesquisa, a qualquer 
momento que desejar, sem nenhuma obrigatoriedade de prestar esclarecimentos e 
sem um único ônus; e se julgar necessário, poderei entrar em contato com o 
pesquisador responsável pelo telefone (11) 99585-8697, ou com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Anhembi Morumbi pelo fone (11) 3847-3033 – e-mail: 
pesquisa@anhembi.br. 
 
10) Este Termo de Consentimento é feito em duas vias que uma permanecerá em 
meu poder e outra com o pesquisador responsável. 
 

Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado 
sobre a minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus 
direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha 
participação implicam, concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU 
CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 
OBRIGADO. 
 
 
 

São Paulo, __________de _______________ de________. 
 
 
 
_________________________________       _________________________________ 
Assinatura do participante        Profº Paulo Costa Amaral 

CREF nº 023504-G/SP    
Email: contato@profpauloamaral.com.br  
Tel.: (11) 99585-8697 
 

_________________________________ 
Tatiana Leodorio da Silva 
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APÊNDICE 2 ANAMNESE 
Matrícula nº: Data de Início:     /     / 2014 

Nome: 

Endereço: 

Telefone: 

Nome do Convênio Médico: Nº do convênio: 

Em caso de Acidente, encaminhar em qual Hospital: 

Tel. Em caso de Emergência: Contato: 

Idade em Anos completos:  Data de Nascimento: 
____/____/____ 

 

Como esta sua saúde:  Muito ruim  Fraca   Nem ruim nem boa   Boa  Muito Boa 
 
 

Fatores de risco de doenças crônicas 
 
Assinale o espaço em caso de resposta afirmativa. 
 

1. Seu pai ou irmão já sofreu um ataque cardíaco ou morreu de forma repentina 
em decorrência de doença cardíaca antes de completar 55 anos de idade? Sua 
mãe ou irmã teve esses problemas cardíacos antes dos 65 anos? 

2. Você fuma atualmente? 
3. Algum médico já lhe disse que sua pressão arterial é alta (maior que 140/90 

mmHg)? Você toma medicamentos para controlar sua pressão? 
4. Seu colesterol sérico total é maior que 240 mg/dL ou algum médico já lhe disse 

que seu colesterol está em um nível de alto risco? 
5. Você tem diabetes melito? 
6. Você é fisicamente inativa e sedentária (pouca atividade física no trabalho ou 

no tempo livre)? 
 
7. Assinale qualquer dos seguintes medicamentos que você esteja tomando 

regularmente. Acrescente também o nome do medicamento: 
 

 Medicamento Nome do medicamento 
 Medicamento para pressão arterial _____________________________ 
 Medicamento para colesterol sanguíneo _____________________________ 
 Medicamento para problemas 

pulmonares / respiratórios 
_____________________________ 

 Insulina _____________________________ 
 Medicamentos para diabetes _____________________________ 
 Medicamento para artrite _____________________________ 
 Medicamento para depressão _____________________________ 
 Medicamento para controlar a ansiedade _____________________________ 
 Medicamento para a tireoide _____________________________ 
 Medicamento para úlcera _____________________________ 
 Analgésicos _____________________________ 
 Medicamentos antialérgicos _____________________________ 
 Outros (por favor, especifique) _____________________________ 
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Atividade física 
 

8. Há quanto tempo você pratica atividade física regularmente? 
 Não pratico exercícios físicos regularmente   Há menos de um ano  Há 1 ou 2 

anos 
 Entre 2 e 5 anos  Entre 5 e 10 anos         Há mais de 10 anos 

 

Saúde psicológica 
 

9. No geral, como você tem se sentido nos últimos meses? 
 Com excelente humor    Muito bem-humorado 
 Bem-humorado a maior parte do tempo  Meu humor tem oscilado muito 

ultimamente 
 De mau humor a maior parte do tempo  Muito mal-humorado 

 

10. Você diria que ao longo de último mês sofreu 
 Muito estresse     Estresse moderado 
 Relativamente pouco estresse   Quase nenhum estresse 

 

11. Ao longo do último ano, em que quantidade de estresse afetou a sua saúde? 
 Bastante   Um pouco   Muito pouco ou quase nada 

 

12. Em média, quantas horas de sono você tem em um período de 24 horas? 
 Menos de 5   5 a 6  7 a 9  Mais do que 9 

 

Dores articulares, ósseas ou musculares 
 

13. Assinale no desenho abaixo a região do seu corpo que sente dor: 
 

 
 
 

Exercício Repetição PRÉ Repetição PÓS 

Supino horizontal   

Leg press 45º   

Remada máquina   

 


