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1. INTRODUÇÃO 

O nível de hipertrofia da musculatura esquelética pode ser aferido pela área de secção 

transversa muscular (AST), que corresponde à área do corte transversal de um músculo ou 

grupo muscular. O aumento da AST pode estar relacionado à ganhos de força muscular, pois 

pode implicar em um acréscimo na quantidade de proteína contrátil intramuscular 

(AAGAARD, ANDERSEN, DYHRE-POULSEN, LEFFERS, WAGNER, MAGNUSSON, 

HALKJÆR-KRISTENSEN e SIMONSEN, 2001).  

Um dos meios mais utilizados para aumentar a capacidade de um músculo em produzir 

elevada quantidade de tensão e a AST tem sido o treinamento de força (NARICI, HOPPELER, 

KAYSER, LANDONI, CLAASSEN, GAVARDI, CONTI e CERRETELLI, 1996; 

AHTIAINEN, PAKARINEN, ALEN, KRAEMER e HAKKINEN, 2003). Os resultados do 

treinamento de força dependem da manipulação e interação de suas principais variáveis, tais 

como a intensidade, o número de repetições e o exercício. Tem sido sugerido que diferentes 

manipulações dessas variáveis podem gerar adaptações neuromusculares distintas. MOSS, 

REFSNES, ABILDGAARD, NICOLAYSEN, JENSEN (1997) reportaram diferentes níveis de 

ganho de força e AST em resposta à diferentes intensidades de treino. O grupo que treinou 

com alta intensidade (90% de 1RM), apresentou maiores ganhos de força que o grupo que 

treinou com baixa intensidade (15% de 1RM). O grupo que treinou com intensidade 

intermediária (35% de 1RM), foi o único que obteve ganho significativo de AST, mas o 

estímulo parece não ter sido suficiente para gerar diferenças de força em relação aos grupos 

que treinaram com intensidade alta ou baixa. Contudo, CAMPOS, LUECKE, WENDELN, 

TOMA, HAGERMAN, MURRAY, RAGG, RATAMESS, KRAEMER E STARON (2002) 

observaram que, o grupo que treinou com intensidades altas, apresentou maiores ganhos de 

força e aumentos da AST similares ao grupo que treinou com intensidade intermediária. Logo, 

o grupo que treinou com baixa intensidade apresentou resultados inferiores tanto de ganho de 

força como de aumentos da AST, quando comparado aos grupos de intensidade alta e 

intermediária. HOLM, REITELSEDER, PEDERSEN, DOESSING, PETERSEN, 

FLYVBJERG, ANDERSEN, AAGAARD E KJAER (2008) também reportaram que o grupo 

de intensidade mais alta também apresentou ganhos de força e AST superiores ao grupo de 

intensidade menor.  



2 
 

Ganhos de força e AST também podem ser afetados pela maneira como a intensidade é 

manipulada ao longo do treinamento. Há modelos de treinamento de força que apresentam 

variabilidade da intensidade. O AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE (2009) 

sugere que a utilização da variabilidade da intensidade parece ser mais determinante para 

maximizar o ganho de força e hipertrofia muscular. Aparentemente, este tipo de estratégia 

pode contribuir para que o estímulo se mantenha desafiador e efetivo durante o período de 

treinamento. Todavia, os resultados encontrados na literatura são contraditórios quando 

comparados os modelos com e sem variabilidade da intensidade de treinamento. Alguns 

autores não encontraram diferenças significativas para o ganho de força entre grupos que 

treinaram com ou sem variabilidade da intensidade (HOFFMAN, RATAMESS, KLATT, 

FAIGENBAUM, ROSS, TRANCHINA, MCCURLEY, KANG e KRAEMER, 2009; 

HERRICK e STONE, 1996; BAKER, WILSON e CARLYON, 1994). Por outro lado, há 

outros estudos que sugerem que a variabilidade da intensidade pode ser mais eficiente para o 

ganho de força (MONTEIRO, AOKI, EVANGELISTA, ALVENO, MONTEIRO, PIÇARRO 

e UGRINOWITSCH, 2009; GOTO, NAGASAWA, YANAGISAWA, KIZUKA, ISHII e 

TAKAMATSU, 2004 ACSM, 2009; RHEA e ALDERMAN, 2004; PETERSON, RHEA e 

ALVAR, 2004). 

Apesar do problema não estar bem respondido na literatura científica, os preparadores 

físicos de modalidades esportivas que exigem níveis de força e hipertrofia elevados, como 

futebol americano (NFL), basquetebol (NBA), beisebol (MLB) e hockey no gelo (NHL), 

relatam que se utilizam de estratégias que contemplam o emprego da variabilidade da 

intensidade de treinamento (69% na NFL, 85% na NBA, 85,7% na MLB e 91,3% na NHL) 

(SIMENZ, DUGAN e EBBEN, 2005; EBBEN, HINTZ e SIMENZ 2005; EBBEN e 

CARROLL 2004; EBBEN e BLACKARD, 2001). 

Outra estratégia amplamente utilizada pelos preparadores físicos dessas modalidades 

com o intuito de maximizar os ganhos de força e AST, e que não possui investigações na 

literatura sobre sua eficiência, é a variação do exercício. Todos os preparadores físicos 

afirmam variar o exercício, e elegem o agachamento, o afundo e o leg press como os 

principais exercícios utilizados em seus treinamentos. O ACSM (2009) preconiza que a 

variação do exercício no treinamento de força é mais eficiente para gerar ganhos de força e 

AST. Entretanto, não há nenhum estudo conhecido que tenha comparado a influência da 

variação do exercício em relação à essas variáveis neuromusculares. 
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Baseado nos estudos que mostraram maior eficiência do treinamento com variabilidade 

(MONTEIRO et al., 2009; GOTO et al., 2004; RHEA e ALDERMAN, 2004; PETERSON et 

al., 2004), na experiência dos preparadores físicos (SIMENZ et al., 2005; EBBEN et al., 2005; 

EBBEN e CARROLL 2004; EBBEN e BLACKARD, 2001) e na posição do ACSM (2009) foi 

hipotetizado que os estímulos com variabilidade da intensidade e do exercício podem prover 

maiores ganhos de força e AST quando comparados aos estímulos sem variabilidade dos 

mesmos. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 Avaliar a influência da variabilidade da intensidade e do exercício no treinamento de 

força, nos ganhos de força máxima e AST. 

 2.2 Objetivos específicos 

 - Determinar se o treino com variabilidade é mais eficiente que o treino com carga 

constante em produzir ganhos de força e AST. 

- Determinar qual fator (variação da intensidade ou do exercício) é mais importante 

para os ganhos de força e AST. 

- Determinar se uma maior variabilidade (variação da intensidade e do exercício) do 

treinamento de força é mais eficiente do que uma menor variabilidade (variação da intensidade 

ou do exercício) no ganho de força e hipertrofia muscular.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

A quantificação das possíveis relações de dose-resposta entre as variáveis do 

treinamento é fundamental para que haja uma prescrição adequada do treinamento de força. A 

manipulação das variáveis do treinamento de força pode alterar as características do estímulo 

ofertado e, conseqüentemente, modificar as adaptações neuromusculares. As variáveis que têm 

sido mais freqüentemente estudadas nesse sentido são: a freqüência, o volume e a intensidade 

do treinamento de força. 

Em relação à freqüência de treinamento, MCLESTER, BISHOP e GUILLIAMS (2000) 

compararam sujeitos com experiência em treinamento de força quando realizavam uma ou três 

sessões semanais, com o volume total equalizado. Esses autores sugerem que a freqüência de 

três vezes por semana parece produzir maiores ganhos de força quando comparada a uma vez 

por semana. Porém, vale ressaltar que MCLESTER et al. (2000) chegaram a tal conclusão 

após terem realizado testes de 1RM para cinco exercícios de membros superiores e quatro para 

membros inferiores. Somente para o teste de 1RM no leg press o grupo que treinou três vezes 

por semana apresentou maiores ganhos que o grupo que treinou uma vez por semana. Dessa 

forma, é razoável sugerir que, para as características da amostra em questão, o treinamento 

com volume equalizado distribuído em uma ou três vezes por semana, apresenta ganhos de 

força similares. 

Por outro lado, CARROLL, ABERNETHY, LOGAN, BARBER e MCENIERY (1998) 

sugerem que a freqüência de treinamento de duas vezes por semana produz maiores ganhos de 

força quando comparados com três vezes por semana. Vale ressaltar que a amostra de 

CARROLL et. al (1998), apesar de ser composta por sujeitos com experiência prévia em 

treinamento de força assim como a de MCLESTER et. al (2000), estava destreinada há no 

mínimo seis meses. Com isso, pode ser sugerido que a freqüência de três vezes por semana 

pode não ter permitido um tempo de recuperação ideal entre as sessões de treinamento e que 

essa frequência deva ser usada apenas por indivíduos treinados como os de MCLESTER et. al 

(2000). Contudo, RHEA, ALVAR, BURKETT E BALL (2003), por meio de meta-análise, 

demonstraram que a freqüência de duas vezes por semana apresentou maior efeito do tamanho 

(1,4) para sujeitos treinados que a de três vezes por semana (0,7). No caso de sujeitos 
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destreinados, os autores relatam que foi possível observar uma relação dose-resposta 

consistente conforme o número de dias de treinamento por semana. Para uma vez por semana 

foi observado o efeito de tamanho de 0,5, para duas vezes por semana 1,2 e para três vezes por 

semana 1,9. Portanto, os sujeitos destreinados parecem responder de maneira progressiva às 

diferentes freqüências de treinamento, sendo que 2 e 3 vezes por semana produzem ganhos de 

força maiores.   

Introduzindo uma linha de raciocínio diferente, CANDOW e BURKE (2007) sugerem 

que o volume pode ser mais importante que a freqüência de treinamento para o 

desenvolvimento de força e hipertrofia. Ao compararem grupos de sujeitos destreinados que 

treinaram 2 ou 3 vezes por semana, esses autores não encontraram diferenças significativas. 

Os autores especulam que só ocorreria diferença de ganho de força e hipertrofia se houvesse 

diferença no volume total de treinamento entre os grupos. No entanto, a análise dos resultados 

das pesquisas sobre o volume de treinamento presentes na literatura não permitem chegar a 

uma conclusão definitiva.    

O cálculo do volume total de treinamento se dá por meio da multiplicação do número 

de séries, pelo número de repetições, pela carga de treino utilizada (intensidade). Portanto, 

alterar qualquer uma dessas variáveis resultará também na alteração do volume total de 

treinamento. A maioria das pesquisas que se propôs a investigar os efeitos do volume de 

treinamento teve como ponto-chave a manipulação do número de séries para diferenciar o 

volume entre seus grupos experimentais. 

Algumas pesquisas sugerem a necessidade de utilizar volumes de treinamento maiores 

para que se obtenha ganhos de força mais acentuados em sujeitos treinados (AGUIAR, 

LEMOS, VALE, NOVAES, SIMÃO 2009), destreinados com experiência em treinamento de 

força (KELLY, BROWN, COBURN, ZINDER, GARDNER, NGUYEN 2007) e iniciantes 

(MUNN, HERBERT, HANCOCK, GANDEVIA 2005). Contudo, há outros estudos que 

contrariam essa recomendação, alegando que estímulos de treinamento de série única geram o 

mesmo efeito no ganho de força que estímulos de séries múltiplas tanto para sujeitos treinados 

(HASS, GARZARELLA, DE HOYOS e POLLOCK 2000) como para sujeitos iniciantes 

(BOTTARO, VELOSO, WAGNER, GENTIL 2010; STARKEY, POLLOCK, ISHIDA, 

WELSCH, BRECHUE, GRAVES e FEIGENBAUM 1996), mesmo com o protocolo de séries 

múltiplas tendo um maior volume total do que o de série única. Porém, vale ressaltar que 
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RHEA et al. (2003) , em uma meta-análise, encontraram que é mais eficiente a utilização de 

séries múltiplas tanto para indivíduos treinados quanto não treinados. 

Além disso, o efeito da utilização de maior volume de treinamento parece ser diferente 

entre os membros inferiores e superiores. Por exemplo, MCBRIDE, BLAAK e TRIPLETT-

MCBRIDE (2003) mostraram que o uso de séries múltiplas, para sujeitos destreinados, 

produziu ganhos estatisticamente superiores no teste de força máxima dos membros 

superiores, mas não para o teste de membros inferiores. Por outro lado, RONNESTAD, 

EGELAND, KVAMME, REFSNES, KADI e RAASTAD (2007) encontraram diferenças 

significativas favorecendo o uso de séries múltiplas tanto para o ganho de força como para o 

aumento da AST em membros inferiores, mas não em membros superiores para sujeitos 

destreinados.  

A interpretação dos resultados de duas metas-análise permite visualizar a questão do 

volume de treinamento de maneira mais completa. Esses estudos sugerem que deve ser levada 

em conta a relação entre o volume, a experiência prévia com treinamento de força e a 

intensidade de treinamento. Há uma clara indicação de que o tipo de estímulo que produz 

maiores ganhos de força para indivíduos treinados e/ou atletas é o de séries múltiplas com 

intensidades altas e, para destreinados, o ideal seria o treinamento de séries múltiplas com 

intensidades intermediárias. (RHEA et al., 2003; PETERSON et al., 2004). Todavia, os 

autores mostram que apesar de aparentemente existir zonas de intensidade ideais de acordo 

com a experiência prévia de treinamento, também é possível obter ganhos de força 

significativos nas outras zonas de intensidade.  

Ainda, metas-análise supracitadas sugerem que a intensidade de treinamento também 

pode influenciar na magnitude dos resultados. Pode-se dizer que diferentes intensidades de 

treinamento podem promover adaptações neuromusculares distintas (MOSS et al., 1997; 

HOLM et al., 2008;  CAMPOS et al., 2002). MOSS et al., (1997)  constataram que, para 

sujeitos treinados, intensidades correspondentes a 90% de 1RM geraram maiores ganhos de 

força que intensidades de 15% de 1RM. Além disso, o treino com 35% de 1RM gerou maiores 

ganhos de AST comparado aos treinos com 90 e 15% de 1RM. Por outro lado, HOLM et al. 

(2008) compararam dois grupos de sujeitos destreinados com zonas de intensidade diferentes 

(70 e 15,5% de 1 RM) e encontraram resultados de ganho de força e aumento de AST 

estatisticamente superiores no grupo que treinou com a intensidade mais alta. Por fim, 

CAMPOS et al. (2002) demonstraram que treinamentos em zonas de intensidade próximas de 
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4 RM resultaram em maior ganho de força que os treinos por volta de 10 RM e de 24 RM, e 

que os treinos nas zonas de 4 e 10 RM tiveram ganhos similares de aumento da AST e 

superiores ao treino na zona de 24 RM em sujeitos destreinados. 

Contudo, LAURENTINO, UGRINOWITSCH, AIHARA, FERNANDES, PARCELL, 

RICARD e TRICOLI (2008) e LAMAS, UGRINOWITSCH, CAMPOS, AOKI, FONSECA, 

REGAZZINI, MORISCOT e TRICOLI (2007) reportaram não haver diferença para ganhos de 

força e AST quando sujeitos destreinados utilizavam diferentes intensidades de treinamento. 

LAURENTINO et al. (2008) avaliaram grupos que treinaram com seis (~80% de 1 RM) ou 12 

RM (~60% de 1 RM) e não encontraram diferença tanto no ganho de força quanto de AST 

para essas intensidades. Entretanto, a perna contra-lateral foi treinada com oclusão vascular, o 

que pode ter gerado um viês nos resultados por meio do fenômeno da educação cruzada. 

LAMAS et al. (2007) compararam grupos que treinaram com cargas de 30 a 60% de 1 RM e 

60 a 95% de 1RM. Da mesma forma, esses grupos obtiveram resultados estatisticamente 

semelhantes para o ganho de força e AST. No entanto, os sujeitos foram instruídos a realizar 

os exercícios o mais rapidamente possível, fator que pode ter aumentado o nível de 

intensidade, principalmente, no grupo que treinou na zona de 30 a 60% de 1RM por 

provavelmente atingir velocidades maiores que o grupo de 60 a 95%. Outro ponto a ser 

observado nesse estudo é que, dentro do programa de treinamento de cada grupo, houve 

variabilidade da intensidade ao longo do período e esta característica pode mudar a relação de 

dose-resposta do treinamento. 

Estratégias que empregam a variabilidade da intensidade visam evitar que ocorra a 

acomodação do tecido muscular ao estímulo imposto, proporcionando ganhos contínuos 

funcionais e morfológicos. Alguns estudos parecem suportar essa afirmação, pois sugerem que 

o treinamento com variabilidade da intensidade pode proporcionar maiores ganhos de força 

que o treinamento sem variabilidade da intensidade. 

 MONTEIRO et al. (2009) observaram aumentos contínuos de força em diferentes 

etapas do treinamento com variabilidade da intensidade, enquanto não foi possível detectar 

ganho de força estatisticamente significativo em nenhuma etapa do treinamento sem 

variabilidade em sujeitos treinados. WILLOUGBY (1993) também sugere que o treinamento 

com variabilidade da intensidade é superior para gerar ganhos de força quando comparado ao 

treinamento sem variabilidade, para indivíduos treinados, mesmo se volume de treinamento 

for significantemente menor. Nessa mesma direção, O`BRYANT, BYRD e STONE (1988) 
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reportaram que o treinamento com variabilidade da intensidade obteve ganhos superiores de 

força devido a esse tipo de estímulo ter impedido a acomodação da musculatura em sujeitos 

destreinados. 

No entanto, há pesquisas que não encontraram diferenças entre esses tipos de estímulo, 

porém algumas limitações que podem ter influenciado tais achados. Por exemplo, HOFFMAN 

et. al (2009) não encontraram diferenças entre o treinamento com e sem variabilidade da 

intensidade para o ganho de força. Contudo, sua amostra foi composta por atletas de alto nível 

com experiência em treinamento de força e talvez fosse necessário um período de treinamento 

maior do que 15 semanas para que diferenças significantes fossem identificadas. BAKER et al. 

(1994) também não encontraram diferenças entre os grupos com e sem variabilidade da 

intensidade. Entretanto, esses autores utilizaram exercícios complementares que 

provavelmente recrutavam a mesma musculatura testada, com intensidade diferente da pré-

determinada para cada um dos grupos, fazendo com que ocorresse então a variabilidade da 

mesma. SCHIOTZ, POTTEIGER, HUNTSINGER e DENMARK (1998) relataram 

similaridade nos ganhos de força entre os grupos com e sem variabilidade da intensidade em 

sujeitos treinados, todavia, para o teste de supino o grupo com variabilidade da intensidade foi 

o único que apresentou ganho de força em relação à sua condição pré-treino. 

Um estudo que reúne e sintetiza  informações importantes para ajudar a responder esse 

problema é a meta-análise realizada por RHEA e ALDERMAN (2004). O objetivo foi 

comparar a eficiência das estratégias de treinamento que empregam variabilidade da 

intensidade versus as estratégias de treinamento que não empregam variabilidade da 

intensidade para o ganho de força.  

Em um primeiro momento, os autores encontraram um efeito do tamanho geral de 0.84 

apontando as estratégias que empregam a variabilidade da intensidade como as mais eficientes 

para o ganho de força. Posteriormente, foram incluídas no modelo matemático as variáveis de 

sexo, idade, volume e intensidade, experiência e duração do treinamento, com a finalidade de 

identificar o nível de influência das mesmas no resultado encontrado. Para as variáveis, sexo, 

idade e experiência de treinamento, os autores constataram que tanto homens quanto mulheres 

obtiveram um maior efeito de tratamento quando submetidos ao treinamento com 

variabilidade da intensidade. Para as variáveis, volume e intensidade, RHEA E ALDERMAN 

(2004) concluíram que o efeito do tamanho em relação às estratégias que empregam a 

variabilidade da intensidade é aproximadamente um quarto maior quando comparado com 
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estratégias que utilizam volume e intensidade constantes. Quando essas variáveis não são 

controladas o efeito do tamanho é, aproximadamente, três quartos maior em direção ao 

emprego da variabilidade da intensidade. Na questão da duração do treinamento, os autores 

encontraram que os treinamentos com variabilidade que duraram menos de 8 semanas foram 

menos eficientes (efeito do tamanho = 1,15) que os programas que duraram entre 9 – 20 

semanas (efeito do tamanho = 1,39).  

Em suma, a confrontação dos resultados dos estudos que analisaram essas estratégias 

(que empregam ou não a variabilidade da intensidade) não permite chegar a conclusões exatas 

em relação à superioridade de algum desses modelos em relação ao ganho de força. Porém, a 

maioria dos estudos parece apontar para uma tendência favorável às estratégias que empregam 

a variabilidade da intensidade, mas é necessário que haja um maior número de investigações 

sobre o tema.  

O emprego da variabilidade da intensidade no treinamento de força parece ocorrer de 

acordo com a distribuição da mesma, ou seja, de maneira linear, linear reversa ou ondulatória 

(DE SALLES, SIMÃO, MIRANDA, NOVAES, LEMOS e WILLARDSON, 2009; RHEA, 

PHILLIPS, BURKETT, STONE, BALL, ALVAR e THOMAS, 2003; RHEA, BALL, 

PHILLIPS e BURKETT, 2002; BAKER et al., 1994). 

A estratégia de distribuição linear de intensidade é considerada como a estratégia mais 

clássica. Sua lógica consiste em iniciar o treinamento com intensidade baixa e volume alto 

(maior número de repetições máximas e conseqüentemente cargas de treino mais baixas), e ao 

longo do período de treinamento o volume diminui enquanto a intensidade aumenta (menor 

número de repetições e conseqüentemente cargas de treino mais altas) (HOFFMAN et al., 

2009; RHEA et al., 2003; RHEA et al., 2002; ACSM, 2009).  Segundo BAKER et al. (1994) o 

volume de treinamento alto nas primeiras fases tem como objetivo enfatizar as adaptações 

morfológicas, e a intensidade alta das fases finais, priorizar as adaptações neurais. 

A estratégia linear também pode seguir uma lógica inversa, ou seja, ao invés do 

aumento de intensidade e decréscimo de volume ao longo do treinamento, ocorre o aumento 

do volume e a diminuição da intensidade gradativamente, e nesse caso seria denominada como 

linear reversa. A diferença entre elas reside então somente na ordem em que será administrada 

a intensidade (RHEA et al. 2003). 
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A estratégia não-linear ou ondulada não apresenta progressão e nem regressão 

seqüencial das variáveis. Segundo o ACSM (2009) esta estratégia visa treinar vários 

componentes do sistema neuromuscular durante apenas um ciclo e permite a alternância entre 

treinos de alta e baixa intensidade, reduzindo o risco de fadiga e contemplando mais de um 

objetivo no programa de treinamento. As variações encontradas para essa estratégia se 

baseiam na freqüência com que ocorre a alternância das sessões de treino com características 

diferentes, ou seja, diária ou semanal. Por fim, ao comparar os três tipos de estratégia (linear, 

linear reversa e ondulada), levando-se em conta o nível de variabilidade da intensidade, pode-

se assumir que as estratégias lineares são muito semelhantes, pois as variações para ambas são 

inseridas de maneira seqüencial e gradativa ao longo do treinamento, e que, o nível de 

variabilidade é maior na ondulada devido à maior freqüência com que a intensidade é 

alternada ao longo do treinamento. Contudo, essas diferentes formas de distribuição da 

intensidade podem gerar resultados de ganhos de força distintos. 

 MONTEIRO et al. (2009) encontraram maiores ganhos de força para membros 

superiores e inferiores no grupo que treinou com variabilidade da intensidade de maneira 

ondulada diária que no grupo que treinou com variabilidade linear. RHEA et al. (2002) 

obtiveram resultados semelhantes indicando superioridade da estratégia ondulada diária 

quando comparada à estratégia linear. 

 No entanto, há outros estudos que sugerem que não existe diferença em relação ao 

ganho de força quando comparadas essas estratégias, porém vale observar que falhas 

metodológicas podem ter limitado a magnitude dos resultados encontrados.  

Por exemplo, RHEA et al. (2003) ao investigar as diferenças entre as estratégias linear, 

linear reversa e ondulada diária não encontraram diferenças significativas para o ganho de 

força entre os grupos, contudo o protocolo de treinamento desenvolvido pelos autores foi 

específico para gerar ganhos de endurance muscular, ou seja, inespecífico para gerar ganhos 

de força máxima. PRESTES, FROLLINI, LIMA, DONATO, FOSCHINI, MARQUETI, 

FIGUEIRA JR E FLECK (2009) também apresentaram limitações no protocolo de 

treinamento ao compararem as estratégias linear e ondulada diária. No protocolo da estratégia 

de variabilidade da intensidade linear de 12 semanas os autores programaram acréscimos 

graduais de intensidade somente a cada quatro semanas, fazendo com que, ao iniciar as quatro 

semanas seguintes, fosse retomada a intensidade utilizada no início do treinamento, a qual 

sofria acréscimos graduais até que o ciclo se iniciasse novamente retornando à intensidade 
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inicial. Este fator fez com que a estratégia linear adotada pelos autores adquirisse 

características de uma estratégia ondulada e isto pode explicar o fato de não ter sido 

encontrada diferenças para o ganho de força nesse estudo.  

BUFORD, ROSSI, SMITH e WARREN (2007) foram os únicos a compararem as 

estratégias de variabilidade da intensidade linear, ondulada diária e ondulada semanal. 

Entretanto, os resultados do estudo não apontaram diferenças significativas entre elas para o 

ganho de força. Contudo, a falta de significância estatística desse estudo pode ter ocorrido 

devido aos protocolos de treinamento terem representado um estímulo excessivo para os 

sujeitos. Os autores não encontraram diferenças entre a percepção subjetiva do esforço no 

período inicial e no período final do treinamento para todos os grupos. Por meio desse achado 

pode ser sugerido que não houve reduções nos níveis de fadiga, indicando que talvez o período 

de 9 semanas utilizado não foi suficiente para os sujeitos se adaptarem à sobrecarga do 

treinamento. 

HOFFMAN et al. (2009) também sugerem que não há diferenças entre as estratégias 

linear e ondulada diária. Porém, o protocolo de treinamento incluía exercícios específicos de 

potência muscular (i.e. levantamento olímpico) e a intensidade foi mensurada e administrada 

por meio de intervalos, ou seja, de 9 a 12, de 3 a 5 e de 6 a 8 RM permitindo que ocorresse 

variações da intensidade na mesma fase de treinamento (por exemplo, intensidades de 9, 10, 

11 e 12 RM dentro do mesmo ciclo de treinamento), descaracterizando assim as estratégias 

testadas. 

3.1 Variação do exercício 

Uma variável que talvez possa ajudar a esclarecer as diferenças entre as estratégias de 

variabilidade da intensidade é a variação do exercício. Não há nenhum estudo que seja de 

nosso conhecimento que investigou esse fator. Apesar disso, é possível encontrar na literatura 

algumas afirmações sobre a mesma. O ACSM (2009) defende que a variação dos exercícios 

deve estar presente no treinamento, pois assim se obteria resultados mais significativos de 

hipertrofia e força. 

Na prática, a variação do exercício é amplamente utilizada na preparação física de 

atletas de elite de diversas modalidades esportivas (SIMENZ et al., 2005; EBBEN et al., 2005; 

EBBEN e CARROLL 2004; EBBEN e BLACKARD, 2001). SIMENZ et al. (2005) realizaram 

uma pesquisa na qual foram entrevistados os preparadores físicos da Associação Nacional de 

Basquetebol dos Estados Unidos (NBA). Quando indagados sobre o tipo de exercício, todos os 
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preparadores físicos da NBA classificaram como exercícios muito importantes em seu 

programa de condicionamento alguns exercícios para membros inferiores(notas 5 ou 4 em uma 

escala de 1 a 5), o agachamento e suas variações, o leg press e o afundo, fato que indica a 

utilização de variabilidade.  

EBBEN et al. (2005) adaptaram o mesmo questionário utilizado por SIMENZ et al. 

(2005) para aplicá-lo aos preparadores físicos da Liga Principal de Beisebol dos Estados 

Unidos (MLB). Eles elegeram o agachamento e suas variações e o afundo como os dois 

principais exercícios utilizados em seus programas de condicionamento.  

Resultados similares foram encontrados entre os preparadores físicos da Liga Nacional 

de Hockey dos Estados Unidos (NHL), onde EBBEN et al. (2004) constataram que os 

preparadores físicos da NHL julgam como mais importantes o agachamento e suas variações e 

exercícios de levantamento olímpico (arranco e arremesso, por exemplo).  

Foi hipotetizado que a variação dos exercícios pode influenciar o ganho de força 

positivamente através do aumento da eficiência do recrutamento das unidades motoras. 

MILNER-BROWN, STEIN, LEE (1975) mostraram que o treinamento de força pode induzir 

mudanças positivas na eficiência da transmissão sináptica ao pool de motoneurônios da 

musculatura treinada. Eles encontraram que o treinamento de força gera um aumento na 

tendência das unidades motoras dispararem mais sincronizadamente. Segundo CARROLL, 

RIEK e CARSON (2001), essa sincronia (sincronia de curta duração das unidades motoras) se 

traduz em um aumento de força da musculatura treinada.  

Sendo que, ESCAMILLA, FLEISIG, ZHENG, ANDER, BARRENTINE, ANDREWS, 

BERGEMANN e MOORMAN (2001) demonstraram que diferentes exercícios, como por 

exemplo, o agachamento e o leg press ativam a mesma musculatura (quadríceps e femurais) 

com ênfase diferente nas porções musculares de cada um deles (reto femural, vasto medial, 

vasto lateral, semi-tendinoso e semi-mebranoso), parece razoável especular que a variação dos 

exercícios no treinamento pode fazer com que ocorra uma estimulação mais eficiente de todas 

as porções musculares aumentando de maneira mais significativa a sincronização das unidades 

motoras de cada uma delas. Isso pode acarretar em adaptações neurais mais pronunciadas, 

como ganho de força no grupo muscular em questão, do que se o mesmo for estimulado sem 

variações de exercício. 

Por fim, não há estudos que são de nosso conhecimento que compararam as diferentes 

estratégias de emprego da variabilidade em relação ao aumento da AST, apesar de o ACSM 
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(2009) defender que o treinamento com variabilidade da intensidade e do exercício seria mais 

eficiente para gerar hipertrofia muscular.  

 

4. MATERIAS E METÓDOS  

 

4.1 Sujeitos 

 Setenta homens fisicamente ativos, mas sem experiência prévia em treinamento de 

força para membros inferiores compuseram a amostra. Todos foram informados dos riscos e 

benefícios associados aos procedimentos experimentais e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido antes do início do estudo. Houve uma perda de 30% da 

amostra, a qual ocorreu devido à doenças e lesões não ocasionadas pelo treinamento 

administrado no estudo. Assim, 49 participantes completaram todas as sessões de treinamento 

ficando os grupos com as seguintes características: IVEC (n=9, 75±7,3 kg, 1,78±4,3 m e 

22,5±3,8 anos), ICEC (n=10, 76±8,9 kg, 1,77±5,9 m e 24,2±4,1 anos), IVEV (n=12, 78±7,1 

kg, 1,76±4,2 m e 25,4±3,3 anos), 8 do grupo ICEV (n=8, 76±4,7 kg, 1,75±2,2 m e 27,1±4,1 

anos) e C (n=10, 75±4,8 kg, 1,74±4,6 m e 26,1±4,3 anos). O presente protocolo de pesquisa 

foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Escola de Educação Física da Universidade 

de São Paulo. 

4.2 Treinamento de força 

 O treinamento de força compreendeu exercícios para os membros inferiores, que foram 

realizados 2 vezes por semana durante 12 semanas. Os exercícios utilizados foram o afundo, o 

levantamento terra, o agachamento livre e o leg press 45º. Os sujeitos foram divididos de 

forma aleatória em cinco grupos: Intensidade Variada-Exercício Constante (IVEC), 

Intensidade constante-Exercício Constante (ICEC), Intensidade Variada-Exercício Variado 

(IVEV), Intensidade Constante-Exercício Variado (ICEV) e Controle (C) com a finalidade de 

avaliar o efeito da variabilidade da intensidade e do exercício sobre os ganhos de força 

muscular e AST. Para evitar diferenças significantes iniciais entre os grupos, os sujeitos 

realizaram todos os pré-testes e, após os mesmos, foram divididos de forma balanceada e 

aleatória entre os grupos. O critério utilizado foi a área de secção transversa. Esse 

procedimento garantiu grupos homogêneos quanto aos valores área de secção transversa e de 

força máxima antes do período de treinamento. 
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 O grupo IVEC realizou somente o exercício de agachamento, porém a intensidade 

variou entre 6, 8 e 10 RM durante o período de treinamento. O grupo ICEC realizou somente o 

exercício de agachamento e a intensidade foi de 8 RM durante todo o período de treinamento. 

O grupo IVEV realizou os exercícios de agachamento, levantamento terra, afundo e leg press 

45º e a intensidade variou entre 6, 8 e 10 RM durante o período de treinamento. O grupo ICEV 

realizou os exercícios de agachamento, levantamento terra, afundo e leg press 45º, todos com 

intensidade constante de 8 RM (TABELA 1). Por fim, o grupo C não realizou nenhum tipo de 

treinamento de força durante o período de 12 semanas. Se o sujeito executasse um número de 

repetições máximas fora do proposto durante duas sessões de treino consecutivas a carga era 

reajustada para garantir que o mesmo treinasse dentro da intensidade proposta. O número de 

séries progrediu a cada 4 semanas em uma taxa de 50% em relação ao número de séries atual. 

Nas primeiras 4 semanas foram 3 séries, nas próximas 4 semanas foram 6 séries e nas últimas 

4 semanas foram 9 séries. O ângulo da articulação dos joelhos e a distância entre os pés a 

serem adotados (entre 90 e 100°) para a realização do agachamento, do afundo, do 

levantamento terra e do leg press serão mensurados com um goniômetro e com uma fita 

métrica, respectivamente. Para assegurar a reprodutibilidade da amplitude de movimento no 

exercício de agachamento será posicionado abaixo do sujeito um número de steps (5 cm de 

altura cada) que delimitará a altura correspondente ao ângulo de flexão dos joelhos pré-

estabelecido. A cada movimento os sujeitos deverão flexionar os joelhos até que os glúteos 

encostem nos steps e em seguida estender completamente os joelhos para que o movimento 

seja considerado completo e válido. 

 

TABELA 1 – Intensidades e exercícios nos grupos de treinamento. 

 ICEV ICEC IVEV IVEC 

Intensidade (RM) 8 8 6, 8 e 10 6, 8 e 10 

Exercícios 

Agachamento 

Terra, Afundo 

Leg Press 45º 

Agachamento 

Agachamento 

Terra, Afundo 

Leg Press 45º 

Agachamento 

 

ICEV: Intensidade Constante Exercício Variado, ICEC: Intensidade Constante Exercício 

Constante, IVEV: Intensidade Variada Exercício Variado, IVEC: Intensidade Variada 

Exercício Constante. 
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TABELA 2 – Exercícios, número de séries e intensidades das sessões de treino para cada 

grupo ao longo do período de treinamento. 

1º mês ICEV ICEC IVEV IVEC 

Exercício x 

Nº de séries 

x Intensidade 

Agach x 2 x 8 RM 

Leg P x 2 x 8 RM 

Agach x 4 x 8 

RM 

Agach x 1 x 6 RM 

Agach x 1 x 10 

RM 

Leg P x 1 x 6 RM 

Leg P x 1 x 10 RM 

Agach x 2 x 6 RM 

Agach x 2 x 10 

RM 

2º mês ICEV ICEC IVEV IVEC 

Exercício x 

Nº de séries 

x Intensidade 

Agach x 3 x 8 RM 

Terra x 3 x 8 RM 

 

Agach x 6 x 8 

RM 

Agach x 1 x 6 RM 

Agach x 1 x 8 RM 

Agach x 1 x 10 

RM Terra x 1 x 6 

RM 

Terra x 1 x 8 RM 

Terra x 1 x 10 RM 

 

Agach x 2 x 6 RM 

Agach x 2 x 8 RM 

Agach x 2 x 10 

RM 

3º mês ICEV ICEC IVEV IVEC 

Exercício x 

Nº de séries 

x Intensidade 

Agach x 3 x 8 RM 

Terra x 3 x 8 RM 

Afundo x 3 x 8 

RM 

Agach x 9 x 8 

RM 

Agach x 1 x 6 RM 

Agach x 1 x 8 RM 

Agach x 1 x 10 

RM 

Terra x 1 x 6 RM 

Terra x 1 x 8 RM 

Terra x 1 x 10 RM 

Afundo x 1 x 6 RM 

Afundo x 1 x 8 RM 

Afundo x 1 x 10 

RM 

Agach x 3 x 6 RM 

Agach x 3 x 8 RM 

Agach x 3 x 10 

RM 

Agach – agachamento; Terra – levantamento terra; Leg P – leg press 45º.  
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4.3 Medida da área de secção transversa muscular (AST) 

 Para obter a área de secção transversa (AST) da coxa, foi realizada imagem por 

ressonância magnética (IRM) utilizando-se aparelho de alto campo magnético de 1,5Tesla 

(Signa LX 9.1, GE Healthcare, Milwaukee, USA) com bobina de corpo.  Os sujeitos foram 

colocados no aparelho de ressonância magnética na posição supina com os membros inferiores 

estendidos. Foi utilizada uma bandagem sobre as pernas, com o intuito de evitar 

movimentação dos membros inferiores durante o exame. Uma imagem inicial no plano 

coronal (imagem scout) das coxas do sujeito foi feita para determinar a distância entre a 

porção superior do trocanter maior e a porção inferior do côndilo femoral lateral do fêmur. 

Esta distância foi determinada através de duas paralelas, colocadas respectivamente nestes 

dois pontos de referência. Esta distância serviu como referência para a medida do corte de 

AST. O corte foi realizado na porção média de ambas as coxas de cada sujeito, definida como 

o ponto médio entre o trocanter maior e o côndilo femoral lateral. Foi realizada aquisição de 

imagem simultânea de ambas as coxas, com imagens ponderadas em T1 com 8mm de 

espessura, com alta resolução de imagem. A seqüência de pulso foi realizada com campo de 

visão de 400 a 420mm, tempo de repetição (TR) de 350ms, tempo de eco de 9 a 11ms, com 2 

aquisições de sinal (NEX), e matriz de reconstrução de 256x256. A aquisição das imagens 

começou imediatamente após os indivíduos serem colocados na posição supina, assim o tempo 

total necessário para realizar o estudo foi de 4 a 6 minutos.  

As imagens foram então transferidas para uma estação de trabalho (“Advantage 

Workstation 4.3” GE Healthcare, Milwaukee, USA), onde foi utilizado um software de análise 

de imagens para realizar as medidas de área. O corte foi segmentado em quatro componentes 

(músculo esquelético, tecido adiposo subcutâneo, osso e tecido residual) e então a AST foi 

tracejada por um analista altamente treinado. A AST do músculo quadríceps femoral foi 

determinada pela subtração da área do osso e da gordura subcutânea. Dois observadores 

realizaram as medidas de área. Cada observador realizou duas medidas em cada coxa, em dias 

diferentes, para evitar viés, estabelecendo-se o coeficiente de variação intra e inter-observador. 

 

4.4 Teste de força dinâmica máxima (1RM) 

 A força dinâmica máxima foi avaliada através de teste de 1RM executando-se o 

exercício de agachamento. A realização desse teste seguiu as orientações da “American 

Society of Exercise Physiologists” (ASEP), para testes de 1RM (BROWN & WEIR, 2001), 



17 
 

descritas na seqüência. Antes do teste propriamente dito, os sujeitos realizaram um 

aquecimento geral de cinco minutos de duração a velocidade de 9 Km/h, na esteira 

ergométrica. Após isso, durante 5 minutos, os sujeitos realizaram uma pequena rotina de 

exercícios de alongamento da musculatura de membros inferiores. Para complementar, 

realizaram duas séries de aquecimento específico no próprio exercício. Na primeira série de 

aquecimento foram feitas cinco repetições, com 50% da carga estimada para 1RM e na 

segunda, três repetições, com 70% da carga estimada para 1RM. Entre as séries de 

aquecimento foi respeitado intervalo de dois minutos. Entre a segunda série e o início do teste 

os sujeitos descansaram três minutos. A determinação da carga máxima para realização de 

uma repetição (1RM) foi feita em quatro tentativas. Entre as tentativas houve um intervalo de 

três minutos. A carga inicial para o teste de 1RM foi a maior carga utilizada nas sessões de 

familiarização a esse exercício. A magnitude dos incrementos de carga, de tentativa para 

tentativa, foi determinada de acordo com a percepção do avaliador. Para que a tentativa fosse 

considerada válida, os sujeitos deviam executar um ciclo completo de movimento. O início do 

ciclo de movimento ocorreu com os joelhos em extensão completa. No ponto intermediário do 

ciclo de movimento os joelhos deviam atingir entre 90 e 100° graus de flexão, antes de iniciar 

a fase de extensão. O ciclo de movimento foi finalizado com os joelhos totalmente estendidos. 

Todas as sessões de teste de 1RM foram acompanhadas por três avaliadores treinados para 

esta finalidade.  

4.5 Análise estatística  

Os dados de AST e 1RM foram analisados quanto a normalidade (Shapiro-Wilk) e a 

presença de outliers severos (método visual). Foi utilizado um modelo misto tendo grupo e 

tempo como fatores fixos e sujeitos como fator aleatório, para cada variável dependente. O 

fator grupo teve cinco níveis (IVEC, ICEC, IVEV, ICEV e C) enquanto o fator tempo teve 

dois níveis (pré e pós-teste). Na ocorrência de valores de F significantes, foi utilizado um 

ajustamento de Tukey para efeitos de comparações múltiplas. O nível de significância adotado 

foi de P<0,05. Além disso, foram calculados o efeito do tamanho para determinar a 

significância prática das diferenças encontradas. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Área de Secção Transversa 

Na condição pré-treinamento os grupos (IVEC, ICEC, IVEV, ICEV e C) não 

apresentaram diferenças significantes em relação à AST (P > 0,05). Todos os grupos 

experimentais tiveram aumentos da AST significantes em relação à condição pré-treinamento 

para valores de P<0,05. Os efeitos do tamanho para cada grupo da condição pré- para a pós-

treinamento foram de: IVEC = 0,88, ICEC = 0,85, IVEV = 0,58 e ICEV = 0,57. Não houve 

diferença estatisticamente significante entre os grupos na condição pós-treinamento. O grupo 

controle não apresentou diferença em relação à sua condição pré-treinamento (FIGURA 1). 

 

 

 

*: significantemente maior que a condição pré-treinamento, p<0,05. 

 

FIGURA 1 – Área de secção transversa da região medial do músculo quadríceps 

femural (AST, mm²) da coxa direita pré e pós-treinamento para os 

grupos intensidade variada-exercício constante (IVEC), intensidade 

constante-exercício constante (ICEC), intensidade variada-exercício 

variado (IVEV), intensidade constante-exercício variado (ICEV) e 

controle (C). 
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5.2 Força Máxima (1 RM) 

Antes do início do treinamento todos os grupos eram homogêneos em relação à força 

máxima (P > 0,05). Todos os grupos experimentais apresentaram aumentos significantes de 

força em relação à condição pré-treinamento (P < 0,05), sendo os efeitos do tamanho do pré- 

para o pós-treinamento de: IVEC = 1,24, ICEC = 1,77, IVEV = 1,55 e ICEV = 1,54. Contudo, 

o grupo IVEC foi o único que não apresentou diferença estatística em relação ao grupo 

controle na condição pós-treinamento. Na comparação entre os grupos, não foi encontrada 

diferença significante entre eles (FIGURA 2).  

 

 
*: significantemente maior que a condição pré-treinamento, p<0,05 

#: significantemente maior que o grupo Controle 
 

FIGURA 2 – Força máxima (1 RM, kg) no teste de agachamento nas condições pré e 

pós-treinamento para os grupos intensidade variada exercício-constante 

(IVEC), intensidade constante-exercício constante (ICEC), intensidade 

variada-exercício variado (IVEV), intensidade constante-exercício 

variado (ICEV) e controle (C). 

. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar a influência da variabilidade da intensidade e do 

exercício no treinamento de força, nos ganhos de força máxima e AST. O principal achado 

desse estudo foi que a variabilidade, tanto da intensidade quanto do exercício, parece não 

maximizar os ganhos de força e hipertrofia muscular em indivíduos jovens e fisicamente 

ativos. 

O grupo ICEC (intensidade constante-exercício constante) teve o menor nível de 

variabilidade. Assim como diversos estudos (HOLM et al., 2008, LAURENTINO et al., 2008, 

CAMPOS et al., 2002 e MOSS et al., 1997), nossos achados demonstraram que o treinamento 

sem variabilidade é eficiente em promover ganhos de força. O protocolo de treinamento do 

grupo ICEC foi semelhante ao do grupo de alta intensidade do estudo de HOLM et al. (2008), 

no qual, sujeitos destreinados executavam  séries de oito repetições durante 12 semanas. 

Entretanto, os sujeitos de HOLM et al. (2008) atingiram um ganho de força de 

aproximadamente 36%, e o grupo ICEC apresentou ganho de força de aproximadamente 27%. 

Porém, em HOLM et al. (2008), o volume de treinamento foi maior, pois os sujeitos 

realizaram dez séries desde o início das 12 semanas de treinamento, três vezes por semana, 

enquanto o grupo ICEC atingiu 9 séries somente nas últimas quatro semanas e treinou duas 

vezes por semana para o mesmo período de treinamento. No entanto, mesmo com um volume 

de treinamento maior, os sujeitos de HOLM et al. (2008) obtiveram um ganho menor de AST 

(aproximadamente 7,6%) que os sujeitos do grupo ICEC (aproximadamente 13,6%). Isso pode 

ter ocorrido talvez pelo uso de diferentes exercícios em cada protocolo de treinamento. No 

grupo ICEC o agachamento parece ativar com mais intensidade, uma quantidade maior de 

fibras musculares do quadríceps que o exercício de extensão de joelhos de cadeia cinética 

aberta (exercício utilizado por HOLM et al. 2008) (ESCAMILLA et al. 1998; SIGNORILE, 

WEBER, ROLL, CARUSO, LOWENSTEYN e PERRY 1994), o que pode ter influenciado no 

aumento total da AST.   

Na comparação entre os grupos, como pode ser visto em HOFFMAN et. al (2009), 

BAKER et al. (1994) e SCHIOTZ et al. (1998) a estratégia sem variabilidade utilizada no 

grupo ICEC foi capaz de promover adaptações neuromusculares (força e AST) de mesma 

magnitude que estratégias que incluíram variabilidade. Todavia, vale ressaltar que esses 
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estudos utilizaram sujeitos experientes em treinamento de força, diferentemente desse estudo 

que utilizou sujeitos destreinados. O único estudo de nosso conhecimento que comparou 

treinamentos com e sem variabilidade e que utilizaram homens destreinados foi o de 

OBRYANT et al. (1988). Eles encontraram superioridade do treinamento com variabilidade 

para o ganho de força, contudo os protocolos utilizados nesse estudo apresentam volume de 

treinamento e intensidade distintos das utilizadas no presente estudo, o que inviabiliza uma 

comparação mais direta.  

Em relação ao ganho de hipertrofia muscular, esse é o primeiro estudo que comparou 

essas estratégias em relação ao aumento da AST. CAMPOS et al. (2002) demonstrou que as 

intensidades utilizadas nesse estudo (seis, oito e 10 RM) possuem eficiência em produzir 

ganhos de AST, quando aplicadas de maneira constante (sem variação) em sujeitos 

destreinados. Ainda, GOTO et al. (2004) demonstrou que intensidades altas e intermediárias, 

como as utilizadas em CAMPOS et al. (2002), também podem gerar aumentos de AST se 

aplicadas de maneira variada em sujeitos destreinados. Contudo, antes desse, não havia 

nenhum estudo que tenha realizado a comparação de ambas as estratégias. Os resultados aqui 

reportados parecem indicar que não há diferença nos ganhos de AST em grupos que treinam 

sem e com variação das cargas.  

No grupo IVEC (intensidade variada-exercício constante), a variabilidade era 

proporcionada somente pela variação da intensidade. Nesse grupo também foi possível 

detectar aumentos significativos de força e AST, contudo, aparentemente, foi o que apresentou 

menor ganho de força em relação aos demais por ter sido o único a não ter atingido valores 

diferentes do grupo controle no pós-teste e por ter apresentado valor do efeito de tamanho 

menor (IVEC = 1,24 versus ICEC = 1,77, IVEV = 1,55 e ICEV = 1,54). Esse resultado 

contraria a maioria dos estudos que compararam o ganho de força entre estratégias com e sem 

variabilidade, pois alguns autores sugerem que a estratégia com variabilidade da intensidade 

pode prover melhores resultados (MONTEIRO et al., 2009; WILLOUGBY 1993; STONE et 

al. 2000; O`BRYANT et al. 1988) ou similar (HOFFMAN et. al 2009; WILSON e 

CARLYON 1994; SCHIOTZ et al. 1998), mas não inferior à estratégia sem variabilidade em 

relação ao ganho de força.  

No grupo ICEV (intensidade constante-exercício variado) o nível de variabilidade era 

similar ao grupo IVEC, porém nesse caso a variabilidade foi proporcionada pela variação do 

exercício. Havia sido hipotetizado que a variação do exercício poderia trazer benefícios 



22 
 

adicionais ao ganho de força e AST. Essa hipótese foi baseada na posição do ACSM (2009) 

que recomenda a variação do exercício, na experiência de preparadores físicos de modalidades 

que exigem altos níveis de força e/ou hipertrofia (SIMENZ et al., 2005; EBBEN et al., 2005; 

EBBEN e CARROLL 2004; EBBEN e BLACKARD, 2001) e pela questão da variabilidade 

do exercício ser, potencialmente, capaz de propiciar um recrutamento mais eficiente da 

musculatura do quadríceps (ESCAMILLA et al. 1998: SIGNORILE et al. 1994), porém os 

dados aqui reportados não confirmam tal hipótese. Talvez, o fato de todos os grupos 

experimentais realizarem o exercício de agachamento, que produz maior ativação muscular do 

quadríceps comparado à maioria dos exercícios utilizados nesse estudo (ESCAMILLA, 

FLEISIG, ZHENG, ANDER, BARRENTINE, ANDREWS, BERGEMANN, MOORMAN 

2001; SIGNORILE et al. 1994), pode ter limitado o surgimento de diferenças entre os grupos.  

No grupo IVEV (intensidade variada-exercício variado) havia o maior nível de 

variabilidade do treinamento entre os grupos. Por não ter apresentado diferença significativa 

em relação aos outros grupos, a hipótese de que um maior nível de variabilidade maximizaria 

os ganhos de força e hipertrofia muscular não foi confirmada. No entanto, o ACSM (2009) 

recomenda alterar sistematicamente tanto os exercícios quanto o volume e a intensidade ao 

longo do período de treinamento de força para que não ocorra a acomodação da musculatura, 

garantindo assim resultados mais pronunciados em longo prazo. Na mesma direção, 

MONTEIRO et al. (2009) observaram, de maneira geral, que quanto maior o nível de 

variabilidade mais pronunciados são os ganhos de força em sujeitos experientes. Como a 

amostra desse estudo foi composta por sujeitos destreinados e o treinamento teve duração de 

apenas 12 semanas, pode ser sugerido que sujeitos treinados são mais responsivos aos efeitos 

da variabilidade do treinamento e que talvez uma maior duração do período experimental 

poderia ter produzido maiores adaptações no grupo que treinou com maior variabilidade. 

O elevado volume de treinamento utilizado nos grupos experimentais pode representar 

uma possível limitação do presente estudo. RHEA et al. (2003) recomenda que deve se ter 

cautela ao prescrever treinamentos com volumes altos para populações destreinadas, pois seria 

necessário proporcionar um tempo adequado para que ocorra acomodação ao stress ofertado. 

Eles demonstraram que programas de treinamento com séries múltiplas para sujeitos 

destreinados produzem ganhos ótimos de força em até aproximadamente 4 séries de 

treinamento por grupo muscular, porém em nosso estudo, nas primeiras 4 semanas foi adotado 

o volume de 3 séries progredindo para 6 e 9 séries por grupo muscular nas últimas 8 semanas.  
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7. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo foi o primeiro a investigar os efeitos da variação do exercício no 

treinamento de força para ganhos de força e AST. Contudo, para a amostra e o desenho 

experimental utilizados parece não haver benefícios adicionais em incluir o estímulo de 

variabilidade do exercício somente e/ou somá-lo com a variabilidade da intensidade.   

Esse estudo também teve como proposta tentar ajudar a preencher outra lacuna 

presente na literatura científica ao comparar os efeitos de treinamentos com e sem 

variabilidade para ganhos de hipertrofia. Por meio dos resultados aqui encontrados, pode ser 

sugerido que a variabilidade da intensidade e do exercício não tem influência nos ganhos de 

AST para as características específicas dessa pesquisa. 

Por fim, ressalta-se que há carência na literatura em relação ao tipo de investigação 

realizada nesse estudo. Para que o problema da variabilidade seja respondido de maneira mais 

precisa, outras pesquisas que testassem sujeitos com diferentes status de treinamento, 

programas de treinamento de força com diferentes volumes e intensidades e com durações 

distintas são necessárias. 
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Discussão 2 
 
 
 O desenho experimental de O´Bryant et al. (1988) assemelha-se à comparação 

entre os grupos ICEV e IVEV. O´Bryant et al. (1988), assim como o presente estudo 

utilizou uma amostra de sujeitos destreinados e os dividiu em 2 grupos experimentais, 

os quais consistiam em um grupo sem variabilidade da intensidade e com variabilidade 

do exercício (G1) e um grupo com variabilidade da intensidade e do exercício (G2). O 

período de treinamento de 11 semanas também foi similar ao utilizado em nosso estudo 

(12 semanas). Contudo, O´Bryant et al. (1988) observaram ganhos superiores de força 

em membros inferiores (agachamento) para o grupo G2, diferentemente de nosso estudo 

que não encontrou diferença de ganho de força entre os grupo ICEV e IVEV. 

 As principais diferenças do estudo de O´Bryant et al. (1988)  que podem ter sido 

determinantes para a discrepância observada em relação à nossos achados são o 

tamanho da amostra utilizada, o número de séries por grupo muscular e as intensidades 

empregadas no treinamento. O tamanho da amostra de cada grupo de O´Bryant et al. 

(1988) foi aproximadamente  4 vezes maior (G1=43 e G2=40 sujeitos versus ICEV=8 e 

IVEV=12) o que pode ter conferido um poder estatístico maior às diferenças geradas 

para cada estímulo de treinamento. O´Bryant et al. (1988) utilizou apenas de 3 a 5 séries 

por grupo muscular durante as 11 semanas de treinamento, enquanto nesse estudo os 

grupos utilizaram 3 a 9 séries por grupo muscular, fator que pode ter sido limitante para 

o surgimento de diferentes resultados entre os grupos em um período de 12 semanas 

(Rhea et al. 2003).  

 

 

 

 


