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 RESUMO 

 

O Treinamento de Força (TF) apresenta variáveis que tem como principal objetivo a 

manipulação e o controle para determinação da eficiência de trabalho realizado. O 

objetivo do presente estudo foi comparar o número de séries nos ganhos da força e 

flexibilidade em indivíduos destreinados após 36 sessões de treinamento. Vinte e quatro 

indivíduos (n=24), do sexo masculino (média de idade Grupo Controle (GC) 25,75 ± 

4,13; Grupo Série Simples (GSS) 28,00 ± 3,46; Grupo Séries Múltiplas (GSM) 25,88 ± 3,87); 

destreinados participaram deste estudo e foram subdivididos entre os 3 grupos do 

estudo. Os grupos de treinamento participaram de três sessões de treinamento por 

semana, respeitando um intervalo de 72 horas entre elas nos seguintes exercícios: 

pressão de pernas 45º, supino reto smith machine, cadeira extensora, puxada aberta no 

pulley alto, mesa flexora, desenvolvimento smith machine e abdominal na máquina. O 

grupo com série simples (GSS - 1S) realizou 1 série em todos os exercícios até a 

exaustão para o intervalo de 10 a 12 repetições; o grupo de séries múltiplas realizou 3 

ou 4 séries (GSM - 4S) até a exaustão para o intervalo de 10 a 12 repetições, além do 

grupo controle (GC), que não executou nenhum tipo de exercício. Foi observado um 

aumento, significativo (p<0.005), entre os momentos pré e pós intervenção, nos testes 

1RM e 10 RM nos grupos GSS e GSM. No grupo GC não foram observadas alterações 

significativas, contudo, o único grupo que apresentou valores significativamente 

superiores no pós teste em relação ao GC foi o GSM, nos testes de 1RM no supino reto 

e na pressão de pernas e no de 10 RM no supino reto. Foi observado uma diminuição 

significativa (p<0,05), entre os momentos pré e pós no teste de flexibilidade flexão de 

ombro em todos os grupos e no extensão de tronco no grupo GSM. Nos grupos GSS e 

GSM foram observadas melhorias, significativas (p<0,05), nos testes adução de ombro, 

flexão de cotovelo, extensão de joelho, flexão de joelho e flexão de tronco. Nos testes 

extensão de ombro e abdução de ombro somente o GSM apresentou melhorias, 

significativas (p<0,05), e no teste flexão quadril com joelho fletido o GSS. Entretanto, 

somente no teste flexão de joelho e no GSS é que foi observado valores de flexibilidade, 

significativamente (p<0,05) superiores ao GC. Conclui-se, portanto, que série simples e 

séries múltiplas em exercícios realizados até a falha concêntrica promovem melhoras de 

força e flexibilidade em indivíduos destreinados.  

Palavras-chave: treinamento de força, série simples, séries múltiplas. 
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ABSTRACT 

 

The strength training (ST) variables that aims to manipulation and control to determine 

the performed work efficiency. The aim this research was compares series number 

increase strength and flexible in subjects non-training strength after 36 sessions with 

strength training. Twenty four subjects male with mean age the Control Group (GC), 

Single Series Group (GSS), Multiple Series Group (GSM), all subjects of the 

participating groups were non-training with strength training and were divided with 

three groups. The subjects were tested in the pre- and post-training periods after 12 

weeks (48 sessions) for 1 and 10 repetitions maximum (RM) in bench press (BP) and 

45º leg press (LP). All groups were training three times on week, rest the 72 hours 

between the sessions. The exercises used in the sessions were leg press 45º, bench press 

in smith machine, leg extension, leg curl, pull down, shoulder in smith machine and 

machine abdominal. The Single Series Group had training one series all exercises with 

10 or 12 repetitions for exercises, and multiple series group had training about 3 or 4 

series with the 10 or 12 repetitions for exercises, but control group don´t training. The 

results this research there was increase purposeful between in pre-training and post-

training in test 1 and 10 RM on groups GSS and GSM, however on GC don´t have 

difference purposeful between pre-training and post-training. Moreover the group SMG 

bring forward increase purposeful relative with GC on the post-test 1 and 10Rm on test 

SU and in test 1 RM on LP. Was detected decrease purposeful between pre-training and 

post-training on flexible tests shoulder flexion in all groups’ research On the groups 

GSM and GSS were increase detected purposeful in the tests shoulder adduction, elbow 

flexion, knee extension, knee flexion and trunk flexion, but in the test shoulder 

extension and shoulder abduction only increase purposeful were the GSM. However the 

GSS were the lodge increase purposeful in test hip flexion knee flexed e knee flexion in 

compared with GC. This way the training with series single and multiples series in the 

exercises work to this research promote increase purposeful in the force and flexible on 

the subject’s non-training. 

 

Keywords: Strength training, Single series, Multiple series  
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1.INTRODUÇÃO 

 O treinamento de força (TF) dentro de suas principais características apresenta 

variáveis que tem como principal objetivo a manipulação e o controle destas, para 

determinação da eficiência de trabalho realizado. Para que o treinamento tenha os 

resultados esperados e planejados, a inter-relação entre as variáveis de TF são 

importantes e são determinadas como variáveis do TF: ordem de exercícios, intervalo 

entre séries, sessões de treinamento, a intensidade de carga, a frequência semanal, o 

número de sessões e o número de séries (ACSM, 2009; ACSM, 2011); (Humburg et al., 

2007; Ronnestad et al., 2007). Neste sentido o controle e a manipulação destas variáveis 

é de fundamental importância para o sucesso do trabalho profissional, dentre elas o 

número de séries compreende uma das questões a serem estudadas para melhor 

compreender a relação na força e flexibilidade. 

O treinamento de força, além das variáveis descritas anteriormente, apresenta 

também a relação entre volume e intensidade como uma das principais alterações que 

podem e devem ser controladas no momento da prescrição de treinamento de força, 

sendo neste caso o número de séries a variável relacionada ao volume de trabalho. 

Manipulando corretamente o número de séries em uma sessão de treinamento, podem-se 

obter melhoras e modificações metabólicas, hormonais, muscular e no sistema nervoso 

(ACSM, 2009; ACSM, 2011). Com a identificação do volume e intensidade adequado 

para cada tipo de treinamento de força, pode-se otimizar o trabalho, bem como o tempo 

dispendido para realização do mesmo. Vale resaltar que a relação envolvendo o número 

de séries e teinamento de força ainda são conflitantes. Envolvendo a relação entre 

número de séries e ganhos de força e flexibilidade foi necessário uma busca nos 

principais estudos. 

Após uma análise na revisão sobre número de séries de (Galvão e Taaffe 2004) 

procurou-se identificar os parâmetros metodológicos para estruturação desta 

dissertação. Neste contexto, os autores descrevem que estudos envolvendo a variável 

número de séries anteriores ao ano de 1998 em treinamento de força são conflitantes nas 

suas conclusões devido a falhas em parâmetros metodológicos não relatados nos 

estudos. Estes mesmos autores analisaram estudos após o ano de 1998, onde estes 

estudos apresentam melhor controle das variáveis metodológicas, com isto podendo ser 

estes estudos posteriores ao ano de 1998 melhores aproveitados como referencial 

teórico. Ao analisar os resultados obtidos por estes estudos, identifica-se melhoras para 
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séries múltiplas (SM) e a lógica para esta melhora, quando comparado a série simples 

(SS), é direcionada ao fato de que o número de séries faz parte da equação de volume e 

quanto maior o volume, maior seriam os ganhos. Nestes mesmos estudos, a população 

utilizada apresenta uma variação, sendo basicamente de jovens e de meia idade, homens 

e mulheres treinados e não treinados. 

Após análises das literaturas envolvendo o número de séries e influência destas 

na força e flexibilidade, apresentou-se uma lacuna para o desenvolvimento deste estudo 

em população de homens de meia idade e indivíduos destreinados, tendo como objeto a 

variável SS e SM. Para tanto foi necessário identificar um desenho de estudo para a 

população apresentada. Neste contexto foi identificado o desenho de estudos propostos 

por (Kelly et al., 2007; Humburg et al., 2007). 

Assim, devido à falta de um consenso na literatura em relação ao número de séries e 

ganhos de força e flexibilidade em indivíduos destreinados, torna-se pertinente a 

realização do presente estudo, que teve como objetivo comparar as respostas crônicas 

do treinamento de força nestas variáveis e a questão de estudo proposta é que séries 

múltiplas promovem maiores ganhos de força e flexibilidade do que série simples.  

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo do presente estudo foi comparar série simples e séries múltiplas nos 

ganhos de força (1 RM e 10 RM) e flexibilidade de indivíduos destreinados durante 36 

sessões de treinamento.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Revisando os principais trabalhos apresentados na área de treinamento de força e 

interferência deste tipo de treinamento na variável número de séries, foi utilizado como 

principais pontos de estudo os seguintes temas: variáveis do treinamento de força, 

volume e intensidade de treinamento, número de séries, objetivos do treinamento de 

força e flexibilidade. 

2.1 VARIÁVEIS DO TREINAMENTO DA FORÇA 

 

O TF tem como principais características a presença de variáveis com o principal 

objetivo de serem  manipuladas e controladas para determinação da eficiência de 

trabalho realizado. São determinadas como variáveis do TF: a ordem de exercícios, 

intervalo entre séries e sessões de treinamento, a intensidade de carga, a frequência 

semanal, o número de sessões e o número de séries (ACSM, 2009; ACSM, 2011; 

Humburg et al., 2007; Ronnestad et al., 2007). Esta última variável servirá de objeto de 

estudo para a presente dissertação tendo em vista que necessitam de mais estudos 

envolvendo a inter-relação entre elas. 

A fim de verificar os efeitos do número de séries no ganho de força, duas meta 

análise fizeram a relação entre esta variável e o desempenho da força. Com o intuito de 

identificar os melhores resultados encontrados, a meta análise de Fröhlich, Emrich 

(2010) apresenta estudos com efeito do tamanho superior para os estudos envolvendo 

SM quando comparado com SS, principalmente envolvendo os fatores: idade, nível de 

experiência e duração de treinamento. Porém, resalta-se que SM apresentam resultados 

significativos em estudos que tenham a combinação destas com periodização. Já a meta 

análise de Wolfe et al. (2004) apresenta estudos que tiveram critérios de inclusão para 

analisar estudos envolvendo SS e SM, levando em consideração as seguintes variáveis: 

estudos com no mínimo 6 indivíduos, realização de pré e pós teste, programa de 

treinamento com no mínimo 6 semanas de duração, indivíduos saudáveis e estudos 

publicados em língua inglesa. Na média dos resultados envolvendo a variável número 

de séries o resultado não apresentou nível de significância, no entanto, estas revisões 

não apresentam nenhum estudo envolvendo indivíduos destreinados ou que apresentam 

algum problema de saúde. 
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Na revisão que trata do nível de saúde dos indivíduos, o estudo de Marzolini et 

al. (2008) apresentam uma relação do número de séries combinados com treinamento 

aeróbio e melhora da condição cardiopulmonar, redução de gordura corporal e ganhos 

de força dos participantes. Este estudo apresenta uma combinação de SS com aeróbio, 

SM com aeróbio e somente treinamento aeróbio. Os resultados para redução da gordura 

corporal são significativos para o grupo que envolveu a combinação de treinamento de 

força com aeróbio, independente, do volume de trabalho (SS ou SM) quando 

comparado ao grupo que realizou somente o treinamento aeróbio. Porém por se tratar de 

uma população que apresenta restrições devido aos problemas cardíacos, a adesão ao 

grupo com SM foi menor. Quando compara-se o volumes de oxigênio dos grupos, o 

grupo com maiores volumes apresentou resultados significativos em relação ao grupo 

com SS. Já para ganhos de força, os resultados são significativos tanto para SS quanto 

para SM. Entretanto, nestes estudos apresentados até o então, não se levou em 

consideração em nenhum momento as variações genéticas entre os indivíduos. 

Para amenizar as variações genéticas entre as amostras do estudo Hamburg et al. 

(2007), desenvolveu-se um estudo cruzado onde 10 indivíduos realizaram 16 semanas 

de treinamento com SS, um destreinamento durante 9 semanas e na sequência deste 

período de destreino voltaram a treinar mais 16 semanas com SM. Neste desenho de 

estudo foi realizado testes de força no início dos treinamentos, no meio e após as 16 

semanas de treinamento, tanto para o primeiro período quanto para o segundo período. 

Outro grupo com 12 indivíduos realizou o treinamento inverso, realizando em um 

primeiro período 16 semanas de treinamento com SM, na sequência uma pausa para 

destreinamento compreendendo 9 semanas e no segundo período os estudos com mais 

16 semanas de trabalho com SS. Neste estudo também foi utilizado um grupo controle 

que só participou dos testes nos momentos: pré, meio e pós treinamentos. Nas análises 

estatísticas, os grupos SS e SM foram agrupados, sendo formado por 22 indivíduos, 

respectivamente. Quando comparado os resultados entre SS e SM, os testes de força 

para rosca bíceps e supino foram superiores para SM, porém os resultados de SS 

também apresentaram melhoras quando comparados os momentos pré e pós em ambos 

os testes e também no teste de força no leg press. 

Contrário ao apresentado no estudo anterior Kelly et al. (2007) avaliando 40 

indivíduos em força isocinética verificou melhoras significativas em grupos que 

realizaram SM quando comparados ao grupo com SS. 
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2.2 VOLUME E INTENSIDADE DE TREINAMENTO 

 

Seguindo os posicionamnetos do ACSM (2009); ACSM (2011), que tratam 

sobre as variáveis do TF, foi identificado além dos descritos anteriormente a relação 

entre volume e intensidade como uma das principais alterações que podem e devem ser 

controladas no momento da prescrição de treinamento de força. Sendo a interação 

destas variáveis fundamental para promoção de melhores resultados em relação ao 

ganho de força, função metabólica e também em nível de regulações nervosas. Com 

intuito de mensurar o volume total de trabalho realizado, deve-se calcular o produto do 

número de séries em cada exercício, pelo número de repetições realizados em cada série 

Galvão e Taaffe (2004). Já a intensidade é determinada pelo percentual de carga de cada 

série em cada exercício, esta pode ser determinada de acordo com o objetivo de cada 

treinamento e de acordo com o nível de treinamento apresentado por cada indivíduo 

(Kramer et al., 1997; Kraemer e Ratamess, 2003). 

O posicionamento do ACSM (2009); ACSM (2011) determina que de acordo 

com o nível de experiência de um indivíduo, a relação de carga de trabalho pode ser 

feita utilizando percentual de 1 RM e também o incremento da carga com base em um 

número determinado de repetições ou dentro de uma zona alvo de repetições (por 

exemplo, 10 RM a 12 RM). Estudos recentes descrevem que a intensidade de trabalho 

está diretamente relacionada com o número de repetições até a falha concêntrica nos 

exercícios de força e que a intensidade de treinamento deve ser modificada todas as 

vezes que o indivíduo consiga realizar uma repetição a mais do que o previsto no 

intervalo de série determinado para seu treinamento e que este acréscimo deve ser em 

torno de 5% a 10% de carga, sendo respeitado o intervalo de repetições proposto pelo 

estudo. Contudo, pretende-se fazer uma relação dos estudos que envolvem o número de 

séries e os ganhos de força e flexibilidade em indívíduos destreinados. 

2.3 NÚMERO DE SÉRIES 

 

A importância da variável número de séries no treinamento de força é 

fundamental para controle dos resultados, na maioria dos estudos o número de séries 

apresentam resultados envolvendo apenas 1 e 3 séries de treinamento Galvão e Taaffe, 

(2005); Marzolini et al. (2008); Munn et al. (2005); Rhea et al. (2002); Ronnestad et al. 

(2007). No estudo de Galvão et al. (2005) o grupo de SM apresentou melhoras 



 

8 

 

significativas quando comparados ao grupo SS nos testes de força em supino sentado e 

tríceps na máquina. Já no teste de PP, tanto o grupo de SM quanto o de SS apresentou 

melhoras significativas. Levando em consideração o controle de execução, os 

indivíduos realizaram os trabalhos sem nenhum controle no que se refere a velocidade 

de execução dos exercícios. 

A velocidade de execução dos exercícios é uma variável importante a ser 

controlada durante os treinamentos, neste sentido Munn et al. (2005) comparando a 

velocidade de execução entre SS e SM encontrou resultados significativos em aumento 

de resistência para SS comparando com grupo controle. Porém, os resultados de séries 

múltiplas realizados de forma rápida comparados com mesmo número de séries 

realizados lentamente sugerem que séries rápidas promovam melhores resultados, mas 

sem qualquer benefício adicional fazendo ambos. No entanto quando comparado SS 

com SM, estas últimas obtiveram melhores resultados. 

Corroborando com estudos que encontraram melhores resultados para SM Kelly 

et al. (2007) encontraram resultados significativos para este modelo de trabalho de 

treinamento da força muscular em homens e mulheres com média de idade  de 23.8 

anos, por um período de treinamento de 8 semanas apenas. 

O nível de treinabilidade do indivíduo é uma característica importante na 

identificação do número de séries para a prescrição do treinamento, porém Krieger 

(2009) em sua meta-análise de estudos envolvendo o treinamento de força muscular 

encontrou respostas que SM possuem um resultado 46% maior em ganhos de força do 

que SS, tanto em indivíduos treinados quanto destreinados. Já para atletas sem 

experiências em treinamento de força com intensidade moderada Naclerio, et al. (2013) 

obteve melhores resultados nos grupos de treinamento com altos volumes de 

treinamento tanto para membros inferiores quanto para membros superiores. 

Galvão e Taaffe (2004) descrevem em seus estudos que resultados envolvendo a 

variável número de séries em TF são conflitantes nas suas conclusões, desta forma abre 

uma lacuna para que este projeto possa ser desenvolvido tendo como objeto de estudo 

esta variável. Acompanhando os desenhos de estudos propostos por Kelly et al. (2007); 

Humburg et al. (2007) o número de séries será testado no início dos treinamentos após 

36 e 72 sessões de treinamento, sendo que neste período os trabalhos serão idênticos 

para todos os participantes, diferenciando apenas o número de séries dos grupos 

testados. 
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É importante a determinação do número de séries ideal para cada objetivo de 

treinamento para que se possa otimizar o tempo despendido para a prática do 

treinamento de força dentre outras variáveis possíveis como ressalta (Carpinelli, 2012). 

2.4 OBJETIVOS DO TREINAMENTO DE FORÇA 

 

A força muscular apresenta-se como uma das características físicas nos seres 

humanos mais importantes, contudo trabalhos para desenvolvimento das suas principais 

particularidades é o grande desafio apresentado para treinadores e praticantes deste 

modelo de treinamento. Para Apel et al. (2011); Hartmann et al. (2009); Rhea e 

Alderman (2004) esta capacidade física pode ser trabalhada visando objetivos 

neuromusculares, como aumento na sua competência em produzir altas forças (força 

máxima), bem como produzi-las por um período prolongado (força resistente) ou até 

mesmo com a maior velocidade possível (força potente). Outro objetivo desenvolvido a 

partir de rotinas de trabalho com peso será a capacidade de aumento das proteínas 

contráteis gerando desta forma um aumento no volume muscular (hipertrofia). Todos 

estes objetivos servem para melhora e ganhos em desempenhos em diferentes esportes e 

modalidades pois as adaptações neurais são a base para estas alterações. 

Neste sentido Fleck e Kramer (2006) descrevem as adaptações neurais como 

sendo as capacidades de recrutamento de mais unidades motoras, uma melhor condução 

dos impulsos nervosos, aumento do disparo das unidades motoras, nestes casos 

melhorando a coordenação intra e intermuscular e a redução na co-ativação dos grupos 

musculares antagosnistas ao movimento, com esta menor co-ativação os antagonistas 

reduzem a oferta de resistência durante o processo de contração muscular.  

Tendo os objetivos do TF bem definidos o controle das variáveis é de suma 

importância para se obter sucesso com este tipo de treinamento, a combinação correta 

entre os objetivos e as variáveis é o ponto chave para preparação de atletas para suas 

respectivas modalidades, sendo bem controlada só trará benefícios aos mesmos, 

auxiliando no desenvolvimento de suas atividades, evitando lesões e equilibrando 

músculos ou grupos musculares pouco exigidos durante a prática esportiva (ACSM, 

2009; ACSM, 2011). 
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2.5 FLEXIBILIDADE 

 

A flexibilidade é uma característica neuromuscular de fundamental importância 

para manutenção da qualidade de vida bem como do desempenho atlético em diversas 

modalidades esportivas ACSM (2009); ACSM (2011).  A flexibilidade é influenciada 

por fatores como sexo, idade e nível de treinamento (Monteiro et al., 2008). 

Em estudos envolvendo mulheres sedentárias de meia idade Monteiro et al. 

(2008), encontraram melhoras significativas para flexibilidade nos movimentos de 

adução horizontal do ombro e flexão e extensão de quadril. Metodologicamente o 

estudo foi desenvolvido durante 10 semanas, com uma frequência semanal de 3 vezes e 

um total de 30 sessões de treino. As mulheres realizaram 7 exercícios em circuito, entre 

8 e 12 repetições máximas. Este resultado vem fortalecer a necessidade de verificação 

dos efeitos do treinamento de força sobre a flexibilidade/mobilidade articular, sendo os 

resultados deste estudo indicativos de que o treinamento de força não afetam a 

flexibilidade de cotovelo e joelho e minimamente melhoram esta capacidade física na 

articulação do ombro, já que de 4 movimentos avaliados apenas adução do ombro 

apresentou melhoras significativas, já com mulheres jovens e sedentárias para 

intensidade moderada de carga Santos et al. (2010), obteve-se ganhos em amplitude 

articular para os grupos envolvidos no treinamento de força. 

Fatouros et al., (2002) apresentam resultados significativos para melhoras em 

flexibilidade articular em indivíduos idosos sedentários em TF com 16 semanas, sendo 

também significativo os resultados encontrados com avaliações pré com 8 semanas e 16 

semanas de treinamento. 

Corroborando com os estudos apresentados anteriormente Júnior, Leite, e Reis 

(2011) avaliando homens jovens recreacionalmente treinados em força, obtiveram 

melhoras significativas em flexibilidade linear no teste de sentar e alcançar avaliando 

gupos com uma série e grupos com três séries. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 O PROBLEMA E A PARTE EXPERIMENTAL 

 

Os sujeitos foram subdivididos em dois grupos de treinamento: o GSS e o GSM 

com três sessões de treinamento semanais, respeitando um intervalo entre elas de 72 

horas, além do grupo controle que não executou nenhum programa de exercícios. A 

duração total dos treinamentos foram de 36 sessões para os grupos de treinamento, 

totalizando 12 semanas de trabalho. Os exercícios foram executados respeitandoa ordem 

alternada por segmento muscular respeitando a seguinte ordem: pressão de pernas 45º 

(PP), supino reto no smith machine (SRSM), cadeira extensora (CE), puxada aberta no 

pulley alto (PA), mesa flexora (MF), desenvolvimento no smith machine (DSM) e 

abdominal máquina (AM). O intervalo de descanso entre as séries de TF nos GSM foi 

de 1 minuto e 30 segundos, sendo também este intervalo respeitado entre os exercícios. 

Os exercícios foram realizados por todos os participantes do estudo, exceto o grupo 

controle, sendo diferenciado apenas entre os grupos o número de séries realizados por 

cada grupo. O grupo com série simples 1 série (GSS – 1 série) realizou 1 série em todos 

os exercícios até a exaustão para o intervalo de 10  a 12 repetições até a falha 

concêntrica, neste caso representando uma intensidade entre 70% a 80%,  já o grupo de 

séries múltiplas realizou de 3 a 4 séries (GSM – 3/4 séries) até a exaustão para o 

intervalo de 10-12 repetições, tendo o estudo um grupo controle (GC). (Galvão et al., 

2004) 

Tabela 1 - Grupos de estudos 

Grupos 
N° de 

Séries 
Repetições 

Intensidade 

da Carga 

N° Treinos  

Semanais 

N° Sessões totais 

de treino 

GSS (n-8) 1 10 a 12 70% a 80% 3 36 

GSM (n-8) 3 / 4 10 a 12 70% a 80% 3 36 

GC (n-8) 0 0 0 0 0 
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3.2 AMOSTRA 

 

Os sujeitos desta amostra foram caracterizados com as médias e desvio padrão das 

variáveis idade(anos), estatura(cm) e massa corporal(kg), esta última variável nos 

momentos pré testes e pós testes conforme descrito na tabela 2.  

Tabela 2 - Médias e respectivos desvios padrão dos valores das principais características das 

amostras. 

 GC GSS GSM 

Idade (anos) 25.75±4.13 28.00±3.46 25.88±3.87 

Estatura (cm) 177.09±7.65 178.89±5.05 171.84±2.29 

Massa Corporal Pré (kg) 77.86±5.05 75.69±3.58 68.09±4.01 

Massa Corporal Pós (kg) 78.78±5.78 77.04±3.25 70.71±2.95 

 

Vinte e quatro indivíduos (n=24), do sexo masculino (média de idade GC 25,75 

± 4,13; GSS 28,00 ± 3,46; GSM 25,88 ± 3,87), destreinados foram parte da amostra 

desta dissertação. Estes voluntários alunos das Universidades privadas no município de 

Itaperuna – RJ, classificados como destreinados, com experiência por mais de 3 meses 

em TF e que estavam a mais de 6 meses afastados dos treinamentos. Sendo todos os 

indivíduos voluntários informados sobre os procedimentos de coleta de dados, 

respondendo negativamente aos itens do (Questionário de prontidão para atividade 

física) PAR-Q e liberados para o estudo após assinarem o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido de acordo com o Ministério da Saúde (Resolução nº 466/12). O 

projeto de pesquisa foi encaminhado para aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UNIG sob o número de protocolo 38211514.8.00005288, conforme anexo. 

Para que houvesse uma exclusão do indivíduo, ele deveria deixar de cumprir as 

exigências mínimas para a continuidade no treinamento que foram as seguintes: 

frequência mínima de 3 vezes na semana, deixar de cumprir as exigências de 

treinamento proposta para o seu grupo de estudo, adquirir algum tipo de incapacidade 

física durante o período de treinamento. 

3.3 TESTES DE FORÇA E FLEXIBILIDADE 
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As barras e anilhas utilizadas no treinamento foram aferidas numa escala de 

precisão, e foi realizada uma avaliação para determinação da massa e estatura dos 

sujeitos envolvidos no estudo. Foi utilizada uma balança digital de precisão com 

estadiômetro da marca Welmy, modelo W200/5. Os voluntários participaram de três 

dias de testes de carga para estabelecer a intensidade de trabalho para 1 RM e 10 RM, 

sendo utilizado os seguintes equipamentos para o teste: pressão de pernas 45° e supino 

reto smith machine. Foi avaliado a capacidade de força das articulações de membros 

superiores e articulações de joelho e quadril para membros inferiores. Para retirar o 

efeito de familiarização do teste, estes foram repetidos após 72 horas de avaliados para 

verificar o melhor resultado e foram estes valores utilizados como referência. Os 

indivíduos anteriormente aos testes de carga foram informados sobre o número mínimo 

de horas de sono na noite que antecedia aos testes, bem como os alimentos que deveram 

evitar, respeitando o mínimo de 3 horas antes do teste para a última refeição. 

Os indivíduos tiveram de 3 a 5 tentativas para determinar a carga máxima, com 

intervalos entre as tentativas de 4 a 5 minutos, e entre os exercícios chegando ao 

máximo de 10 minutos para a realização do próximo exercício teste, a maior carga 

alcançada durante o teste foi registrada (Miranda et al., 2007). 

O estudo teve como linha do tempo o descrito na tabela 3. Na sua primeira 

semana foi utilizada para familiarização dos indivíduos aos exercícios (semana 01), na 

sequência da primeira semana foi realizado os testes de carga e flexibilidade (semana 02  

e 03), após as coletas dos dados os indivíduos foram distribuídos de forma aleatória nos 

grupos de treinamento, onde realizaram os exercícios por 36 sessões de treinamento 

(semanas 04 a 15) 3 vezes por semana. Ao final deste período, realizaram mais uma 

semana de testes (pós-testes semana 16 e 17) com os mesmos protocolos do pré-teste. 

Com objetivo de padronização do ritmo de execução de cada exercício e dos testes de 

carga, foi utilizado um metrônomo com uma cadência de 40 bpm. 

Tabela 3 - Desenho estudo e linha do tempo 

ADAPTAÇÃO PRÉ-TESTES 36 SESSÕES PÓS-TESTES  

Semana 01 Semana 02 e 03 Semanas 04 a 15 Semana 16 e 17 

 
Testes 1RM / 10RM 

Goniometria 
 

Testes 1RM / 10RM 

Goniometria 
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As técnicas específicas de execução de cada exercício foram respeitadas. Como 

padronização de amplitude de movimento para a execução dos exercícios, foi 

determinado como posição inicial a fase concêntrica, sendo a fase excêntrica realizada a 

partir do final da fase concêntrica até a posição inicial. A seguir será apresentada a 

descrição dos exercícios em cada fase de movimento: 1) (Pressão de Pernas – PP): 

posição inicial – tronco apoiado no encosto a 45º articulação coxo femoral em ângulo de 

60º igualmente a articulação do joelho. Fase concêntrica – partindo da posição inicial 

estender coxa até atingir 180º na articulação do joelho. Fase excêntrica – a partir da 

posição de 180º na articulação do joelho sustentar o retorno da carga até a posição 

inicial. 2) (Cadeira Extensora – CE): posição inicial – sentado no banco com uma 

inclinação de 80º na articulação coxo femoral e 65º  na articulação do joelho. Fase 

concêntrica – partindo da posição inicial com articulação do joelho a 65º estender joelho 

até 180º. Fase excêntrica – ao final da fase concêntrica inicia-se a fase excêntrica 

retornando a posição inicial. 3) (Supino Reto Smith Machine – SRSM): posição inicial 

– banco reto e centralizado no equipamento com a barra guiada apoiando sobre o 

mamilo do individuo, mãos posicionadas em uma abertura na largura dos ombros. Fase 

concêntrica – estender o cotovelo o máximo possível. Fase excêntrica – retornar a 

posição inicial. 4) (Puxada Aberta – PA): posição inicial – indivíduo sentado com apoio 

sobre as coxas e joelhos a 90º, tronco a 90º com o quadril, cotovelos estendidos e as 

mãos segurando a barra reta. Fase concêntrica – a partir da fase excêntrica (cotovelos 

próximos à lateral tronco, e flexionados), realiza-se a extensão completa dos cotovelos. 

5) (Mesa Flexora - MF): posição inicial – deitado em decúbito ventral sobre o 

equipamento, apoio dos pés no terço distal da perna. Fase concêntrica – a partir da 

posição inicial realizar o movimento até o limite articular do joelho. Fase excêntrica - 

após finalizar a fase concêntrica retornar a posição inicial. 6) (Desenvolvimento Smith 

Machine - DSM): posição inicial – sentado no banco com apoio para as costas que está 

posicionado no centro do equipamento, barra apoiada no equipamento e posicionada na 

altura dos ombros, pegada da barra com afastamento na largura dos ombros, 

articulações do cotovelo e ombro a 30º. Fase concêntrica – partindo da posição inicial 

realizar extensão do cotovelo a 180º. Fase excêntrica – ao final da fase concêntrica 

retornar a posição inicial. 7) AM: posição inicial – sentado no banco com uma 

inclinação de 80º na articulação coxo femoral e 65º  na articulação do joelho segurar no 

braço do equipamento acima da cabeça. Fase concêntrica – realizar a flexão do tronco a 
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aproximadamente 40º. Fase excêntrica – após flexionar o tronco a frente retornar a 

posição inicial (Miranda, 2009). 

Para avaliação da flexibilidade dos indivíduos do estudo foram verificados 10 

movimentos articulares, são eles: flexão de ombro (FO),  extensão de ombro (EO), 

adução de ombro (ADO), abdução horizontal de ombro (ABHO), flexão de cotovelo 

(FC), flexão de quadril com joelho fletido (FQJF), extensão de joelho (EJ), flexão do 

joelho (FJ), flexão de tronco (FT) e extensão de tronco (ET). As medidas de 

flexibilidade foram tomadas todas no mesmo horário do dia e deveriam respeitar o 

intervalo de 48 a 96 horas após cada sessão de treino para a avaliação. Realizou-se três 

medidas consecutivas, sendo registrada a melhor medida. 

As técnicas específicas de avaliação de cada movimento articular foram 

respeitadas. Como protocolo de avaliação da flexibilidade das articulações foi usado o 

protocolo a seguir (ver Anexo VI): flexão de ombro (FO): com o avaliado em decúbito 

dorsal, joelhos flexionados mantendo a coluna lombar apoiada na superfície. O 

flexímetro foi colocado no braço, acima do cotovelo em uma posição meso-umeral, com 

o mostrador voltado para o avaliador. O movimento deveria começar na posição 

anatômica com o braço localizado ao lado do corpo e palma da mão medialmente até a 

amplitude máxima de movimento. Neste movimento deveria ser estabilizada a escápula 

para que não ocorresse a elevação e extensão da coluna. Extensão de ombro (EO): O 

avaliado posicionado em decúbito ventral estando sua cabeça voltada para o ombro que 

esta sendo avaliado sem nenhum material em baixo da cabeça (travesseiro), manteve-se 

o cotovelo em leve flexão para não ocorrer interferência da porção longo do bíceps e 

com a palma da mão voltada para o centro do corpo (medialmente). Realizava-se o 

movimento até a amplitude máxima. O flexímetro deveria ser colocado no braço, acima 

do cotovelo em uma posição meso-umeral, estando o mostrador voltado para o 

avaliador. Manteve-se o tórax estabilizado para que não ocorresse a flexão da coluna 

vertebral. Abdução horizontal de ombro (ABHO): Em decúbito dorsal, com os joelhos 

flexionados, apoiando a coluna lombar na superfície. Os braços deveriam estar 

aduzidos, com as palmas das mãos próximas. O flexímetro foi colocado no braço na 

posição meso-umeral, com o mostrador voltado para o avaliador. O avaliador estabiliza 

o tronco e a escápula do indivíduo para evitar a elevação com a extensão da coluna. 

Adução de ombro (ADO): Em pé, com a palma da mão voltada para trás. O polegar 

deveria estar orientado na direção do movimento. O flexímetro foi colocado no braço na 
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posição meso-umeral, com o mostrador voltado para frente. Flexão de cotovelo (FC): 

Em decúbito dorsal, com os joelhos flexionados apoiando a coluna lombar na 

superfície. O braço deveria estar ao lado do corpo com a palma da mão voltada para o 

teto. O Flexímetro foi colocado no antebraço, com o mostrador voltado para o avaliador. 

Colocar uma toalha sob o braço para que haja mais liberdade para o avaliador colocar o 

aparelho e manuseá-lo, ou mesmo para alguma correção do movimento. No entanto, ela 

não deveria modificar a angulação do movimento. Flexão de quadril com joelho fletido 

(FQJF): decúbito dorsal e posição anatômica. O flexímetro foi colocado na face lateral 

da coxa (voltado para fora) com o mostrador voltado para o avaliador. No membro não 

avaliado o joelho permanece estendido e todo o segmento não perderia em nenhum 

momento da realização do movimento o contato com a maca, pois isso indicaria um 

possível encurtamento do iliopsoas. Estabilizou-se a pelve, evitando a rotação ou o 

balanceio posterior. Extensão e flexão de joelho (EJ e FJ): Decúbito ventral, o corpo 

posicionava-se de forma que os joelhos ficassem apoiados na maca, com os tornozelos 

para fora. O flexímetro foi colocado com o mostrador voltado para a face lateral do 

tornozelo, para o avaliador. Fixou-se o zero na amplitude anatômica. Estabilizou-se a 

pelve para que não se movimentasse, projetando uma hiperlordose da coluna lombar. 

Flexão do tronco (FT): Em pé, em posição anatômica, o avaliador estabilizou a pelve do 

avaliado, evitando a inclinação anterior (pelve para frente), as mãos do avaliado foram 

colocadas no quadril. Quando o indivíduo inclinava o tronco para frente, a pelve não 

participaria da movimentação da coluna. O flexímetro foi colocado lateralmente na 

região torácica, com o mostrador voltado para o avaliador. Extensão do tronco (ET): 

decúbito ventral, membros inferiores estendidos e braços ao lado do corpo com o 

cotovelo em flexão. Estabilizou-se a pelve com uma banda ou com o avaliador para que 

as cristas ilíacas não perdessem o contato com a superfície da maca. O flexímetro 

deveria ser colocado lateralmente na região torácica, com o mostrador voltado para o 

avaliador. O avaliado realizou a extensão do tronco com a ajuda dos braços, até a 

amplitude máxima. O movimento dos braços não deverá comprometer o movimento 

(Monteiro, 2000). 

 

3.4 SESSÕES DE TREINAMENTO 

 

Inicialmente os indivíduos participantes dos grupos de treinamento realizaram 

uma semana de adaptação ao treinamento de força, sendo todos submetidos igualmente 
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a realização de uma série para cada exercício que contemplava a sessão de treinamento, 

realizando os exercícios com carga submáxima até 12 repetições. Posteriormente a 

semana de testes de 1 RM, 10 RM e de flexibilidade, a qual aconteceu na semana 

seguinte a semana de adaptação foram inicadas as sessões de treinamento. Como 

controle de fadiga dos exercícios e sessões de treinamento, foi utilizada escala de 

percepção subjetiva do esforço de OMINI-RES (Lagally e Robertson 2006), durante a 

semana de adaptação, testes de carga e todo o treinamento. Todos os participantes do 

estudo compareceram a três sessões de treinamento semanal, segunda-feira, quarta-feira 

e sexta-feira. Antes das sessões de treinamento, foi realizado um aquecimento 

específico com 50% da carga de 10 RM em 12 repetições, no primeiro exercício de cada 

segmento em cada sessão. Posteriormente foram executadas as séries inerentes a cada 

um dos grupos, onde o grupo com mais de uma série respeitou um intervalo de descanso 

de 1 minuto e 30 segundos entre as séries, sendo também o mesmo intervalo entre os 

exercícios. A ordem de execução dos exercícios respeitou uma sequência dos maiores 

grupamentos musculares para os menores grupamentos e alternado por grupamento 

muscular. Sendo respeitado a seguinte ordem para todos os grupos de estudo: pressão de 

pernas 45º (PP), supino reto smith machine (SRSM), cadeira extensora (CE), puxada 

aberta no pulley alto (PA), mesa flexora (MF), desenvolvimento smith machine (DSM) 

e abdominal máquina (AM). Os indivíduos foram encorajados durante todas as séries 

através de estímulos verbais a executarem o maior número possível de repetições até a 

falha concêntrica dentro do intervalo de 10 a 12 repetições e quando conseguiram 

realizar uma série a mais, em uma próxima sessão foi acrescido uma carga de 5% a 10% 

da última carga executada. (Kraemer e Ratamess 2003; Hass et al., 2000). 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

O presente estudo apresentou como limitação do estudo o agrupamento do grupo 

de 3 séries com o grupo com 4 séries devido a grande perda amostral.  

 

3.6 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

A análise de todos os dados será efetuada através do Software de tratamento e de 

análise estatística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Science, 
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Chicago, USA), versão 21. Foi efetuada uma análise exploratória de todos os dados para 

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

dispersão. Realizou -se uma observação gráfica com objetivo de detectar possíveis 

outliers e introduções incorretas de dados de todas as variáveis utilizadas. Com o 

objetivo de realizar a análise estatística inferencial, foi necessário avaliar a normalidade 

da distribuição dos dados recolhidos. Desta forma, foi efetuada uma análise do tipo de 

distribuição através do teste de Shapiro-Wilk e assegurado e testado a homogenidade 

pelo teste de Levene e a esfericidade através do teste de Mauchly. Feitos os 

procedimentos referidos, verificados os pressupostos da utilização de testes 

paramétricos, foi utilizada uma ANOVA para medidas repetidas com o modelo (2 

momentos X 3 metodologias), com um post-hoc de Bonferroni. O nível de significância 

foi mantido em p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

Foi observado um aumento, significativo (p<0.005), entre os momentos pré e 

pós intervenção, nos testes 1RM e 10 RM nos grupos GSS e GSM. No grupo GC não 

foram observadas alterações significativas. Contudo, o único grupo que apresentou 

valores significativamente superiores no pós teste em relação ao GC foi o GSM, nos 

testes de 1RM no SU e LP e de 10 RM no SU (ver tabela 4). 

 

Tabela 4 – Médias e respectivos desvios padrão dos valores dos testes de 10 RM e 1 RM no 

exercício de pressão de pernas (PP) e supino horizontal (SU) antes e após intervenção. 

GC – Grupo de Controle; GSS – Grupo Série Simples; GSM – Grupo Séries Múltiplas * p = 0.001; ** p <0.0001; + p = 0.002 entre 
os momentos pré e pós; $ p = 0.027 entre os grupos GSM e GC; £ p = 0.044 entre os grupos GSM e GC; ¥ p = 0.002 entre os grupos 
GSM e GC 

 

Foi observado um efeito momento nos testes de 1 RM e 10 RM nos exercícios 

PP e SU (F(1, 21) = 44.293, p < 0.0001, ηp
2

 = 0.678; F(1, 21) = 31.599, p < 0.0001, ηp
2

 = 

0.601; F(1, 21) = 101.102, p < 0.0001, ηp
2

 = 0.828; F(1, 21) = 82.675, p < 0.0001, ηp
2

 = 

0.797; PP e SU, 1 RM e 10 RM, respetivamente), uma interação momento x grupo (F(2, 

21) = 26.046, p < 0.0001, ηp
2

 = 0.713; F(2, 21) = 21.368, p < 0.0001, ηp
2

 = 0.671; F(2, 21) 

=35.527 , p < 0.0001, ηp
2
 = 0.772; F(2, 21) = 20.393, p < 0.0001, ηp

2
 = 0.660;  PP e SU, 1 

RM e 10 RM, respetivamente). Em relação ao efeito grupo somente no teste de 10RM 

no exercício de PP é que não foi observado um efeito significativo (F(2, 21) =3.610 , p = 

0.045, ηp
2

 = 0.256; F(2, 21) = 8.038, p = 0.003, ηp
2

 = 0.434; F(2, 21) = 4.172, p = 0.030, ηp
2

 

= 0.284; PP e SU, 1 RM e 10 RM, respetivamente). 

 

 

 GC GSS GSM 
Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

LP10RM (kg) 289.50±36.83 285.25±37.72 285.50±42.51 336.00±63.42* 272.50±43.42 356.75±48.90** 

SU10 RM (kg) 36.75±4.65 37.75±4.83 39.75±10.00 50.50±14.37** 41.75±9.47 59.75±11.44**$ 

LP1RM (kg) 358.13±42.95 354.13±42.95 391.50±62.68 417.88±67.95* 381.50±71.75 487.75±67.95*£ 

SU1RM (kg) 52.00±3.21 49.13±6.27 56.13±12.81 63.00±15.78+ 64.50±15.48 82.50±12.50*¥ 
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Foi observado uma diminuição significativa (p<0,05), entre os momentos pré e 

pós no teste de flexibilidade FO em todos os grupos e no ET no grupo GSM, esta 

redução pode ter nestes casos ocorridos devido a falta de treinamento para manutenção 

dos níveis míminos de amplitude, e na ET por ter sido o grupo de treinamento com 

maior volume e as caracterisiticas de intensidade da carga para o estudo, podem ter 

ocorridos adaptações hipertróficas no GSM que levaram a uma limitação na amplitude 

articular do grupo. Nos grupos GSS e GSM foram observadas melhorias, significativas 

(p<0,05), nos testes ADO, FC, EJ, FJ e FT. Nos testes EO e ABO somente o GSM 

apresentou melhorias, significativas (p<0,05), e no teste FQJF o GSS. Contudo, 

somente no teste FJ e no GSS é que foram observados valores de flexibilidade, 

significativamente (p<0,05), superiores ao GC (ver tabela 5). 

 

Tabela 5 - Médias e respectivos desvios padrão dos valores dos testes de amplitude angular 
antes e após intervenção 

p = 0.007; ** p < 0.0001; + p = 0.005; $ p = 0.002; ¢ p = 0.010 ; £ p = 0.008; ¥ p = 0.001; € p = 0.023; ₠ p = 0.014;  e ¶ p =0.003 
entre os momentos pré e pós; √ p=0.007 entre o GC e o GSS; GC – grupo de controle; GSS – grupo de séries simples; GSM – grupo 
de séries múltiplas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GC GSS GSM 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós 
FO (º) 176.88±9.45 169.75±9.56* 175.75±17.25 164.50±15.46** 171.50±10.45 166.13±8.90£ 

EO (º) 52.88±21.24 51.50±19.52 50.75±23.51 55.87±20.18 45.38±11.48 54.50±11.82¥ 

ABO (º) 144.00±12.30 140.87±13.84 149.13±23.09 157.25±17.50 131.12±6.60 144.25±7.96** 

ADO (º) 25.00±11.31 23.12±11.87 24.37±12.50 29.87±12.75** 21.50±12.61 28.12±10.82¥ 

FC (º) 137.37±10.05 132.87±8.20 142.25±6.90 148.25±9.27+ 131.25±19.38 138.13±22.08€ 

FQJF (º) 64.75±10.24 63.75±13.76 70.00±16.38 85.50±12.52** 80.87±21.67 79.37±19.82 

EJ (º) 136.12±8.96 136.37±6.54 140.37±9.59 146.87±10.00 $ 132.00±8.01 137.12±8.45 ¥ 

FJ (º) 135.12±5.25 132.25±6.56 139.12±8.87 145.37±9.40 ¢√ 129.25±7.51 136.25±7.70 ₠ 

FT (º) 33.25±13.47 34.38±13.86 33.38±15.31 44.38±16.74 ** 36.75±6.27 49.13±11.43 ¶ 

ET (º) 24.63±9.10 23.00±9.17 23.25±10.32 22.25±7.29 31.35±10.52 22.00±5.81 $ 
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Foi observado um efeito momento nos testes de amplitude articular FO, EO, 

ABO, ADO, FC, FQJF, EJ, FJ, FT e ET (F(1, 21) = 78.139, p < 0.0001, ηp
2

 = 0.788; F(1, 21) 

= 9.361, p =0.006, ηp
2

 = 0.308; F(1, 21) = 11.241, p = 0.003, ηp
2

 = 0.349; F(1, 21) = 11.940, 

p =0.002, ηp
2

 = 0.362; F(1, 21) = 5.980, p =0.023, ηp
2

 = 0.222; F(1, 21) = 6.500, p < 0.019, 

ηp
2

 = 0.236; F(1, 21) = 17.612, p < 0.0001, ηp
2

 = 0.456; F(1, 21) = 9.843, p = 0.005, ηp
2

 = 

0.319; F(1, 21) = 47.969, p < 0.0001, ηp
2

 = 0.696; F(1, 21) = 14.802, p = 0.001, ηp
2

 = 0.413; 

FO, EO, ABO, ADO, FC, FQJF, EJ, FJ, FT e ET, respetivamente). Foi igualmente 

observado uma interação momento x grupo (F(2, 21) = 3.781, p = 0.040, ηp
2

 = 0.265; F(2, 

21) = 4.758, p = 0.020, ηp
2

 = 0.312; F(2, 21) = 7.111, p = 0.004, ηp
2

 = 0.404; F(2, 21) = 7.268, 

p = 0.004, ηp
2

 = 0.409; F(2, 21) = 10.248, p = 0.001, ηp
2

 = 0.494; F(2, 21) = 10.780, p = 

0.001, ηp
2

 = 0.507; F(2, 21) = 3.4.042, p = 0.033, ηp
2

 = 0.278; F(2, 21) = 8.292, p = 0.002, 

ηp
2

 = 0.441; F(2, 21) = 9.029, p = 0.001, ηp
2

 = 0.462; F(2, 21) = 6.909, p = 0.005, ηp
2

 = 

0.397; FO, EO, ABO, ADO, FC, FQJF, EJ, FJ, FT e ET, respetivamente) e um efeito 

grupo, significativo, na variável FJ (F(2, 21) = 4.248, p = 0.028, ηp
2

 = 0.288). 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos do treinamento de força 

em série simples (SS) e séries múltiplas (SM) no desempenho de força e flexibilidade 

de indivíduos destreinados após 36 sessões de treinamento. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos de treinamento (GSS e GSM), nas avaliações 

pós-treinamento, para todas as variáveis de força máxima e submáxima e flexibilidade 

analisadas. Contudo, foram observadas diferenças significativas entre as medidas pré- e 

pós- período de treinamento, tanto para GSS, quanto para GSM, para todos os 

parâmetros de força. Em relação à flexibilidade, na maioria dos testes foi observado 

melhorias significativas entre os momentos pré e pós. Igualmente, foi observado que 

apenas o GSM apresentou resultados superiores ao GC para os testes SU 10 RM e em 

nos dois testes de força máxima dinâmica (LP 1 RM e SU 1 RM). Desta forma, nossa 

hipótese inicial, que o GSM promovesse maior influência sobre o desenvolvimento da 

força máxima e submáxima foi parcialmente confirmada, visto que, mesmo que não se 

tendo observado diferenças significativas entre os grupos de treinamento (GSS e GSM), 

e apenas o GSM foi capaz de promover alterações significativas sobre a força máxima e 

submáxima em relação ao GC.  

 Em valores percentuais relativos, os resultados da força submáxima (10 RM) 

foram superiores no GSM quando comparado ao GSS, tanto para o LP (30,9% versus 

17,7%, respectivamente), quanto para o SU (GSM, 43,1% versus GSS, 27%). A mesma 

tendência foi observada para os testes de força máxima (1RM), no qual, o delta 

percentual do LP foi de 27,9% versus 6,7% e no teste do SU de 27,9% versus 12,2% 

(GSM e GSS, respetivamente). Desta forma, percebe-se resultados menos expressivos, 

sobre os testes de força máxima (1 RM), quando comparados aos testes de força 

submáxima (10 RM). Estas expressões percentuais superiores nos testes de 10RM, em 

relação aos testes de 1RM, podem estar relacionadas com a metodologia de treino 

utilizada que era no número de repetições em torno das 10. Como é conhecido, os 

ganhos de força são específicos dos regimes de treinamento utilizados Fleck e Kramer, 

(2006). Outro aspecto importante de referir é que parece que a utilização de séries 

múltiplas parece ser mais eficiente em relação à utilização de uma série na melhoria dos 

valores de força máxima e de força submáxima, no entanto nesta última só no teste que 
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utiliza os membros superiores (SU). Pois, somente o GSM é que apresenta no pós teste 

valores significativamente superiores ao GC.  

Estes resultados, em relação à força máxima não vão de encontro aos estudos de 

(Rhea et al., 2002; Kelly et al., 2007; Humburg et al., 2007) que observaram ganhos de 

força máxima, significativamente, superiores nos grupos que realizaram SM em relação 

aos que utilizaram SS. Embora, no presente estudo, somente o GSM apresentou 

diferenças significativas em relação ao GC, e os seus valores percentuais relativos 

serem superiores ao de GSS, não foram observadas diferenças signicativas entre os 

grupos GSS e GSM. Assim, não podemos dizer, baseando nos dados do presente estudo, 

que o uso de SM é superior nos ganhos de força máxima quando comparado com o uso 

de SS. Os aspectos que pode ter influenciado estes resultados poderá ter sido o nível de 

treino dos participantes e as repetições em cada série terem sido levadas, ou não, até a 

falha concêntrica. Estes aspectos foram referidos como determinantes para se observar 

diferenças significativas entre a utilização de SM e SS pelas meta-análises realizadas 

por  (Peterson, Rhea, e Alvar 2004 e 2005). Indo de encontro ao referido anteriormente, 

(Rhea et al., 2002;  Kelly et al., 2007), observaram ganhos supeiores da força máxima 

dinâmica, concêntrica no caso de (Rhea et al., 2002), e isocinética no caso de (Kelly et 

al., 2007), com o uso de SM quando comparado com o uso de SS e, em ambos os 

estudos, a amostra era composta por sujeitos treinados. O uso de repetições até a falha 

concêntrica parece, igualmente, um fator determinante, pois no estudo de (Humburg et 

al., 2007),  em que a sua amostra era composta por sujeitos destreinados, e as repetições 

foram efetuadas até à falha concêntrica, observaram vantagem no uso de SM em relação 

ao uso de SS na força máxima dinâmica.  

 Já Ronnestad et al., (2007), observou um maior efetividade no uso de SM em 

relação à SS na força máxima dinâmica nos exercícios de treinamento de força 

utilizando comparação entre membros inferiores e membros superiores, quando 

comparado o treino de força máxima e número de séries entre os dois segmentos 

corporais observou-se uma diferença significativa para membros inferiores quando 

utilizou-se SM em relação a SS, o mesmo não foi observado quando comparou-se os 

diferentes grupos de séries para membros superiores. 

No entanto, quando comparamos efeitos de SS e SM e ganhos de força 

submáxima não se encontra na literatura estudos para comparar aos resultados do 

presente estudo. Os resultados encontrados apresentam melhoras significativas na força 
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submáxima para o teste de SU no GSM comparado ao GSS, o mesmo não aconteceu no 

teste de força submáxima para LP. 

Diferente ao ocorrido com as variações percentuais para o teste de força máxima 

e submáxima, que se apresentaram superiores para o GSM em relação ao GSS, os 

parâmetros de flexibilidade sofreram variações positivas tanto para GSM quanto para 

GSS. As modificações mais importantes para o GSS foram nos movimentos articulares: 

ADO, FQJF, FT (22,5%; 22,1%; 32,9% respectivamente), ao passo que, os parâmetros 

que sofreram maiores variações no GSM, foram: ADO (30,7%) e FT (33,6%). Os 

movimentos articulares ADO, FC, EJ, FJ e FT sofreram variações significativas e 

positivas, pré- pós-treinamento, em ambos os grupos. Enquanto o teste FQJF só 

apresentou variação significativa após o período de treinamento na intervenção GSS e 

os parâmetros de flexibilidade EO e ABO sofreram alterações significativas intra-grupo 

para os indivíduos do GSM. Baseado em tais resultados, não é claro que o volume de 

séries ao longo de um programa de TF é uma variável determinante nas modificações da 

flexibilidade, mas é notório que a flexibilidade é sensível ao TF. 

Quando analisou-se os impactos da força sobre os níveis de flexibilidade, os 

resultados vão de encontro aos achados de (Júnior, Leite, e Reis 2011) onde 

comparando baixo volume e alto volume de TF em homens jovens durante 30 sessões 

de treinamento, verificou-se através do testes de flexibilidade linear uma melhora para 

ambos os grupos. A diferença metodológica do estudo apresentado deve ser levado em 

consideração uma vez que o presente estudo analisou flexibilidade através da 

goniometria. 

Schlumberger, Stec, e Schmidtbleicher (2001) e Santos et al., (2010) realizaram 

um estudo com mulheres comparando SS e SM no ganho de amplitude articular, ambos 

estudos apresentaram ganhos de flexibilidade para as articulações avaliadas (quadril, 

ombro, joelho e cotovelo) após o período de treinamento foi constatado uma melhora 

significativa tanto para o GSS quanto o GSM, resultados semelhantes ao encontrado no 

presente estudo. Entretanto, quando analisou-se os estudos de flexibilidade encontrados 

na literatura comparando-os ao presente estudo, pode-se identificar algumas diferenças 

metodológicas como: nível de treinamento dos indivíduos, faixa etária e gênero dos 

indivíduos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 
 

EFEITO CRÔNICO DE SÉRIE SIMPLES E MÚLTIPLAS NO DESEMPENHO DA FORÇA E 
FLEXIBILIDADE EM INDIVÍDUOS DESTREINADOS APÓS 36 SESSÕES DE TREINAMENTO 

 



 

30 

 

6.CONCLUSÃO 
 

Conclui-se, portanto, ao final deste estudo que SS e SM em exercícios realizados 

até a falha concêntrica promovem melhoras em ganhos de força em indivíduos 

destreinados. Já quando avaliamos a influência do treinamento de força até a falha 

concêntrica com SS e SM em relação a variável flexibilidade angular, obteve-se uma 

conclusão semelhante ao da força. 
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8.ANEXOS 

ANEXO I 

 
Data treino:       /        / OBSERVAÇÕES 

Amostra: 

EXÉRCICIOS E ORDEM EXECUÇÃO 

SÉRIE 1 

REP. CARGA OMNI INT. 

1 Leg press 45º        1'30" 

2 Supino reto smith machine       1'30" 

3 Cadeira extensora       1'30" 

4 Puxada aberta no pulley alto       1'30" 

5 Mesa Flexora       1'30" 

6 Desenvolvimento Smith       1'30" 

7 Abdominal máquina       1'30" 

Hora início treino: 19:30 
00:20 

Hora término treino: 19:50 

 

Amostra: Data treino:       /        / 

EXÉRCICIOS 

E ORDEM 

EXECUÇÃO 

SÉRIE 1 SÉRIE 2 SÉRIE 3 SÉRIE 4 

REP. CARGA OMNI INT. REP. CARGA OMNI INT. REP. CARGA OMNI INT. REP. CARGA OMNI INT. 

1       1'30"       1'30"       1'30"       1'30" 

2       1'30"       1'30"       1'30"       1'30" 

3       1'30"       1'30"       1'30"       1'30" 

4       1'30"       1'30"       1'30"       1'30" 

5       1'30"       1'30"       1'30"       1'30" 

6       1'30"       1'30"       1'30"       1'30" 

7       1'30"       1'30"       1'30"       1'30" 

Hora início 

treino: 19:25 
00:59 

OBSERVAÇÕES 

Hora término 

treino: 20:24 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Estou ciente das propostas do projeto treinamento de força e número de séries. Assumo a 

veracidade das informações prestadas no questionário “PAR-Q” e afirmo estar liberado pelo 

meu médico para participação na atividade citada acima. 

_______________________ 

DATA 

________________________________________________________ASSINATURA 
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ANEXO III 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Título do Projeto: Efeito crônico de série simples e séries múltiplas no desempenho de 

força e flexibilidade em indivíduos destreinados após 36 sessões de treinamento 

 

Pesquisador Responsável: Leonardo Lopes de Sousa 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UTAD/UFRJ 

Contatos do pesquisador: (22) 9926-5144 - (22) 3811-9239 - (22) 9869-9277 e-mail: 

leolopesousa@gmail.com 

Nome do voluntário: ____________________________________________________ 

Idade: ______anos      R.G. ___________________ 

 O Sr. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Efeito crônico de 

diferentes volumes de um treinamento de força no desempenho de 10 Repetições Máximas e 

Flexibilidade em indivíduos destreinados”, de responsabilidade do pesquisador Leonardo 

Lopes de Sousa. 

Justificativas e objetivos: Este projeto de estudos se justifica por apresentar uma lacuna na 

literatura revisada para os efeitos de séries simples e séries múltiplas com intervalo de 10 RM a 

12 RM em 36 sessões de treinamento, isto posto, virá acrescentar mais uma importante 

contribuição para a comunidade científica da referida área de estudos e áreas afins. Este trabalho 

visa beneficiar os praticantes de Treinamento de Força, contribuindo para identificar qual o 

volume de séries em intervalos de RM ideal para ganhos em força de indivíduos com a 

necessidade de treinamento que otimize seu tempo, e por qual período devem manter suas séries 

para obtenção de melhores resultados. 

Metodologia: Os sujeitos serão subdivididos em três sessões de treinamento semanais, 

segundas, quartas e sextas-feiras. Respeitando a seguinte ordem: Leg press 45º (LP), supino reto 

Smith machine (SRSM), cadeira extensora (CE), puxada aberta no pulley alto (PA), mesa 

flexora (MF), desenvolvimento Smith (DS) e abdominal máquina (AM). O intervalo de 

descanso entre as séries de Treinamento de Força nos grupos com mais de uma série de 1 

minuto e 30 segundos, sendo também este intervalo respeitado entre os exercícios. Os exercícios 

serão realizados por todos os participantes do estudo, exceto o grupo controle, sendo 
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diferenciado apenas entre os grupos o número de séries realizados por cada grupo, o grupo com 

1 série (GSS - 1S) realizará 1 série em todos os exercícios até a exaustão para o intervalo de 

10RM a 12RM, o grupo com 4 séries (GSM - 4S) realizará 4 séries em todos os exercícios até a 

exaustão para o intervalo de 10RM a 12RM, tendo o estudo um grupo controle (GC) que não 

fará o treinamento apenas participarão dos testes e avaliações. A primeira semana será dedicada 

exclusivamente para adaptação dos indivíduos realizando 3 sessões de Treinamento de Força 

respeitando o intervalo de 48 horas de descanso entre elas, (semana 01) com uma carga aleatória 

e 12 repetições fixas e duas séries para todos os participantes, a (semana 02) será destinada para 

realização dos testes de flexibilidade e carga máxima com todos os indivíduos, em seguida serão 

randomicamente distribuídos nos grupos de treinamento onde executarão os exercícios por 36 

sessões de TF (semanas 03 a 14) 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas-feiras. Ao final 

deste período terão uma semana de pós-testes (semana 15) com os mesmos protocolos do pré-

teste. Os treinamentos serão realizados três vezes por semana por todos os indivíduos exceto o 

Grupo Controle (GC). A presente pesquisa terá uma duração de aproximadamente 4 meses de 

tratamento, sendo acompanhado conforme linha do tempo a seguir. 

ADAPTAÇÃO INÍCIO 36 SESSÕES FIM 

Semana 01 Semana 2 a 3 Semanas 04 a 15 Semana 16 e 17 

 

Pré-testes 

Testes força 

Goniometria 

 

Pós-testes 

Testes força 

Goniometria 

 

Desconfortos e riscos associados: No treinamento de força os indivíduos estão sujeitos a dores 

e desconfortos musculares, bem como o risco de lesões osteomiarticulares. Devendo o 

pesquisador responsável ser informado o mais breve possível sobre qualquer sinal de 

desconforto ou dor muscular. Será utilizada a escala de OMNI-RES para acompanhamento do 

grau de fadiga dos voluntários. 

Benefícios esperados: Por se tratar de um estudo inédito ainda não se tem parâmetros de 

melhoras de força ou flexibilidade e ganho de massa muscular. 

Dúvidas: Em caso de dúvidas os voluntários deverão entrar em contato diretamente com o 

pesquisador responsável para que eventuais dúvidas possam ser sanadas. 
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Forma de Participação: A participação neste estudo é voluntária e gratuita, estando o 

voluntário ciente de que este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos 

à continuidade do tratamento. 

Confidencialidade e privacidade: Todos os dados utilizados neste projeto de pesquisa serão 

utilizados única e exclusivamente para fins do projeto de pesquisa estando o voluntário e seus 

dados pessoais resguardado na sua privacidade. 

Testes: Os voluntários serão submetidos a testes de identificação de carga máxima para 1 

repetição (1RM), carga de 10 repetições máximas (10RM) testes de flexibilidade com 

flexímetro, e avaliação da composição corporal. 

Contatos do voluntário: (__) _____________ - (__) ________________ 

 

E-mail: __________________________________________ 

 

Eu,__________________________________________,RG nº __________________ declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

Itaperuna, _____ de ___________________ de __________ 

 

_______________________________________ 

                Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

____________________________________ 

Testemunha 
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ANEXO IV 

 

Figura 1 - Escala de percepção subjetiva de esforço de OMNI-RES. 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

 

 

 

Posição inicial para FO 

 

 

Posição Final para FO 

 

 

Posição inicial para EO 



 

46 

 

 

Posição final para EO 

 

 

Posição inicial para ABO 

 

Posição final para ABO 
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Posição inicial para ADO 

 

 

Posição final para ADO 

 

Posição inicial para FC 
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Posição final para FC 

 

Posição inicial para FQJF 

 

Posição final para FQJF 

 

 

Posição inicial para FJ 

 

Posição final para FJ e inicial para EJ. 
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Posição inicial para FT 

 

Posição final para FT 

 

Posição inicial para ET 
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Posição final para ET 

 

 

 


