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RESUMO  

A variável do tempo de descanso entre pares de exercícios, baseados no Complex Training (CT), 

interfere, significativamente, na operacionalização desta metodologia em contexto Desportivo, 

nomeadamente nos Jogos Desportivos. O presente estudo, teve como objetivo, analisar o efeito de 4 

formas de intervalo entre os pares de exercícios, Agachamento (AG) e os gestos técnicos (GT), que 

compõem o CT, na performance de salto com contra movimento (CMJ) e Sprint (S), em pré-púberes.  

A amostra foi composta por vinte e quatro jogadores de futebol (JF) do sexo masculino, (n = 24; 

11.54 ± 0.51 anos de idade. O CMJ e S (5e15m), Velocidade de reação (VR), tempo aos 5 (T5) e aos 15 

metros, foi avaliado inicialmente, em todos os indivíduos. Posteriormente, foi analisado o efeito de 4 

formas de conjugação do exercício de AG e o GT, CMJ e S (5e15m); diferindo nas formas de intervalo 

usadas: i) sem intervalo, (AGCMJ) e (AGS15); ii) com 4 minutos de descanso passivo, (AG4rCMJ); 

(AG4rS15), iii) 4 minutos de descanso ativo executar passes a baixa intensidade, (AG4pCMJ); 

(AG4pS15) e iv) 4 minutos de descanso ativo a executar cabeceamento sem salto, (AG4cCMJ); 

(AG4cS15).Todos os atletas efetuaram previamente duas semanas, com uma frequência semanal de três 

dias, de aprendizagem, adaptação e coordenação, ao AG, CMJ e S (5e15m). 

 Para efetuar a análise inferencial utilizou-se uma Anova para medidas repetidas (GLM), com post 

hoc de Bonferroni. Foi igualmente usado o t-teste para medidas emparelhadas para observar a existência, 

ou não, de diferenças estatisticamente significativas entre pares de situações usadas. O nível de 

significância foi mantido em 5%. Foram identificadas diferenças estatisticamente significativas, entre a 

execução do GT do CMJ (F=8.038; p=0.001; µp
2
=0.259) e de S (5 e 15m), na VR, (F=7.913; p=0.001; 

µp
2
=0.256) e T15, (F=6.659; p=0.001; µp

2
=0.225) e no Tempo aos 5m não foram observadas diferenças 

significativas, (F=3.646; p=0.45; µp
2
=0.137), entre a base e as 4 sequências estudadas. 

 Foi observado uma diminuição, significativa (p=0.001), na performance de salto, na VR e T15 

com a utilização de (AGCMJ) e (AGS15), em relação a todas as outras formas utilizadas. Na VR o 

(AG4cS15), apresentou uma melhoria, significativa (p=0.001) em relação ao VR de base. Houve uma 

diminuição, significativa (p<0.05), da T5 na (AG4rS15m), na (AG4pS15) e na(AG4cS15), em relação à 

T5 de base. Foi observado uma melhoria, significativa (p<0.002), da performance do T15 na (AG4rS15), 

(AG4pS15) e (AG4cS15)  e   uma diminuição, significativa (p<0.05), na (AG4S15). No T15 a utilização 

da forma (AG4pS15) apresentou melhor performance do que (AG4cS15). Em conclusão, em pré-púberes, 

a utilização de tempos de descanso passivo e ativos melhoram a capacidade de salto e S15. A não 

utilização de tempo de descanso entre os pares de exercícios parece diminuir a performance de salto e 

sprint.  

 

Palavras-chave: Complex Training; Potencial Pós-Ativação; Pré-Púberes; Salto Contra 

Movimento; Sprint 
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ABSTRACT  

The variable rest time between sets of exercises, based on Complex Training (CT) interferes 

significantly in operationalization of this methodology in the context Sports, notably in Sports Games. 

The present study aimed to analyze the effect of four forms of interval between pairs of exercises , squats 

(AG) and technical moves (GT) , comprising the CT, the performance of countermovement jump (CMJ) 

and Sprint (S) in prepubertal. 

The sample was composed of twenty- four players soccer (JF) male (n = 24 ; 11:54 ± 00:51 years 

old . CMJ and The S (5e15m), reaction speed (VR), the time 5 (T5) and 15 meters was initially assessed 

in all subjects. Subsequently, we analyzed the effect of four forms of exercise combination of AG and GT 

CMJ and S ( 5e15m ); forms differing in the interval used: i) free interval (AGCMJ) and (AGS15), ii ) 

with four minutes of passive rest , (AG4rCMJ); (AG4rS15) iii ) 4 minutes of active rest passes run at low 

intensity ( AG4pCMJ ) ( AG4pS15 ) and iv ) 4 minutes of active rest running header without heels , ( 

AG4cCMJ ) ( AG4cS15 .) All athletes previously effected two weeks, once a week for three days of 

learning, adaptation and coordination, the AG, CMJ and S (5e15m.) 

 To make the inferential analysis used an ANOVA for repeated measures (GLM) , with post hoc 

Bonferroni . It was also used t - test for paired measures to observe the existence or not of statistically 

significant differences between pairs of scenarios used. The significance level was set at 5 %. There were 

no statistically significant differences between the performance of the GT CMJ ( F = 8.038 ; p = 0.001 ; 

µp
2
= 0.259 ) and S ( 5 to 15m ) in VR ( F = 7.913 ; p = 0.001; µp

2
=  0.256 ) and T15 ( F = 6.659 ; p = 

0.001 ; µp
2
=0.225 ) and time to 5m there were no significant differences ( F = 3.646 ; p = 0:45 ; µp

2
= 

0.137 ) between the base and 4 sequences studied. 

 It was observed a decrease (p = 0.001) in the jump performance in VR and T15 with the use of 

(AGCMJ) and (AGS15) compared to all other forms used. In the VR (AG4cS15) showed an improvement 

(p =0.001) compared to the base VR. There was a decrease (p <0, 05) of the T5 (AG4rS15) in (AG4pS15) 

and (AG4cS15) relative to the base T5. We observed an improvement (p < 0.002 ) in the performance of 

T15 ( AG4rS15 ); ( AG4pS15 ) and ( AG4cS15 ) and a decrease (p < 0.05), in ( AG4S15 ) . T15 in the 

use of the form (AG4pS15) showed better performance than (AG4cS15). In conclusion, in that pre - 

pubescent, the use of time of active and passive rest improve jumping ability and S15. No use of rest time 

between sets of exercise seems to reduce performance jump and sprint. 

 

Keywords: Complex Training; Potential Post-Activation; prepubertal; countermovement jump, 

Sprint 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Página | 1 
 

1. INTRODUÇÃO 

No domínio da investigação em Ciências do desporto, uma das principais 

preocupações depreende-se com a potencialização das capacidades motoras, dos gestos 

desportivos explosivos (GDE) e consequente rendimento, nas crianças e jovens.  

O futebol é uma modalidade desportiva de longa duração, com uma prática de 

esforços intermitentes, baseados em gestos desportivos explosivos (GDE), tais como o 

sprint, salto, remate e mudanças de direção. As repetições destes GDE são 

preponderantes, no sucesso da tarefa, detêm uma influência crucial no desempenho e na 

performance dos atletas (Stroyer et al., 2004). Tais habilidades motoras são 

rudimentares na participação das crianças em jogos desportivos (Wrotniak et al., 2007).  

Vários são os estudos reportados na literatura que apresentam diversificadas 

metodologias para incitar os GDE, em crianças e jovens, através da utilização exercícios 

com cargas adicionais, (Faigenbaum et al., 2007; Granacher et al., 2011; Santos e 

Janeira., 2012), exercícios pliométricos, (Matavulj et al., 2001;Katzamanidis, 2006) e da 

combinação destes dois, quando realizado na mesma sessão de treino, designado de 

complex training (CT), (Ingle et al., 2006; Santos e Janeira, 2008). Este último apoia-se 

na possibilidade de produzir melhores resultados quando comparados com outro método 

no desenvolvimento das habilidades desportivas, nomeadamente os GDE (Baker, 2003; 

Dodd & Alvar, 2007; Beaven et al., 2011). 

Contudo, durante várias décadas, o treino de força (TF) restringiu-se apenas aos 

adultos, os receios e medos que inquietavam toda a comunidade em geral de estudar O 

TF em crianças, foi devido a um suposto alto risco de lesão associada a este tipo de 

exercício (Faigenbaum et al., 2009). Atualmente, os benefícios do treino de força em 

idades precoces têm sido sistematicamente recomendado e aceite por diferentes 

associações, tais como British Association of Exercise and Sport Sciences (2004), 

American College of Sports Medicine (2007), a Australian Strength and Conditioning 

Association (2007) e National Strength Conditioning Association (2008). Quanto aos 

exercícios devem ser adequados, bem prescritos e supervisionados, de forma a melhorar 

o desempenho desportivo, assim como na prevenção de lesões (Malina, 2006; Vanghn, 

2008). Os exercícios podem ser executados com o uso da massa corporal, recorrendo a 

utilização de aparelhos de resistência, alteres onde a carga pode ser variada, com 

instabilidade, pliométria entre outros, (Faigenbaum et al., 2009). 
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Assim sendo, numa fase pré-pubertária, o TF, é fundamental na aprendizagem e 

coordenação dos movimentos pretendidos, devendo particularmente ser realizado com 

intuído de desenvolver o sistema neural, potencializando desta forma as adaptações 

neurológicas (Hamada, Sale MacDougal & Terapolsky, 2000; Malina, 2006; Sale, 

2002Fleck & Kramer, 2006; Behm et al., 2008;). É importante salientar que nestas 

faixas etárias, a literatura não evidencia efeitos hipertróficos (Malina, 2006; Behm et al., 

2008). 

A incorporação do TF com o treino de gestos desportivos, beneficia o 

desempenho do gesto motor, (Aagaard et al., 2002; Vamvakoudis et al., 2007), 

melhorando a performance da aptidão física das habilidades motoras nas diversas 

atividades desportivas (Ingle & Tolfrey, 2006; Granacher et al., 2011). Convergindo na 

mesma direção, Christou et al., (2006), referem que esta metodologia quando inserida 

de forma complementar, na modalidade de futebol melhora o desenvolvimento global 

das capacidades físicas dos jovens atletas.  

No que concerne aos exercícios pliométricos estes são associados de uma forma 

geral aos movimentos semelhantes ao que as crianças usam nas suas atividades lúdicas, 

saltar, correr, etc. As preocupações referentes à segurança do treino pliométrico em 

crianças foram dissipadas, (Faigenbaum et al., 2009; DiStefano et al., 2010; Johnson, 

Salzberg & Stevenson., 2011). Esta metodologia é preciosa na potencialização das ações 

explosivas, quando os métodos usados são adequadas, supervisionadas e bem 

estruturados, (Faigenbaum, 2008; Ingle, Slop & Tolfrey, 2006; Santos e Janeira, 2008). 

O treino pliométrico (TP), envolve um ciclo de alongamento-encurtamento, é um 

dos métodos usados para desenvolver o desempenho dos gestos desportivos explosivos. 

São diversos os autores, que se debruçaram sobre as variáveis do treino pliométrico e 

apresentaram evidências na melhoria nas ações explosivas em crianças pré-pubertárias, 

(Diallo et al., 2001; Ingle et al., 2006; kotzamanandis, 2006), e pubertários, (Meyan and 

Malatesta, 2009; Santos e Janeira 2012). A aplicação nos jovens atletas têm sido 

recomendadas para o desenvolvimento da força explosiva, (Falkel, 2006). 

No entanto, ultimamente, tem sido muito utilizado na preparação dos atletas em 

várias modalidades, o método de treino CT, que tem como objetivo melhorar a 

performance na realização dos GDE, através da maximização da força muscular e a 

potência. Este método baseia-se na combinação de um exercício tradicional de TF, que 
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englobe os principais músculos envolvidos no GDE, podendo ser potenciado quando 

precedido de um exercício biomecânico semelhante com carga elevada, (Young et al., 

1998; Baker, 2003; Chiu et al., 2003; Chu, 1996; French et al., 2003).  

A utilização desta metodologia baseia-se num fenómeno fisiológico designado de 

Potencial Pós Ativação (PPA) do sistema neuromuscular, por parte do exercício de TF, 

e tem vindo a ser muito estudado e utilizado no treino desportivo com resultados 

positivos no incremento da performance do GDE, a nível agudo, (Comyns et al., 2006; 

Mccann & Flanagan, 2010, Nibali et al., 2011) e cronico (Kotzamanidis, Chatzopoulos, 

Michailidis, Papaiakovou, and Patikas, 2005; Ingle et al., 2006; Santos e Janeira, 2008; 

Maio Alves et al., 2010). 

O PPA é definido por (Sale, 2002; Robbins, 2005), como um fenómeno pelo qual 

a força exercida por um músculo é aumentada devido à intensidade da sua contração 

anterior. Assim sendo, o PAP ocorre como uma resposta aguda de curto prazo, onde 

devido a contração prévia, esta estimulação leva a uma excitação do sistema 

neuromuscular aumentando a potência muscular e, consequentemente, o desempenho, 

(Chiu et al., 2003; Robbins, 2005; Baudry & Duchateau, 2007; Rixon, Lamont & 

Hemhen, 2007; Tillin & Bishop, 2009).  

A teoria subjacente do PPA é que, se um atleta realiza um exercício de com carga 

elevada aguarda um determinado período de tempo antes de executar a atividade 

explosiva que usa os mesmos músculos, do GT, podendo a atividade explosiva ser 

aumentada posteriormente (Sale, 2002; Hodgson and Dochery, 2005; Chatzopoulos et 

al., 2007; Weber et al., 2008; Tillin and Bishop, 2009; Bevan et al., 2010; Esfomes, 

Camaron, and Bampouras, 2010; Mc cann and Flanagan 2010). São propostos dois 

mecanismos fisiológicos principais para explicar o PAP. O primeiro infere sobre a 

fosforização da cadeia leve de miosina, (Sale, 2002; Chiu et al., 2003; Hodgson and 

Dochery, 2005; Tillin and Bishop, 2009; Esformes Camaron, and Bampouras, 2010; Mc 

cann and Flanagan, 2010). Portanto, mais Ca
++

 é libertado do retículo sarcoplasmático, 

permitindo a formação de mais pontes cruzadas e consequente maior produção de força 

(Sale, 2002; McCann & Flanagan, 2010). O segundo mecanismo está relacionado com o 

aumento da excitabilidade do neurônio motor podendo provocar um aumento da 

ativação da unidade motora e sincronização, levando a melhorias de desempenho aguda. 

(Sale, 2002). Desta forma, a utilização de cargas máximas ou submáximas possibilita a 
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uma maior potencialização das fibras tipo II em relação as tipo I, devido a estas serem 

mais suscetíveis  a fosforização da cadeia leve de miosina, (Hamada, Sale, MacDougall, 

& Tarnopolsky, 2000). 

Alguns investigadores têm-se dedicado à análise dos vários fatores que podem 

influenciar a ocorrência de PAP, mas os resultados apresentados pela literatura estão 

longe de serem consensuais. As variáveis estudadas têm incidido sobre o número de 

repetições do exercício com peso adicional (McBide et al., 2005; Clark et al., 2006), o 

tipo de contração exercida no exercício com carga adicional (Rixon, Lamont & 

Hemhen, 2007), o peso a ser utilizado no exercício com carga adicional (McBide et al., 

2005; Clark et al., 2006; Lowery et al., 2012;) e o tempo de descanso entre o exercício 

com carga complementar e o GT (Young et al., 1998; Radcliff & Radcliff, 1999; Jessen 

e Ebben, 2003; Comyns et al., 2006; Mccann e Flanagan, 2010; Nibali et al., 2011; 

Ferreira et al., 2012; Lowery et al., 2012). No entanto, e não menos importante, um 

fator a ter em conta recai sobre a experiência e o nível de treino de cada individuo, pois 

os mais experientes parecem ostentar uma maior tendência para desenvolver um PPA, 

(Chiu et al., 2003; Rixon, Lamont & Hemhen, 2007; Boullosa & Tuimil, 2009).  

Segundo, Rixon et al., (2007) o tempo de contração, de três segundos, no 

exercício com carga adicional, em regime de contração isométrica, apresentam valores 

de PPA mais elevados, em relação utilização de contração dinâmicas. Porém, Lim & 

Kong (2013) quando comparou, os efeitos agudos, do exercício com carga adicional, em 

regime de contração isométrica e contração dinâmica, não observou diferenças 

estatísticas expressivas entre a utilização de uma em detrimento da outra. No entanto, 

para uma melhor programação e rentabilização do treino, parece-nos que a utilização de 

contrações dinâmicas ser mais sensata na operacionalização deste.    

No que respeita, ao número de repetições do exercício com carga adicional a 

literatura sugere entre três a seis repetições, executadas numa série com uma carga de 

80% a 90% de uma repetição máxima (1-RM) (Mcbride et al., 2005; Clarke t al., 2006). 

Faigenbaum et al., (2001), através de um estudo realizado durante 8 semanas, em pré-

púberes (8.1 ± 1.6 anos), do sexo masculino e feminino, observaram que o grupo que 

realizou 1 serie de exercício de supino horizontal, 6 a 8 repetições, com uma carga de 

80% da 1RM, seguido de um exercício técnico de baixa intensidade (EXTBI), 6 a 8 

passes de peito de basquetebol, obtiveram um aumento significativo, da 1RM e no 
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número de repetições no exercício de supino, em comparação ao grupo que utilizou o 

60% da 1RM. Desta forma, uso de cargas elevadas, como utilizadas na metodologia no 

CT, nestas faixas etárias é recomentadas por estes autores. 

Contudo, a variável que tem levado aos resultados mais díspares na literatura, é o 

tempo de duração entre o exercício de TF, que têm como objetivo a promoção do PPA, 

e o GDE. Pois, embora exista uma potenciação, igualmente, existe a indução de fadiga 

por parte do exercício de TF, sendo necessário um tempo ótimo para que subsista um 

equilíbrio entre o PPA e a fadiga (kiduff et al., 2007; Beven et al., 2009; Tillin & 

Bishop, 2009). A utilização de longos períodos de recuperação podem contribuir para a 

recuperação de fadiga mas em contraste também poderá diminuir a magnitude do PPA 

(Sale, 2002). 

Em relação a este fator, o período de intervalo entre o exercício de TF e o GT, 

deverá ser superior a três minutos, para que se possa observar um PPA (Bevan, et al., 

2009; Jones & Lees, 2003), podendo chegar aos 18,5 minutos, (Chiu, 2003; Wilson et 

al., 2013). Este aspeto torna-se importante, pois parece existir uma considerável 

variabilidade individual, na resposta ao PAP e uma consequente deterioração do GT 

(Comyns et al., 2006; Lim & Kong., 2013). 

Desta forma, a variável do tempo de descanso entre pares de exercícios, baseados 

no CT, interfere, significativamente, na operacionalização desta metodologia em 

contexto desportivo, nomeadamente nos jogos desportivos. Tendo em conta que o 

principal problema da aplicabilidade do CT em contexto desportivo, principalmente nos 

jogos desportivos coletivos é o tempo de intervalo entre par de exercícios, procuramos 

juntar ao par de EXTBI que tenham a ver com a técnica da modalidade desportiva a 

abordar. Portanto, segundo Boullosa et al., (2013), um método ótimo para a indução de 

PPA depende do tempo disponível entre a carga elevada do exercício agachamento e o 

de desempenho do salto posterior. 

Assim sendo, o presente estudo, teve como objetivo, analisar o efeito de 4 formas 

de conjugação do exercício de Agachamento (AG) e os GT salto com contra movimento 

(CMJ) e Sprint: sem intervalo (SI); com 4 minutos de descanso passivo (4MP) e com 

inclusão de exercícios técnicos de baixa intensidade (EXTBI) entre os pares de 

exercícios baseados no CT em pré-púberes. Todavia, não temos conhecimento da 

existência de estudos publicados, em revistas indexadas que aportam, para a existência 
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de um PPA nestes faixas etárias, após a inclusão de exercícios de baixa intensidade para 

os membros inferiores e membros superiores, precedidos da realização de um exercício 

de força, com intervalo necessário e carga adicional necessária para a existência de 

PPA. 
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2. METODOLOGIA  

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

A amostra foi composta por vinte e quatro jogadores de futebol (JF) do sexo 

masculino, com uma média de idade 11,54±0,51anos, massa corporal de 48,05±12,62 

Kg, estatura de 154.13±10.59 cm, percentagem de gordura estimada 15,75±5,60 %, 

80% da 1RM (Kg) 37,15±8,70 e escala de Tanner 1,29±0,46. Os atletas pertencem a 

uma equipa de infantis (sub-11), que competem no campeonato distrital da Associação 

de Futebol de Vila Real (A.F.V.R.). Na tabela 1 podemos observar as características 

relacionadas com a amostra, idade, massa corporal, estatura,% de massa gorda e escala 

de Tanner.  

Quadro 1- Caracterização da amostra de acordo com um conjunto diverso de variáveis [(idade, estatura, 

massa corporal (MC), percentagem de massa gorda (%MG),  80% da 1RM (Kg) e escala de Tanner. valor 

da média (  ) e desvio padrão (±s)]. 

N= 24 sujeitos    (±s) 

Idade 11,54(±0,51) 

Estatura (cm) 154,13(±10,59) 

MC (Kg) 48,05(±12,62) 

%MG 15,75(±5,60) 

80%1RM (Kg) 37,15(±8,70) 

Tanner 1,29(±0,46) 

 

2.2. PROCEDIMENTOS  

Antes de começar o estudo propriamente dito, os responsáveis pela equipa, os pais 

e os próprios atletas, foram esclarecidos relativamente ao tipo de trabalho desenvolvido, 

características, objetivos, procedimentos, avaliações, riscos e normas de segurança a 

cumprir. Após terem sido informados de todo o processo, os encarregados de educação 

assinaram uma declaração de consentimento, redigida de acordo com a declaração de 

Helsinki (ver anexo 1). Depois de autenticado e aprovado o consentimento, todos os 

atletas participaram de forma voluntária.  

Nenhum indivíduo possuía contra indicações médicas para a realização dos 

exercícios propostos. Sendo pertencentes a um clube federado, com uma competição 
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regular, todos possuíam exame médico que atestava a sua capacidade e robustez física e 

mental, comprovando as suas aptidões para a prática desportiva competitiva.  

Os critérios de inclusão para participação do estudo foram:  

a) Os atletas enquadrarem-se nas faixas etárias propostas;  

b) Não possuírem contra- indicações médicas para a realização dos exercícios 

propostos;  

c) Obterem a autorização dos pais ou responsável para a realização das avaliações;  

d) Comparecerem a todos os momentos durante o período do estudo.  

Este estudo foi composto por quatro fases, uma primeira, onde foram avaliadas as 

variáveis antropométricas, nomeadamente a estatura, massa corporal, composição 

corporal e grau de maturação, aferida através da escala de Tanner (1962). 

Numa segunda fase, todas as crianças efetuaram duas semanas de familiarização, 

com três sessões por semana, de aprendizagem, adaptação e coordenação, ao AG, CMJ 

e S (5 e 15m). A execução do AG, inicialmente foi efetuada com cargas ligeiras (30 

%1RM), tendo como objetivo a realização correta do gesto motor. Por sessão, cada 

criança executou três séries de doze repetições, sempre com a supervisão e correção do 

investigador. A aprendizagem da técnica correta do salto vertical CMJ e S (5 e 15m), 

desencadeou-se no mesmo período. Três séries de dez saltos foram treinadas e 

corrigidas, posteriormente ao treino de AG onde todos os JF acabavam cada sessão com 

uma série de 10 sprints.  

Sempre que algum atleta se ausentava nas sessões marcadas, existiu a 

possibilidade de compensar, inserindo-o numa sessão adicional, num outro dia, deforma 

a se poder salvaguardar e garantir que todos os indivíduos em estudo, tivessem a mesma 

oportunidade e tempo de familiarização e aprendizagem.  

Posteriormente, os sujeitos foram submetidos a um primeiro momento de 

avaliação (teste), do contra movimento de base, que consistiu na execução de 4 CMJ, 72 

horas após foi realizado um re-teste, onde foram tidos em conta os mesmos 

procedimentos do (pré-teste). O teste de velocidade de base (5 a 15m), foi avaliado 
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através da execução de 2 sprints e novamente após 72 horas foi realizado um re-teste, de 

2 sprints.  

Para fins estatísticos, todos os momentos de avaliação de base CMJ e S (5-15m), 

foram registados, sendo considerados os melhores resultados, dos dois momentos, desde 

que a sua diferença não fosse superior a 5%.  

Numa outra sessão, 48 horas depois, foi determinada a força máxima através da 

avaliação da carga de 1RM no AG, e após três dias foi novamente aferida a 1RM (re-

teste), para uma maior fiabilidade das medições (Kraemer & Fry, 1995). Os 

movimentos foram realizados a uma cadência de 4:2. 

Do mesmo modo, que no exercício de velocidade, considerou-se o valor mais alto 

de 1RM, desde que não ultrapassa-se os 5%, entre os dois momentos. 

Durante a realização da avaliação de 1RM, procurou-se permanentemente 

incentivar e motivar o executante, bem como, salvaguardar a segurança, e o bem-estar 

individual, foi obtido através de uma constante comunicação entre avaliando e 

avaliador. 

Após a recolha da 1RM no exercício de agachamento com barra, em todas as 

crianças, iniciou-se a quarta e ultima fase, onde foi executada a avaliação das diferentes 

formas de conjugação dos blocos de exercícios de TF para os membros inferiores e 

superiores. Exercício de Agachamento com os dois gestos técnicos (salto e sprint), 

diferindo nas formas de intervalo usadas: i) sem intervalo; ii) com 4 minutos de 

descanso passivo; iii) 4 minutos a executar passes a baixa intensidade; e iv) 4 minutos a 

executar cabeceamento sem salto. No salto foi avaliado a altura máxima do centro de 

gravidade, e no sprint a velocidade de reação (VR), o tempo aos 5 (T5) e aos 15 metros 

(T15). 

Entre cada bloco de exercícios foi mantido um intervalo de 10 minutos. A ordem 

de execução dos blocos de exercícios foi randomizada, de modo que não existisse uma 

habituação muscular, isto é, um individuo que executou na primeira sessão os exercícios 

pela ordem (A,B,C,D), o seguinte iniciou pelo exercício (B,C,D,A) e assim 

sucessivamente.  
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2.3. INSTRUMENTOS E MEDIÇÕES   

2.3.1. Variáveis antropométricas 

As variáveis antropométricas avaliadas foram: a estatura, massa corporal, pregas 

adiposas subcutâneas (tricipital e geminal). 

Massa corporal e estatura 

A massa corporal foi aferida através de uma balança digital SECA 702 (Seca 

Corporation, Hamburg, Germany), com as crianças descalças e em calcões, colocadas 

no centro da plataforma da balança, onde permaneceram imóveis até o final da medição. 

A leitura foi realizada após estabilização dos dígitos da balança e a massa corporal foi 

expressa em Kg, com aproximação às décimas. As medidas foram sempre realizadas em 

duplicado para uma maior precisão, sendo respeitados os limites de tolerância expostos 

na literatura, para a massa corporal (0.2 kg) e para a estatura (2mm) (Callaway,1988; 

Sobral,1985). 

Estatura  

A estatura foi avaliada através de um estadiómetro, SECA 220 (Seca Corporation, 

Hamburg, Germany), acoplado à balança referida anteriormente, definida como a 

distância, em linha reta, entre o ponto mais superior do crânio e o ponto mais inferior 

(neste caso o piso onde se encontram colocados os pés), estando os sujeitos em posição 

antropométrica (ereta), posicionado segundo o plano de Frankfurt. Os sujeitos, da 

amostra, estavam descalços, com os calcanhares unidos formando um V com os pés e 

com o cóccix, a coluna dorsal e a parte posterior da cabeça em contacto com o 

estadiómetro. A leitura foi expressa em centímetros, com aproximação às décimas e 

registada após uma inspiração profunda. 

Percentagem de gordura estimada 

A percentagem de gordura estimada (%MG), foi avaliada através das pregas 

cutâneas de gordura sub cutânea, nomeadamente as pregas: tricipital (T) e geminal (G). 

A prega tricipal é considerada como a que mais se correlaciona com o nível de 

adiposidade corporal (FitnessGram,2002). Foram medidas segundo o protocolo de 

(Harrison, 1991), através de um adipómetro (Slim guide®) com aproximação a 0.5mm e 

uma fita antropométrica (Rosscraft, Rosscraft Inovation Incorporated, Canadá).  



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Página | 11 
 

Foram efetuadas duas medidas no mesmo local, que não diferissem entre si mais 

de 0.5mm, caso isto se verificasse, seria realizada uma terceira medição. As medições 

foram realizadas sempre pelo mesmo avaliador. Para efeitos de registo, foi considerada 

a média ponderada das duas avaliações. 

A prega tricipital foi avaliada na parte posterior do braço, na meia distância entre 

a apófise acromial da omoplata e o olecrâniano do cúbito.  

A prega geminal foi avaliada com o individuo sentado, com as pernas pendentes e 

o joelho fletido a 90º, na parte interna e média da perna, considerando a zona de maior 

perimetro geminal.  

O valor de percentagem de massa gorda, foi calculada através da fórmula de 

Slaughter et al. (1988), para os indivíduos do sexo masculino [%MG = 0.735 (Tricipal + 

Geminal) + 5,1). 

2.3.2.Teste de repetição máxima  

Para o cálculo da carga máxima para 1RM utilizou-se os procedimentos indicados 

por Kraemer e Fry (1995). Deste modo, as crianças efetuaram 5 a 10 repetições para 

ativação geral, a cerca de 40% a 60% do máximo percetível do sujeito; após um minuto 

de descanso, realizaram 3 a 5 repetições, a cerca de 60 a 80% do máximo percetível do 

sujeito. Após o descanso de 2 minutos, procurou-se aferir a carga máxima para 1RM do 

sujeito, de uma forma conservadora. Caso não conseguisse, descansou 5 minutos, 

voltando a efetuar nova tentativa. De forma a melhorar a prestação, o investigar esteve 

permanentemente a encorajar e motivar, comunicando com o executante. 

2.2.3.Teste de força explosiva 

A avaliação da força explosiva dos MI foi efetuada segundo a bateria de testes de 

Bosco (1982). O material utilizado foi um aparelho eletromecânico, Ergojump (Globus 

Inc., Codogne", Itália). O Ergojump regista o tempo de vôo (s) e a altura de (m) em 

cada salto.  

Cada sujeito iniciou com uma posição ereta, com a planta dos pés em contacto 

com o tapete e mãos na crista ilíaca, fletiram as pernas até a articulação do joelho 

formar um angulo de 90º agachando-se (contra movimento) onde seguidamente saltam 

visando a altura máxima. Durante todas as fases do salto as duas mãos permaneceram 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Página | 12 
 

sobre a crista ilíaca, para afastar qualquer influência do balanço dos braços. Durante 

toda a fase de voo, as pernas foram mantidas em extensão (Rixon et al.,2007).  

2.2.4. Avaliação do Sprint  

A avaliação da velocidade foi realizada inicialmente com o sujeito assumindo uma 

posição vertical em situação estática e com um dos apoios mais adiantado. Todos os 

segmentos corporais encontravam-se atrás da linha inicial do percurso. O sinal da 

partida foi dado de forma sonora utilizando um apito e aquando do início do teste, a 

velocidade de reação (VR) foi aferida desde o momento do estímulo até a retirada do pé 

do sensor, localizado na linha de partida, pela deteção imediata de mudança de pressão, 

sendo medido pelo primeiro cronômetro, desde o momento do estímulo até a retirada do 

pé do sensor de pressão. A criança realizava o percurso com a máxima velocidade até 

ultrapassar a linha de chegada. O teste de velocidade foi realizado, num percurso plano, 

em linha reta numa distância de 15 metros. Os tempos em segundos (s) foram medidos 

com três pares de células fotoeléctricas (Microgate Equipment, Racetime2 Light Radio 

Kit, USA), colocadas nos seguintes pontos: uma célula no ponto de partida acoplada ao 

sensor de pressão (0 metros); o segundo par de células aos 5 metros; e o terceiro par de 

células aos 15 metros. Foram concedidas duas tentativas, consecutivas a todos os 

sujeitos. 

2.2.5. Estágio Maturacional 

O grau de maturação, foi determinado por autoavaliação através da escala de 

Tanner (1962). Numa sala, com condições privacidade, cada sujeito identificou numa 

figura o estágio de maturação com o qual se associava, Christou (2006). (anexo1) 

 

 

 

 

 

 



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Página | 13 
 

2.4. DESENHO EXPERIMENTAL 

Antes de ser iniciada a atividade, todos os participantes efetuaram um 

aquecimento de 10 minutos, que consistia em realizar uma corrida com baixa 

intensidade, agachamento sem carga adicional, mobilizações articulares e 

alongamentos.  

 

Avaliações das diferentes formas de conjugação dos blocos de exercícios TF, CMJ e V15 

(CMJ) S (5 e 15m) 

  

Figura 1- Avaliação das diferentes formas de conjugação dos blocos de exercícios: CMJ - a) 6AG 

80%1RM + CMJ (AGCMJ); b) 6AG 80% 1RM + 4 min descanso passivo + CMJ (AG4RCMJ); c) 6AG 

80% 1RM + 4 min descanso ativo (passes com bola de futebol) + CMJ (AG4pCMJ); d) 6AG 80% 1RM + 

4 min descanso ativo (cabeceamentos, sem salto) + CMJ (AG4cCMJ); S (5 e 15m) e) 6AG 80%1RM + S 

(5 e 15m) (AGS15); f) 6AG 80% 1RM + 4 min descanso passivo + S (5 e 15) (AG4S15); g) 6AG 80% 

1RM + 4 min descanso ativo (passes com bola de futebol) + S (5 e 15) (AG4pS15); h) 6AG 80% 1RM + 

4 min descanso ativo (cabeceamentos, sem salto) + S (5 e 15m) (AG4cS15). 

 

2.5. TRATAMENTO ESTATÍSTICO  

A análise de todos os dados foi efetuada utilizando o software de tratamento e 

análise estatística “Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Science, Chicago, 

USA” versão 19.0. Foi efetuada uma análise exploratória de todos os dados para 

caracterizar os valores das diferentes variáveis em termos de tendência central e 

dispersão. Dessa forma, todas as variáveis foram sujeitas a uma observação gráfica com 

o objetivo de detetar a existência de outliers e possíveis introduções incorretas dos 

dados. Foram, calculadas, na análise estatística descritiva, as médias e os respetivos 

desvios padrão de cada variável em estudo e em todos os contextos de análise 

planeados. 
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Com o objetivo de realizar a análise estatística inferencial, foi necessário avaliar a 

normalidade da distribuição dos dados recolhidos. Desta forma, e tendo em conta a 

natureza biológica das medidas que foram efetuadas, foi realizada uma análise do tipo 

de distribuição através do teste de Sahpiro-Wilk. Foi, igualmente, assegurada e testada a 

homogeneidade das variâncias e covariâncias do teste de Levene e a esfericidade através 

do teste de Mauchly respetivamente, covariavel a escala de Tanner. Consumados os 

procedimentos referidos, verificados os pressupostos da utilização de testes 

paramétricos, foi utilizado para comparar médias das variáveis em estudos a ANOVA de 

medidas repetidas (GLM), com Post- Hoc de Bonferroni. Os valores de Correlação Inter 

Classe foram efetuados através do Alpha Cronbach´s. Foi usado um t-teste para 

medidas emparelhadas para se observar a existência ou não de diferenças 

estatisticamente significativas entre as sequências utilizadas. Os valores de eta (µ) 

adotados para explicação da variância da variável independente pela variável 

dependente foram baixos, quando os valores se encontram entre 0,1 e 0,24; média, 

quando os valores se situam entre 0,25 e 0,39; e alta quando os valores são superiores a 

0,4 (Cohen,1992). O nível de significância será mantido em 5%. 
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3. RESULTADOS 

O valor de Correlação Inter Classe, na avaliação da 1 RM foi de 97%.  

Podemos observar na tabela 1, a existência de diferenças significativas, entre a 

execução do GT de CMJ, (F=8.038; p=0.001; µp
2=0.259), nos indivíduos, entre a altura 

do CMJ de Base e as 4 sequências estudadas. Contudo, quando foi utilizado o t-teste 

para medidas emparelhadas verificou-se uma diminuição significativa, na performance, 

em relação a todas as outras formas utilizadas, após a utilização da sequência, AGCMJ 

(26.25±4.15, 24.65±3.54, Base CMJ e AGCMJ, p=0.001, respetivamente). Por sua vez, 

verificou-se um aumento da performance, entre a altura do AGCMJ e o AG4rCMJ 

(24.65±3.54 e 26.21±3.49), AGCMJ e AG4pCMJ (24.65±3.54, 25.89±3.93) e AGCMJ 

com AG4cCMJ (24.65±3.54, 25.84±3.94), p=0.001, respetivamente.  

 

Tabela 1 – Médias e respetivos desvios padrão dos resultados do teste salto contra 

movimento (CMJ), nas 4 intervenções utilizadas, [valor da média (  ) e desvio padrão (±s)]. 

    Variáveis                                          (±s) 

      Base CMJ (cm)                                  26,25±4,15 

           AGCMJ (cm)                                  24,65±3,54* 

      AG4rCMJ (cm)                                  26,21±3,49 

     AG4pCMJ (cm)                                  25,89±3,93 

     AG4cCMJ (cm)                                  25,84±3,94 

AGCMJ- Agachamento seguido de 4CMJ; AG4rCMJ- Agachamento,4minutos de repouso e CMJ; 

AG4pCMJ- Agachamento, 4 minutos a efetuar passes de baixa intensidade; AG4cCMJ- Agachamento, 4 

minutos a efetuar cabeceamentos de baixa intensidade; * p=0.001 quando usado o t-teste para medidas 

emparelhadas entre o CMJ de base e o AGCMJ.  

Na tabela 2, observamos diferenças significativas, entre a execução do GT e sprint 

na VR, (F=7.913; p=0.001; µp
2
=0.256) e T15, (F=6.659; p=0.001; µp

2
=0.225), enquanto 

no T5m (F=3.646; p=0.45; µp
2
=0.137), não foram observadas diferenças significativas, 

entre a base e as 4 sequências estudadas. 

Foi observado uma diminuição, significativa (p <0.001), na performance, da VR 

com a utilização de AGS15, em relação a todas as outras formas utilizadas. Por sua vez, 

quando foi utilizado o t-teste para medidas emparelhadas, verificou-se, uma melhoria da 

performance da VR (s), entre VR Base e AG4rS15 (1.20±.12 e 1.10±.75, p=0.001), 
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entre, AGS15 e AG4pS15 (1.20±.10 e 1.15±.99, p=0.006); AGS15 e o AG4cS15 

(1.20±.10 e 1.16±.10 p=0.005); AG4rGT e AG4pGT (1.10±.75 e 1.15±.99, p=0.006); 

AG4rS com AG4cS (1.10±.75 e 1.16±.10, p=0.002, respetivamente).  

 Houve uma diminuição, significativa da performance (p <0.05), do T5 em relação 

ao 5m Base no AGS15 (1.75±.10 e 1.83±.83, p=0.001); 5m Base e AG4rS15 (1.75±.10 

e 1.79±.08, p=0.002); 5m Base e AG4cS15 (1.75±.10 e 1.81±0.84, p=0.002); e existiu 

um aumento significativo em relação ao AGS15 para o AG4rS15 (1.83±.83 e 1.79±.08, 

p=0.003); AGS15 e AG4cS15 (1.83±.83 e 1.81±0.84, p=0.034).  

Aos T15 observamos uma diminuição significativa da performance no S15 em 

relação ao AGS15 em relação aos 15m Base (3.04±.16 e 2.96±.17, p=0.032); e uma 

melhoria, significativa entre AGS15 e o AG4rS15 (3.04±.16 e 2.90±.15, p=0.001); 

AGS15 e AG4pS15 (3.04±.16 e 2.95±.15, p=0.001); AGS15 e AG4cS15 (3.04±.16 e 

2.96±.15, p=0.002); AG4cS15 e AG4rS15 (2.96±.15 e 2.90±.15, p=0.004). No T15 a 

utilização da forma (AG4pS15) apresentou melhor performance do que (AG4cS15).  

 

Tabela 2 – Médias e respetivos desvios padrão dos resultados do Velocidade de reação 

(VR), 5 metros (5m) e 15 metros (5m), do teste (S-15), nas 5 intervenções utilizadas.  

Variáveis (VR)          (±s)         Variáveis (5m)             (±s)           Variáveis (15m)              (±s) 

BaseVR (s)            1,20±,12         Base 5m (s)          1,75±,10          Base 15m (s)            2,96±,17 

AGS15 (s)             1,20±,10*        AGS15(s)            1,83±,83*£         AGS15 (s)             3,04±,16* 

AG4rS15 (s)          1,10±,75         AG4r15 (s)          1,79±,08£         AG4rS15(s)             2,90±,15¥ 

AG4pS15 (s)          1,15±,99         AG4p15 (s)         1,77±,14 £        AG4pS15 (s)            2,95±,15 

AG4cS15(s)           1,16±,10 **     AG4c15 (s)         1,81±,84£         AG4Cs15(s)            2,96±,15¥ 

* p<0,001em relação a todas as outras intervenções;** p <0,001em relação a VR de Base; £ p<0,05 em 

relação ao S5m de Base; ¥ p <0,002 em relação ao S15m de Base. 

Nas tabelas 3, 4, 5 e 6 são apresentados os resultados alcançados por cada sujeito 

nas variáveis estudadas, CMJ, VR, tempo aos 5 e 15m, nas diferentes sequências. 

Podemos observar, no entanto, uma grande variabilidade individual na resposta de PAP, 

com alguns atletas beneficiaram a partir do efeito de PAP e outros não. 
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Tabela 3 – Médias e respetivos desvios padrão do CMJ em (cm) alcançada por cada 

sujeito [valor da média (  ) e desvio padrão (±s)]. 

Sujeitos 

CMJB 

   (±s) 

AGCMJ 

   (±s) 

AG4rCMJ 

   (±s) 

AG4pCMJ 

   (±s) 

AG4cCMJ 

   (±s) 

1 26,63±0,017 24±0,009 26,23±0,030 25,95±0,014 25,13±0,029 

2 20,28±0,009 18,7±0,005 21,08±0,006 20,83±0,026 20,95±0,017 

3 26,05±0,021 21,92±0,015 23,83±0,015 22,7±0,016 22,83±0,025 

4 29,85±0,025 25,55±0,036 26,83±0,019 26,48±0,044 25,08±0,018 

5 28,73±0,024 24,33±0,012 28,68±0,019 26,3±0,021 28,6±0,027 

6 22,38±0,016 20,9±0,007 22,93±0,029 21,15±0,27 21,43±0,017 

7 23,2±0,029 22,15±0,011 24,28±0,009 23,13±0,028 22,58±0,015 

8 19,48±0,016 19,68±0,023 20,9±0,026 19,8±0,007 21,25±0,030 

9 21,43±0,030 20,15±0,022 22,48±0,029 21,16±0,048 21,83±0,014 

10 22,3±0,024 23,6±0,024 24,08±0,019 25,68±0,016 23,53±0,024 

11 31,85±0,029 29,73±0,024 32,43±0,025 33,78±0,004 33,2±0,013 

12 29,8±0,030 28,4±0,018 29,58±0,022 29,55±0,035 29,33±0,008 

13 32,1±0,029 27±0,014 28,68±0,025 30,8±0,022 29±0,029 

14 23,45±0,039 24,48±0,019 25,13±0,027 25,73±0,015 25,45±0,013 

15 28,3±0,015 27,33±0,027 30,75±0,029 28,2±0,051 27,7±0,037 

16 22,45±0,019 21,95±0,009 23,88±0,032 23,83±0,015 22,25±0,026 

17 30,78±0,037 26,68±0,023 28,15±0,035 29,4±0,036 28,45±0,035 

18 27,05±0,031 26,6±0,019 26,18±0,029 26,55±0,028 27,28±0,034 

19 21,73±0,009 22,15±0,014 21,83±0,019 23,13±0,025 23,05±0,028 

20 29,28±0,019 25,15±0,025 26,3±0,029 23,38±0,030 27±0,031 

21 25±0,038 23,63±0,018 25,8±0,016 22,85±0,017 21,58±0,028 

22 26,9±0,028 26,58±0,019 27,48±0,022 27,88±0,027 29,65±0,024 

23 26,08±0,009 26,5±0,026 27,03±0,019 28,6±0,030 27,2±0,061 

24 34,95±0,016 34,43±0,016 34,7±0,028 34,44±0,014 35,78±0,021 

 

Avaliação das diferentes formas de conjugação dos blocos de exercícios CMJ em (cm) alcançada por 

cada sujeito. 
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Tabela 4 – Médias e respetivos desvios padrão da VR em (s) alcançada por cada sujeito 

[valor da média (  ) e desvio padrão (±s)]. 

Sujeitos 

BaseVR 

   (±s) 

AGS15 

   (±s) 

AG4rS15 

   (±s) 

AG4pS15 

   (±s) 

AG4cS15 

   (±s) 

1 1,12±0,28 1,14±0,007 1,03±0,001 1,18±0,021 1,02±0,028 

2 1,21±0,0,35 1,31±0,014 1,21±0,0141 1,29±0,007 1,28±0,007 

3 1,18±0,021 1,05±0,014 1,06±0,021 1,08±0,021 1,12±0,014 

4 1,17±0,028 1,14±0,021 1,14±0,021 1,15±0,014 1,16±0,021 

5 1,21±0,021 1,21±0,007 1,19±0,035 1,18±0,035 1,15±0,021 

6 1,3±0,035 1,36±0,028 1,06±0,014 1,09±0,021 1,22±0,021 

7 1,32±0,028 1,32±0,184 1,19±0,001 1,14±0,035 1,34±0,021 

8 1,11±0,028 1±0,014 0,97±0,028 1,05±0,021 0,96±0,021 

9 1,14±0,028 1,14±0,001 1,13±0,001 1,14±0,007 1,15±0,028 

10 1,31±0,028 1,25±0,014 1,11±0,014 1,26±0,028 1,16±0,007 

11 1,08±0,021 1,12±0,021 1,08±0,007 1,05±0,028 1,09±0,021 

12 1,09±0,007 1,13±0,021 1,09±0,014 1,05±0,001 1,07±0,007 

13 1,15±0,035 1,26±0,028 1,14±0,021 1,2±0,012 1,2±0,021 

14 1,31±0,070 1,32±0,021 1,27±0,014 1,32±0,028 1,25±0,021 

15 1,53±0,021 1,03±0,007 1±0,001 0,97±0,035 1,09±0,021 

16 1,18±0,028 1,21±0,014 1,11±0,014 1,11±0,021 1,2±0,021 

17 1,03±0,014 1,21±0,007 1,1±0,007 1,12±0,007 1,07±0,028 

18 1,42±0,197 1,27±0,007 1,1±0,001 1,31±0,001 1,24±0,014 

19 1,27±0,021 1,3±0,021 1,19±0,212 1,29±0,021 1,27±0,014 

20 1,19±0,007 1,17±0,014 1,1±0,001 1,19±0,028 1,21±0,021 

21 1,24±0,028 1,29±0,028 1,13±0,014 1,19±0,021 1,18±0,028 

22 1,07±0,001 1,29±0,028 1,08±0,070 1,04±0,021 1,09±0,007 

23 1,15±0,098 1,27±0,021 0,99±0,017 1,21±0,007 1,31±0,007 

24 1,04±0,056 1,08±0,028 1±0,028 1±0,007 0,99±0,001 

Avaliação das diferentes formas de conjugação dos blocos de exercícios VR em (s) alcançada por cada 

sujeito. 
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Tabela 5 –Médias e respetivos desvios padrão dos 5m em (s) alcançada por cada 

sujeito. [valor da média (  ) e desvio padrão (±s)]. 

Sujeitos 

Base 5m 

   (±s) 

AGS15 

   (±s) 

AG4rS15 

   (±s) 

AG4pS5 

   (±s) 

AG4cS15 

   (±s) 

1 1,72±0,014 1,89±0,035 1,79±0,035 1,79±0,014 1,81±0,028 

2 1,89±0,021 1,89±0,028 1,88±0,028 1,88±0,028 1,91±0,014 

3 1,73±0,014 1,79±0,014 1,8±0,014 1,77±0,007 1,83±0,014 

4 1,86±0,007 1,96±0,028 1,89±0,021 1,86±0,001 1,93±0,021 

5 1,86±0,014 1,89±0,028 1,89±0,014 1,9±0,028 1,83±0,028 

6 1,84±0,021 1,89±0,014 1,83±0,028 1,86±0,0021 1,76±0,028 

7 1,75±0,028 1,85±0,021 1,86±0,014 1,77±0,007 1,79±0,014 

8 1,55±0,0,28 1,78±0,001 1,73±0,007 1,77±0,007 1,72±0,021 

9 1,86±0,035 1,95±0,014 1,92±0,001 1,86±0,028 1,97±0,014 

10 1,83±0,014 1,88±0,035 1,83±0,014 1,86±0,035 1,84±0,021 

11 1,61±0,028 1,72±0,014 1,75±0,028 1,7±0,007 1,78±0,021 

12 1,79±0,014 1,86±0,021 1,85±0,021 1,85±0,035 1,82±0,014 

13 1,66±0,028 1,68±0,042 1,73±0,001 1,72±0,014 1,66±0,014 

14 1,85±0,035 1,86±0,028 1,83±0,014 1,89±0,014 1,86±0,014 

15 1,66±0,001 1,68±0,028 1,65±0,014 1,61±0,014 1,69±0,014 

16 1,79±0,007 1,78±0,001 1,81±0,001 1,81±0,021 1,79±0,014 

17 1,63±0,014 1,84±0,028 1,7±0,007 1,68±0,001 1,73±0,007 

18 1,68±0,035 1,84±0,035 1,76±0,028 1,76±0,014 1,91±0,028 

19 1,8±0,028 1,87±0,021 1,81±0,014 1,82±0,035 1,81±0,028 

20 1,76±0,035 1,76±0,028 1,76±0,028 1,79±0,035 1,78±0,007 

21 1,91±0,028 1,94±0,021 1,91±0,014 1,92±0,021 1,93±0,028 

22 1,68±0,028 1,7±0,028 1,7±0,021 1,72±0,021 1,7±0,028 

23 1,73±0,035 1,85±0,014 1,69±0,021 1,86±0,021 1,78±0,035 

24 1,69±0,007 1,73±0,014 1,69±0,007 1,74±0,028 1,69±0,021 

Avaliação das diferentes formas de conjugação dos blocos de exercícios 5m em (s)) alcançada por cada 

sujeito. 
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Tabela 6 –Médias e respetivos desvios padrão do 15m em (s) alcançada por cada sujeito 

[valor da média (  ) e desvio padrão (±s)]. 

 

Sujeitos 

Base 5m 

   (±s) 

AGS5 

   (±s) 

AG4rS5 

   (±s) 

AG4Ps5 

   (±s) 

AG4cS5 

   (±s) 

1 2,84±0,028 3,03±0,028 2,82±0,007 2,98±0,007 2,83±0,035 

2 3,1±0,035 3,2±0,028 3,09±0,021 3,17±0,014 3,19±0,028 

3 2,82±0,028 2,84±0,007 2,91±0,021 2,84±0,014 2,95±0,035 

4 3,03±0,035 3,09±0,028 3,09±0,035 3,02±0,021 3,08±0,028 

5 3,12±0,021 3,1±0,021 3,09±0,021 3±0,007 3,01±0,021 

6 3,15±0,014 3,24±0,028 2,89±0,007 2,96±0,021 3,01±0,028 

7 2,94±0,014 3,18±0,035 3,05±0,028 2,9±0,021 3,13±0,021 

8 2,89±0,021 2,78±0,014 2,7±0,028 2,81±0,007 2,67±0,014 

9 3±0,035 3,09±0,014 3,12±0,028 3±0,028 3,08±0,035 

10 3,13±0,021 3,13±0,021 2,95±0,014 3,13±0,028 2,99±0,007 

11 2,69±0,014 2,84±0,028 2,8±0,007 2,8±0,021 2,86±0,007 

12 2,88±0,028 2,98±0,021 2,94±0,035 2,9±0,035 2,89±0,007 

13 2,83±0,021 2,94±0,035 2,87±0,028 2,92±0,007 2,86±0,007 

14 3,15±0,021 3,17±0,028 3,1±0,028 3,15±0,007 3,16±0,021 

15 3,19±0,021 2,71±0,028 2,65±0,014 2,58±0,021 2,78±0,007 

16 2,95±0,028 2,99±0,021 2,91±0,014 3±0,021 2,98±0,028 

17 2,65±0,014 3,04±0,028 2,79±0,021 2,8±0,035 2,8±0,014 

18 3,13±035 3,11±0,021 2,86±0,007 3,07±0,014 3,15±0,028 

19 3,11±0,014 3,33±0,035 3,04±0,014 3,1±0,035 3,08±0,001 

20 2,94±0,021 2,93±028 2,86±0,014 2,98±0,035 2,98±0,021 

21 3,16±035 3,23±0,014 3,04±0,001 3,1±0,028 3,11±0,014 

22 2,75±0,007 2,99±0,028 2,78±0,007 2,75±0,028 2,91±0,021 

23 2,88±035 3,12±0,035 2,67±0,028 3,07±0,028 2,91±0,021 

24 2,73±0,014 2,81±0,028 2,69±0,014 2,73±0,021 2,68±0,021 

Avaliação das diferentes formas de conjugação dos blocos de exercícios 15m em (s) alcançada por cada 

sujeito. 
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As Figuras 3, 4, 5 e 6 mostram as tendências marginais estimadas dos valores 

médios. Para o CMJ foram identificadas diferenças significativas entre momentos 

(F=8,038; p=0.001; µ p
2=0.259), onde foi verificado um valor de µ (Eta) relevante. 

Figura 2. Média marginal estimada CMJ 

 

 

 

 

 

Para a VR diferenças significativas (F=7.913; p=0.001; µ p
2=0.256). 

Figura 3.- Média marginal estimada VR 

 

 

 

 

 

Na velocidade aos 5m (F=3.646; p=0.45; µ p
2=0.137), novamente se verifica uma 

tendência para haver melhorias na combinação AG4p5s em relação a velocidade aos 5m 

de base. Aos 15m (F=6.659; p=0.001; µ p
2=0.225), observa-se uma tendência positiva no 

AG4RS15, AGpS15 e AGcS15 em reação ao tempo base aos 15metros.  

Figura 4.- Média marginal estimada 5 m (s)           Figura 5.- Média marginal estimada 15m (S) 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.  

O presente estudo, teve como objetivo, analisar o efeito de 4 formas de 

conjugação do exercício de AG e os GT, CMJ e S (5e15m), sem intervalo; com 4 

minutos de descanso passivo e com inclusão de exercícios técnicos de baixa intensidade 

(EXTBI), 4 minutos de descanso ativo (Cabeceamentos sem salto) e (Passes com bola 

de futebol) entre os pares de exercícios baseados no CT em pré-púberes. 

Através de uma pesquisa exaustiva nas principais bases de artigos científicos, não 

foi encontrada nenhum artigo que evidenciasse a existência de um PPA após a 

utilização desta metodologia CT em crianças pré-púberes. Deste modo, será efetuada 

uma comparação, com outros estudos, que utilizaram uma amostra com diferentes 

faixas etárias, nomeadamente jovens e adultos. 

Neste estudo, não foram observadas diferenças, significativas (p> 0.05), no 4CMJ 

e S15, em nenhuma das intervenções, referidas anteriormente, em relação aos respetivos 

valores de base. De acordo com os resultados do presente estudo, existem diferenças 

significativas, entre a execução do GT do CMJ (F=8.038, p=0.001, µp
2
=0.259) e de S (5 

e 15m), na VR, (F=7.913; p=0.001; µp
2
=0.256) e T15, (F=6.659; p=0.001; µp

2=0.225), 

entre a base e as 4 sequências estudadas. No entanto no Tempo aos 5m não foram 

observadas diferenças significativas, (F=3.646; p=0.45; µp
2=0.137), entre a base e as 4 

sequências estudadas. 

Os resultados aferidos na eficácia no CMJ, estão em concordância com os estudos 

efetuados por (Jessen e Ebben, 2003; Comyns et al., 2006; Mccann e Flanagan, 2010; 

Nibali et al., 2011), onde estes observaram os efeitos agudos, utilizando diferentes 

intervalos de tempo de descanso entre o EXTF, com carga elevada e o GT.  

Jessen & Ebben (2003), observaram em atletas de ambos os géneros (N=21; 19.6 

± 1.0 anos), efeitos agudos após a realização do exercício de meio agachamento, com 

uma carga de 5RM, no CMJ, utilizando diferentes intervalos de descanso entre o 

exercício de agachamento e o CMJ de 10 segundos,1, 2, 3e 4minutos. Estes autores, 

reportaram que após a utilização de intervalos curtos de 10 segundos, os indivíduos 

apresentaram uma deterioração na altura do CMJ, e nos restantes tempos utilizados não 

foram observadas diferenças significativas. Acreditam ainda que para dinamizar a 

performance do salto os atletas não devem efetuar o CMJ logo após ao exercício 

resistido. Estes alertam ainda, para a possibilidade de existir a necessidade de aplicação 

de maiores períodos de recuperação superiores a 4 minutos, de modo a apresentar 
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efeitos positivos no desempenho do CMJ. Tal como sucedido no nosso estudo 

observamos um decréscimo significativo (p=0.001), na sequência AGCMJ, em relação a 

todas as formas utilizadas. 

Todavia, Comyns et al., (2006), com o intuito de analisar o efeito de diferentes 

intervalos de 30s, 2, 4 e 6 minutos entre o exercício de agachamento, com uma carga 

correspondente à 5RM, e o salto vertical, em indivíduos do sexo masculino e feminino, 

observaram incrementos na altura do salto, nos intervalos de tempo de 2 a 4 minutos e 

um decréscimo nos tempos de 30s e 6 minutos. Estes mencionaram que a aferição do 

tempo de descanso entre o exercício com carga adicional e o gesto técnico deve ser feita 

de forma individual.  

Por sua vez, Mccann e Flanagan (2010), observaram o efeito do tempo de 

intervalo entre o exercício de agachamento, com uma carga de 5RM e o salto vertical 

em jogadores de voleibol do sexo masculino e feminino. Neste estudo, não foi 

observado aumentos significativos na performance do salto vertical, quando 

comparados com os valores de base. No mesmo estudo foram observados em alguns 

sujeitos potencialização do salto vertical com a utilização de 3 e 4 minutos de intervalo, 

entre o exercício de Agachamento e o salto vertical.  

Porém, Nibali et al., (2011), com a finalidade de avaliar o tempo ótimo de 

recuperação preferível para fomentar o pico de potência, utilizaram tempos de 

recuperação de 30-s, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 minutos, onde os 11 atletas de Rugby, 

inicialmente realizavam três saltos de CMJ e agachamento de 5 repetições máximas 

(RM). Os tempos de recuperação foram avaliados de forma randomizada em sessões 

separadas. Apesar de ser encontrado um pico de potência positivo no salto com 

contramovimento nos dois e quatro minutos (0,1%), estes autores não consideram este 

resultado substancial, ainda assim encontraram uma melhoria substancial moderada no 

CMJ, nos diferentes intervalos de tempo de forma individual.  

Após a aplicação do t-teste para medidas emparelhadas verificou-se um aumento 

da performance, entre a altura do AGCMJ e o AG4rCMJ (24.65±3.54 e 26.21±3.49, 

respetivamente; p=0.001) AGCMJ e AG4pCMJ (24.65±3.54, 25.89±3.93 

respetivamente; p=0.001) e AGCMJ com AG4cCMJ (24.65±3.54, 25.84±3.94 

respetivamente; p=0.001). Estes resultados, evidenciam que a sequencia AGCMJ, sem 

tempo de intervalo, entre o exercício de TF e o CMJ, influenciam negativamente o GT, 

em relação ao intervalo de descanso de 4 minutos passivos (AG4rCMJ), e com a 

inclusão de EXTBI, descanso ativo (AG4pCMJ) e (AG4cCMJ). 
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Tal como evidenciado nos estudos reportados anteriormente, os resultados, 

observados no nosso estudo, podem estar relacionados, como nos jovens e adultos, a 

existência de um tempo ótimo individual para se observar uma melhoria aguda do GED, 

pois parece subsistir uma considerável variabilidade individual, podendo esclarecer a 

incoerência na resposta ao PPA (Comyns et al.,2006; Lim & Kong.,2013). Este facto 

leva-nos a admitir que como o tempo de intervalo, quando o houve, usado no presente 

estudo foi sempre de (4minutos), passivos ou com a inclusão dos EXTBI, poderá ter 

influenciado o efeito individual do PPA. 

Em contraste, Lowery et al. 2012, observaram os efeitos de diferentes 

intensidades (56% de baixa intensidade), 70% (intensidade moderada) e 93% (alta 

intensidade) de 1RM e diferentes intervalos de período de repouso, 0, 2, 4, 8 e 12 

minutos entre o AG e o salto vertical em treze homens, 21 ± 3 anos. As variáveis não se 

modificaram com a utilização da condição de baixa intensidade, no entanto diminuíram 

imediatamente logo ao após agachamento para ambas as condições, intensidade 

moderadas e alta, como ocorreu com o nosso estudo. Aferiram ainda que a utilização de 

cargas moderadas e de alta intensidade incrementaram, altura do salto vertical aos 4 

minutos regressando a linha de basa aos 8 e 12minutos. Estes resultados indicam que, 

embora as cargas de trabalho de alta intensidade possam prolongar a duração de PAP, 

os atletas podem usar cargas moderadas para melhorar a performance do salto.  

Um outro fator que poderá ter influenciado os nossos resultados depreende-se 

com a experiência no treino de força. Rixon et al., (2007), encontraram melhores 

resultados no desempenho do salto vertical em atletas com experiência em treino de 

força em comparação com indivíduos sem prática no treino com cargas adicionais. 

Young et al. relatou um aumento de 2,8% na altura do salto contramovimento quando 

os saltos foram realizados 4 minutos após uma série de agachamentos com cargas 

elvadas (5 repetição máxima [5RM]), em 10 indivíduos treinados.  

Outro aspeto importante a salientar, que pode ter influenciado os nossos 

resultados infere sobre a amplitude articular, sendo que no nosso estudo o agachamento 

foi realizado a 90º dos joelhos em relação às ancas. Contudo, Drinkwater Moore & 

Bird, (2012), após a realização do AG a toda amplitude articular 120º, concluíram que o 

músculo gera mais força e consequentemente existe um aumento da potência no CMJ. 

Quanto ao S (5a15m), observamos diferenças significativas, entre a execução do 

GT na VR, (F=7.913; p=0.001; µ=0.256) e T15, (F=6.659; p=0.001; µ=0.225), 

enquanto no T5 (F=3.646; p=0.45; µ=0.137), não foram observadas diferenças 
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significativas, entre a base e as 4 sequências estudadas. Contudo, não foram observadas 

diferenças, significativas (p>0.05), no S15 metros, em nenhuma das intervenções 

estudadas, referidas anteriormente, em relação aos respetivos valores de base.  

Os resultados do presente estudo consolidam os de T.M.Comynset al. (2010), 

estes avaliaram que após a aplicação do CT em atletas de Rugby (N = 11; 20.9 ± 3.1 

anos), com cinco sessões de testes separados, controlados pela realização de 30 m de 

sprint, quando precedidos de 3 repetições de 90% AG com um intervalo de descanso de 

4 minutos, a ausência de resultados significativos para qualquer sessão de teste. 

Por sua vez, quando foi utilizado o t-teste para medidas emparelhadas verificou-se 

uma melhoria significativa, na Velocidade de Reação, em relação aos respetivos valores 

de Base e na utilização de ambos os gestos técnicos, S15m Base e o AG4pS15 (p=0.05), 

S15m Base e AG4Cs15 (p=0.05). A melhoria do tempo de reação pode indicar que esta 

metodologia pode melhorar a capacidade de gerar tensão muscular, mais rapidamente. 

Segundo, Rixon e seus colaboradores (2007), o PPA está relacionado com a excitação 

do sistema nervoso central o que produz um aumento da função contrátil após estímulos 

condicionados pesados.  

Curiosamente, foi observada uma diminuição, no tempo aos 5metros, em relação a 

S15m Base, relativamente a todas as intervenções usadas, inclusivamente após a 

utilização de ambos os gestos técnicos S15m Base e o AG4pCMJ (p=0.001), S15m 

Base e AG4pCMJ (p=0.002). Um dos fatores que pode explicar os nossos resultados 

deve-se ao sistema neural, nestas idades, ainda está na sua fase de amadurecimento, é 

possível existir necessidade de mais tempo para coordenarem a técnica de corrida no 

S15 metros, nos primeiros metros (5 metros).  

No T15 observamos uma melhoria significativa, no tempo aos 15metros, em 

relação a S15m Base, e o AG4rCMJ (p=0.002), utilização da forma (AG4pS15) 

apresentou melhor performance do que (AG4cS15). 

Em contrapartida, Kotzamanidis, Chatzopoulos, Michailidis, Papaiakovou, and 

Patikas (2005) identificaram em atletas de futebol (N=12; 17.0 ± 1.1) uma redução de 

0,25 segundos nos 30 m de sprint, após a aplicação de um programa de TF com 

combinação de cargas entre 3RM e 8RM, nos exercícios Half Squat, Step up e Leg 

Curls com 4-6 séries de 30 m sprints. Por sua vez, Ingle et al., (2006), observam um 

efeito crónico positivo, em adolescentes 12,3± 0,3anos), quando reuniram exercícios de 

TF com exercícios pliométricos na mesma sessão, no CMJ, salto horizontal, passe de 

peito e no sprint a 40 metros, após 12 semanas de treino. Santos e Janeira (2008), 
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igualmente presenciaram melhorias significativas em jovens praticantes de basquetebol 

(14,2± 0,6anos), quando agregaram exercícios de TF com exercícios pliométricos na 

mesma sessão, ao fim de 10 semanas, no CMJ. 

Todavia, num estudo realizado por Maio Alves et al., (2010), em atletas de futebol 

(17.4 ± 0.6 anos), durante 6 semanas, verificaram uma melhoria no CMJ e no sprint a 5 

e 15 metros, 9.2% - 6.2% no grupo que realizou o protocolo duas vezes por semana e 

7.0 %-3.1% no grupo que realizou o protocolo uma vez por semana. No entanto, 

durante a realização deste estudo, o exercício com carga adicional e o GT, era realizado 

sem tempo de intervalo, onde foi incluído igualmente um exercício pliométrico de baixa 

intensidade entre o EXTF e o GT.  

 Assim sendo, a inclusão de exercícios técnicos, entre os pares de exercícios, 

parece ser uma forma eficaz no desenvolvimento dos GDE, em contexto de treino 

desportivo, nesta modalidade. Porém, são necessários mais estudos sobre os efeitos do 

CT, principalmente em diferentes idades de desenvolvimento, o tempo de descanso 

entre o exercício com carga adicional e o gesto técnico, de forma a colmatar a 

disparidade de resultados encontrados na literatura em função das especificidades de 

cada modalidade e de cada individuo.  
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5. CONCLUSÕES  

Podemos concluir, com base dos resultados obtidos, que em pré-púberes, o CT, 

com a inclusão de exercícios técnicos, entre os pares de exercícios, parece ser uma 

forma eficaz no desenvolvimento dos GDE. 

A utilização de tempos de descanso passivo e ativos, com a duração de 4 minutos, 

melhoram a capacidade de salto e Tempo 15m, mantendo o PPA. A não utilização de 

tempo de descanso entre os pares de exercícios parece diminuir a performance de salto e 

sprint.  

Estes resultados sugerem que a inclusão de ETBI, entre os pares de exercícios, 

entre o EXTF e o GT interfere positivamente na execução dos GTs. 

Em suma, estes resultados evidenciam a hipótese de existência de um PPA, em 

pré-púberes. O CT parece contribuir eficazmente na promoção das capacidades e das 

habilidades motoras associadas à prática da modalidade de futebol, entre jovens atletas, 

representando uma importante estratégia de gestão do tempo, uma vez que podem ser 

trabalhadas duas capacidades não concorrentes no mesmo exercício. Assim, será uma 

boa estratégia para treinar na mesma sessão, a capacidade motora força, para melhorar a 

técnica e os GDE da modalidade a ser abordada, em contexto desportivo, nestas faixas 

etárias, sem percas de performance e do precioso “tempo”. 

 

6. APLICAÇÕES PRÁTICAS  

O método ideal para a indução do pico de PPA, depende do tempo disponível 

entre o exercício agachamento com carga elevada e o desempenho subsequente do salto 

e Sprint. Tal como o 1RM deve se aferida individualmente, respeitando o 

desenvolvimento uníssono de cada atleta, a inclusão de EXTBI entre o EXTF e o GT 

deve ser avaliado de particularmente, podendo assim o tempo de intervalo ativo, 

contribuir para potencializar a capacidade motora força, para melhorar a técnica e os 

GDE da modalidade a ser abordado. Esta abordagem pode ser interessante para 

determinar as cargas de trabalho apropriadas para diferentes modalidades, como para a 

conceção de sessões complexas de treino tendo em conta uma base individual. 
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8. ANEXOS 

Anexo1- escala de Tanner 
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Anexo2- Termo Individual de consentimento 

 


