
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: TREINAMENTO DE FORÇA COMO PRINCIPAL FATOR NA REDUÇÃO DE GORDURA
CORPORAL
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍTALO-BRASILEIROINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): PAULO HENRIQUE GUSMÃO NOGUEIRA MARTINS, CRISLEIDE DOS SANTOS COSTA,
PAMELLA CAROLINE LOPES PEREIRA, YASSER NASSER MAZLOUM
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANA CAROLINA SIQUEIRA ZUNTINIORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

A sociedade moderna e a evolução tecnológica proporcionaram mais 

conforto e comodidades para o ser humano. A tecnologia facilita o dia-a-dia, 

em contrapartida diminui as exigências do movimento corporal (COBRA, 2003). 

Diversas pesquisas têm sugerido que o treinamento resistido, prescrito e 

supervisionado de forma correta, apresenta benefícios favoráveis em múltiplos 

fatores da saúde, o que melhora o desempenho das atividades físicas diárias 

(CARVALHO et. al, 2004). 

O presente estudo tem como objetivo, mostrar a eficiência do 

treinamento de força no processo de emagrecimento. 

 

Palavras-chave: Treinamento de Força, Fisiologia, Obesidade, 

Emagrecimento 

 

INTRODUÇÃO 

O treinamento resistido, também conhecido como treinamento com 

cargas ou treinamento de força, está entre os tipos de exercícios mais 

conhecidos e praticados entre todas as modalidades de treinamento (FLECK, 

KRAEMER, 1999). 

A história do treinamento com pesos é muito antiga, com relatos que 

datam do início dos tempos afirmando a prática de exercícios com pesos. 

Escavações na cidade de Olímpia, encontraram pedras com entalhes para as 

mãos permitindo aos historiadores intuir a utilização destas em treinamentos 

com pesos (BOSSI, STOEBERL, LIBERALI, 2008). 

O excesso de peso corporal associado a um estilo de vida sedentário, 

maus hábitos alimentares, representam uma das maiores ameaças à qualidade 

de vida e ao acúmulo de gordura corporal excessivo da atual população 

mundial (MATSUDO, 2002; SIMÃO, 2007). 

 

OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo foi fundamentar a afirmação de que o 

treinamento resistido é benéfico no processo de redução de gordura corporal.  

METODOLOGIA 



Para o presente estudo, foi realizada uma revisão literária através de 

livros e publicações científicas, em material impresso e banco de dados digital, 

usando as palavras de busca: treinamento resistido, emagrecimento, 

obesidade, fisiologia 

DESENVOLVIMENTO 

          Benefícios Gerais do Treinamento Resistido  

O treinamento resistido com pesos é de grande importância nos 

programas de treinamento com os mais diversos objetivos e níveis de aptidão 

física (WILLARDSON, BURKETT, 2006). 

São benefícios da prática do treinamento resistido manutenção e 

aumento do metabolismo; diminuição da perda de massa muscular; redução da 

gordura corporal; melhora do sono; minimização da ansiedade e da depressão; 

prevenção de doenças cardíacas; controle de diabetes (COBRA, 2003). 

Treinamento resistido e Emagrecimento                        

O treinamento resistido, com fins hipertróficos, contribui com o aumento 

da massa corporal metabolicamente ativa, aumentando o gasto energético 

basal, o que favorece o emagrecimento (MELBY, HILL, 1999). 

Os exercícios com pesos gastam mais calorias na unidade de tempo, 

mas são interrompidos durante a sessão, e no descanso entre as séries não se 

gastam calorias com atividade (MELBY, HILL, 1999).  

Após o treinamento, o consumo de oxigênio (EPOC: consumo de 

oxigênio aumentado em relação ao pré-exercício) permanece acima dos níveis 

de repouso por um determinado período de tempo (60-90 minutos), denotando 

maior gasto energético durante este período acarretando em um aumento no 

gasto calórico diário (MEIRELLES, GOMES, 2004). 

Os principais fatores que levam a contribuir com a redução do peso por 

meio dos exercícios resistidos são a manutenção da taxa metabólica de 

repouso, por meio da manutenção da massa muscular e o aumento no 

consumo de energia pós exercício (SANTOS, NASCIMENTO, LIBERALI, 

2008). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O treinamento de força se mostra eficiente em indivíduos que buscam 

redução de gordura corporal, tanto em homens, quanto em mulheres (apesar 



da significativas diferenças nos valores alcançados por cada gênero). Sempre 

ressaltando a importância de uma alimentação adequada concomitante ao 

treinamento. 

 

FONTES CONSULTADAS 

BOSSI, I., STOEBERL, R., LIBERALI, R. Motivos De Aderência E Permanência 
Em Programas De Musculação. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia 
do Exercício, São Paulo, v.2, n.12, p.629-638, 2008.  
 

CARVALHO J, OLIVEIRA J, MAGALHÃES J, ASCENSÃO A, MOTA J, 
SOARES JMC. Força muscular em idosos II – Efeito de um programa 
complementar de treino na força muscular de idosos de ambos os sexos. Rev 
Port Ciênc Des 2004;4:58-65. 
 
COBRA, N. Atividade física é qualidade de vida. Isto É, Gente, Rio de 
Janeiro, n.189, p.79, mar. 2003. 
 
FLECK, S. J., KRAEMER, W.J. Fundamentos do Treinamento de Força 
Muscular. 2º edição. Porto Alegre: Editora Artmed, 1999 
 

MATSUDO, S.M. Nível de atividade física da população do Estado de São 
Paulo: análise de acordo com o gênero, idade, nível socioeconômico, 
distribuição geográfica e de conhecimento. Revista Brasileira de Ciência e 
Movimento, v.10, p.41- 50, 2002. 
 

MEIRELLES, C.M.; GOMES, P.S.C. Efeitos agudos da atividade contra-
resistência sobre o gasto energético: revisitando o impacto das principais 
variáveis. Rev Bras Med Esp, v.10, p.122-130, 2004. 
 

MELBY C.L.; HILL J.O. - Exercício, balanço dos macronutrientes e 
regulação do peso corporal. Sports Science Exchange, 1999. 
 

SANTOS, V. H. A., DO NASCIMENTO, W. F., LIBERALI, R. O Treinamento De 
Resistencia Muscular Localizada Como Intervenção No Emagrecimento. 
Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo 
v.2, n. 7, p. 34-43, Jan/Fev. 2008. 
 

WILLARDSON, J. M.; BURKETT, L. N. The effect of rest interval length on 
bench press performance with heavy vs. light loads. J Strength Cond Res, v. 
20, n. 2, p. 396-399, 2006. 
 


