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Resumo 

A utilização de exercícios de força muscular para aperfeiçoar o desempenho de ações 

motoras como salto e sprints têm apresentado resultados positivos. Entretanto, a 

manipulação mais adequada dos diferentes exercícios envolvendo as sessões de 

treinamento de força permanece controversa. Desta forma o objetivo do estudo é 

verificar o efeito agudo de diferentes exercícios de força no desempenho de ações 

motoras. 

Introdução 

A manipulação de atividades pré-condicionantes (i.e., aquecimento) é um aspecto 

importante na construção de estratégias eficientes para melhora do desempenho de 

ações motoras utilizadas em sessões de treinamento físico (e.g., saltos verticais e sprints 

repetidos) (Sale, 2002; Chiu, Fry et al., 2003; Sale, 2004). Diante disso, diversas 

evidencias destacam que mudanças positivas na altura do salto vertical, e na velocidade 

de realização de sprints repetidos são observadas após a realização de exercícios de 

força (i.e., Leg Press, agachamento e levantamento terra), em situações que antecedem a 

realização da sessão de treinamento físico, e que fazem uso dessas ações motoras 

(Batista, Ugrinowitsch et al., 2007; Chatzopoulos, Michailidis et al., 2007; Batista, 

Roschel et al., 2011). 

Embora recentes estudos tenham sugerido que os exercícios como agachamento, 

Leg Press, e levantamento terra são importantes para otimizar o desempenho de ações 

motoras, não se sabe qual seria a melhor estratégia de manipulação dos exercícios de 

força em protocolos de PPA. Embora, recentes estudos têm sugerido que os exercícios 

multiarticulares promovam efeitos mais pronunciados no desempenho motor em 

diversas modalidades esportivas (Robbins, 2005; Batista, Roschel et al., 2011; Miarka, 

Del Vecchio et al., 2011; Maloney, Turner et al., 2014; Loturco, Gil et al., 2015), o 

efeito de diferentes exercícios como Leg Press, e levantamento terra, comparados ao 

exercício de agachamento no desempenho de ações motoras como o salto vertical, e os 

sprints repetidos permanecem pouco esclarecidos. 

Objetivo 



O objetivo do presente estudo é verificar a influência de diferentes exercícios em 

sessões de treinamento de força no desempenho de ações motoras. 

Metodologia  

Serão selecionados 16 indivíduos do sexo masculino, com experiência mínima 

de dois anos com treinamento de força engajados em atividades esportivas, sem 

apresentar qualquer problema neuromuscular em período de seis meses antecedentes ao 

estudo. Todos os participantes receberão informações sobre os riscos e benefícios do 

estudo e assinarão um termo de consentimento informado antes da participação 

voluntária. O estudo terá duração de seis semanas. Inicialmente os sujeitos serão 

submetidos aos testes de saltos verticais (i.e., salto com contramovimento, salto sem 

contramovimento, e drop jump), ao teste de velocidade (i.e., sprints de 10 e 30mts),  e 

ao teste de força dinâmica máxima (i.e.,1RM) ao longo de duas semanas. A partir da 

terceira semana, os sujeitos serão submetidos a três condições experimentais, com 

intervalos de quarenta e oito horas. Em cada condição será analisado os parâmetros de 

desempenho (e.g., altura do salto, potência de membros inferiores, e velocidade de 

sprints), fisiológicos (e.g., concentrações de lactato), durante a realização dos testes de 

saltos verticais e sprints, dez minutos após o termino dos protocolos de exercícios de 

força (e.g., Meio-Agachamento, Agachamento Completo e Levantamento Terra). Além 

disso, será avaliada a estado de recuperação dos atletas após os protocolos de exercícios 

de força, através da escala de recuperação percebida do esforço. 

Desenvolvimento 

Todos os sujeitos executarão três condições experimentais, as quais serão 

distribuídas de maneira aleatória pelo procedimento dos quadrados latinos adaptado de 

Willians (Kuehl, 2000). Nas diferentes condições experimentais serão realizados 

protocolos de exercícios de força com quatro séries de cinco repetições na intensidade 

de 90%1RM associado nos diferentes exercícios. Na condição 1, será utilizado o 

exercício de meio-agachamento. Na condição 2, será utilizado o exercício de 

agachamento completo. Por fim, na condição 3, será utilizado o exercício de 

levantamento terra. Em todas as condições será utilizado um tempo de intervalo de três 

minutos entre cada série, assim como intervalos de  dois minutos, quatro minutos, seis 

minutos, oito minutos, dez minutos, doze minutos, e quatorze minutos entre a ultima 

série dos exercícios, e a realização dos testes de desempenho. 



Resultados Preliminares 

 Após as avaliações, foram observadas diferenças significantes no desempenho 

do exercício de salto com contramovimento a partir de 4 minutos para o exercício de 

levantamento terra (p=0,037), e partir de 6 minutos para os exercícios de meio 

agachamento e agachamento completo (p=0,042). Contudo, foram observadas 

diferenças significantes mais acentuadas nos exercícios de meio agachamento, e 

levantamento terra a partir de 8 minutos, até o intervalo de 14 minutos (p=0,001), 

enquanto o agachamento completo apresentou valores inferiores comparados ao demais 

exercícios (p=0,025). 

Tabela 1. Desempenho do Salto com contramovimento (cm) após intervalos de dois minutos (2minutos), quatro minutos (4minutos), seis 
minutos (6minutos), oito minutos (8minutos), dez minutos (10minutos), doze minutos (12minutos), e quatorze minutos (14minutos) em 
exercícios de meio agachamento, levantamento e agachamento completo (Média ± Desvio Padrão)  

  Pré 2minutos 4minutos 6minutos 8minutos 10minutos 12minutos 14minutos 

Meio Agachamento 44,0 ± 6,2 44,7 ± 5,9 44,1 ± 5,0 46,9 ± 6,8a 49,9 ± 4,8a,b,c 50,0 ± 4,9a,b,c 49,5 ± 6,5a,b,c,d 47,0 ± 6,5a,c 

         

Levantamento Terra 44,0 ± 6,2 45,3 ± 7,1 47,5 ± 5,8c,e 48,2 ± 5,2a,c 50,3 ± 5,5a,b,c 49,8 ± 4,8a,b,c 48,0 ± 6,6a,c 47,2 ± 5,3a,c 

         

Agachamento Completo 44,0 ± 6,2 44,7 ± 5,1 45,5 ± 6,2 46,8 ± 5,4a 47,6 ± 7,1a 46,7 ± 6,8a 45,8 ± 5,9 45,5 ± 6,5 

a = Diferenças significantes em comparação aos momentos pré, 2minutos e 4minutos; b = Diferenças significantes em comparação aos 
momentos pré, 2minutos, 4minutos e 6minutos; c = Diferenças significantes em comparação ao Agachamento completo; d = Diferenças 
em comparação ao Levantamento terra; e = Diferenças significantes em comparação ao Meio Agachamento   
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